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oo LIETUVIŲ MOTERŲ ŽURNALAS
1963 Nr. 3 (33)

ŠV. TĖVAS
POPIEŽIUS
JONAS XXIII-sis

Šių metų Sekminių antrą dieną, birželio mėn. 3, 
Vatikane, Romoje, mirė vienas žymiausių Romos 
Katalikų Bažnyčios popiežių Jonas XXIII-sis, eida
mas savo amžiaus 81-sius metus ir būdamas šv. 
Petro 261-ju Įpėdiniu.

Šv. Tėvas Jonas XXIII — Angelas Juozapas Ron- 
calli — gimė 1881 m. lapkričio 11 d. Bergamo pro
vincijoje, Sotto ii Monte, Italijoje, ūkininkų šeimoje. 
Kunigu įšventintas 1904 m. rugpjūčio 10 d. 1921 m. 
buvo pašauktas į Tikėjimo platinimo draugiją. 1925 
m. išsiųstas i Bulgariją apaštališkuoju vizitatorium, 
tais pačiais metais konsekruotas vyskupu. Vėliau 
1934 m. paskirtas toms pačioms pareigoms Turkijai 
ir Graikijai, gyveno Istambule ir Atėnuose. Antro
jo Pasaulinio karo metu, būdamas Graikijoje, Atė
nuose, organizavo maisto pagalbą badaujančiai 
Graikijai ir gynė žydų reikalus prieš vokiečius. 1944 
m. buvo apaštališkuoju nuncijum Prancūzijai. 1953 
m. sausio 12 d. pakeltas Į kardinolus ir paskirtas Ve
necijos arkivyskupu ir patriarchu. Mirus popiežiui 
Pijui XII-jam, 1958 m. spalio 28 d. išrinktas Ro
mos Katalikų Bažnyčios vyriausiu valdytoju — po
piežium. Jo vainikavimas Įvyko tų pačių metų lap
kričio mėn. 4 dieną.

Iš šv. Tėvo Jono XXIII-jo valdymo darbų — di
džiausias yra II-jo Vatikano visuotinio susirinkimo 
sušaukimas ir krikščionių vienybės idėjos iškėlimas. 
Šie jo darbai yra istorinės bei epochinės reikšmės.

Tęsdamas Katalikų Bažnyčios socialinio klausi
mo mokslą yra išleidęs encikliką: “Motina ir Moky
toja”, o siekdamas pasaulio taikos ir vienybės tarp 
valstybių, tautų, rasių ir luomų parengė naują en
cikliką š.m. kovo 11 d. “Taika Žemėje”, kurioje krei
piasi Į pasaulio galinguosius sustabdyti pražūtingų 
ginklų gaminimą ir vieton to padėti badaujančioms 
ir atsilikusioms tautoms.

Šv. Tėvas popiežius Jonas XXIII-sis vargšų bei 
darbininkų tėvas. Jis, sulaužydamas Vatikano vals
tybės tradicijas, pėsčias lankėsi Romos bažnyčiose, 
laimino minias, lankė ligonius ir kalėjimus. Pirmas 
popiežius padaręs ilgą kelionę į Loretto šventovę 
Asyžiuje, prašydamas palaimos būsimam visuoti
niam Bažnyčios susirinkimui. Jis laimino galingų 
dinastijų princeses ir žydų rabinus, pas jį lankėsi ir 
komunistinės imperijos delegacijos. Savo meile žmo
gui jis atnaujino apaštalų dvasią ir skelbė taiką 
žemėje.
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ROMA — ŠV JONO LATERANE BAZILIKA. Joje jruošiama kripta, kurioje bus palaidotas popiežius 
Jonas XXIII-sis.

NELAIMINGASIS BIRŽELIO MĖNUO

J. M. MATIENĖ

Lietuvių tautai birželio mėnuo keistu sutapimu 
tapo nelaimių simboliu: 1 — 1940 metų birželio mėn. 
įvyko faktina Lietuvos okupacija įėjus rusų bolševiki
nei kariuomenei; 2 — po metu laiko įvyko tų pačių 
rusų komunistų vadovaujama masinė lietuvių depor
tacija į vergų stovyklas, į Sibirą tremčiai.

Mes esame linkę daugiau akcentuoti antruosius 
įvykius — deportacijas. Bet šios deportacijos, kad ir 
kaip nežmoniškos, žiaurios, precedento neturinčios kul
tūringoj visuomenėj, iš esmės paėmus, yra tik paseka 
lietuvių tautos pavergimo, Lietuvos valstybės panai
kinimo, kas įvyko 1940 m. birželio 15 d.

Rusai, okupavę Lietuvą, tuojau pradėjo terioti ją 
įvairiais būdais: ūkiškai, dvasiniai ir moraliai, fiziš
kai — grūsdami žmones į kalėjimus. Jie tą viską vykdė 
sistemiškai pagal iš anksto išdirbtus Maskvoje pla
nus. Žmonių areštai vyko ištisus metus, ir tūkstančiai 
mūsų geriausių žmonių — politikų, valstybės vyrų, 
karininkų, žurnalistų, profesorių, organizacijų vadovų 
ir visų tų, kurie kuo nors krito į akį bolševikiniam 
saugumui, buvo sugaudyti, buvo tardomi čekos me
todais, buvo teisiami be teismų, ir nuteisiame be kal
tės, buvo šaudomi vietoje, kiti tremiami, ir tik maža 
jų dalis, kilus vokiečių-rusų karui, buvo išlaisvinti.

Visus betgi pritrenkė birželio 13-14 ir sekančių 
dienų azijatiški įvykiai — masiniai išvežimai. Čia rusų 
buvo viešai pademonstruota jų įsiviešpatavimo tikrieji 
tikslai — sunaikinti lietuvių tautą. Jei pirmieji pavie

nių asmenų areštai buvo varomi tikslu palikti tautą 
be vadų, tai šios okupanto deportacijos buvo atviras 
siekimas — esminė ruso bolševiko politika — naikinti 
okupuotas tautas, jas iškarstant po negyvenamus plo
tus, arba uždarius į vergų stovyklas, kur mirtis po 
sunkių darbų ir bado buvo neišvengiama.

Ir kai mes šiandien, jau po 22 metų prisimename 
tas šiurpias dienas, kada visa Lietuva gyveno teroro 
valandas, kada mes prisimename anų dienų vaizdus 
su skrajojančiais sunkvežimiais, prigrūstus apstulbusių 
lietuvių — vyrų, moterų, vaikų ir senelių, sveikų ir 
ligonių, tai ir vėl žado netenkame. Tie vaizdai stovi 
kiekvieno lietuvio akyse ir atminty: balta skarelė, 
kelios vaikučių galvos, durtuvas, pilka raudonarmie
čio kepurė... ir dulkių debesys nuo lekiančios pa
baisos — sunkvežimio. Ar lekiančio su sugaudytomis 
aukomis, ar lekiančio jų jieškoti.

Daugelis tų, tada sugaudytų aukų, mirė pačiose 
sunkiausiose sąlygose: nuo bado, šalčio, nuo čekisto 
nagano, ligų nukankinti, darbų nukamuoti. Lietuvių 
lavonai nuklojo sniego dykumas, tundras, kur niekad 
niekas ir nesužinos, kad ten guli gražiosios Lietuvos 
kankiniai.

Tik labai, palyginus, maža dalis grįžo į Lietuvą. 
Grįžo liudyti apie sunkią dalią ištikusią" mūsų brolius 
ir seseris. Grįžo liudyti apie budelį, kuris "kankino
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WIDE WORLD PHOTO

ŠV. TĖVAS PAULIUS VI-sis, 
buvęs Milano kardinolas Giovanni Battista Montini, išrinktas popiežium š.m. birželio 21 dieną. 
Vatikane iškilmingai vainikuotas šv. Petro Bazilikos aikštėje birželio 30 dieną, laimina pasaulį.
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d a .R a u Ištrauka

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

MOTINA: Aiman, sapnavos mano sūnui nuosta
būs sapnai!

Žiemos speige pražydo raudonai žilvitis ir jūroje 
banguoja kruvina puta. Sukilo žemė.

