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i MERGAIČIŲ MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠTIS
11928 m. Spalių mėn. VIII

ii.'
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Vynmedžio Sakelė,

ANO MOTINĖLEI.\ s. \ i ’ .
V. „Aš motina gražios meilės ir baimės, pažinimo 

.' . ''iHŠventos vilties.
/J Manyje visa kelio ir tiesos malonė; manyje vį?a 

gyvenimo ar dorybės vilti?,
? Ateikite pas mane visi, kurie manęs trokštate

pasisotinkite mano vaisiais.
Nes mano dvasia saldesnė už medų! Kurie manęs 

valgo, dar alksta, ir kurie manęs geria, dar trokšta“. 
Ekkl.- 24, 24—29.

Mariją mylėti • 
Vien trokšta širdie, 
Skausmuose ir laimėj 
Tarnauti jai vis! 
Širdis mano dega 
Dangaus ugnimi— 
Vien meilėj Marijos 
Ji ilsis rami.
O Motina meilės, 
Marija graži!
Širdin mano Dievo 
Mane Tu neši! 
Per ašarų klaną 
Erškėčių keliais,

Apsupusi meilės 
Skaisčiais spinduliais. 
Kas. sopulių taurė! 
Kas skausmo ietis! 
Kas myli Mariją, 
Tam saldi mirtis! 
O tūkstančius širdžių 
Norėčiau turėt, 
Kad Motiną Jėzaus 
[stengčiau mylėt! 
O motina Meilės, 
Malonės Versmė! 
Per amžius lai skamba 
Tau meilės giesmė!

„Pasilikite mano meilėje“.
Jono 15, 9.

'„Meilė yra tai sielos kvėpavimas. Dievumi“.
. . . . > Šv. Augustina3.

* ■ , 1 .

f • •

O! ko trokšiu, ko ieškosiu, Jo malonėje atgimus, 
Ko ilgesiuos nerami?
Jėzui visa aš aukosiu, 
Jo sudegsiu ugnimi;

Kai erelis vėl jauna, 
Išnaikinus paklydimus 
Dievo meile amžina,
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242 Laiškas j mamą.

Naujai suteikta galybe O! kaip linksma, kaip laiminga
Tiesos Saulėn aš keliuos. Jėzaus meilės spinduliuos,
Ji man tikrą duos didybę, Juos, silpna tampu galinga, 
Ji man dvasią išliuošuos! ■„ Į Dievybę jais keliuos!

’* . . * . ' . "'**.* » • • ' • b M ' . ■ ’ . • *

Jėzum siela bekvėpuoja, 
Jo vien dega ugnimi,

- Ją tilcVrespats bevilioja, 
Tik ja m e j i taps rami. y

’ • " , ' .4 ’ ■ . -----------

, P. Orlntaitė.
LAIŠKAS J MAMĄ.

• " • I ■> < " . , . - ''. * ~ .

Mano mamyte, ar tu netikėjai, 
kad tavo dukrai gūdžios dienos bus!
Argi nenujautė meilė ta didėji 
mano jaunystei audras ir žaibus?

• * ' . • » ‘

Kam tu išleidai mane iš gimtinės, 
ant savo kelių nepasilikai?
Būčiau erškėčių gal nebepažinus, 
būt tavo praminti man visur takai.

O kad tu būtumei tada žinojus, 
kad mano dienos slinks per bedugnes, 
kad nelaimingas lauks mane- rytojus...

• ... būtum neišleidus niekados manęs!

Mylėt gyvenimą tu man parodei, ( 
išmokei melstis tamsumoj nakties.
Bet kai širdį slegia miestai nusibodę, .
man sugrįžt pas tave jau nebėr vilties...

Nors aš tau melsiuos vis kas vakars.rytas — 
liūdinčios mintys ar namus pasieks?
Ar tau sapnuosis veidas iškankintas?
— Man gi tos tėviškės neužvadūos nieks... o •

RUDENS NAKTĮ.
i ’ - . ' . I

(Aidas) ■ '
. • - . * ■ 1

Beširdis vėjas tamsiąją naktį 
su medžių lapais neliauja žaidęs, < 
o' iš apnuogintų miško stuobrių 
dejuoja verkia vasaros aidas. *
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Pagelto rūbas; šviesaus beržyno. 
Pravirko ašaroms upės šlaitai. 
Nurudo pievos, pajuodo dirvos —. 
vėju atskrenda rudens aidai.

Vasaros dainą — džiugesio puotą 
jau palydėjo žemiškos gaidos.
O, kad sugrįžtum bent vienai nakčiai... 
Paliktos Širdys — vasaros aidas!

O, kad bent vieną dangiškų žvaigždžių 
žemei pakviestų verkiančios^ maldos! 
Vasaros sapno — rudenio skraistei: 
vėju pranyktų liūdinčios gaidos.

. ‘‘ . ’ „ , , • ■ ’ , • • • ’ 1 A '

Ten, kur jaunatvės aukurai degė, 
šiąnakt jau draskosi nerimo aidas. 
Lapai nugelto, žolės suvyto — 
paliktos širdys debesio baidos...

I ,

J. Drungaitė.
PRIEŠ AUDRĄ.

—Sese, ko veidas tau nubalo, 
Ko virpi it lašas rasos, 
Ar žaibas švystelėjo toli, 
Ar užgirdai balsą audros?

O nebijok žaibų, jie sako, 
Kad Dievas amžina šviesa...
Gal jie miškuos nušviečia taką 
Keleiviui skubančiam namo!

O griausmas, sese, kur ten dunda, 
Tai grožio amžino kalba, 
Nuo jo garsų gamta pabunda, 
Ir švyti grožio kupina.

Bijai perkūno? O nurimki!
Perkūnas, apvaizdos akis, 
Geruosius ein dangun vadinti, 
Nuo piktų žemę valo jis.

L
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' 244 - Prieš audrą.

~ O, nebijau audros aš, sese, 
Padangių audrą suprantu,
Bet virpu, nes širdiesgelmėse 
Jau audrą kylančią juntu.

- * : • • ‘ - 
Tuoj žaibas švystelės sieloje, 
Kratis perkūnas širdimi, 
ir grius gal visa, ką svajojau, 
Ką puošiau šviesia viltimi... J

— Argi audra sielos baisesnė, 
Nei tie perkūnai ir žaibai? .
Ar skaudžiu lietumi gausesnė? 
Argi likimo angelai

• . ; ; > . . • „

Dažniau ten kardą panaudoja?
O, sese, argi nematai?

- Per audrą tik gamta grožėja, 
Gražina sielą tik skausmai!

Tiktai tada, kai drumsčia mintį 
Skausmo nemaldoma' ugnis, 
Galim gyvenimą pažinti, 
Nublaivint širdi ir akis! u ...

Tiįctai tada, kai rodos visa 
Pražudė skausmas ir kančia, 
Sieloj pajuntam tokią šviesą, 
Lyg šviestų saulė amžiną, . *■ e . ’ ■ » ’ ‘ *

Tiktai tada pakilę einam
Į grožio amžino kraštus, 
Kur spindi Amžinojos veidas, 
Kur io malonė laukia mus!

Tad nevirpėk, sese brangioji,
Kad sielos audrą pajutai,
Gamta per audrą tik grožėja, 
Gražina sielą tik skausmai! - v

e VILNIUS.

Kokie ten rūmai dunkso tamsoje, 
Bokštai šešėlius į dangų tiesia, 
Varpais nebylūs, užsisvajoję, 
Tartum ko dairos, ieško erdvėse!..
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. ■. Vilnius. ; . '••;2.45L

Pro bokštus juodi vandenys teka, 
Vakarų pusėn žalčiu vingiuoja,..
Girdi?!*, Jų bangos tarp savęs šneka 
Liūdnai, verksmingai nakties tyloje.

Ar tai užburtos pasakų pilys, 
Griuvėsiai sostų kadais garbingų?..
Ar tik/paminklai kapuos iškilę 
Priminti mirčiai tautų galingų?..

< .*•' ' ■ I . ■ • •

Ne, tai ne sostų didžių griuvėsiai, 
Tai ne paminklai kapuos iškilę/ 
Tai Vilnius bokštus į dangų tiesia, 
Tai Gedimino galingos pilys!..

Ne, ten ne juodi vandenys teka, 
Vakarų pusėn žalčiu vingiuoja, 
Tai Neries vilnys verksmingai šneka, 
Apie karžygius vis pasakoja.

O!.. Tai ne bokštų šešėliai tamsūs 
Varpais nebylūs, užsisvajoję...
Tai musų broliai sustoję klausos 
Vaduot karžygiai ar neatjoja.

. . . - 1 ' • Į

* MICKEVIČIAUS SLĖNĮ APLANKIUS.

Kodėl jūs gi klausiat, ko rasotos kojos, 
Ko blizga rūbai migla sidabruoti?
Argi nežinot, kad šiandie klajojau 
Takais, kur dainiaus didžio apdainuoti?

■ . ■ . ' _ , fr ■

Taip troškau slėnį garsų pamatyti?..
■ Pajusti dainių visoje didybėj, 

Kartų su dainiaus dvasia paskraidyti, 
Amžino grožio paskęsti berybėj...

Bet prie altoriaus didžiojo vaidilos 
Sustojau tartum nutrenkta perkūno, 
Siela sustingo nieko neprabilus, 
Slėny pajuto ne šios žemės sūnų.

v

Ir jei paklausit, ką mačiau slėnyje, 
Ką gi galėčiau jums bepasakyti?..
Kartoju žodžius tuos pačius širdyje, 
Kur dainiaus plunksnos slėnin įrašyti.

7



246 • Mickevičiaus slėni aplankius.
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Visi ten medžiai, kur padangėn kyla, 
Upelio vingių vingiai išvingiuoti, ■ <
Visi jie Šnabžda vieną slaptą bylą,.
Lyg dainiaus žodžius norėtų dainuoti.

Visi takeliai, kur slėnį iškloję, .
Visi dirvonai rasa nubarstyti,
Visi apie dainių širdžiai pasakoja, 
Lyg nori dainių Širdin įrašyti.

' , ’ • • . • ■ *.*’’• ' • . • ■ .

Tiktai paminklas kietojo granito 
Nieko nesako, paslaptingai tyli, 
jau beveik dainiaus vardo nematyti, 
Ir dainiaus metai beveik jau išdilę...

Tik skundas aiškus jo šaltoj krūtinėj, 
Žiūrėdams jauti, kad sakyti nori: 
„Jaunieji, žemei dainas paketinę,

. Kodėl užmiršot manąjį altorių?./

Tad nebeklauskit ko rasotos kojos, 
Ko blizga rūbai migla sidabruoti.
Argi nežinot, kad verkiu sieloje,— 
Kartu su dainium negaliu skrajoti!..

Stasys Būdavas.ŠĮRYT/ V-/'/
Šįryt žemė sumirgėjo 
Žygiais saulės;
Šįryt skaistūs pražydėjome 
Pasauly.
Šįryt sielos apsiblausę 
Prausiasi džiaugsmuos;

Šįryt debesys kerštingi 
Slepias vakaruos.
Šįryt tolių liepsnos dega 
Milžinų kalnynuos, 
Šįryt mintys nuirklavo 
Į žvaigždynus.

» Lakštingala.RYT!...
Ryt prašvis skaisti dienelė, Bėgsiu, skrisiu į pievužę, 
Ir liepsnelėms suliepsnos, — Piemenėliai kur raliuos;
Aš išbėgsiu nusiskinti Su drugeliais tarp žolynų
Rugiagėlės mėlynos. ; Žaisiu šaulės spinduliuos...

Dangaus skaisčioj žydrumoje
Ir giružės šlamesy
Siela, džiaugsmo pasisėmus, 
Paskęs dangaus ilgesy!
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Pabudau tamsiąją naktį, tamsią, nykią, klaikią naktį. Nieko 
aplink nemačiau, tik baisius tamsybių kalnus..

Baugu čia, lyg tamsioj dauboj, kur nė vienas žiburėlis ne
užklysta, kur nėr laimės nė šešėlio... Vijau puikų laimės sapną, 
ir jis dingo čia tamsoj. - , . . /

— O, kur dingo puikus sapnas?!... Juk be jo žus laimės gi
jos. O, kur dingo puikus sapnas?...—šaukiu vis ir drumsčiu tylą.

• . vėl tylu.- ■ ... ......
Kam šaukiu, tartum, beprotė?
Juk manęs čia nieks nemato, nieks negirdi mano skundo
Paklausysiu baisių aidų šio kalnyno daugumos. Tyla, ta ny

kioji tyla, o vaizdai—tamsybių kalnai...
— Tylos stygos, •••'su skambėkit ir pratarkit, kur pradingo 

puikus sapnas.
Nieko nieko negirdėti, tik... matau, lyg žiburėlį tolumoje.
Kas tai būtų?...