Nakties miškais, keliu į Medininkus, šuoliais lekia 
šešetas žirgų! Jų karčiai supinti kasom. Raudono me
džio rogės kaustytos variu, išklotos vilko kailiu. Ant 
rogių senas skydo ženklas — statmenas brūkšnys, tri
mitas ir meška.

Ūmai suprunkštę, žirgai sustoja kryžkelėj. Garuoja 
jų Įkaitę nugaros ir dreba drėgnos šnervės.

Dvylika petingų vyrų iškyla kryžkelės šešėliuose. 
Ginkluoti dalgiais, penkiadantėm šakėm ir išgaląstais 
kirviais už diržų.

Netarę žodžio, jie klaupiasi į mėnesienos sniegą.
Pakyla rogėse Žemaičių vyskupas — žegnoja dvy

lika sukilėlių... Ir blizgančius jų dalgių ašmenis, ir 
baltą, tylią girią.

Tada vėl skrieja rogės. Vėl skamba pasagos ir 
dunksi ežerai, lyg milžiniški ledo būgnai...

Aiman, neramūs buvo jo sapnai:
Kazoko rimbas, koriko virvės kilpa ir juodas paukš

tis : slibinas - erelis, dviejų galvų kaklais praplyšęs i 
šalis...

Dvylika sukilėlių pakarta miško kryžkelėj. Šarmotą 
rytą, saulei netekėjus.

Aušros gaisre nušvinta eglių trikampiai. Ir rūksta 
baltu dūmu, lyg rarotų žvakės.

Dvylika bebalsių juodvarnių sutupia i apšerkšni
jusi šermukšnį.

Byra, byra karčios medžio uogos, tartum kraujo 
ašaros, Į sniegą.

Tą pačią naktį išeina paskutinis ir jauniausias bro
lis. Pro kryžkelę ir kartuves, į baltus eglių trikampius...

Aiman, sapnavos mano sūnui nuostabūs šarmai!
Jam saulė šviesia dalią skyrė, paženklino jo kaktą 

mėnuo ir lapkričio nakties žvaigždė—mirtin jį nulydėjo.
CHORAS: Saugok, žemele, jo palaikus, jo pelenus, 

jo šventą atminimą ...
MOTINA: O, aš žinau, kuri akimirka tau mirštant 

akyse pasivaideno:
Tai buvo paskutinė vasara — giedra, žydra diena.
Šventadienis, kai moterys bažnyčion neša devynis 

vainikus pašventinti.
Saldūnė obelis tebekvepėjo vakar nuraškytais 

obuoliais.
Po Jangu skleidėsi jurginas — geltonas, didelis 

kai"1 saulė.
Nuo jo spalvos pirkia nušvito aukso atspindžiais.
Nebuvo vėjo. Riešutyne noko branduoliai — aplink 

kiekvieną jauną kekę sukosi ratu karpytiniai sparnai. 
Kažkur toli, laukų ramybėj, vaikščiojo rugpjūčio an
gelas: su varpų vainiku ir melsvo rūko rūbu.

Ir tu jutai, kad plazda didelė rimtis. Ir kad ateina 
sielvartas — lig šiolei nepažintas.

Ar pameni, tą paskutinį rytą, kai tu riekei prie 
stalo duoną.

Ir kai šventoji rugio duona atsiskyrė,
Tariau, kad mums reikės, sūneli, skirtis.
Mačiau, kaip dailiai tu buvai nuaugęs — puikaus 

ir augšto stogo...
Sūneli mano!
Svajojai tu tada apie nepaprastus ir negirdėtus 

žygius.
Tada tu mėgdavai vartyti senobinį, paauksuotais 

kraštais psalmyną —
Skaitydavai apie karalių Dovydą
Ir apie ranką, rašančią ant sienos ugnimi.
O grūdą berdavai plačiu ir lėtu mostu
Ir dirvą ardavai tiesiom vagom,
Kaip žemdirbiai - senoliai, kaip tėvų tėvai.
Svajojai tu tada apie gyvenimą...
Tačiau beprasmišką gyvenimą
Pakeitęs būtum ir tada — mirtim.
Sūneli mano, pirmgimėli!
CHORAS: Laušime diemedį, laušime kadugį, 
Saulę iškalsim ant juodo akmens.
Šventąją apeigą, šventąją pabaigą
Liudysim priesaika kardo ašmens.

Apeigą baigsim senovišku papročiu — 
Akmeni ženklinsim saulės ratu.

PANAKTINIS: Ruoškis kelionėn, pašarvotas broli.
Numesk nuo pečių kruviną milinę, nes mirtis tėra 

pradžia.
Skaidrus, skaidrus vėlių šaltinio vanduo: veidui 

nusiprausti, žaizdai užgydyti, žemėj atmuštoms ko
joms numazgoti. Šviesiai žali paparčiai to šaltinio 
dugne atsispindi.

Balta, balta vėlių drobė, baltesnė už jievos žiedą 
— be našukos siūlo, be dulkės krislo.

Saldi vėlių duona ...
Ir tamsiai raudonas vynas kvepia smilkalo dūmu.
Todėl aš užgeriu tave, bičiuli, nepažįstamas bro

lau. Ramiai ilsėkis dausose, augštam vėlių suolely. Tu 
vėl atgimsi — vėl žiedeliais sužydėsi ir lapeliais su
laposi.

Gyvybės ratas niekad nenutrūksta, žemišką gimi
mą ir žemiškąją mirtį apskriedamas vienu lanku. Tai, 
kas po žeme trūnija, pratrykš žaliuojančiais pavasa
riais ir suliepsnos ateinančių kartų troškimuos.

Be pabaigos pradžios nėra, o žemėj viskas atsi
naujina.

nekaltus žmones ir juos žudė be pasigailėjimo. Grįžo 
liudyti lietuvio kančią, jo vargus ir išgyventas baisias 
dienas.

O mes? Ar dar reikia kalbėti apie mūsų pareigas?
Atrodo, kad ne. Mums yra aišku. Mes žinome.

Mes suprantame. Mes vertiname ir įvertiname. Per

duokime tą mūsų tautą ištikusią didžiulę nelaimę mū
sų vaikams, kad ir jie žinotų. Tegu žino, kad jų broliai 
ir giminės kentėjo ir mirė be kaltės. Ir su įpareigojimu 
— šios skriaudos lietuvių tautai niekad ir niekad neuž
miršti, ir ją perduoti kartų kartoms.

Tegu ji bus ta ‘žiauri pasaka”, kuri niekad neuž
mirštama, kuri niekad neatleidžiama.
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PIETA
MYKOLAS ANGELAS (1475-1564)

Šią skulptūrą popiežius Jonas XXIII-sis buvo pa
žadėjęs paskolinti Pasaulinei Parodai, kuri įvyks 
1964 m. Niujorke.

Dagys
GABRIELA AUSTRAL

Vieną syki sodo lelija (turtuolio sodo) klausinėjo 
kitas gėles apie Kristų. Jos savininkas praeidamas buvo 
Ji paminėjęs, begirdamas jos tik ką prasiskleidusi 
žiedą.

Viena skaisčiai raudona Sarono rožė atsakė:
~vAš jo nepažįstų. Greičiausia tai koks prasčiokas, 

nes aš esu mačiusi visus valdovus.
— Taip pat ir aš niekad nesu Jo matęs, — pridūrė 

smulkus ir kvapnus jazminas. — Nė viena švelni dvasia 
nepraleidžia progos nepauosčiusi mano mažyčių žiedų.

— Aš irgi, — pridūrė šalta ir bejausmė kamelija. — 
Turbūt Jis koks kaimietis: aš esu buvusi ant krūtinės 
gražių moterų ir vyrų. ..

Lelija atsakė:
— Man neatrodo, kad taip būtų, o mano ponas Ji 

prisiminė šį rytą žiūrėdamas į mane.
Tada žibuoklė pastebėjo:
— Vienas mūsų, be abejonės, Jį bus matęs: tai 

vargšas mūsų brolis dagys. Jis gyvena pakelėse, pažįs
ta visus praeinančius ir visus sveikina savo pelenais 

apiberta galva. Nors dulkių pažemintas, jis malonus, 
nes turi mano atspalvio žiedą.

— Pasakei vieną tiesą, — atsiliepė lelija. — Neabe
joju, kad dagys pažįsta Kristų, tačiau tu apsirikai jį 
pavadindama mūsiškiu. Jis turi dyglius ir yra bjau
rus, kaip nusikaltėlis. Jis toks yra, nes kaimenėms pra
einant pasiglemžia avinėlių vilnas.

Tačiau, apsimetėliškai pasaldinusi balsą ir pasisu
kusi į kelią, sušuko:

— Broli dagy, vargšas mūsų broleli, lelija tave 
klausia, ar pažįsti Kristų?

Ir su vėju atėjo dagio pavargęs, lyg palūžęs balsas:
— Taip, Jis yra praėjęs šiuo keliu, ir aš esu palie

tęs jo drabužį, aš, liūdnas dagys!
— Ar tiesa, kad panašus į mane?
— Tik iš dalies, ir kai mėnulis suteikia tau skaus

mingą atspindį. Tu peraugštai keli galvą. Jis gi ją 
turi truputį palenktą. Tačiau jo apsiaustas ilgas, kaip 
kad tavo taurė, ir tu esi pernelyg laiminga jam pana- 
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sėdama. Niekas niekados Jo nepalygins su apdulkėju
siu dagiu.

— Sakyk, dagy, kokios Jo akys?
Dagys ant kito stiebo pravėrė mėlyną žiedą.
— Kokia Jo krūtinė?
Dagys pravėrė raudoną žiedą.
— Labai žiauri spalva, — atsakė lelija.
— O kokį Jis vainiką nešioja pavasarį ant savo 

smilkinių?
Dagys pakėlė savo spyglius.
— Tai baisus vainikas, — tarė kamelija.
— Rožei atleidžiame jos mažus dyglius, tačiau 

anieji yra kaip kaktuso, pasišiaušiusio pakalnių kak
tuso.

— Ar Kristus myli? — tęsė susimąsčiusi lelija. — 
Kokia Jo meilė?

— Taip, Kristus myli, — atsakė dagys, paleisdamas 

j visas šalis savo nudžiūvusio žiedvainikio pūkelius.
— Nepaisydama visko, — tarė lelija, — norėčiau Ji 

pažinti. Kaip tai padaryti, broli dagy?
— Kad pamatytum praeinant, kad sugautum Jo 

žvilgsnį, pasidaryk pakelės dagiu, — atsakė šis. — Jis 
tolydžio, be poilsio keliauja takais. Sykį praeidamas 
man pasakė: “Būk palaimintas, nes žydi tarp dulkių 
ir linksmini neramų praeivio žvilgsnį”. Dėl tavo kvap- 
ties Jis nesustos turtuolio sode, nes ore jaučia kitą 
kvaptį — žmonių žaizdų kvaptį.

Tačiau nei lelija, kurią Jis buvo pavadinęs savo 
seserimi, nei Sarono rožė, kurią Jis, būdamas vaikas, 
skynė kalvose, nei kvapusis vijoklis nepanoro tapti 
pakelės dagiu ir, kaip kad valdovai ir gražios moterys, 
atsisakė Juo sekti saulės išdegintom lygumom ir pasi
liko nepažinę Kristaus.

Iš portugalų kalbas vertė 
Povilas Gaučys

Vyriausios Maironio sesers likimas

DANUTĖ AUGIENĖ

Vyriausioji seserų Pranutė — Pranciška. Jos veido 
bruožai turėjo daug panašumo į brolį Joną. Kiek ke
turkampis veidas, storoka apatinė lūpa, nedidelės, bet 
gyvos, žiburiuojančios akys. Jos pasaulis uždaras. Ji 
kurčia ir nebylė. Gal dviejų metų būdama, krito, su
sitrenkė, sužalojo kojos pėdą, kuri visą jos gyvenimą 
liko susukta. Bendrauti, kalbėti labai mėgo. Šeimos 
nariams buvo lengva visa išsakyti judesiais ir mimika. 
Tik reikėjo kantrybės ją sekti. Laukdavo ji sesers Kot
rynos vaikų, sugrįžtančių atostogų. Jie turėdavo dau
giau laiko už kaimo žmones, kurių laukė darbai. Ne 
visi suprasdavo vienišo žmogaus tragizmą ir jo troš
kulį išsilieti, o kartu sužinoti ką nors daugiau, ką akys 
aprėpia, beklaidžiojant po laukus ir pievas. Todėl 
mėgo Pranutė nuvažiuoti į svečius, į bažnyčią. Pažįs
tamiems užsukus, kartu sėdėti. Greita ir vikri buvo 
šeimininkė, linksma ir pokštininke.

Nepaprastai dailiai mokėjo megzti, laidyti, derinti 
spalvas. Turėjo nuostabiai miklius pirštus. Mums vai
kams ji kartu su mūsų mamyte virdavo mėlynių pyra
gėlius, kuriuos Pranutei užraityti būdavo vienos se
kundės darbas. Turėjo retą estetinį jausmą, švietė tau
rumu. O gal kiekvienas kūno ligonis yra apdovanoja
mas dvasios dovanomis, kurios ne tik patenkina nu
skriaustąjį, bet dar gi sušildo daugelį aplink jį besi
sukančių. Pranutė buvo žinoma audėja ir raštų rin
kėja. Labai tvarkinga ir sumani. Ambicinga. Jei kas 
ją užgaudavo, pasišaipyti norėdamas, tam sunkiai at
leisdavo. Ilgai pykdavo. Dievo bausme grasindavo. 
Jautė savo vietą. Mėgo būti gerbiama, palepinama. 
Jei kas ją aplenkdavo — skaudžiai išgyvendavo. Visada 
dailiai ir švariai rengdavosi. Mėgo turėti tai, ko kiti 
neturi — puošnią skarelę, sagę, rankinuką, pirštines. 
Tuo atveju ji didžiausias kontrastas savo jauniausiai 
seseriai Kotrynai, kuri buvo paprastutė, kukli, švelni 
ir nuolanki iki nusižeminimo.

Kai sesuo Kotryna mirė, Pranutė persikėlė gyventi 
pas seserėčią į ūkį. Gal 12 klm. nuo Bernotų. Ten ji 
buvo vieniša ir nuo visų atitrūkus. Nauja aplinka, sve
timi žmonės, būrys mažų vaikų, didžiulė samdyta šei

myna. Jautėsi kampininkė, nebe pilnateisėj nebe sava. 
Seserėčia negalėjo jai visiškai pasišvęsti. Ūkio darbai, 
kasmet gimstą vaikai, įtemptas šeimos gyvenimas, per
daug skirtingų charakterių ir pažiūrų žmonės, kurie 
dabar buvo seserėčios gyvenimo dalis—rišo rankas, ga
lėjusias apglėbti senelę tetą, kuri savo širdgėlą eida
vo išsakyti tik saulėlydžiui ir rasotom jurginų galvom. 
Ir laukdavo kitų sesers Kotrynos vaikų iš Kauno. Ban
dė svečiuotis pas seserį Marcelę ir kunigą Joną Mai
ronį, bet miestas imdavo ją greitai dusinti ir prašyte 
prašėsi atgal vežama į kaimą. Ten ji nuo kalnelio ma
tydavo skiauterėlę miško, kuris besidriekdamas priar
tėdavo prie vietos, kurion įskilo jos žemės takas, kur 
krykštavo jos bežodė kalba ir bėgiojo basos kojos. Ten 
noko jos tėvo rankomis sodintos dūlinės kriaušės ir 
lingavo barškėdamos didžiulės aguonos, kalbėdamos 
apie Kūčių neužmirštamą vakarienę.

Likimas lėmė, kad net trėmimo metais ji išsiveržė 
iš sesers Marcelės globos vėl atgal Į ūkį, kur vieną 
naktį ir ją kartu su visa šeima pakrovė į sunkvežimį ir 
išvežė į miškus. Kažkas man rašė:

“Reikėjo turėti gerus dantis. Žievės ir šaknys Pra
nutei buvo lyg plikas akmuo. Uogos ilgai nemaitina. 
Grybai nekasdien randami ir jai netiko. Jokio maisto. 
Lyg šunytis ji unkštė, prisiglaudus prie samanoto me
džio liemens. Ne ji viena. Ant rankų sustingo pus
antrų metų dukrelė. Jos diedukas ją palydėjo. Kam 
jie čia buvo? Sąrašuose tik raumenys. Tačiau išaušo 
diena ir prie samanoto medžio buvo ramu. Lengvai 
atsidusom... Jos kapas negilus. Žemė kieta. Neras
tum tu jo, nei aš ... Vijokliai ir samanos viską užly
gina. Krūmokšniai..