' Vaidilutė!...
Taip, oi, taip!—neapsirinku _
Vaidilute, ar tu čia man vaidiniesi baltais rūbais päsipuosus, 

ar ateini tu tikrai?
Tu sapne užkūrei ugnį, šventą, karštą meilės ugnį mano 

sielos gelmėse ir dingai visoj grožybėj.
Vaidilute! Tų vėl toliniesi, bėgi?..
Vaidilute!... Čia tamsu, baugu man vienai.
... Nyksta josios balti rūbai, gelsta plaukus puošiančioji 

žalia rūta, plaukų gintaras nukrito. Vaidilute! Vaidilute!... Paliksi 
manetamsybei? Leisi šmėkloms kankint sielą ir užgęsti pirmu
tinei meilės liepsnai?... t

. Ar ji dingo?... Tartum, miglose paskendo...
Plaukia malda iš banguojančios krūtinės, vUtimi gyvuoja 

siela, o mintyje väidilutes skaisčios akys. Lauksiu čia jos.
Vaidilute!..; .

■»

i

Diena jau geso. Gėlė 
čiai skrido į savo lizdus, 
mos skraiste. O iš rytų, i 
naktis;
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248 Susitikimas.
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Ji viena rymojo, kai pro jos baltą langelį pažvelgė vakarinė.
Ji! — .. v .z: /?'"
Kas galėjo žinoti, kas ji buvo? — Visi ją vadino netikrais 

vardais. Visi ją puošė ne jos rūbais. Ir visi jos tik ten ieškojo, 
kur tikėjo patys save surasti. O jinai visiems vienodai šypsojo 
ir kaip kūdikis- tiesė į visus rankas. Bet visi praeidavo jos ne
pastebėję. Ji vis likdavo šešėlyje, ji traukdavosi į kampelį, kad 
triukšmingų dienų keleiviams būtų vietos plačiau keliauti. —

Kai žvaigždės pažvelgė pro josios langą, ji svajojo apie 
laimę. Tolimą ir šviesią, kaip tos žvaigždės. Gilią ir begalinę, 
kaip tolimoji padangė. Ir atskrido šypsodama svajonė, paėmė ją 
už rankos, ir nusivedė šviesiu taku.

- . . z . , . . t ’ ■ • * *

Ten buvo plati dykuma.
Nieko daugiau, tik dangus, saulė ir aukso smiltynai. Nei

a • ■ ■ • .J . . a , ♦ -o ■ S-Z a a • ■ »■ a1. ■ 4 ■ .• f ' •vieno garso, nei vieno žmogaus, nei vieno šešėlio! 'Pik ji viena
iš kažin kur ėjo ir nešėsi tyro vandens ąsotėlį,

Pūtė karšta:s vėjas, draikė jos rūbus, degino veidą. Jos ke-
lias tolimas ir nežinomas. Ji viena ir pavargus. Bet poilsiui nėra 
vietos. Kaž koks balsas ją pašaukė į tą kelionę ir ji atėjo čia, Į 
tą dykumą.

Skausmas slėgė jos širdį, o nuovargi s lenkė jos galvą. Iš 
paskutinių jėgų ji pakėlė galvą, pažvelgė pirmyn. Ir nustebo jos 
akys!—Ji išvydo žmogų. Stovėjo jis į didelį akmenį parimęs, pa
kėlęs galvą,, akis įsmeigęs į tolybę.

Jos tylieji žingsniai jį pažadino. Ir jis, ištiesęs į ją ranką 
ištarė pažnibždomis:

— Mergaite, tave dangui man atsiuntė. Aš mirštu iŠ troš
kulio. Mano lūpas kaitra sukepino, o sielą graužia nusiminimas. 
Duok man nors lašą vandens! Grąžink man gyvybę!

Džiaugsmu sušvito jos veidas,
— O keleivi, tai tu esi, kurio aš ieškau! Tau aš saugojau 

ir nešiau šiuos vandens lasus, tau juos ir atiduodu. — Ir vir
pančiomis rankomis pakėlė ji ąsotėlį prie jo lūpų. Jis gėrė už
merkęs akis. Tos akys buvo jai matytos. Ir tas veidas,'skausmo 
ir liūdesio prislėgtas. Ji pažino jį, širdis ištarė jo vardą.

—• Nežinau, iš kur tu atėjai, mergaite, nežinau, koks kėlias 
čia tave atvedė. Bet tave pažįsta mano širdis. Tu — mano sielos 
pasiilgimas Tu —didžiosios gyvybės rasa šioj mirties dykumoj. 
Tu mane pakėlei ir grąžinai gyvenimui. Dėkui tau!

Ir jis bučiavo jos akis.
— Tu kentei, mielas, tu čia žuvai. Tyrlaukio dulkės klojo 

tavo grožio pasaulį. Tavo laisvės mintys nepasiekė tolimųjų kal
nų viršūnių. Žuvo jos, kaip pašauti arai. — Jos mane pašaukė. 
Išgirdau tuos žodžius, kurie mirė ant tavo lūpų, neištarti, niekam 
nepasakyti. Pajutau tavo sielos didįjį skausmą ir atėjau..

Jis suklupo ties jos kojomis, bučiavo jos baltą rūbą..
Juos apsiautė šviesi muzika. Virš jų galvų lingavo amži

nosios palmės. Aukštai aukštai, virš žaliųjų palmių viršūnių,

t
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Jų troškimai. ~ 249

skraidė balti angelai. Nebuvo ugnimi alsuojančių smiltynų. Žalios 
vazės kilimai gulėjo po jų kojomis. Iš uolos trisko upelis, lin
gavo margi žolynėliai.

Jų akys buvo ramios ir Švietė. Jis skynė gėles ir kaišė jos 
kasas baltais žiedeliais.
1J 1 J I„ _ * -% ■ I> II ‘

Ar tai buvo sapnas, ar tikruma, ar tik šviesus svajonės 
šypsojimas?

•— Ir sapnas, ir tikruma ir svajonė... 7* ~
Jos sieloj iškiloj skaistus džiaugsmo debesėlis ir švelnia 

šviesa sužibo akyse. Širdy buvo žiedai, balti balti žiedai. Ir lū
pos prasiskleidė šypsodamos, kaip gėlės pavasario. saulėj.

Nauja diena pasibeldė į jos duris. Ji sutiko ją rami, drąsi, 
šypsodama. 7-V ■

Iz. Matusevičiūtė.

Jų troškimai.
Seniai jau išnyko vakaro spalvos ir danguje sužibo tūks

tančiai žvaigždžių. Tyliai pravirko smuiko rauda.
Ilsėjos žemė ir vystėsi paslaptingais Šešėliais. Ramiai ilsėk 

jos žmonės, tik jaunas smuikininkas liejo savo skundą dangui 
ir žemei. Jis smuiko tonais užbūrė žemę ir tolimas dangus susi
mąstė, skaisčiau žibėjo žvaigždės. Jis kūrė savo pasaulį. Laisvas 
siela skrajojo po erdvių aukštybes, o žemė liko tolima.

-- Bet kas dangaus aukštybės ir platūs erdvių takai, jei 
jauną širdį traukia žemė. — Gailiau pravirko smuikas lyg skųs* 
damasis.

— Gaila dangaus aukštybių, gaila beribių tolių, nei širdies 
nugalėt neįstengiu, kuri linksta prie žemės.

— Per tolimas man dangus; jis manęs, nesupranta, senoji 
žeme, aš tau pasiskųsiu! Nevilioja manęs pasaulio garbės vilin
gieji monai. Aš pamylėjau jauną širdį, tyresnę nei vandenų le
lija, meilesnis jos šypsnis nei saulės spindulys, gilesnė jos siela 
už jūrų gelmes. Bet ji man tolima kaip žvaigždė šiaurės. — Spal
votais tonais liejo pasiilgimą tik jai vienai.

Pabudo sodas. Jaunos obelys atskleidė savo rausvus žie
dus, kitame sodo gale čiulbėjo lakštingala, sulingavo žolynai, 
atsiskleidė rožės. Nutilo smuikas. Aušo. Pasveikino saulė iš
vargusį jo veidą ir žiedus, kurie prausėsi rasos lašuose. Iš se
nos varpinės skambėjo ryto varpai...

Šventadienis. Sename miesto parke juodu susitiko. Ji buvo 
lyg laukų gėlė baltam rūbely. Lengvas vasaros vėjas kedeno 
jos švelnius plaukus, ir auksu blizgėjo šaulės spinduliuose. Lu
pos šypsena žydėjo ir akys spinduliavo.

Pasisveikino. Toli tęsiasi beržų baltliemenių alėja. Lengvai 
linguoja jų šakos svyruoklės ir žaidžia saulės spinduliuos. Ša-
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250 Jų troškimai.

Ūmais žalia vejalė ir įvairiaspalvės gėlės. Skamba paukščių 
giesmė. Gyvybės pilnas parkas.

Einą alėja. Rodos, taip eitų be galo, lyg ves alėja į lai
mės šalį. Jis jaučia kaiplaimeperpildyta širdis ^smarkiai plaka 
ir iŠ krūtinės veržiasi vulkanai. Akyse dega ugnis, O jilai
minga šypsosi kaip vaikas ir skardžiai skamba još~juokas. Jos 
balsas jam saldi mužiką; kuri sukelia jautriausius sielos virpė
jimus. . . '■ '•

Jis, rodos, ją nuneštu ant pasaulio aukščiausio kalno, kad 
jos kojos niekada nepaliestų gyvenimo purvo, kad šviesią akį 
niekada netemdytų skausmo ašara. Keliautų per kaitrią Sacha
ros dykumą, nesibijotų nei saulės kaitrios, nei baisaus troškulio 
atnešti iŠ Nylo pakrančių lotoso žiedų. Pasiektų ir tolimą Indiją, 
senojo Gango štebuklingus miškus, kur gyvena senas b ramina s 
atnešt nuo jo užburtą amuletą savo meile.

Paväkaris. Jis ją palydi ligi aukštų pilies vartų; Lengvai 
užlipa laiptais ir dingsta už sunkių durų.

Įėjo savo kambarin, iš kurio matėsi puikus miesto reginys. 
Ten toli prie aukšto kalno kojų tęsias senas žalias parkas. <Ja 
praleido jį laimingą dieną. Širdis smarkiai plakė, lyg plyšo krū
tinė. Atsisėdo prie lango parėmė galvą rankomis ir susimąstė. 
Jos širdyje gyveno tik smuikininkas. Jai gaila jo ir drąsių jo 
užsimojimų.

Prieblanda. Ant piršto žiba didelis briliantas žiede. Lyg 
maldai sudėjo rankas ir giliai atsiduso, melsdama.

— Kūrėjau atirrik viską iš manęs negaila man nieko, tik 
palik motinos ir smuikininko širdis. Jos man brangesnės negu 
gyvybė.. a . ,

Tyros ašaros aptemdė šviesias jaunos lordės? akis ir dide
liais lašais krito ant blizgančio brilianto. Nusiplovė jis tyra ašara 
ir tamsoje dar labiau sužibėjo. 

> *- " . a • .

‘ . I • ■ ■ . - . ■ .

5?»

Meilė — pavyzdinga sielos tvarka.
. ’ ■ •*. ' * *

Meilė — sielos ir minčių poilsis.
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Moters turi bendradarbiauti katalikiikame veikime
■ ■ ■ ■ • •• , ■ . • >

ęs • v • y ■ ■ _____ _ ' '

Sis STėvo laiškas buvo pasiųstas interna* 
cionalinės katalikių iboterq draugijų Sąjungos pir- 

. mininkei tos Sąjungos kongreso, įvykusio Haye, 
' ' '• proga*: ■

Musų brangiai dukteriai F. Steenbergh Engeririgh, interna
cionalinės. katalikių moterų draugijų Sąjungos: pirmininkei.

Mes likome visiškai patenti pranešimu, kurį padarė S. Em. 
le Cardinal, Jūsų gausios internacionalinės Sąjungos globėjas, 
apie tai, käs buvo svarstyta ir nuspręstą jūsų Sąjungos aštunta
me kongrese Haye. Riligijos svarbumo ir socialių klausimų svar
stymas visiškai atatinkančiai katalikų mokslo ir moralės princi
pams, širdingas prisirišimas prie Šventojo Sosto ir; neneigi m aš 
Jo nurodymų, darbai perimti viršgamtiškos sielos pripažinimu 
negali būti nemalonu ištikimųjų draugijos Tėvui.

Mums malonu matyti, kad jūsų Sąjunga, likdama ištikima 
savo statutui, gerai suprato ir realizuoja tikrą katalikišką veikimą, 
tokį, kaip kad mes norėtume ir kaipkad esame jau išdėstę ke
letą kartų: pasauliečių dalyvavimas religijos ir moralės principų 
apaštalavime ir gynime, stengimasis išvystyti šventą ir velijantį 
labo sočialį veikimą bažnyčios vadovybėj, tokį veikimą skleisti 
viršūnėse ir pagrinduose politinių partijų, pagaliau, atnaujinti 
katalikišą gyvenimą ir šeimoj, ir draugystėj.

Iš tikro, nėra tiek plataus ir praktiško veikimo, kaip kad 
tas, kurį liūdnoj šių dienų Šeimos ir draugystės būklėj) gali ir 
privalo nuveikti katalikė moteris, pasirinkusi savo darbui ramsčiu 
.Aukščiausiąjį. Mes visi trokštame atnaujinti krikščionišką ben- 
dravimą. f..'

' Kaip tik šioj srityj jūsų Sąjunga jau veikė, ir mes turime 
vilties, veiks ir toliau atlikdama didžius dalykuš, nes. ji j vieny
dama per savo draugi jas gausias įvairių valstybių bendraminčių 
katalikių moterų eiles, yra didelė bendrojo gėrio priežastis.