Nesuprantami Dievo keliai. Už ką? Pranutė nebuvo 
nieko nuskriaudusi. Ji nieko neturėjo savo, išskyrus 
kelis daiktelius, sudedamus į vidutinio dydžio laga
miną. Ji net negalėjo ištarti žodžio prieš naujus žmo
nes. Ji buvo įpratusi kiekviename matyti artimą ir į 
jį eiti atvira širdimi. Sesuo Marcelė skaudžiai išgyveno 
šią baisią bado mirtį ir išmetinėjo sau, kam tada Pra- 
nutę išleido iš Kauno.
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STASĖ SLAVINSKIENĖ

MOTINAI

Kai pamažu gęsta 
Vasaros diena, 
Kai pabyra ant žemės 
Baltų šviesų karoliai, 
Kas pavargusia mane 
Aplankys?
Kas švelniausia žodeli c- t.
Man pasakys?
Kas pradžiugins ir suramins 
Vienišą mano sielą? ... 
Ilgesio kupina širdis, 
J ieško ir šaukia Tave, — 
O, motina mano!...
Visų pamiršta, 
Ilsiesi toli, — 
Sibiro taigose... 
Kiekvieną tylią, tamsią naktį, 
Jieškau Tavęs, — 
Šaltuose, —
Dangaus žvaigždynuose ... TIEPOLO BĖGIMAS Į EGIPTĄ

O. JASIENĖ

LAIMĖ NORĖČIAU SUGRĮŽTI

Kalnų viršūnėse 
/ieškojau ir šaukiau, 
Klystkeliuos ir ūkanose 
Paklydęs net buvau. 
Ir kai nuvargęs
Po kryžium suklupau — 
Koks džiaugsmas: 
Laimę čia radau!

Norėčiau sugrįžti dar kartą 
Laiko užpustytom pėdom, 
Padėjus lazdą keleivio šakotą, 
Parymot prie kiemo vartų.
Norėčiau taip be rūpesnio užmigt 
Mėnuliui šviečiant svirnelio lange, 
Atsibust ryto saulei šviečiant 
Gegutei kukuojant sodne.
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V. K. JONYNAS
PASAKA, medžio raižinys

Gyvenimiška 

filosofija ir 

humoras liaudies 

dainose

DR. JONAS BALYS

Tautosakininkai sutaria, kad didžioji mūsų liaudies 
dainų dalis, gal net iki 80%, yra moterų sukurta lyrika. 
Moterys sukūrė tas dainas, jas puoselėjo ir išlaikė. 
Daugelis tų dainų yra tobuliausi liaudiškos lyrikos 
pavyzdžiai. Kai rasdavo sau patinkamą gudišką ar 
lenkišką dainą, tai ją išsiversdavo ir prisitaikindavo. 
Taip originalių dainų tarpe atsirado ir skolinių, ku
riuos tautosakininkams nesunku atpažinti iš formos ir 
turinio, palyginimo su kaimynų tautosaka. Moterys 
mėgsta sekti madas ir ne tik aprangoje. Tačiau reikia 
pripažinti, kad mūsų moterys turėjo ir turi poetišką 
gyslelę ar bent joms netrūksta vaizduotės ir noro išsi
kalbėti, išsidainuoti, kitaip mes neturėtume tiek daug 
liaudies dainų ir šiais laikais moteriškės taip dažnai 
nelaimėtų literatūros premijų.

Šiame straipsnyje bandysiu panagrinėti kaiku- 
riuos tematinius mūsų liaudies dainų ypatumus. Gal 
nevisos mano išvados bus visiems, ypač visoms, patin
kančios ir priimtinos, bet jau toks yra gyvenimas, vie
nais pagyrimais negalima išsiversti.

Gyvenimiška
proza. Apie kągi moterys daugiausia kalba ir

dainuoja tose jų sukurtose liaudies 
dainose? Nesunku atspėti — apie vyrus. Tačiau dai

nose atvaizduotas vyras nėra jau toks įdomus padaras, 
apie kurį būtų verta daug sukti galvą, svajoti ir dai
nuoti. Jis dažnai atvaizduojamas, kaip girtuoklis, tin
ginys ir pikčiurna, melagis ir suvedžiotojas. Dainos 
aiškiai rodo, kad vyriška silpnybė, kurios labiausiai 
moterys bijo ir nuo kurios daugiausia kenčia, yra gir
tuoklystė. Jauna mergaitė prašo motinos “vai neleisk, 
močiute, už to pijokėlio”. Ištekinta už girtuoklio išme
tinėja motinai ir sako, kad “mielai mane auginai, ne
mielam pažadėjai: pažadėjai berneliui, berneliui gir
tuoklėliui . .Kitoje dainoje dar skaudžiau priekaiš
tauja motinai: “Verčiau buvo neauginti, ežerėly pa
skandinti.. .” Sujaudinta motina prašo: “Grįžk, duk
rele, atgalio”, tačiau abiem aišku, kad jau pervėlu, 
nes “jau surištos baltos rankos, sumainyti žiedeliai”. 
Dažnai dar seka kelių laipsnių poetiškas “niekados”, 
pvz.: “Kai brolelis rugius sės, ant rytojaus pjaut galės, 
tai tada, motinėle, aš pas tave sugrįšiu”. Besiperšan- 
čiam turtingam girtuokliui mergaitė atsako: “Oi kad 
ir būčiau slūžauninkėlė, ale tik neisiu už girtuoklėlio”.

Kitas dažnas moters nusiskundimas yra bernelis 
tinginėlis:

Vai smūtna liūdna
Mano širdelė 
Šį mielą rudenėlį.
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Vai ir prijautė 
Mano širdelė 
Bernelį tinginė!}.
Linelius sėjo, 
Neišakėjo, 
žolynužiais apleido.

Dar blogiau, kai bernelis visiems darbams netinka:
Jis nemoka šieno pjauti, 
Jis nemoka lauko arti, 
Nemoka bernelis 
Žagrelės taisyti.

Tuo tarpu mergaitės svajonė buvo:
Laukiau rytą vakarėlį, 
Mislijau bernelį 
Darbų gausiu.

Panašiai nusiskundžia ir bernelis:
Kad aš gavau mergužėlę, 
Baltą gražią lelijėlę, 
Ant viso amželio tinginėlę.
Ji nemoka verpti, 
Ji nemoka austi, 
Nemoka mergelė 
Marškinių pasiūti. 

(Visi cituoti pavyzdžiai yra iš Lankeliškių par.).
Dar blogiau, kai abi silpnybės, girtuoklystė ir tin

ginystė, susikaupia viename asmenyje, toks vyras nie
kam tikęs:

Jis nemoka arti, 
Nei šienelio pjauti, 
Nei plieno dalgelio 
Rankelėn paimti.
Tik jis moka gerti, 
Gerti uliavoti, 
O parėjęs namo 
Mane muštravoti.

(Vilkiškiai)
Kad ir rečiau, bet nuo gėrimo silpnybės nėra lais

vos ir moterys, ypač mergaitės: ne viena jų karčiamė- 
lėj su “lenkų Žalnieriais” ar kazokais ir savo vainiką 
prageria (A. Juška, Liet, dainos II nr. 553, III nr. 
1006). Berneliui tada esti labai didelis nusivylimas.

Piktas vyras irgi yra daugelio dainų tema. Kodėl 
jis piktas, tai taip ir lieka nepaaiškinta. Žinoma, mo
terų sukurtos dainos nieko nekalba apie “moterišką 
pielinimą”. Kad vyras žmoną apmuša, apie tai daž
nokai dainose paminėta, bet ir nenurodyta priežastis. 
Apie tai galime tik netiesiogiai spręsti. Štai Įtūžusi 
moteris užkeikia: “Griausk, griaustinėli, mušk, per
kūnėli, užmušk piktą vyreli. O kai užmuši piktą vy
reli, našluže benašlausiu. Ar aš našlelė, ar aš mergelė 
— vis ta pati valelė”. Ši daina turi daug variantų, geras 
tuzinas yra jau atspausdintų (žr. A. Juška, Liet, dainos 
I nr. 132, 179; Liet. svot. dainos nr. 411, 1003). Prie
žastis, atrodo, aiški: moteris pasiilgo “valelės”, tai ir 
šaukiasi net perkūną pagalbon. Galima pagal dainas 
padaryti išvadą, kad netekėjusios mergaitės naudojosi 
“valnioms dienelėms” ir galėjo elgtis, kaip joms patin
ka, taip sakant, “uliavoti” — tai labai plati sąvoka. 
Tačiau kai ištekėdavo, tai vyras nebeleisdavo joms 
išeidinėti, iš čia ir atsirado dainose dideli skundai apie 
sunkų ištekėjusios moters gyvenimą ir pasiilgimą mer
gautinių dienų. Plg. dainą: “Noriu šokt, noriu šokt, 
bijau pikto vyro; už stalelio sėdėdamas, kaip šunelis 
urzgia”. O vyras nedarė ceremonijų, jis mergaitę iš 
anksto perspėdavo: “Taip tu drebėsi, kaip laps virpėsi, 
kai mano valioj būsi”. Žinoma, moterims tai nepatiko, 
tačiau anais laikais skyrybos buvo retenybė. Įdomu, 
kad augščiau pacituotos dainos gudiška variacija aiš

kiau nusako visą istoriją: moteris prašė griaustini, kad 
užmuštų jos vyrą, bet žaibas užmušė jos meilužį...

Kita daina apie šeimynišką gyvenimą štai ką pa
sakoja :

Ir prijojo pilnas dvaras kazokų, 
Ir suėmė mano vyrą laidoką.
Man negaila, kad jį jauną suėmė, 
Tik man gaila, kad nedrūčiai surišo.
Ištrūks ištrūks mano vyras laidokas ... 
Dar nekartą man galvelę sudaužys, 
Dar nekartą man kaseles sutaršys.

(Perloja)
Pagal dainas vyrai .atrodo, yra pakantesni su savo 

žmonomis, jas “pamoko” (t.y. apmuša), bet ir toliau 
gyvena (plg. patarlę: “Dieną su pagaliais, naktį po 
vienais kailiniais”). Vienoje dainoje du broliu susitikę 
karčiamoje skundžiasi, kad jiems nepasisekė vedybos, 
abiejų žmonos labai negeros. Jie sutaria padaryti val
tį, susodinti jas ir paleisti ant marių — tegul sau plū- 
kauja ar prigeria, bala jų nematė. Taip ir padarė. 
Tačiau netrukus ėmė gailėtis, nes maži vaikai išalko 
ir pradėjo verkti, nemelžtos karvės ėmė būbauti, tad 
nuėjo prie marių ir vėl parsivedė žmonas namo. Ir 
šiaip ir taip blogai, tad pasirinko mažesnę blogybę.

Dainos dažnai pasakoja apie apviltą ir pamestą 
mergaitę, kuri prikaišioja suvedžiotojui: “kad nuėmei 
vainikėlį, imk ir mane jauną”, tačiau laidokai vyrai 
nelabai linkę klausyti. Įdomu tačiau, kad mūsų dai
nose moteris nesiskundžia savo vyro neištikimybe. 
Jeigu mūsų dainose nėra ryškių nusiskundimų šiuo 
atžvilgiu, tai arba tokius prasikaltimus žmona laikė 
nepakankamai reikšmingais, kad apie juos verta būtų 
kalbėti, arba žmona dėl išdidumo nenorėjo prisipažinti, 
kad štai jos vyras daugiau domisi kita moterimi, negu 
ja. Pilnumo dėliai galima paminėti, kad yra užrašyta 
pora tokių istorijų iš rytinės Lietuvos, tačiau atrodo, 
kad abi dainos yra išsiverstos iš slavų (žr. Tautosakos 
Darbai IV nr. 167 ir 145). Dainoje, užrašytoje Tvere
čiaus par., brolis praneša savo seseriai: “Tavo vyras 
karčiamoj geria su svetimom mergelėm, su jaunom 
martelėm . Moteris užšaukia: “Aš keiksiu ir prakeiksiu 
trimis žodžiais: kad anas užušaltų, kaip šaltoji gele
žėlė, kad anas taip siūbuotų, kaip in marių vandenėlis”. 
Kitoje dainoje, užrašytoje Kabelių par., moteris yra 
daug taikingiau nusiteikusi: “Aš šią naktį per nak
telę miegelio nemiegojau, su sveteliais baliavojau, ma
no mielo namie nėra, o jau nūnai parvažiuosią”. Ne
aišku, ar moteris irgi gerai laiką leido, ar suruošė 
vyrui iškilmingas sutiktuves. Pagaliau vyras grįžo blo
gai nusiteikęs. “Atsigulė nenusrengęs, čebatėlių nenusi- 
avęs, patalėlis nepaklotas”. Žmona stengėsi būti labai 
paslaugi: “Kelkis, kelkis, mano mielas, aš paklosiu 
patalėlį, duok nuausiu čebatėlius”. (Kad žmona nuau
na vyrui batus yra būdingas rytinių slavų paprotys). 
Be didelių įžangų vyras pareiškė: “Atsistokie, mano 
miela, jau aš turiu sau meilesnę: man paklos ji patalėlį, 
man nuaus ji čebatėlius”. Žmona tačiau jaučia savo 
teises ir pirmenybę: “Nor tu turėk tris keturias, bet 
aš tavo pirmutinė. Mes stovėjom pas altorių, mes su
dėjom baltas rankas, mes sumainėm aukso žiedus, mes 
kalbėjom šventus žodžius”. Šitoks žmonos pasielgi
mas, aišku, paveikė vyrą daugiau, negu stipriausi už
keikimai. Daina nutrūksta su aiškia aliuzija, kad žmo
na laimėjo.

Vyrai dainose nusiskundžia savo mylimųjų neišti
kimybe, kai jos išteka už kito, arba praranda vainiką. 
Apie žmonos neištikimybę dainos tiesiogiai irgi nieko 
nekalba: moteris nesigirs, o vyras tokiu atveju nelieja

9



A. TAMOŠAITIENĖ
GYVENIMO VERPETUOSE, kilimas

dainoje graudžių ašarų, bet patampo žmoną už kase
lių, arba “su rykštele per petelius” ir afera laikoma 
sutvarkyta.

Didžioji
meilė. Kaip dabar yra mūsų dainose su ta di

džiąja, vienintele, amžina ir t.t. meile? 
Taip, jos atgarsių yra. Tačiau pasirodo, kad meilės 
reikaluose moterys yra praktiškesnės, negu vyrai. Jos 
pirmiausia žiūri, kad vyras būtų darbštus, ūkininko 
sūnus ir būtų protingas. Mergaitės labai daug dėme
sio kreipia į berno “razumną razumėli”. Štai būdin
gas pasikalbėjimas:

— Ar aš ne gražus,
Ar ne patogus,
Ar ne tėvo sūnelis?

— Oigi man gražus, 
Oigi patogus, 
Durnas tas razumėlis.

(Varėna)

Jei jau “durnas”, tai baigta, eik sau.
Mergaitė tariasi galinti diktuoti savo valią:

Tai aš įsakiau jaunam berneliui, 
Kada jaunam atjoti.

Turis pas ją atjoti “rudenužio dienelę”, tada, “kai rū
telė garbiniuos, kai roželė raudonuos”. Mat ruduo 
seniau buvo laikomas vedybų sezonu, tad atjok ir pa- 
sipiršk. Bet bernelis nesulaukė rudens, anksčiau atjo
jo. Tada užsimezga Įdomus pokalbis:

— Ar ristą žirgą pravaikai,
Ar juodas suknias pravėdai,
Vai ko atjojai, jaunas berneli, 
Pavasario dienelę?

— Nei ristą žirgą pravaikau, 
Nei juodas suknias pravėdau, 
Tik išsiilgau tavęs, mergele, 
Atjojau pažiūrėti.
(Arba: Oi tiktai troško mano širdelė

Tavęs, jauna mergele).
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Po šitokio prisipažinimo kiekvienos mergaitės širdis 
turėtų ištirpti. Ši viena gražiausių mūsų dainų yra 
užrašyta daugelyje variantų suvalkiečiuose (žr. Tau
tosakos Darbai V nr. 204; Liet, dainos Amerikoje nr. 
6; Liet, tautosaka I nr. 264; Ožkabalių dainos I nr. 
60 ir 70).