Antra vertus, kad Sąjunga išlaikytų savo tikrai katalikišką 
pobūdį, savo pilną vienybę ir tikrą prisirišimą prie Šventojo Sos
to, reikia kad šios Sąjungos draugijos ir pavieniui nesidėtų į 
moterų neutrales draugijas ir sąjungas.

Atsižvelgdamas į Bažnyčios mokslą, VI internacionalinis jūsų 
Sąjungos susirinkimas Romoj konstatavo:

Atatinkamai Bažnyčios mokslui internacionalinė\ katalikių 
moterų draugijų Sumirga yra priešinga dalyvavimui neutrali

, i-a imta iš \Corre?pöndanee Hebdomadaire . de la F. N. C.“ 1928*
X. 6, Nr. 159.' : > "
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nėse organizacljoše, interkonfesinėse, akonjėsinėse ir protestantu 
drdugijoše.Atvejyj kur pavienis benradarbiavimas, atsižvelgiant 
j’kurios šalies aplinkybes, atrodys pageidaujamas arba naudin
gas, reik kreiptis į apiskopato valdytojus.

Gerai padarėte, kad dar kartą patvirtinote, kad į Sąjun
gą nepriimsite draugijų, priklausančių neutralinėms Sąjungoms^ Na
grinėdami viską, ką jūs numatėte dėl savo Sąjungos plėtimosi ir 
stiprėjimo, mes esame tikri, kad jūsų veikimas visad bus persi
ėmęs ir rėmsis Bažnyčios nurodymais; iŠ episkopatų ir dvasiški- 
jos jūs susijauksite paramos. Pasauliečių katalikiškas veikimas, 
kaip mes Pirmojoj Enciklikoj rašėme, bus tuomet sudėtinė dalis 
pastorališko veikimo.

Mes linkime ir manome, kad ši Sąjunga vis labiau ir la
biau stiprins veikimą atsižvelgdama į Bažnyčios nurodymus ir 
nuo jų priklausydama.

Paliudyti Mūsų ypatingam Jums palaimos linkėjimui ir Die
viškomis malonėmis Jūsų veikimui sustiprinti, Mes tiekiame Jums, 
Ponia Pirmininke, visiems Kongreso nariams ir visoms susidė- 
jusioms į Jūsų Sąjungą draugijoms Apaštališkąjį palaiminimą. 

Roma, Vatikanas, Sulietuvino Ant..M.
1928 m.liepos m.30 d. <

Vynmedžio Šakelė.
' ' ' '. , ' ' . . u

Keletas minčių apie žmogaus sie
los^ vertybę, jos užduoti ir kelią.

(Skiriu draugėms Eucharistininkėms, ypač seselėms tretininkėms).
Prof. Donders’as, kalbėdamas apie žmogaus vertybę ir jo 

paskydimą sako: „Jei nori pažinti save ir savo užduotį, belsk į 
savo paties krūtinę, klausk savo paties širdį“. Tikrai atydžiai pri
siklausęs savo Širdies švelniausių drebėjimų ir baisiausių audrų 
siaubimo šv. Augustinas sako, jog „visas žmogaus gyvenimas 
yra tai nuolatinis troškimas sekti, pamėgdžioti Dievą: gerai arba 
blogai“.. Jas pirmoji pagunda beldė į žmogaus prigimtyje glūdintį 
jo vertybės ir paskyrimo aukštą troškimą: „būsite; kaip dievai“. 
Bet, deja, šitas Širdies liepsnoms pakištas maistas buvo melas ir 
žmonijos pražūtis. Mūsų gi sielų geriausiasis Tėvas, pats įdė
jęs į jų prigimtį neapsakomus troškimus, „nuo amžių mus nu
mylėjęs, pagailęs patraukė musv prie savęsu ir davė „galios būti 
Dievo vaikais“ (Jono 1, 12). Čia nebežinai kuo stebėtis: ar Die
vo tikrai dieviška meile į žmones (nes tik Dievas taip tegali my
lėti!) ar žmogaus neapsakoma garbe, kurion jis savo meilėje ji 
iškėlė. Čia, rodos, girdi baltagalvio senelio Meilės Apaštalo dre
bantį balsą: „Veizėkite, kokia meilę Tėvas mums suteikė, kad 
mes vadinamės ir esame Dievo vaikai“. Ir dar daugiau: „Myli- 
miausieji, dabar mes esame Dievo vaikai; bet dar neapsireiškė, 
käs būsime. Mes žinome, jog, kai apsireikš, būsime į Jį panašūs,

*■ * * • . •
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nes mes matysime, kaip Jis yra“ (1 Jono 3, 1—3). Bet tiktai 
Jam panašūs tapę tegalėsime Jį matyti, kaip Jis yra. Bet ir 
lą bedugnę lyg užpila Dievas „padarydamas -mus "(pašven
čiamąja malone) savo dieviškos prigimties dalininkais (2 Petro, 1, 
4). Q! koks dėkingumas gali šiai geradarybei prilygti? Taria 
šv. Gregorijus iš Nyssos. Žmogus keliasi virš savo paties pri
gimties, tapdamas kaip ir Dievu. Nes jei jam duota yra garbė 
tapti Dievo vaiku, tai jis tikrai turės ir savo tėvo garbę ir taps 
paveldėtojas visų Tėvo, turtų“.

Bet žmogaus siela nepasitenkina vien garbe Dievo vaikų. 
Ji trokštą ir begalinės vaiko į tėvą meilės ir tai viršgamtinės 
meilės.- Nes „prigimta Dievo meilė laikosi atstu nuo Dievo, ne
pakildama prie Jo, neįstengdama būtį Jo apsiausta ir su Juo su- 
siviėnyti. Viršprigimtoji meilė kyla prie Dievo, peržengia visas 
prigimties ribas ir taip pasineria Dievuje lyg būtų ji tos pačios 
prigimties ir vienas su Juo asmuo“. (Nierenberg. Die Herrlich
keiten der goetlichen Quade). Bet mes neįstengiame viršgamtišku 
būdu Dievo mylėti, jei toji meilė nėra mumyse Šventosios Dva
sios įpilta (Rom. 5, 5) ir jei Šventoji Dvasia su Tėvu ir Sūnumi 
kaipo dieviškasis mūsų meilės dalykas nebus su mumis susivie
niję, Tai įvyksta per pašvenčiamąją malonę. Per ją Šv. Trejybė 
yra taip aukštai malone apdovanotoje sieloje, kaip pati siela toje 
širdyje, kurią ji gaivina ir rėdo“. (Nierenberg).

Čia tad yra išsprendimas tos neapsakomos, neišmatuoja-
< mos, neišsemamos, „visų pažinimą perviršijančios“ Dievo į mus : 

meilės paslapties, kurią Kristus paskutinį savo gyvenimo vakarą 
„numylėjęs .savuosius iki galui“ atvėrė: „Kaip Tėvas (Dievas!) 
mylėjo mane (Dievo Sūnų;) taip ir aš (Dievas!) jus (Dievo su
tvėrimus, nedėkingus, menkas žemės dulkes) mylėjau (Jono 15,
9). „Viešpatie kas esi Tu, o kas esmi aš!“ nonėtumėm jauį ir čia
su Šv. Praneriškumi žemėn parkritus kartoti. Etet dar to rteganą.
Kristus atveria ir savo Tėvo širdies paslaptį savo Aukščiausiojo

- Kunigo maldoje: „Prašau.,, kad visi būtų viena, kaip Tu,Tėve,ma- 
nyje ir aš Tavyje, kad ir jie būtų mumyse viena... Kąd pasaulis • 
pažintų, jogei Tu esi mane siuntęs ir mylėjai juos taip, 
k a i p i r m a n e m y 1 ė j a i“. (Jono 17, 20—23). O kokias ste
buklingas paslaptis mes skaitome ir. klausome, lyg būtume akli 
ar apkurtę! Kokiais ledais turi būti apkaustytos tos sielos, ku
rios žinodamos kaip D i e va s j a s myli, neužsidega Jo ne
ribota meile ir kokių žemių turi būti ji pilna ir apsunkinta ne- 
alkdama apimti to meilės Dievo,, kurs pats maldauja mūsų mei
lės (Jono 15,9), kurs pats nori pas mus ateiti ir padaryti mu
myse savo buveinę“ (Jono 14, 23). „O! kad tu jau kartą pažin
tum save, o krikščioniškoji siela, kaip labai tu vertintum save, 
kokioje garbėje tu laikytum save! O, šventa, Dievo mylima, Die
vo užgyventa, angelų gerbiama ir angelus stebinanti siela! Tu 
meilus tavo Sutvėrėjo rojau, tu puikus švč. Trejybės būste, tu 
žibanti dangiškojo Karaliaus sužieduotinio būklė! O aukso San
daros skrynia, ne senojo, bet naujo Įstatymo, tu dieviškosios
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254 Manomotina

Aukštybės aukure, Šventosios Dvasios dovanų ižde, gyvojo Die
vo bažnyčia! O kad tu pažintum save, tu kilnus Dievybės soste, 
tu platusis dangau, kuriame ne dangaus žvaigždės, bet _patys 

/Dievo asmenys žiba! O duktė Dievo Tėvo, sese Dievo Sunaus, 
sužieduotinė šventosiosios Dvasios, draugininke ir palydove švč. 
Trejybės! Ö kad Tu pažintum save, kaip labai vertintum tu save 
ne dėliai to, kas tu iš savęs esi, bet dėliai garbės, kurią tau 
malonė suteikia. Kaip labai gerbtum tu save ir malonę, ir kaip 
saugotumeis ją pražudyti. Štai perviršijanti visokį troškimą 
žmogaus tikroji vertybė! (Nierenberg).

■ (Bus daugiau).
■ • ■ • ‘ . .. • • - ■ . •*-

Sf. Paliulytė Ladyglenė.

Mano Motina*).
Aš gyvenau mano gyvenimą.Klaidžiojimuos kaip ir visi kiti 

žmonės. Stabai, kuriems aš lenkiausi, įgarbė, turtas, ir nekalbu aš 
apie ką kita, visados nepatenkino mano troškimų. Aš ieškojau, 
šmėklų, aš glamonėjau debesis, aš sunykau tiesos beieškodamas 
kuri pasprunka visuomet mūsų vargingos giminės ieškoma. Aš 
reikalavau jaunatvei smagumų, subrendusiam amžiui --galvotu
mo; senatvei—filosofijos, kokį menką derlių aš _surinkau tose vi
sose dirvose, kuriose dirsės nustelbia gerą grūdą! Aš pasakiau 
visuomenei: linksmink mane, o ji man nusibodo. Aš pasakiau 
mano knygoms: nuraminkite mane, jos mane išblaškė. Aš 
radau savo širdį vienui vieną tarp didelio savo draugų būrio, 
galvą tuščią nuo nepabaigiamų studijų, rankas sustingusias su 
plunksna jose, kuri nieko gera nesugeba mano noru pabrėžti.

Aplink mane, kaip lygiai ir manyje atsivėrė bedugnė, kuri 
vienus po kitų prarijo visus mano sumanymus, mano visas vil
tis, mano iliuzijas... Ir nežinau, kas būtų man atsitikę, jei nebū
čiau išvydęs kylančio iš bedugnės nuostabaus paveikslo, kuris 
išplaukė kaip Nojaus laivas iŠ tvano vandenų.

. Ir koks tai buvo paveikslas? Ar turiu pasisakyti? — Tai 
mano Motinos, .mano geriausios, Švelniausios, besišypsančios 
motinos, pratiestomis rankomis, kad mane sulaikytų, akimis nu
švitusiomis, tokia Šviesybe, kuri dangų atveria, pravertomis 
lūpomis, kad galėtų pro jas išsprūsti žodžiai kuriuos pratarė 1 
Išganytojas į mažų kūdikių ausis: Ateikite mažutėliai pas mane.

AŠ paklausiau, aš nubėgau prie jos, sudėjau savo gyveni
mą po jos kojų, savo širdį atidaviau į jos rankas; pavedžiau jai 
pačią stipriausią, pačią švenčiausią, pačią patvariausią meilę, mo
tiniškąją meilę ir aš pamačiau, kad visa tai, ko man pirmiau sti
go, dabar jau turėjau; kad tuščius klaidžiojimus pakeičiau malonia 
realybe, kad miglos išnyko, palikdamos vietos giedriai dienai,

*) Paimta iš Brifant Prancūzų Akademijos XIX amž.
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kad mano gyvenimas liko pilnas, kad mano širdis, patenkinta,° 
kad visa buvo niekai prieš tą turtą, kuris man atsivėrė ir kad 
man tereikėjo mylėti taip, kaip kad ir aš buvau mylimas. Reikėjo 
mylėti, kad pažinčiau tikrąjį savo tikslą, kad jausčiau mario die
nų turiningumą, kad turėčiau aukštybių palaimos veiksmuose, kad 
neturėčiau daugiau nei troškimų, nei baimių, kad būčiau, paga
liau, tuo, kuo gali būti prie Viešpaties kojų ir kuo niekad ne
tampi būdamas žmonių tarpe, mažiausia, kad atrasčiau bent vie
ną sielą, nors tokią kokia nubudo, kad nepražūtų vieną gražią 
dieną manyje. _ ; ’

Kas gi yra tačiau toji nelygstamoji motina, kurios paveikslą 
mėginu nupiešt?...