Merginos klausinėjamas bernas (“ar tu moki arti, 
lankoj šieną pjauti” ir 1.1.) savo ruožtu irgi užklausia: 
“Ar tu moki verpti (austi)?”, tačiau atrodo, kad vy
rams mažiau rūpi praktiški dalykai. Tai rodo šie dai
nos žodžiai:

Man nereikia audėjėlės, 
Anei verpėjėlės, 
Tik man reikia panytėlės 
Galvelei priglausti. (Biržai).

Vyrams daugiau rupi geltonos kaselės, patogus lie
menėlis ... Štai koks yra lietuviško berno skonis:

Broleli mano, 
Mano jaunasis, 
Graži mano mergelė: 
Plaukai geltoni, 
Veidai raudoni, 
Liemenužio patogaus. (Alvitas).

Lietuvaičių skonis irgi yra panašus:
Aš išsirinkau sau bernužėlį
Lankoj šienelį pjaunant:
Su raudonais veideliais, 
Su geltonais plaukeliais, 
Katro bernelio plieno dalgelis, 
Sidabro pustiklėlis. (Keturvalakiai).

Kaip matome, mergaitė vis nepamiršta atkreipti 
dėmesio į tokius praktiškus dalykus, kaip geras pjovė
jas, sidabro pustiklėlis ir pan. Dabar mergaitės ir jų 
motinos dienas naktis prašneka apie gydytojus ir inži
nierius, anais laikais užteko gero artojo ar šienpjūvio.

Jeigu berniokui patiko mergaitė, tai jau niekas 
jo neatkalbės:

Išsikalbėkit
Sau kojas rankeles, 
O ne mane bernužėlį 
Nuo jaunos mergelės. (Veliuona).

Įdomus dalykas, kad mūsų dainose bagočiaus duk
relė ar sūnelis yra nemėgstami. Gal todėl, kad jie 
priklausė ne tik kitam luomui, bet dažniausiai ir kitai 
tautybei — lenkas “bajorėlis” nuolatos pajuokiamas, 
kad jo baltos rankos, bet juoda duona ir pan. Artojas 
bernelis dainuoja:

Dirvelę ariau, 
žagrelę sulaužiau, 
Neperlaužiau širdelės 
An bajoro dukrelės. 
An jos didžių turtelių.
Tik aš perlaužiau
Savo širdelę
An lietuvės mergelės 
An jos rankų darbelių. 
(Nemunaitis, Liet, dainos Amer. nr. 78).

Kiti romantiškesni argumentai, kodėl nenori bago
čiaus dukrelės:

Vargelio mergelė 
Su vainikėliu, 
Bagočiaus dukrelė 
Su mažiulėliu. (Birštonas).

Grožis ir meilumas vyrui irgi daug reiškia:
— Močiute širdele, 

Nėra dailesnės, 
Per mano mergelę 
Niekur meilesnės. (Leipalingis).

Kai tėvas neleidžia sūnui vesti mergelės vargdie

nėlės ir verčia imti bagočiaus dukrelę, tai sūnus viliasi:
Tai aš palauksiu 
Dvejus trejus metelius, 
Vai mažu išeis 
Bagočiaus dukružėlė. (Veisėjai).

Mergaitė labai nenori už našlio tekėti, o bernas 
vesti našlę. Mergaitė nenori auginti “našlio mažus vai
kelius” (tai psichopatalogiška neapykanta kitos mo
ters vaikams iš savo vyro), o bernas nenori našlės to
dėl, kad “jos meilūs žodeliai iškalbėti” jau su kitu 
vyru. Mergaitei našlys vyras yra tik bėdos išeitis:

Oi oi oi oi, Dievulėliau mano, 
Neužaugo dėl manęs bernelis, 
Reiks man jaunai už našlelio eiti.

(Lazdijai)
Senose dainose aiškiai pabrėžiama, kad lietuvaitė 

nenori tekėti už kitataučio (“svetimos šalies bernelio”). 
Tai labai ryškus ir brangintinas tautinės savigarbos 
pasireiškimas. Visai nenuostabu, kad senas vyras jau
nai mergaitei yra kaip “dygus erškietėlis”. Šiais laikais 
tuos dyglius lengvai nutrina gerai poliruotas “Cadil- 
lac’as” ar švelnus minkąs. Tačiau ir vyrams merginos 
pasogėlis ir šarvelis dažnai atsvėrė visus trūkumus jau 
anais senais laikais:

Tik dėl mergelės 
Didį kelią keliavau, 
Tik dėl pasogėlio 
Cebatėlius purvinom ... 
Dėl balto šarvo 
Žirgelius turbavojom. (Kabeliai).

Mergina jaučiasi turinti teisę sau berną pasirinkti. 
Kai jai bernas giriasi, kad “pas tavo tėveli valgiau ir 
gėriau, ir tave tėvelis man pažadėjo”, tai mergina at
sikerta:

— Ką valgei, ką gėrei 
Reiks užmokėti, 
Be mano valelės 
Netur žadėti. (Raseiniai).

Pagal dainas atrodo, kad vaikinai seniau išsirink
davo sau dar mažas mergaites ir laukdavo, kol jos 
užaugdavo, jomis rūpindavosi, nešdavo obuolių ir kitų 
dovanų, o paskum sakydavo, kad ji “mano išaugyta, 
mano išmokyta, aukso obuolėliais mano išbovyta”, to
dėl jam ji ir priklauso. Viena daina pasakoja, kaip 
bernelis rado girioje mažą mergaitę gulinčią vygelėje 
(“aukso lopšikėly”), jis ją pasupo ir pabučiavo. Kai 
mergaitė užaugo, ji nenorėjo už nieko kito tekėti, kol 
nesurado to vyro, kuris ją lingavo, linguodams bučia
vo. (Daug variantų, žr. Liet, dainos Amer. nr. 166- 
168). Žinoma, didelis nepasisekimas būdavo bernui, 
kai jo užsiauginta mergaitė ištekėdavo už kito. Štai po 
kelių metų iš karo grįžtąs brolis sutinka savo seserį ir 
pirmas jo klausimas yra: “Ar dar neištekėjo mano 
mergužėlė?” Sesuo atsako: “Du šimteliai buvo, nei 
už vieno nėjo, šitą rudenėlį jauna ištekėjo”. Tada jis: 
“Kad būčiau žinojęs, tai būčiau nejojęs, nei savo mer
gelę kitam užauginęs”. Ir jis gražina žirgą vėl į karą 
joti. Sesuo jį ramina: “Du šimtai mergelių tam pa
čiam kiemely, išsirink, broleli, iš visų gražiausią”. Ta
čiau brolis atsako: “O kad ir jų būtų, kaip darže rūte
lių, tik nėra nė vienos, kaip mano mergelė”. (Yra 
per 20 spausdintų variantų, pvz. Juška, Liet, dainos 
III nr. 1122-23). Panašią didžią meilę parodo ir mer
gaitė, kai jos mylimasis žūva kare. Kai ją ramina, kad 
netrukus josią pro šalį pulkas kareivėlių, išsirinkti sau 
gražų ir patogų, tai mergina atsako: “Tegul jų būna, 
kai bitelės spiečia, nebuvo ir nebus per mano bernelį”. 
(Taip pat per 20 spausdintų variantų, pvz. Liet, dainos 
Amer. nr. 104-105).
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Ryškiausias didžiosios meilės pavyzdys, pereinąs i 
magiją ir mistiką, yra išreikštas dainoje, kai bernelis 
ateina prie savo mylimosios kapo. Jau pati dainos Įžan
ga leidžia nujausti didelę tragediją:

Nei ugnis kurta, 
Nei vanduo verda, 
Jauno bernelio 
Širdelė sprogsta.
Nei dėl tėvulio, 
Nei dėl motulės, 
Dėl tos mergelės, 
Tos lelijėlės.

Toliau bernelis kalbasi su mylimąja, mirusioji jam at
sako iš kapo, jį ramina, pataria jam ją užmiršti ir 
jieškoti kitos mylimosios. Ši daina — tai gražiausias 
nesavanaudiškos meilės pasireiškimas. Daina žinoma 
taip pat slavams ir vokiečiams. Lietuviškų variantų 
žinoma mažiau dešimties (žr. Liet, dainos Amer. nr. 
383-84).

Labai populiari lietuviuose yra daina apie nuo žir

go kritusi bernelį (“per tiltą jojau, nuo žirgo puoliau”). 
Jos jau atspausdinta per 70 variantų. Daina gerai pa
žįstama ir slavų tautoms. Toje dainoje moterų meilė 
taip laipsniuojama:

Motulėj verkė
Savo sūnelio
Visą savo viekelį.
Sesulė verkė
Trejis metelius 
Savo mielo brolelio.
Mergelė verkė 
Nog ryto lig piet 
Savo jauno bernelio.
Nog ryto pietų 
Gėrė uliavojo, 
Ir kito dabavojo. 
(Marcinkonys, L. dainos Amer. nr. 196).

Tad dainos rodo tokį pat įvairumą, kaip ir pats 
gyvenimas — visaip esti.

ATSIMINIMAI IŠ MANO STUDENTAVIMO LAIKUL.

ELENA GIMBUTIENĖ

Maskva jau nuo seniau traukė į save lietuvių jau
nimą. Liet. Enciklopedijos žiniomis jau nuo 19 šimtm. 
pusės čia studijavo lietuviai, daugiausia dvarininkų 
vaikai, kurie domėjosi lietuvių kalba ir laikė save lie
tuviais. Nuo pat pradžios lietuvių studentai buvo susi
organizavę į neoficialų slapta būrelį. Prieš pat 1863 
metų sukilimą Lietuvių Studentų būrelyje dalyvavo 
apie 20 jaunuolių. Jų tarpe buvo panevėžietis Puzinas, 
Edvardas Daukša, Pranciškus Šimkevičius, Aloyzas 
Brazauskas, Leonas Daraškevičius. Kuopelės nariai bu
vo pasižadėję, kad kiekvienas jų parašysiąs kokį 
straipsnį bendrai pradžios mokslo lietuviškai knygai 
ar atskirą brošiūrėlę. Buvo net gautas “Russkije Vie- 
domosti”, vieno didžiausiu Maskvos dienraščių redak
toriaus sutikimas atspausdinti jų rašinius lotyniškomis 
raidėmis to dienraščio spaustuvėje. Sukilimas sutrukdė 
tolimesnę Lietuvių Studentų būrelio veiklą. Tik apie 
1880-sius metus Maskvoje ėmė atsirasti daugiau jau
nimo iš Lietuvos ir Jono Šliūpo bei Jono Spudulio ini
ciatyva pradėjo čia veikti slapta Lietuvių Studentų 
Draugija. 1880-1881 metais jos buvo išleisti keli mask
viškės “Aušros” numeriai. Draugijos narių skaičius 
sparčiai augo. Apie 1890-uosius metus jų būta apie 60. 
Šiuo laiku čia buvo Pr. Mašiotas, K. Grinius, J. Jab
lonskis, St. Matulaitis, K. Kriščiukaitis, St. Civinskas, 
Antanas ir Jonas Kriaučiūnai. Kiek ankstėliau Mask
voje mokėsi mano tėvas, Klemensas Karosas (inžinie
rius) ir jaunesnis jo brolis, Kazimieras, medikas. Kar
tu su lietuviams palankiais Maskvos universiteto pro
fesoriais Lietuvių Studentų dr-ja dėjo pastangų įkurti 
“Lietuvių Filologišką Dr-ją” ir tuo pačiu kiek legali
zuoti lietuvių studentų susirinkimus, bet negavus val
džios sutikimo, sumanymas žlugo organizavimosi sta
dijoje. Paskutinis 19 šimt. dešimtmetis nebuvo palan
kus lietuvių studentams Maskvoje: daug jų buvo su
imta, kalinama, tremta Sibiran.

1905 metais įsisteigus Liet. Susišelpimo draugijai, 
studentai aktyviai dalyvavo šios draugijos rengiamuose 

vaidinimuose, koncertuose, vakarėliuose. Juose vyravo 
lietuvių kalba. Be studentų choro buvo dar du kiti 
chorai. Pradžioje Lietuvių Studentų draugijos nariais 
buvo tik vyrai. Dabar ėmė atsirasti ir mergaičių. Apie 
1902 m. Maskvon atvyko ir buvo aktyvi dr-jos narė 
Ona Brazauskaitė (Mašiotienė) ir jos draugė Marija 
Rudzinskaitė (Arcimavičienė)

Kiek vėliau, apie 1905 metus Maskvon atvyko 
odontologijos studijuoti Bronislava Liansbergytė-Hry- 
nievickienė, tuomet jau keturių vaikų motina. Visos 
trys laikėsi krūvoje. Pas jas atvykdamos su mano mo
tina iš Nižnij Novgorodo, sutikdavome Joną Mašiotą, 
agronomą Dionizą Rudzinskį, farmacininką Petrą Rau
donikį, Mykolą Biržišką. 1910 m. slaptoji Maskvos 
Studentų dr-ja virto Augštųjų Maskvos Mokyklų Stu
dentams Lietuviams Šelpti dr-ja. Kaip ir visos anų 
laikų studentų organizacijos, L. Studentų dr-ja buvo 
stropiai policijos prižiūrima; kiekvienam susirinkimui, 
koncertui, vaidinimui reikėdavo gauti atskirą leidimą. 
Todėl didelė dalis susirinkimų ir dabar vykdavo slap
tai, privačiuose butuose.

Tais laikais lietuvių jaunimui patekti į Maskvą ar 
į Petrapilį, buvo lengviau, negu į vakarus vien jau to
dėl, kad rusų okupuotoji Lietuva buvo rusų valstybės 
ribose — nereikėjo rūpintis užsienių pasais nei pinigų 
keitimu. O ir kalbos atžvilgiu buvo mažiau sunkumų: 
juk rusų kalba iš pat mažens nebuvo svetima lietuvių 
vaikams; baigę rusiškas gimnazijas (lietuviškų tuomet 
visai nebuvo) jie laisviau jautėsi rusų augštose mo
kyklose. Lenkiškai nusistatę dvarininkai ir daugumas 
miestelėnų siųsdavo savo vaikus į Krokuvą ar į Varšu
vą. Į vokiškus ar kitus vakarų Europos universitetus 
tegalėjo patekti tik labiau pasiturį, o tokių ne taip jau 
daug bebuvo.

Prieškarinė Maskva buvo žymus kultūros centras. 
Be valstybinio universiteto, turėjo daug tolygių augš
tųjų mokyklų, specialių institutų, įvairių akademijų
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bei augštojo mokslo kursų. Kadangi i daugelį specialių 
mokyklų moterų neįsileisdavo, jos turėjo studijuoti 
vien tik joms skirtuose augštuosiuose kursuose. Sava
moksliams ir visiems neturėjusiems gimnazijos baigi
mo pažymėjimo buvo privatus Šaniavskio universite
tas. Ten laisvieji klausytojai galėjo klausytis geriausių 
Maskvos profesorių paskaitų. Be to, Meno akademija, 
keletas privačių studijų, įvairios muzikos mokyklos, 
vaidybos studijos — lavino įvairių pakraipų meninin
kus. Kiekvienas, pagal savo pasiruošimą ir gabumus 
galėjo čia rasti sau tinkamą mokyklą.

Pragyvenimas Maskvoje nebuvo labai brangus — 
gal net pigesnis, negu kituose mokymosi centruose. 
Už mokslą semestrui mokėdavo 15-40 rublių. Pragy
venimas studentų bendrabutyje mėnesiui atsieidavo 
10-15 rublių. Pietūs kainuodavo 10-25 kapeikas, duo
nos prie jų duodavo nemokamai. Tramvajus veždavo 
už 3 kap. į vieną galą. Tačiau, rūbai, apavas, knygos 

buvo brangios. Studento uniforma kainuodavo 50 ir 
daugiau rublių. Moteriška suknelė atsieidavo nuo vie
no iki penkių rublių, pagal medžiagą. Užsidirbti stu
dentui nebuvo lengva, kad ir mokėdavo už vieną pa
moką (korepeticiją) nuo 75 kap. iki rublio. Konkuren
cija buvo didelė ir ne kiekvienas galėjo gauti tų pa
mokų. Ką begalėdami, studentai stengėsi atsivežti iš 
namų; o ko negalėdavo, prašydavo namiškių prisiųsti 
paštu, nes tuomet tarp Rusijos ir Lietuvos nebuvo jo
kių muitų sienų ir valiuta buvo ta pati — rublis.