Religijai)
; Am. M.

Kilimas moterų švietimo.
Vyrų moterų santykių revizijos klausimuose pirmaeilės svar

bos turėjo moterų švietimo reikalas. Daug šimtmečių tūnėjusi 
rimtyj bendroji nuomonė, kad moterims gana tik apsitirti tuose 
dalykuose, kurie čia pat, kasdien, šeimos gyvenime reikalingi, XIX 
amžiaus buvo smarkiai pajudinta. P r i p u o 1a m o j o švietimosi 
vietoj, kurį moters gaudavo nuo savųjų vyrų arba nuo tos vyrų 
draugystės, su kuria joms tekdavo bendrauti, liko paskutiniuosius 
XIX šimt. dešimtmečius jos šviečiamos si s i e m i n g a i aukšte- 
nėse ir aukštosiose mokyklose.

Nenorime imti tų dviejų moterų švietimo būdų kraštutinai, 
bet tetiekiame jiems persvaros prasmės. Kaip kad visad šalia si
stemingojo švietimo mokyklose turės reikšmės ir pripuolamas 
Švietimas, pareinąs nuo savitarpinio žmonių bendravimo, tarp at
virkščiai ir iš seriybės retkarčiais moters turėdavo progų įgyti 
sistemingo išlavinimo. Jau VI šimt. pr. Kristų jos turėjo laimės 
būti priimtos į Pitagoro išminties šventovę. Atvykęs jis į, Delfus 
apšviesti Apolo vaidilų, sutinka čia jaunąją vaidilutę Theoklese, 
vieną is tokių, kurios nujaučia, kad atsidavimas vien fiziškajam 
gyvenimui daro didžią sielos priespaudą, kuri globojo savyje iš
vidinio gyvenimo pasaulį ir žinojo, jog tą jos gerbiamą dalyką 
praskaidrinti naujai atvykęs mokytojas. Pitagoras greit suprato 
šią gyvą, p ra matančią, virpančią sielą esant tokią, kokią jis ieško
jo savo mokslui paskleisti ir vaidilų sustingusiai dvasiai atgai
vinti. Jis įsileido ją klausyti paslaptingojo mokslo. Ir buvo ji 
gaivinančios dvasios skleidėja Delfams. Kartą patyręs moterį 
irgi galint suprasti ir įvertinti išmintį, Pitagoras negalėjo nelikti 
ištikimųjų moterų prietelium ir steigdamas Krotone savo mokyk
lą,— jos lavinosi pitagoriečiuose visus tos mokyklos gyvavimo 
penkiasdešimt metų.

*). Šis vaiz lelis le’dž'a suprasti, kokį didį pasiilgimą Visagalio mei
lės jausdavo nelemtųjų XIX amžiaus materializmo laikų jautresnės sielos 
asmens. Rėd.
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pripuolamai apsišvietusių istorijoj likusių moterų iš seny- 
bės yra gan daug. Pav, Thessalia’os Aglaonice, Atėnų Ascaplo- 
genia, pranašavusios saulės ir mėnulio užtemimą,Hipatija, kam
pamačio ir gaublio išradėja, pirmųjų amžių krikščionės: Šv. Lio
ba, mokėjusi rhintinaL šventraštį, Eustachium, mokiusi šv. Jero
nimą graikų ir hebrajų kalbų, šv. Cecilija, Olimpija, Agnė, šv. 
Paula. Deja, buvo pripuolamai apsišvietusių moterų, kurios tapo 
įveltos savo švietėjų į piktųjų polinkių verpetą ir ten ne tik pa
čios moterišką garbę praradusios, bet ir gerokai pakenkusios 
kaip savo amžininkių švietimui, taip ir vėlesnių kartų moterų. 
Pav. kad ir graikų Aspazija, anot Finot, buvusi labai išmokslinta 
moteris; bet kas iš to, nes čia pat autorius priduria, kad ji bu- 
vusi ir didžiausią heterė, Kažin ar betenka abejoti, kad graikių ir 
romėnių, išėjusių į platesnį gyvenimą, nupuolimas turėjo sukelti 
akciją rimtųjų vyrų prieš moterų daiyvavimą ir ne šeimos gyveni
me. Juk tik saugodamas žmonijos dorą,, prieš moterų laisvę kar
tais yra išsitaręs ir šv. Paulius:

- Naujesnieji laikai paliko istorijai jų visą galeriją: šit Maria 
Kunicia, 1650 m. išleidusi svarbias astronomines lenteles „Urania 
Propitia“, Chatelet, vertėja į prancūzų kalbų Njutono „Principia“, 
Lepaute,_ drauge su fiziku astronomu Clairaut apskaičinsi Halley 
kometos kelią ir 17Ö4 m. apskaičiusi saulės užtėmimą, Jeanne 
Amelia Lafond nustačiusi XVIII šimt. 10000 žvaigždžių vietas 
dangaus skliautuose, Karolina Herschel didelė savo brolio astro
nomo Wilhelm o bendradarbė, jau pažistomoji „N. Vaidilutės“ 
skaitytojoms, Sofija Germain ir daug kitų, poečių, menininkių, ra
šytojų visuomenininkių, kurių čia neturime tikslo minėti.

Sistemingiau studijuojančios moters mėgo mediciną. Seno- ' 
siose germanų tautose jos praktikavo kaipo gydytojos. IX ir X 
šimt Arabuose, Ispanijoj moters irgi atsižymėjusios gydymo dar
be, buvę net gerų operatorių. Italijoj tik kai kurie universitetai 
buvo joms uždrausti lankyti, — Bolonijos uždraustas 1377 met. 
Italijai tenka garbė turėti ir pirmąją moterį filosofijos daktarą, tai 
buvo Elena Cornaro, gavusi daktaro laipsnį Pądųoj 1678 m.

Iš draudusių moterims studijas valstybių Šveicarija pirmoji 
iš Europos valstybių atvėrė moterims duris į universitetus. Po 

* to, kai Zūrich’as 1867 m. ji leido moterims tomis pat sąlygomis 
lankyti universitetą kaip ir vyrams, jo pavyzdžiu pasekė ir kiti 
miestai. 1871 m. Šveicarijoj moterims leidžiama laikyti valstybiniai 
gydytojų egzaminai. Betgi pačių šveicariečių mažai tėjo aukštuosius 
mokslus net ir ligi pačios XIX Šimt. pabaigos daugiausia buvo sve
timtaučių. 1897 m. vasaros semestrą Šveicarijos universitetus lan
kė 3331 žmonių. Moterų buvo 397, jų tarpe 343 svetimtautės. 
Imetrikuliuotų studenčių buvo Zūrich’e 143, Genevoj 131, Berne 
84. Iš viso jų klausė paskaitas Zūrich’e 169, Genevoj 172, Berne 
114. Didžiuma 243 studentės lankė medicinos fak., 149 filosofijos . 
fakultetą ir 5 juridinį, teologijos nelankė nė viena Po metų. 
1898 m. ir 3494 stud. moterų buvo 676: 74 šveicarietės, 
278 iš Rusijos, 25 bulgarės, 47 vokietės, 7 serbės, 7 iš Ameri-
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koš, 12 iš Azijos, 8išAustrijos, 6 iš Vengrijos, 3 iš Anglijos 
3 olandės, pö 1 iš Rumunijos ir Afrikos. < ;

Prancūzijoj pirmasis įsileido moteris Paryžiaus universitetas 
1868 m. čia irgi daugiausia moterų stojo į medicinos fakultetą. 
1898 m. iš 28782 Prancūzijoj studentų moterų buvo 871, 579 
prancūzės ir 292 svetimtautės. Paryžiuj buvo 400 studenčių iš 
12047 studijuojančių. Mediciną lankė 399 moters, filosofijos fa
kultetus 240, fizikos mate 80 ir formaciją 53.S

1870 m. leidžia eiti aukštąjį mokslą moterims Švedija, tais 
pat metais ir Suomija, 1875 m.—Danai, 1876 m. — Italija, 1880 m. 
ir 1883 m. Belgija, 1884 m. —Norvegai, sutiekdami moterims vi
sas teises, kuriomis naudojosi vyrai studentai ir baigę aukštąjį 
mokslą. Nuo 1886 m. pradeda priimti moteris į universitetus 
Islan di ja, 1888 m.—Is pani ja ir Rumunai, 1890 m. - Graikija. ,

Vokietijoj pirmiausia leido moterims lankyti universitetus 
Badenas. 1891 m. Badeno valdžia leidžia joms stoti į Heidelberg’o 
universiteto filosofijos fakulteto fizikos matematikos skyrių. Paskui 
leido Prūsija ir kiti kraštai, tik vėliausia Gössen’as ir jena. Tiesa, 
jos tegalėjo būti laisvosiomis klausytojomis. Nors ir turėdavo 
stodamos tokius pat dokumentus, kaip ir vyrai, tikrosiomis stu
dentėmis nepriimdavo. Vis dėl to . tuo leidimu Vokietijos moters 
naudojosi. 1898—99 m. Prūsijos universitetuose laisvųjų klausy
tojų buvo 414 moterų: Berlyne 238, Bonoj 26, Bresląvlyj 32, 
Göttingen’e 26, Greiswald’e 17, Hallę’j 15, Kiel’ėj 17, Karaliaučiuj 
33, Marburge 10, Munsteryj nei vienos nebuvo. Netekėjusių bu
vo 374, ištekėjusios 36 ir 3 našlės. Didžiuma studijavo filosofiją, 
filologiją/ literatūrą, istoriją, kultūros istoriją, meno istoriją ir gam
tos mokslus. Iš jų 303 bendrai lavinosi, 64 ruošėsi mokytojos 
egzaminams, 26 ruošėsi daktaratui. Nuo 1896 m. moterims leista 
stoti į Berlyno ūkio akademiją.

Austrijoj pradėjo priimti tikrosiomis studentėmis moteris į 
filosofijos fakultetą nuo 1896 m. Bet tik buvo priimamos tuomet, 
jei prašymą davė Austrijos pilietė, nejaunesnė kaip 18 m, ir tu
rėjo brandos atestatą. Kitos buvo priimamos laisvosiomis klausy
tojomis ir turėdavo mokėti nustatytąjį mokestį už paskaitų lan
kymą. 1896 m. pirmoji moteris gauna Austrijoj daktaratą. Nuo 
to laiko Austrijos valdžia pripažįsta daktarių diplomus gautus ir 
kitose šalyse.

Vengrijoj leista moterims stoti į universitetus 1895 m. lap
kričio mėn. 18 įstatymu ir tik į mediciną, filosofiją ir formaciją. 
Iš stojančių buvo reikalaujama brandos atestato ir dar specialaus 
švietimo ministerijos pritarimo.

Rusijoj nebuvo priešingi moterų studijoms anksčiau negu 
kur kitur, ypač jų studijavimui mediciną, tik Čia steigė joms at
skirus kursus. 1872 m., buvo įsteigti moterų medicinos kursai 
Petrapilyj, o 1882 m. jau jie uždaryti ir paskutinei laidai 1886 m. 
buvo lemta tų kursų darbą baigtų 1897 m. ten pat steigiamas 
moterims medicinos institutas. Čia daugiausia dėmesio buvo 
kreipta į akušeriją, moterų ir vaikų ligas. Stojimo metai buvo ap-
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riboti 20—35, tikybos turėjo būti jos krikščionių, mokslas tęsėsi 
5 metus ir vienerius metus praktikos ligoninėse. 1878 m. medi- 

’ cinos diplomai joms duodavo teisės užsiimti. praktika, užimti 
vietas auklėjimo, labdarybės ir mokslo įstaigose. Nuo 1898 gy
dytojos, užimdamos valstybinės tarnybos vietas, turėjo teisės gau
ti pensiją. I medicinos institutą Petrapilyj stojo gausiai. 1898 m. 
iš 430 prašymų 190 buvo atsakyta dėl vietų stokos.
— 1878 m. Pėtrapilyj įsteigti privatiški aukštieji moterų kur
sai, kurie nuo 1889 m. įgyja universiteto pobūdžio. Juose skai
to- paskaitas universiteto profesoriai. Kursuose buvo, du skyriai 
fizikos matematikos ir istorijos filologijos. Didžiausias tikslas tų 
kursų buvo paruošti mergaičių gimnazijoms mokytojų.

Petrapilio pavyzdžiu steigiami panašūs kursai Maskvoj, 
Kijeve, Kazanėj.

Anglijoj leista moterims stoti 1870 m. į Kembridžo univer
sitetą ir po kelerių metų į Oksfordo, šalia šių universitetų, tik jų 
priežiūroj, buvo susidarę moterims privatiški kolegijos pansiona- 
tai. Moters galėjo lavintis arba lankydamos paskaitas drauge su 
studentais, arba ir kolegijose, kur be universiteto docentų dėsty
davo kartais ir moters. Prie Kembridžo universiteto susidarė 2 
kolegijos moterims, prie Oksfordo 3. Ir Kembridže ir Oksforde 
moters galėjo laikyti baigiamuosius egzaminus, tik ten joms bu
vo atsakyta duoti mokslo laipsniai. O Londono universitetas nuo 
1878 m. leido moterims egzaminuotis mokslo laipsniams, bet 
neleido joms čia studijuoti. Panašiai darė ir universitetas Dub
line ir kai kurie dar kiti. Tik Aberystwyth universitetas tiekė 
moterims visas tas pat teises kaip ir vyrams. Gydytojų egzami
nai visuose Anglijos universitetuose buvo leista laikyti, bet neleista 
buvo juose medicinos mokytis ir už tat daugiausia moters mokėsi 
medicinos 1874 m* įsteigtame Londone moterų medicinos institute

Šotlandijoj 1883 m. sujungtas Glasgow moterų institutas 
su Glasgovo universitetu. Edinburge lei sta joms laikyti gydytojų 
egzaminai tik pasiruošti turėjo specialiame institute kaip kad ir 
Londone.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse moterų švietimo padėtis- 
buvo geresnė neg Europoj. Ten joms atviros durys į aukštąsias 
mokyklas nuo 1837 m., išskyrus Harvard’o, Columbia’os, Yale’s 
ir John Hopkins’o, kur jų nepriimdavo. Be to, nuo 1865 ligi 
XIX šimt. pabaigos buvo įvairiuose miestuose įsteigta net ke
liolika vien moterims kolegijų. Didžiumoje’kolegijų jos gaudavo 
bendrąjį lavinimą ir galėdavo gauti filosofijos, gamtos mokslų 
ir literatūros mokslo laipsnius. Mokslas tęsėsi 4 metus. Lankė 
amerikietės tas aukštąsias mokyklas gan gausiai. 1896-97 m. vi
sose aukštose J. A. V. buvo 105.754 studentai ir 34.370 
studentės. 14.842 lankė moterų kolegijas, 16.536 mokėsi drauge 
su vyrais universitetuose ir kolegijose,!094 lankė technikos mo
kyklas, 1097 — ■ juridinius, medicinos ir teologijos mokslus. Iš 
visų moterų, gavusių diplomus, 1413 dirbo mokslo darbą jų 
tarpe 483 liko universitetuose ir kolegijose. Studenčių luomų
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atžvilgiu pastebėtiną tai, jog aukštesnių luomų procentas lan- 
kančių aukštąsias mokyklas mažesnis. J, A, V. kolonijose buvo 
panašiai, pav. Australijos universitetuose moters sudarė 73 visų stu
dijuojančių. <

■ Europoj ėjo visą laiką sunkiau, dar pradžioj XX šimt. pav. 
šveicariečių studenčių tebuvo 14%, suomaičių — 24%, esčių— 
16%, vokiečių — 6%. ' . .

Leidimas moterims jeiti aukštuosius mokslus turėjo įtakos 
j sutvarkymą ir aukštesniųjų mergaičių mokyklų. Kadangi uni
versitetus tepasiekia paprastai ne didžiausioji dalis mergaičių, 
tad ir mokyklas tas jau pabaigoj XIX šimt tvarkant teko atsi
žvelgtiį aukščiausiąjį to laiko moterų paskyrimo supratimą, į 
bendrąsias to laiko apšvietus aspiracijas ir į uždavinius mote
rims statomuosius visuomenės,

J. A. Valstybėse mergaitės laimingesnės už berniukus ben
drojo lavinimo mokyklų lankymo atžvilgiu, nes ten berniukai 
dažnai iš mokyklų anksti pašaukiami gyvenimo reikalų. Mergai
čių ligi 19 metų paprastai mokosi virš 50 nuoš. Programos mo
kyklų aukštumas toks pat ir vieniems ir kitiems.

Angįijos mergaičių mokyklom s pagerinti daugiausia prisidėjo 
privatinės draugijos. Tokios yra 1871 m. įsteigta „National Union 
for the improwement of Womens Education“ ir 1872 m. įsteigta 
„Girls Public Day School Company“. Tos draugijos stengėsi 
įsteigti mokyklų, kur mergaitės būtų galėjusios prasilavinti ne- 
menkiau, kaip berniukai gerosiose jiems skirtose gimnazijose. 
1864 m. tebuvo Anglijoj mergaitėms 12 mokyklų, 1894 jau jų 
buvo 80. Mokytojos daugiausia dirbo jose moters, o tų mo
kyklų vadovybė buvo išimtinai moterų rankose.

Prancūzijos mergaičių mokykių organizavimo tvarkytojas 
yra Camille Sėe, autorius 1880 m. mokyklų įstatymo. Jo numa
tyti tame įstatyme mergaičių licėjai ir mergaičių kolegijos labai 
panešėjo į berniukų to laiko mokyklas, Daug dėmesio kreipta 
tose mokyklose į kraštotyrą, į galimus prisireikti mergaitėms gy
venime higieną, -namų ruošąt praktiškosios pedagogikos pagrin
dus ir p. Pabaigoj XIX Šimt. buvo Prancūzijoj apie 40 licėjų 
ir apie 30 kolegijų mergaitėms.

Norveguose pilnai pravestas berniukų ir mergaičių lygybės 
auklėjimo principas. Ten yra koedukacinių vįdurinųjų mokyklų ir 
nuo 1884 metų mergaitėms leista stoti į valstybines gimnazijas. Šve
dijoj galėjo mergaitės baigusios aukštąją pradžios mokyklą arba 
pasirinkti kurias profesijas, pav. mokytojų seminarijas, arba ruoš
tis brandos atestato egzaminams 5 mergaičių mokyklose, arba ir 
kai kuriose koedukacinėse mokyklose. Danuose mergaites 

- / įsileido į berniukų mokyklas ir Kopenhagoj mergaičių aukštesnėj 
mokykloj įsteigti dar du kursai brandos atestatui įsigyti.

Rusijoj nuo 1870 m. būvy mergaičių gimnazijose 7 klasės 
ir 8-ji pedagoginė. Programą kiek žemesnė už berniukų gimnažijas.

Suomijoj 7 gimnazijose mokėsi bendrai ir berniukai ir mer
gaitės. Dar buvo 11 aukštesnių mokyklų skirtų joms vienoms.
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Olandijoj, Italijoj, Portugalijoj mergaitės galt lygiomis mo
kytis su berniukais. 1891 m. Romoj įsteigta pirmoji valstybinė 

• mergaitėms gimnazija.
Šveicarijoj prie Zürich’o aukštesnės mergaitėms mokyklos 

įsteigtas skyrius, kur galėjo jos įsigyti atestatus,
Vokietijoj 1893 m. Elenai L a n g e vadovaujant buvo įsteigti 

pirmieji kursai, į kuriuos priėmė mergaites nejaunesnes kaip 16 
metų ir išlaikiusias vidurinosios mergaitėms mokyklos programos 
egzaminą. 1896 m. 6 abiturijentės vienoj iš Berlyno giltinazįjų 
išlaikiusios egzaminą įsigijo brandos atestatus. Kita sistema Vo
kietijoj brandos atestatams įsigyti, tai mokyklos, kur nuo 4 kla
sės įvestas šešerių metų skyrius su klasiškomis kalbomis. To
kių mokyklų buvo įsteigta Karlsrue, Leipžige,Bremene, Kara
liaučiuj, Miinęhen’e Hannower’yj ir kitur.

Vienoj klasiška mergaitėms mokykla įsteigta 1892 m. Mo
kslas joje buvo 6 metų, priimdavo baigusias vidurinąsias mergai
čių mokyklas; 1887 m. moterų draugija „Minerva" Prahoj įsteigė 
mergaitėms mokyklą visiškai atatinkančią savo programa berniu
kų gimnazijoms. Tokios pat mokyklos buvo įsteigtos Lvove 
1897 m., Krokuvoj—1899 m., Vengrijoj Budapešte—1896 m. Vo
kietijoj pabaigoj XIX šimt buvo dar labai ryškus neigimas mo
terims apšvielos, pav. 1896 m. vyrams mokytojų seminarijų buvo 
180, o mergaitėms tik 24, ir iš jų savarankiškų tebuvo 17, o ki
tos sujungtos su mergaičių vidurinosiomis mokyklomis. Moky
tojos egzaminui buvo steigiami dar vietomis dvimečiai kursai prie 
universitetų, pav. Oottingen’e įsteigti jie 1893 m., Karaliaučiuj 
1895 m. Berlyne mokytojas ruošė papildomieji kursai Viktorijos 
licėjui, įsteigti 1888 m. Viktorijos licėjuj, 1868 m. įsteigtame, mer
gaitės galėdavo įsigyti paruošimą į universitetą. Panašus licėjus 
buvo ir Leipzige. Pradžioj jau XX amžiaus mergaičių švietimas 
Vokietijoj labai pakilo. Mokyklų tipas išliko dešimties metų ir tik 
Prūsijoj 9 metų, bet su tomis pat teisėmis kaip kitur dešimtine- 

: tinės. . ... ■
Tie visi laimėjimai be abejo neapsiėjo kaip pačioms mote

rims taip ir jų švietimo prieteliams be daugelio sunkių susidūri
mų su valdžių atstovais, net ir su pačiais kolegomis studentais: 
pav,, Halės universiteto studentų medikų grupė 1902 m. kovo 
mėnesyj reiškia protestą prieš leidimą moterims mediciną studi- 
juöti, klinikas lankyti ir, vadovaudamiesi neva aukšto padorumo 
mintimis, tam tikru atsišaukimu kviečia visus studentus burtis ir 
vienybėj kelti balsą prieš padarytąjį vyriausybės klaidingą žingsnį, 
Dabar jau visur tos rūšies pirmieji sunkumai praėję.

Pasinaudojome:
U. G raff\ „Frauenfrage“,

' * . ‘ ■ * L _ . t

f. Fihoty „Das hohe Lied der Frau",
/. Pirstorf „Frauenarbeit und Frauenfrage“,
3. Illiope, „Beiųide nocBaiųeuiiHe“.
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Lakštingalai

Apie madas. —
Atgimsta Lietuva, kyla miestai, bunda kaimai, pasijutę laisvi 

. savo Tėvynėj, visomis išgalėmis stiepiasi jie aukštyn prie šviesos.. 
Plačius kelius turi ir mūsų moters.

Pradingo laikai, kada kiekvieną jauna mergaitė laukė tų metų, 
to laiko, kad kuogreičiaūsia galėtų ilgą suknelę apsivilkti ir... 
laukti saldžiai išsvajoto bernelio, kada ji buvo tiek kantri vadi
namųjų moteriškų darbų vykdytoja. Dabar moteris gali pati lais
vai apsispręsti. Bet sunku taip greit prikelti ilgus šimtmečius slo
pintąją žmonijos širdį— moterį, Jau keletas iškilo ir musų naujų 
vaidilučių, daugelis jų suprato savo kilniuosius uždavinius. Džiau
gias tėvynė pamačius jų laisvės gairikę papuoštą kilniaisiais dar
bais. Bet; kiek daug Lietuvos tikrųjų dukrų paskendo naujose 
klaidose! Klaidų yra daug visame pasauly: klysta nekultūringos' 
tautos, klysta ir kultūringos; klysta vyrai, klysta moters; klysta 
maži vaikai, klysta ir dideli. Juo žmogus labiau susipratęs, juo 
labiau jam klaidos yra nedovanotinos; juo kokios nors klaidos 
yra žalingesnės, juo stropiau jos turi būti taisomos.

Viena iš didęlių ir žalingų klaidų šiandieną yra aklas be 
jokios atodairos madų sekimas. Tai yra tiesiog liga, kuria serga 
didžiuma mūsų moterų: seka madas turtuolės, seka jas miestietės^ 
seka jas moksleivės ir galų gale seka jas ir mūsų kaimietės.

Šiaip ar taip, mados gimtinė yra miestas. O kaimas — taip 
buvo, yra ir bus — visuomet seka miestą. Visos miestų ypatybės, 
gerosios ar blogosios, pereina į kaimą tarpiŠkai. Madų srityje tarp 
kaimo ir miešto daugiausia tarpininkauja moksleivės, kurios mūsų 
kaimietėms yra didžiausiu autoritetu. Jei tokius rūbus mokyta ne
šioja, jei šiaip ar taip moksleivė elgiasi,—taip ir kaimietė apsitaiso 
ir pasielgia. Kaip tad svarbu yra mūsų moksleivei, kuri dažniaūsįa 
labai daug laiko praleidžia kaime, pavyzdingai elgtis ir padoriai 
rėdytis! . , ;-

Šis rašinėlis visai neturi tikslo visiškai paneigti madų, bet 
trokšta būti tikrai patarėju išsirenkant ir prisitaikant drabužį. Šie 
patarimai bus ne vien šio rašinėlio autorės išgalvoti, bet, kaipo 
sveiki ir teisingi, paimti ir iš daugiau prityrusių moterų.

Mada yra despotiškoji pana. Nuostabu, kad moterys pa
prastai keliančios maištą prieš kiekvieną didesnę ar mažesnę 
priespaudą, madai noriai, tiesiog vergiškai, pasiduoda. Kiekviena 
nuomonė, kalbanti apie mados nenatūralumą ir sveikatai kenks
mingumą, laikoma pasenusia ir niekam netikusia.

Viešpataujahti mada, jei ji esti aklai pasekta, dažnai padaro 
žmogųkarikatūra.

Madų žurnaluose būną paduota kartais ir gražių dalykų, 
tik jie reikia mokėti išskirti iš duodamojo šlamšto, mokėti sau
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pritaikyti. Pritaikymas turi tiksią sutverti harmoningą pilnumą- 
Klaidinga manyti, kad tiktai vartojant dideles pinigų sumas, lei
džiančias kiekvieną mados išsišokimą sekti, galima gražiai atro- 

' ’ dyti. Tikras gražumas remiasi estetikos taisyklių žinojimu mūsų 
apdarą sudarančių formų ir spalvų pasirinkimo srityje, o tam 
tūkstantinių sumų ir nuolatinio drabužių formos įkeitimo nereik.

Pirmučiausia reikia žinoti, kad tik gausiai motinos- gamtos 
apdovanotoms moterims, t, y, taisyklingo kūno sudėjimo ir har
moningų veido bruožų, gali dar kiek daugiau tikti madų nauja- 
nybės. D au g u m a g i moterų privalo labai atsargiai sau taikyti 
naujųjų madų išradimus, kurie dažnai iškelia tai, kas naudingiau 
būtų pridengti ir atvirkščiai — pridengia tai, kas kartais sudaro 
vienintelį duotojo asmens gražumą.

Net baisu darosi žiūrint į šių dienų moters kas kart vis 
didesnes išlaidas įvairiems apsirėdymąms, visokiems bereikalin
giems papuošalams. Nieks tiems tikslams jai neįšrodo perbfangu: 
nei madiŠka brangi medžiaga, nei puikūs papuošalai, nei madiš- 
kos firmos darbo kaina.

Kaip tuščias yra gyvenimas tik paskui madas bėgančios 
moters! ■' ■■ • ■ -

Jei taip daro moksleivė, tai ji yra didžiausia egoistė, kuri 
traukia iš kito, dažniausia iš savo tėvų sunkiai uždirbtus litus ir 
išmeta juos įvairiems mados tuštumams. Kiek daug yra tokių 
moksleivių, kurios nesirūpindamos savo sveikata nuo valgio ati
traukia litus, käd tik gražiau pasipuoštų,. — šilkų drabužius įsi
taisytų!

Ir kas bus tada, kai tokia panelė, „savo grožiu“ sužavėjus 
bernelį, pasirinks vyru? Ir skupėlis, ir beširdis bus vyras, jei jai 
nenorės arba negalės įvairiems papuošalams pinigų pristatyti, ir, 
žinoma, savo žmonos pagarbos arba meilės jisai nepajus. Tokios 
motinėlės vaikai dažniausia būna tarnaičių arba auklių globai 
atiduoti, nes motina kitkuo užimta: jei kartais ji ir malonėja su 
vaikais pažaisti, tai uja, baudžia juos skaudžiai už tai, kad jie 
netyčiomis savo rankutėmis suglamžo elegantišką mamytės tualetą. 
Paaugančios dukters greitai seka mojinos pavyzdį, ir tėvą laiko 
kasininku, kurio vietą, žinoma, turės garbės užimti busimasis vyras, 

Protinga ir tikrai kilni moteris, kokio ji luomo būtų, niekad 
panašiai nesielgs;, ji savo tualetą pritaikys prie tokios pinigų su
mos, kurią gali tain tikslui išduoti, nedarydama skriaudos kitoms, 
būtinai reikalingoms, išlaidoms, rėdysis kaip pritinka jos padėčiai 
ir luomui. Jos rūbai gali būti elegantiški ir kartais brangūs, bet 
nėra juose prasikišimo pro visas žymių. Kilni moteris atsižvelgia 
į rūbų sukirpimo gerumą, į spalvų harmoniją, madas pritaiko savo 
skoniui ir niekad neseka madų paskučiausių išsišokimų.

Yra tokių moterų, apie kurias sakoma, kad joms jokis ap- 
sirėdymas netinka; bet ir jos neapsileidžia, o dažnai perviršija 
kitas gražių ir brangių tualetų skaičiumi,-ir tuo tarpu niekad 
neatrodo elegantiškai. O tat paeina dėl nemokėjimo sau fasoną 
pasirinkti ir atatinkamai spalvas suderinti. . .
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Dažnai yra klausiama: kažin ar man tiks ši skrybėlė? tokia 
suknelė? Tuojau prisimiėruoja prieš veidrodį, pradžioje visaip gali 
atrodyti. Bet, nepasiduodamos pirmam įspūdžiui, dar vieną ir kitą 
kartą ją taikina, kol musų akis, tapus suklaidinta, pripranta. Tuo
jau tokią suknelę įsitaisome ir pasitenkinusios nešiojame, nes ji 
yra madiska, o nesirūpiname tuo, kad ji visiškai mums netinka 
ir dažnai net darko.

Dažnai teisinamasi, kad negalima mados nesilaikyti. Bet toks 
teisinimasis nėra teisingas. Juk kiekvienas sezonas-tiekia tokį ta
šo nų gausu m ą, ti k tu rėk principą, pagal ku rį gal i lai s vai pas iri n kt i 
tat, kas tau geriausia tinka. .

Madų žurnalai negali prie kiekvieno tualeto pridėti paaiški
nimų, ar jis išimtinai yra pritaikytas aukštai, ar žemai figūrai; o 
prie kiekvienos spalvos pažymėti, kokiai veido cerai ji geriausia 
tinka, negali ir nenori greičiausia jie atsižvelgti į pavienių asme
nų atskiras sąlygas, o apsiriboja paduodami tik madiškiausių nau
jovių vaizdelius, ir palikdami jų išsirinkimą ir pritaikymą geram 
skoniui savo skaitytojų.

Svarbiausias dalykas tai išlaikymas harmonijos tarp pajamų 
ir išlaidų, paskirtų ąpsitaisymui. Niekad nedarys gero įspū
džio, jei moteris turėdama maža pinigų, savo rūbais norės sekti 
kitą, galinčią tūkstančius tam tikslui išduoti. Protinga moteris sau
gosis net negražaus kokio įtarimo, ir nesipuoš tokiais dalykais, 
kurie dėl brangumo jai yra labai sunkiai prieinami. Jei esame 
verčiamos pigesnėmis medžiagomis rėdytis, tai dar nėra jokia_ne- 
laimė, tik turime stengtis išlaikyti harmoniją tarp visų savo rūbų, 
pav., prie paprasto palto nedėkime brangios skrybėlės.

Geras pasiuvimas, gražus fasonas, skoniškas spalvų suderi
nimas, tvarkingas drabužis sudarys visai malonų įspūdį ir visada 
bus gražiau už visokius pamėgdžiojimo drabužius.

Su kuo gamta motutė apsiėjo nemotiniškai, ta privalo kiek 
galint tas klaidaš taisyti, pridengdama jas prieš žmonių akis. Ne
dideles klaidas galima lengvai pataisyti tinkamai parinktais rūbais. 
Kokį nemalonų įspūdį daro ilgų ir liesų apnuogintų rankų vaiz
das ! Tas pats asmuo atrodys visai gražiai su suknele iIgomi s 
rankovėmis; Perdaug liesą figūrą galima pridengti gausiai parė
dytu liemenėliu. Moters, turinčios plačius pečius, . negali nešioti 
plačių, gausiai pi įrauktų rankovių. Ilgais ir plonais kaklais negra
žiai atrodo aukštose ir ankštose apikaklėse, bet dar blogesnį daro 
įspūdį išsidekoltuodamos. Apie netaisyklingų blauzdų perdėto ap
nuoginimo biaurumą netenka ir kalbėti.

Bet, būna trūkumų, kurių taip lengvai negalima sutvarkyti. 
Turinčios tokių trūkumų, visų pirmiausia turi saugotis žėrinčių 
spalvų ir fantastiško tualeto sudėjimo. Paprastas pasiuvimas, tamsi 
spalva mažiausia atkreips į jas pajuokiančios minios dėmesį. Ele
gancijos atsižadėti jaunai panelei kad ir su fiziškais trukumais, 
reikia daug stiprios valios. Bet dar kartą norime pakartoti, kad 
madiškai, elegantiškas apsirėdymas ne tik nepridengs, bet atvirkš
čiai, nenaudingai išskirs josios kūno trūkumus. Vakarėliams, ar

25



264 Apie madas.

kokiems nors, baliams tegul jinai nesirenka lengvų, permatomų 

miäusia.
Aukštos, laibos moterys yra išimtys, kurias visos me

džiagos gerai taiso;- sunkios medžiagos drabužyj jų grakščios 
figūros įgauna rimtumo ir elegantišką išvaizdą. Lengvos medžia
gos gražiai iškelia stuomens laibumą. Joms geriau tinka ir pra
šmatnesni kostiumai. ?

Aukštos, tik mažiau taisyklingo kūno sudėjimo 
moters privalo vengti pailgų juostų ir desenių, kurie perdaug iš
kelia jų figūrų aukštumą; tą patį daro ir siauri kostiumai. Žemos 
skrybėlės ir platūs rūbai yra joms tinkamiausi.

Aukšto s i r l a b a i i š s i v yvs č i u s i o s moters privalo la
bai atsargiai rinktis sau tualetus. Šviesios, lengvos medžiagos, 
aksomas; aukštos skrybėlės, aukštos batukų kulnys, baltos ska
relės joms nepritinka. Suknelės pasiuvimäs privalo tokiai figūrai 
priduoti laibumo. Perdidelis susiveržimas juostoje šiuo atveju 
nieko nepadės. ■ -

Ž e m o s i r n u t u k u s i o s tegu vengia šviesių spalvų ir 
skersai arba įstryžai juostuotų, taip pat visokio didumo languotų 
medžiagų, nors tokios medžiagos būtų ir paskutiniausis mados 
išreiškimas. Tegu jos guodžiasi tuo, kad mada yra nepastovi, ir 
kitas sezonas tikrai suteiks joms tinkamų medžiagų. Taip pat rei
kia vengti gausiai rauktų sijonų, perdėtų liemenėlio papuošalų ir 
rauktų bliuzelių. Liemenėlio aprėdymas neprivalo juostoje baigtis, 
nes tai, kaip ir kiekviena juostą, trumpina figūrą. Prirauktos ir 
graikiškos ištęstos rankovės, perdaug mažos skrybėlės tokioms 
figūroms visai netinka; netinka taip pat ir perdidelis skaičius di
delių ir blizgančių brangakmenių—žemčiūgų.

Vi d utinio ii gi o i r t ai s iki i n g o k u no s ū d ė j i
m o moters, jei jas bei to, dar gražiną jaunystė ir imalonūs veide
bruožai, turi visų didžiausią laisvę medžiagas išsirenkant sukne
les siuvant. . '

Joms tinka visas formų ir spalvų įvairumas. Įvairias švie
sias ir tamsias spalvas, visokių rūšių desenųs jos drąsiai gali 
nešioti, tik turi pritaikydamos viso savo padėčiai ėerai, plaukų 
spalvai ir amžiui.

V i d u t i n i o ūgi o, b e t m a ž i a u g r a ž ä u s k ū n o 
su d ė j i m o rinkdamos sau fasonus jau turi atsižvelgti į dides
nį ar mažesnį nutukimą, į judesių vikrumą ir t. t., ir sulig to sau 
tą ar kitą fasoną taikyti.

Š y e i n i a i r 1 a i b a f i g u relė privalo lengvu neperdaug 
gausiu apsirėdymu iškelti aikštėn smulkaus stuomens ypatingą 
grožį ir vikrumą. Kaspinai, gėlės ir lengvos medžiagos yra joms 
tinkamesnės, negu sunkios ir dideliais desenais. Masyvūs, sun
kus papuošalai tokioms netinką. *

Nepatariama yra gražios ceros neturinčioms arba jaunystės 
slenkstį peržengusioms eiti įv gatvę pasirėdžiusioms rūbais, pa
puoštais įvairiais blizgučiais. Žėrintieji blizgučiai ne tik kad neat-

4
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jaunina, bet atvirkščiai, iškelia aikštėn negražią arba sugadintą 
cerą. Bendrai reikia prisiminti, kad šviesūs rūbai figūrą drūtina b 
tamsūs—laibina; iš čia išvada,—kad drūtosioms naūdingiau bus 
rėdytis tamsiomis spalvomis, o smulkiosioms arba laibosioms — 
šviesiomis. C'

Medžiagos statmenai juostuotos figūrą ilgina, o skersinės 
juostos arba langai priduoda figūrai pilnumo ir apskritumo.

Medžiagos smulkiais desenais priduoda gražią ir malonią, 
šveln ią išvaizdą - dideli, stambūs desenai daro figūrą rimtesnę., 

„ Taip pat yra žinoma, kad sunkios medžiagos geriau tinka 
vyresniam' amžiui, kai lengvos daugiau tinką jaunimui. Mažas 
sunkios ar lengvos medžiagos kiekis, suvartotas, kaipo prideda- 

; masis papuošalas, sakytai taisyklei nepriklauso.
„Nesu jau tiek nutukusi arba—nesu jau tokią sena, kad 

turėčiau tą ir kitą pastabą sau taikyti “—pasakys ne viena. Bet, 
geriau atrodyti pilnesnei ir džiaugtis savo kūno išsivystymu, ne
gu rinktis kostiumus, kurie tinka smulkiosioms: panašiai galima 
pasakyti ir apie amžių.

Gal niekad nebuvo tokio įvairių medžiagų ir rūbų fasonų 
gausumo kaip mūsų laikais. Todėl pilnai yra galima sulig savo 
skonio, sulig savo kūno sudėjimo, sulig pribrendimo ir net su
lig išvaizdos pasirinkti rūbus. Przdl. kodėl rūbai negali liudyti 
mergaitės, ypač moksleivės sielos kilnumo ir jaunumo? O mo
kyklos uniformą tvarkingai laikoma kaip tik ir kelia tuos pažy
mius, visiškai bus jai gana, jei dar pridėsi dažniausia šviesų išei
ginį vasarai drabužį. Iš rūbų dažnai labai daug galima ir apie 
patį žmogų pasakyti nes rūbus juk jis pats gali kaip tinkamas 
susitvarkyti. Kukli ir padori mergaitė niekad savęs perdaug neap
sinuogins. Josios kad ir paprasti, bet skoniški, dailūs rūbeliai aiš
kiai sakys ir apie josios gražią sielą.

Juk niekas mūsų neverčia nepadoriai, rėdytis, o mes pačios 
pasirenkam sau madas, ir savo apdare neretai iškeliame savo ve- 
javaikiškumą, tuštumą ir net begėdiškumą.

Sesutės moksleivės, suširūpinkime! Sustokime bėgusios 
triukšminguoju sūkurio keliu ir rimtai pagalvokime, kuo mes 
esame ir kuo net būtinai turime būti. Kaip tikrosios savo tėvy
nės dukters, pažvelkime į praeitį ir. sustiprinusios savo jau
ną dvasią, tapkime tikromis vaidilutėmis, tikromis, mūsų dai
nų apdainuojamomis lietuvaitėmis. Rūpinkimės tuo, į ką mums 
verta būtų įdėti savo sielą, bet ne ir pamėgdžiojimu atplūstančių 
iš svetur mus žeminančių naujovių. Gaivinkime ir mylėkime savo 
tautos dailę. Įvairūs audiniai, tautiškos juostos, tulpėmis ir kito
mis raštų kombinacijomis išmargintos, kurios savo gražumu ste
bina kitas tautas, tepuošia mūsų kambarius; tautiški rūbai tegul 
būna mūsų vakarėliuose, o ypač tautos šventėse pirmutiniu pa
sipuošimu; žalios rūtos ir lelijos tegul amžinai nenustoja buvu
sios mūsų nekaltybės simboliu; gražios dainos tegul skamba gar
siai iš mūsų jaunatve banguojančių krūtinių, o ant mūsų lūpų 
tegul visada žydi saulėtos šypsnio gėlės...
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Marija Pečkauskaitė Garbės Daktaras, Lietuvos my
limajai rašytojai ir auklėtojai, musų didžiajai „Naujosios Vaidi
lutės“ bendradarbei M a r i j a i P e č k a u s k a i t e i Lietu vos Uni
versiteto Teologijos Filosofijos fakultetas š. m. spalių mėn. su
teikė garbės daktaro laipsnį. Ta proga ,Naujosios Vaidilutės“ 
redakcija ją sveikino šia telegrama:

Didžiai QerM
Diena, kurią Tamstą pagerbė už nuopelnus mūsų Didieji, 

Lietuvos naujajai vaidilutei lieka priminimu to prasmingo gyveni
mo, kuriuo Gerbiamoji buvai apsisprendusi gyventi. Teikis nu
sagstyti -šį pagarbos vainiką ir meilės žiedais tų, kurios Širdin
giausią sveikinimą Tamstai siunčiame, — būk sveika, Didi mūsų 
Mokytoja, Sese Kristuje.

„Naujosios Vaidilutės“ Redakcija.
• • • , , »

Mada ir politika. Mada vis tik daug daugiau daro įtakos 
epochiniam gyvenimui, negu kartais apie ją atsiliepiama arba vi
sai neimama domėn. Galima iš kai kurių epochų rūbų dėvėjimo 
mados išskaityti politiką ir is o riją Mados seka chroniškai istori
niams faktams. Toks didelis įvykis kaip pran cūzų revoliuciją ir 
padarė įtakos į madas. Priešingumui prieš rojali stų trumpas kei
nes, įėjo į madą plačios ilgos kelnės revoliucijos partijos. Mados 
visuomet taikosi prie galingųjų. 1919 m. didžiojo karo metu bu
vo visur didelis sumišimas, niekas nesirūpino madų žurnalais, 
žmonių energija buvo aukojama kitiem s tikslam s. Šiuo metu di
džiausi elegantai dėvėjo apšiupėjusiais drabužiais, niekas nekrei
pė į tai dėmesio. Trisdešimties metų karo laiku buvo irgi tas 
pat. Be jokio skonio drabužiai buvo įvairiausi, spalvos nesuderin
tos, visokį stiliai sumaišyti. Madose buvo chaosas kaip; ir to laiko 
visuomeniniame gyvenime.

Po didžiojo karo irgi buvo didžiausias blaškymasis. Mados 
abiejų lyčių maišomos, tas pats stilius moteriškų ir vyriškų rū
bų, rusiškas plaukų Šukavimas kovai prieš bolševizmą, turistų 
kostiumas, tautiško teatro rūbai ir Šilkas aristokratijos,—viskas kar
tu buvo sumišę.

Mada gali būti įrankiu ir pasaulinės politikos, Didžiojo karo 
metu konkuruoja vokiečių vasarinės skrybėlės su prancūzų mar
ke šveduose ir vokiečiai pasijunta įžeisti. 1914 m. prancūzai 
prašoka vokiečių dvasią. Tai laikas romantizmo'ir moterų įtakos. 
Vieną išstumia Paryžius.

Mada—-paprocių nešėja. Germanų ir romėnų karo metu 
daug moterų pateko į Romą belaisvėmis. Romietės stebėjosi vo
kiečių moterų šviesiais plaukais ir greitu laiku geltona plaukų
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spalva tapo naujausia mada. Kryžiaus karų metu riteriai parve
žėiš rytų daug šilko ir atėjo į madą šviesios ir ryškios spalvos. , 
Rengtasi puikiai ir brangiai, bet be skonio. Atradimas Indijos 
(1498) Vasko de Gamos ir Meksikos Ferdinando Kortežo (1521) 
buvo priežastimi to, kad europiečių rūbuose vyravo indiški muslinai 
ir meksikoniški ornamentai. Napoleono žygis į Egiptą pagimdė 
pamėgimą indiškų vazų. Kada Prancūzija padarė lygą su Italija, 
didelės plunksnos buvo rekomenduojamos kaipo paskiausia mada.

Dabartinė vaikų mada matrosų kostiumas yra perėjusios 
epochos Įtaka.

Pirmųjų krikščionių rūbai buvo protestas prieš laisvus ro
mėnų rūbus. Jie buvo paprasti kontrastingi prieš prabangius Ro
mos rūbus.

Dabar jaunoji karta irgi turėtų protestuoti prieš vi? tolyn ei
nančias madas, kurios turi daug pažymių laukinių tautų.

Iš„Jugendziele“.
Prof. Pr. Liepntanrio nuomonė apie tarpusavio santykius 

tarp sielos ir kūno moterų ligose, Š. m. „Kosmos“ Nr. 10 spau
sdinamas prof. Pr. Dovydaičio paruoštas prof. Dr. Liepmann’o 
straipsnis „Psichologijos reikšmė naujajai medicinai“. Kadangi 
mūsų, literatūroj tai yra naujanybė, todėl mes su to straipsnio 
dalimi, kur kalbama apie moteris, Gerb. Prof. Dovydaičiui leidus, 
persispausdindamos ir norime čia supažindinti „Naujosios Vai
dilutės“ skatytojas. Be abejo, skaitant prašome atsiminti, kad 
tai yra vieno asmens nuomonė.

Prof. Dr.. Liepmann’as po eilės nurodymų, kad medicinoj 
galima pastebėti santykio tarp sielos ir kūno, sako: „Šie tarpu
savio santykiai tarp sielos ir kūno ypatingos reikšmės turi m o 
terų 1 i g o s e. Kaip mažiaųsiems elektros kiekiams matuoti tnes 
turime naudotis subtiliausiais aparatais, taip mūsų studijose ypačiai 
vertingų žinių gali suteikt mums tokie organizmai, kurių siela veikiai 
suvirpa, o tokios pirmoj eilėj yra m o t e r s. Todėl tat nėra “ypačiai 
nuostabu, jog daugelis naujų šios srities darbų yra pagaminti tokių 
žinomų moterų ligų gydytojų, kaip W a l t h a r d’ a s Ciuriche ir 
F ü t h’ a s Kelne, Ir jei mūsų žinių pažanga ėjo tik palengva, tai 
šitaip vyriausiai buvo dėl to, kad mums trūko pirmiausia p s i- 
chinio mato lyčių santykiui nustatyti (psychisches. 
Massverhältnis zwischen den Geschlechtern). Čia mums reikš
mingai padėjo dvi tyrinėjimo kryptys: viena laisvu pasikalbėjimu 
atsiektas žmogaus sielos suskaidymas, kaip jis pasireiškia F r e u’ d o 
pagrįstoj p s ich p a n a I i z ė j, ir antra—plėtotės istoriniais feno
menais atsirėmusi 1 y č i ų p s i c h o 1 o g i j a, kurią aš pirma kart 
paskelbiau manojoj „Moters“ psichologijoj (1920) *)•

Sieros savybėms ir srovėms nustatyti tenka imti ne tik žmo
gus, bet visa gyvija, pradedant nuo žemesniojo infuzoro ir iki 
žmogaus. Visuomet pasikartojantį, rods savo pavidalais pakitusį, 
bet savo vidujiniu branduoliu tą pat paliekantį visos žmogaus *

U W. L i ep m a n n, Psychologie der Frau. 2 Auti, Berlin 1922.
I
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būties...substratą- sudaro dvi didelės paskatų kryptys, būtent, Aš, 
arba išlaikymo paskata ir ve i s i m o s i paskata plačiausia 
prasme. Kai dėl lyčių, tai iš visos įvairybės išsiraižo dėsnis, ga
limas atsiekt tuo pat pavidalu per visą plėtojęs eilę, kuris mote
rišką celę skiria nuo vyriškos; tai yra, būtent, t r e j o p o p a
grindo dėsnis. Taip šį dėsnį turėčiaujas pavadint dėlto, kad 
jis viuomet susidėjęs iš trejeto lygios vertės ir vis įrodomų da
linių dėsnių: stabdymo, arba trukinimo dėsnis (Hemmungsgesetz)^ 
sužeidžiamumo dėsnis (Verwundungsgesetz) ir motiniškumo dėsnis 
(Gesetz der Mütterlichkeit).

Būtent, pasirodo, kad mo t e ri š k o j i c e 1 i ų medžia
ga savo p l ė t o t ė j yra 1 abiau aprėžta kaip vyriško ji, pa
liekanti arčiau kūdiki škio audinio. Šitai patvirtiną, su ne
daugeiiau išimčių, visų gyvų esybių anatomiški tyrinėjimai: 
kalė artimesnė šuniukui, katė—kačiukui, liūtė— jaunikliams, mote
ris— vaikui, Bet kaip gamtoj/visuomet, taip pat ir čia, gamtos 
sutrukinirrias vienu atžvilgiu, kiti pasirodo kaip stiprumas. Sut r u- 
k i n t a, moteriškoji celė stovi arčiau prie jauniklės celės ir todėl 
jai išugdintbei išmaitint yra svarbesnė, kaip nuo jos toliau sto
vinti vyriškoji celė.

Panašiai plėtotės istoriniais anatominiais tyrinėjimais parem
tas s u ž e i d ž i a m u m o dėsnis. Visoj plėtotės istorijoj bei ana
tomijoj yra žinomas t i k v i e n a s normalus celės sužeidi
mas, o tokis yra moteriškos celės audinio sužalojimas. Šis au
dinio suplėšymas pasireiškia prasidedant nuo kiaušinio subren
dimo momento iki to akimirkio, kuomet jauniklė celė atsiskiria 
nuo moteriškosios celės, ir pagaliau iki pačiai motiniškajai celei 
užgęstant. Žmogaus šis dėsnis žinomas 28 dienų pasikartojimais, 
menstruacijomis.

Trečiasis, m o t in i š k um o, dėsnis yra išvisa ryškiausia 
moteriškosios plazmos savybė. Moters, moteriško, pataitiško in
divido sąvoka taip artimai susijusi su moteriškumo sąvoka, jog 
be motiniškumo jausmo sunku vaizduotis gyvulio patelę ir žmo
gaus moterį. Šie motiniški jausmai gali būt nukreipti į savo pa
čios vaikus, ar, jų neturint, gali pavirst ir sublimuotis kitais, iš 
motinybes instinktų išeinančiais jausmais. S o c i a I i z m a s y r a 
t i pi ngaš m otėr iš k a s human iš kūme p r odų k t a s, 
ne tik žmogui savas nuo senų senovės, bet taip pat jau prefor- 
muotas ir gyvulių pasauly, kaip tatai įrodė kunigaikštis P e t r a s 
K r o p o t k i n a s.

Mes dabar suprasime, kodėl šitas gamtos duotas dėsnis 
kaip tik moters sielą yra / padaręs tokį subtilų reagentą musų 
stebėjimams.

Šutrukinimo dėsnis moterį daro konkretesnę, daugiau prie 
žemės pririštą, svetimą abstrakčiai galvot. Žymu truputį padidė
jusio, didumoj nesąmoningo jutimo dėliai žemiau pastatymo. Jau 
maža mergaitė yra jautresnė, greičiau užsigauna, kaip tatai ran
dame visuose indi viduose, kurie, teisėtai ar neteisėtai jaučiasi esą 
žemiau pastatyti. Ogi vis pasikartojąs sužeidžiamumo dėsnis,
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nervų sistemos aukštesniu erzinimu turi moteriškąją celę padaryti 
tinkamesnę užuojautai ir užuokančiai, tuovpat laiku jos mintis 
daugiau konceritruot į kūninį elementą. Šis koncentravimas į 
tam tikrą kūno sritį vadinamas koncentracijos lygtinumu. Moters 
koncentracijos lygtinumas yra didesnis, kaip vyro lygtinumas 
(konzėhtrationšbėdingtheit),

O šį koncentracijos lygtinumą dar padidina trečiasis dės
nis, motiniškumo dėsnis, kuris prasidedamas nuo mažos, lėlė
mis žaidžiančios mergaitės, iki savo vaikų vaikų vaiką glostan
čios prosenelės, moters mintis riša su busimąja karta.

Aš tariuosiu tik nedaugeliu pavyzdžių šustiprint, kaip šis, 
su geriausiais radioaparatais sulygintinaš, subtilus psichinis mo
ters aparatas reaguoja išorės pasaulio erzinimams.

Jaunesnioji sesuo susižada. Suprantama, kad visos šeimy
nos dėmesys nukreiptas j jaunąją porą. Tačiau jaunesnės sesęrs 
susižadėjimasstipriai nemaloniai veikia vyresniąją nesusižadėju
sią seserį. Kaip aiškina sakytieji Vėberio tyrinėjimai, nuo nema
lonių jausmų kūne pasikeičia kraujo pasidalinimas ir vyresnioji 
sesuo sureaguoja kūno susirgimu. Nežinodamas šio susirgimo 
psichiškos kilmės, nepašalinsi ir to susirgimo versmės. Tiktai 
ramus, savo tikslumu įsitikinęs, aplinkumą psichiškai suvokiąs 
išaiškinimas gali vėl grąžint normalų išsilyginimą tarp sielos ir 
organo.

Kitas atvejis. Iki tol buvusi sveika mergina suserga tokia 
visiems žinoma liga, kokia yra vadinamasis „raganos šūvis“ 
(Hexenschuss, t. y. staigiai prasideda diegliai apatinėj strėnų daly). 
Ji skundžiasi strėnų skausmais. Pradėti t vartot naminiąi vaistai 
skausmus beveik visiškai pašalina; bet štai draugė jai papasakoja, 
kad tokie diegliai gali eit nuo vidaus organų susivertimo, drauge 
nurodydama ir simptomus, kuriuos pati buvo jautusi. Ir po 
šių žinių tie, jau buvę bępraeiną mūsų merginos diegliai, virsta 
patvariais, nesiduoda niekaip pagydomi tol, iki gydytojas nesu/ 
gebės jai išaiškint tikrąjį jos skausmų prigimtį ir sugestijos (įsi
kalbėjimo) jėgą pakeis ir paraližuos tiesos jėga.

Vienu, negalimo operuot vėžio, ligos atveju, moteriškė per 
kitų pacientų nędiskreciją patyrė jos ligą esant nepagydomą. 
Man įkalbėjus (sugestionavus), kad ji vėl visiškai pasveiksianti, 
jos svoris per 14 dienų padidėjo 5 svarais.

Didžiai įdomus ,,Kosmos“ Nr. 10 baigiamas spausdinti 
toj pat spaustuvėj, kur ir „Naujoji Vaidilutė“ spausdinama. Šio 
gamtos ir šalimų mokslų š. m. spalių mėn. numeris yra grynai ... 
mediciniškas. Jis beveik visas paruoštas prof. Pr. Dovydaičio ir 
patiekia labai daug naujausiųjų apie medicinos mokslą dalykų. 
Ten yra: Prof. Dr. E Saaerbruch’o paskaita, skaityta Vokietijos 
Gamtininkų ir Gydytojų Draugijos 89 suvažiavime „Gydomasis 
menas ir gamtos mokslas“,

iš Prof Dr, O. Muller'io raštų „Medicina kitų mokslų tarpe“, 
iš žymių medikų paskaitų „Šių dienų medicinos teoriniai 

pagrindai ir siekimai“,
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iš Dr.Morris'o Fishbein'o apžvalgos „Medicinos praktinė . 
pažanga per 25-riūs metus“,

iš Dr. W. Schweif chirurgijos žygdar
biai ir išklydimai“,

Pr. Dovydaitis nKada žmonės ilgiau gyvendavo seniau ar 
dabar ir ar verta gyvenimas ilginti dirbtinėmis priemonėmis?“,

iš 7>r. W. Schweisheimerho „Senovės ligos“,
Pr. Dovydaitis, „Vėžys—pikčiausia ir paslaptingiausia liga“. . 

Šis tas apie jos problemas šių dienų medicinoj, biologijoj ir kul
tūroj. “ /

iš Dr.St. Epštein! o ir k. „Iš naujųjų gydymo metodų“,
Pr. D. „Primityvių nuo senai žinota tūlas gydymo būdas, 

kuris mokslo aptiktas tik paskiausiais laikais “,
Pagal pro f. Blefą „Immuniteto gaminimas ir sunkių infek

cijų gydymas įkaitinta geležimi bei medikamentais“,
iš Dr. Howard A. Kjelly „Alkoholis—joki vaistai“,
iš Dr. M. Grünewald o „Morfis (Morphium). Jo aptikimas 

veikimas ir naujas būdas morfinizmui gydyti“.
Pagal Dr W. ^chlofą „ Naujas aparatas ozonuf gaminti gy

dymo reikalams“,
Prof. i f r. E. Landau „Apie didyn einantį susdomėjimą žo- 

lių gydymu“, .
Dr. med. V. H. Heiserr\’zo ir k. „Maistas ir rasė, arba kaip 

netinkamas maistas skurdina ir naikina žmonių rases“. .
Dr. med. Neutstätter'io „Maistas ir akmenų pasidarymas 

kūne“. • •. > '•
Iš Dr. med. Fr. Damrau „Ar neklysta vegetarai smerkdami 

mėšiską maistą?-,
Dr. med O. Pūdymaitis „Apie žmonių kraujo grupes“,
iš /C Toutorio „Žmogaus ligos ar žmogaus mutacijos?“
Pr. Dr. W. Liepmanrio „Psichologijos reikšmė naujajai me

dicinai“ , — Šio strapsnio ištrauką ir esame virš patiėkusios.
Iš Prof. Sterrią1)Apie ligų psichiškas-priežastis ir psichi

šką gydymą“.
Biografijos.

„N. V. Administracija maloniai prašo Gerb, prenu
meratorius atsilyginti skolas ir užsisakyti „Naująją Vai
dilutę“ ateinantiems metams.
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1$ moksleivių at-kių gyvenimo.
Telšiai. Kaip pereitais metais taip ir šįmet mergaitės 

at-kės sudarėme tris kuopeles: Mokytojų seminarijos, gimnazijos 
ir jaunesniųjų mergaičių, .

Kiekviena kuopelė padarė susirinkimą ir išsirinko valdybas. 
Mokytojų seminarijos pirmininkė A Juzumaitė. gimnazijos — «7. 
Norvydaitė, jaunesniųjų Zalyte,

Vėl padaryta visuotinis mergaičių susirinkimas / ir išrinkta 
valdyba, būtent: pirm. Z. Jzzs^i//EaZ^, vice-pirm. E. Grigalauskytė, 
sekretorėj M. Dirginčaitė. „Nauj. Vaidilutės“ platintoja V. Skur- 
vydaitė. Šiais metais pasiryžom daugiau dirbti, veikti. Energija ir 
noras dirbti idėjos darbą —■ spindi kiekvienos akyse. Narių skai
čius vis didėja, šiais metais turime 60 narių.

Rokiškis. Šių
A. Jurgelionvtėy sek/ A Paršiukaitėj ižd. S* Skdvičiutė. Be to jos 
jau nusistatė veikimo planą.

t

Skuodas. Šiais mokslo metais padarėm du susrinkimu. | 
valdybą išrinkom pirm. P. Aklytę, vice-pirm, Č. Rasiulytė. sek.-- 
J. Jazbutytė.

„N, Vaidilutės“ platintoja B Jazbutytė.
■ ' - ■ ••• . v ' ' ’’ . ■ v

Nauja mergaičių kuopelė. S. m. spalių 10 dieną. Švėk
šnoje įvyko steigiamasis mergaičių at-kių kuopelės susi
rinkimas. Kuopelės valdybą sudaro: pirm. Uselytė, sekretorė 
J. Dirgelaitė, vice-pirm. B, Nohnlaitė.

Kaunas. „Pavasario“ gimnazijos at-kių kuopelės pjrminin- 
. kė Gngaitytė. Nusistatė didelį gražų veikimo planą.

Ryga. Po gražaus poilsio — vasaros atastogų Rygos atei
tininkės kupinos energijos ir jaunystės entuziazmo vėl susirin
ko dirbti savo darbo. Š. m. rugsėjo 2 dm įvyko Rygos mergai
čių skaitlingas sus-mas Į šį sus-mą atsilankė daug naujų narių, 
buvo narės abiturientės ir studentės. Draugė stud. Pr. Romonai- 
tė pasakė turiningą kalbą, pritaikintą naujai įstojusioms mergai
tėms į at-kų kuopelę, kur aiškiai nušvietė at-kų idėjos kilnumą 
ir mūsų merg. kuopelės tikslus. Paskui išrinkta šiems moksl. 
metams valdyba: J. Jankovskaitė■ — . pirm. L. Akočiūnaitė — vi- 
cepirm., Ad. Marjošaitė.— raštininkė. Daug tartasi reikalingiau
siais kuopelės reikalais. Nutarta šiemet dirbti visu smarkumu. 
Sus mas praėjo . gyvai ir įdomiai. .

Tad laimingos pirmyneigos! Telaimina Aukščiausias Rygos 
mergaičių kilnius pasiryžimus! Ad. Marjosaitė.
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Iš studenčių gyvenimo.

Mergaičių At-kių Draugovė darbą jau pradėjo.—Į valdybą 
išrinkta pirm. Jonė Petrauskaitė, sek. Z. Jonlkaitė ižd. K. Už upytė, 
vicepirm. <

Būreliai 
ko valdybas, 
meno būrelio

O. Petravičiūtė, korespondentė O. Kulvinskaitė.
taip pat pirmuosius susirinkimus padarė ir išsirin- 
Šeimotyros būrelio pirm. Gervaitė. Pritaikomojo 

pirm. P. Šiniaviautė, gailestingų darbų—0. Vilutytė.

Skaisčiųjų idealų sesės!
Jau vėl „Naujoji Vaidilutė“ reguleriai lanko jus dirbančias 

sunkųjį mokslo darbą. Su dideliu pasiryžimu, kupina gražių vil
čių, ji trokšta pasiekti Jūsų širdis ir vesti jas į aukštąjį laimės 
kalną.

Pilnai tikiu, kad jūs, kurios ilgitės gyvenimo džiaugsmų, 
kurios trokštate eidamos žemės keliais sutikti ir laikinąją ir am
žinąją laimę, tikrai suprasite ir nuoširdžiai priimsite „Naujosios 
Vaidilutės" troškimus ir jos teikiamas šias kelias mintis.

1. Jei nori pažinti pati save, tapti tikrai susipratusia, rimta, 
verta žmonių meilės ir pagarbos mergaite, jei trokšti pasiruošti 
pilnai šeimyniniam, visuomeniniam bei kultūriniam gyvenimui, 
aitdžiai skaityk „Naująją Vaidilutę“.

2. Jauski pareigos kuo plačiausiai skleisti jos ugdomuosius 
idealus, ir platinki ją kitų žmonių tarpe.

3. Prisimink ir kitiems pasakyk, kad „N. V. ' reikalinga ir 
materiales paramos; taigi laiku atsilygink ir aukomis lengvink jos 
sunkų ir vargingą gyvenimą.

4. Prisiųski senas skolas ir pern. rinkimo lapus.
5. Rinki prenumeratus 1929-30 m. m.
Šias mintis, brangi skaitytoja, ypač platintoja turi būtinai 

realizuoti, jei nori, kad „N. V.“ vestų tave tiesiais ir garbingais 
žemės keliais, ir kad liktų ji ir toliau tavo ištikimoji ir skaisčių 
idealų Sesuo. „N. V.“ tikisi, kad jūs tai įgyvendinsit ir neturėsit 
mažiausios drąsos suteikti jai bent menkiausio nesmagumo.

Dirbkite, būkite sąžiningos ir eikit ^Naujosios Vaidilutės0 
keliais, o ateities laimė tikrai bus jūšų rankose.

Ag. Baršytė,
„Nauj. Vaidilutės“ administratorė.

Redaguoja Amelija Mažylytė. Karo cenzūros leista.
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