Anų laikų Maskva buvo dviejų — Vakarų ir Rytų 
— kultūrų susidūrimo arena. Čia galėjai susitikti su 
visos didžiulės Rusijos, Azijos ir vakarų tautų atstovais. 
Kiniečiai, japonai, kaukaziečiai, Rytų Rusijos įvairūs 
mongolai, totoriai, persai, turkai maišėsi su. lenkais, 
lietuviais, estais, latviais, ukrainiečiais, čekais, žydais, 
vokiečiais. Tikrieji rusai lyg ir paskęsdavo svetimtau
čių jūroje. Niekas nekreipdavo dėmesio, jei gatvėje 
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ar kurioje viešoje vietoje tarpusavyje nerusiškai kal
bėtasi. Ir pati miesto išvaizda nuolat primindavo apie 
Rytų ir Vakarų lenktyniavimą. Čia grynai europietiško 
pobūdžio gatvės su puikiomis vitrinomis, universaliais 
magazinais (Miur ir Meriliz), modemiškais namais, 
elektriniais tramvajais, o anapus aikštės — Kremliaus 
sienų mūrai su prisiglaudusiomis prie jų, pačio mūro 
urvuose lindinčiomis senoviškomis krautuvėlėmis; jų 
langeliai mažyčiai, geležiniais grotais apkalti; prekės 
išdėstytos ant skersai durų prikaltos lentos; stovis ant 
šaligatvio krautuvės savininkas (kupec) kalbina praei
vius pasižiūrėti jo prekių. Visas tokio pirklio asmuo 
išsiskirdavo iš kitų Maskvos gyventojų savo archaiška 
išvaizda. Čia pat, už tvoros matėsi pievos, daržai, o 
už jų vėl puikūs rūmai, cerkvės, teatrai. Renesansas 
šalia kinietiškos pagodos, barokas maišėsi su bizantiš
komis cerkvių boniomis ir totorių mineretais. Ir visgi 
Maskvoje, o ne kur kitur, Didžiojo Operos teatro 
baletas ar Dailės Teatro drama neturėjo sau lygių! 
Vienoje aikštėje susispietę keturi teatrai kas dieną bu
vo perpildyti žiūrovų, vyko meno parodos, simfoniniai 
ir kameriniai koncertai, poezijos vakarai, literatūros 
konkursai.

Maskva turėjo dideli geležinkelių mazgą. Geležin
kelių linijos jungdavo Maskvą su visais didžiosios im
perijos svarbiausiais punktais. Geležinkelių stočių pri- 
skaitydavo iki dešimties. Studentų gyvenime jos turėjo 
didelę reikšmę. Ne vien kad iš jų galėjai atostogoms 
išvykti ir kad jose prasidėdavo studenčioko naujas 
gyvenimas nežinomame pasaulyje, bet kad nakčiai 
neuždaromojoje stotyje jis galėjo ant suolo išsimiegoti, 
jei dar nesusirado buto; galėjo jis čia pigiai paval-

PREL. P. M. JURAS lietuviškos spaudos mecenatas ir 
globėjas. Jo vadovaujama šv. Pranciškaus parapija Law
rence, Mass., šiemet švenčia 60 metų jubilėjų. 

gyti; čia susitikdavo porelės, draugai, būdavo apta
riami Įvairūs reikalai.

Mano studijavimo laikotarpis Maskvoje tarp 1912 - 
1919 metų. Maskvon patekau 1910 m., kai mano tėvai 
atsikraustė čia pastoviai gyventi. Mano tėvas visuomet 
vertėsi geležinkelių statyba ar jų eksploatacija ir gy
veno Rusijoje. Darbas vertė jį keisti gyvenamas vietas. 
Gimiau tarp Dono kazokų, Filonovo Stanicoje, 1893 
m. rugsėjo 13 d. Tačiau tėvai pakrikštijo mane Anykš
čiuose ir įrašė, kad gimiau Lietuvoje, Slavėnų dvare. 
Panašiai darydavo ir kitos lietuvių šeimos, kurių vaikai 
gimdavo Rusijoje. Tuo norėta įrodyti, kad vaikas yra 
tikras lietuvis, o ne koks rusiukas. Vėliau gyvenome 
Tambove, Voroneže, Vologdoje, Nižnij Novgorode, 
Tūloje, Kaukaze. Pradžios mokslą gavau namie iš tėvų 
ir mokytojos, Pranės Vaitkevičiūtės vadovaujama. Gim- 
nazijon įstojau iš karto į 4-tą klasę. Kol įgijau 8-nių 
kl. baigimo pažymėjimą, turėjau keisti mokymosi vietas 
net penkis kartus. Mano laikais mergaičių aštuonių 
klasių baigimas, net ir su aukso medaliu (tokį penkličio 
didumo buvau gavusi) neduodavo teisės įstoti į me
dicinos fakultetą, o tėvas būtinai norėjo padaryti mane 
gydytoja. Ką bedarysi, turėjau dar įsigyti vadinamą 
brandos atestatą specialioje komisijoje, laikydama 
egzaminus iš viso berniukų gimnazijos kurso. Net da
bar mane nupurto, kai prisimenu tų egzaminatorių 
veidus — tokie jie žiaurūs atrodė. Turbūt jie gaudavo 
premijas už “nukirstųjų” skaičių — tiek jie kibo prie 
savo nelaimingų aukų. Laikančių egzaminus buvo 33: 
30 vyrų ir 3 mergaitės. Išlaikėm tik trys mergaitės. 
Visos buvome iš tos pačios gimnazijos, turėjusios spe
cialų skyrių brandos atestatui gauti egzaminams pa
ruošti.

Atostogas praleidau Slavėnuose, savo motinos tė
viškėj, netoli Anykščių. Tuomet ten gyveno dvi senutės 
Brazauskienės — mano motinos motutė Jadvyga ir mo
tinos senelė Aleksandra. Senelis Gustavas buvo miręs 
1906 metais. Prosenelė buvo virš 100-to metų. Tvirta 
ranka valdė 24-ių dideliu valakų (apie 300 ha) ūkį, 
skaitė visus, keliomis kalbomis gaunamus, laikraščius, 
puikiai nusimanė politikoje. O kokią atminti turėjo! 
Atmintinai deklamuodavo visą Mickevičiaus “Poną Ta
dą” (lenkiškai), “Eugenijų Onieginą” (rusiškai), daug 
vokiškų eilėraščių; gerai atsiminė Napoleono žygį per 
Lietuvą (1812 m.); dažnai papasakodavo apie 1831 ir 
1863 metų sukilimus, apie Muravjovą — koriką, apie 
knygnešius, apie baudžiavą. Mirė 1915 m. turėdama 
117 metų. Močiutė Jadvyga buvo gerai išlavinta mo
teris: mokėjo kelias svetimas kalbas, skaitė filosofinio 
turinio knygas, skambino pianinu, puikiai nusimanė 
naminio gydymo priemonėse. Buvo didelė vyskupo 
Baranausko gerbėja; atmintinai mokėjo “Anykščių ši
lelį” ir kitus jo eilėraščius bei dainas. Slavėnuose atos
togų metu susirinkdavo visi Brazauskų vaikai bei anū
kai. Šieno ar javų vežimas mums vasarotojams buvo 
tikra šventė, ypač prieš lietų. Iškilmingai šventėm Jo
nines, prisidėdami prie Anykščių jaunimo, šv. Onos 
atlaidus; nepraleisdavom Anykščiuose, Troškūnuose, 
Kurkliuose ar kituose kaimyniniuose miesteliuose orga
nizuojamų vaidinimų. Didelė kiekvienų metų atostogų 
įdomybė buvo ponios Emilijos Venclavavičienės, Ak- 
nistos dvaro (prie Debeikių), savininkės jaunimui ruo
šiamos ekskursijos. Neturėdama savo vaikų visą savo 
sielą atiduodavo svetimų vaikų labui. Surinkdavo po 
10-15 studentų, gimnazistų, šiaip jaunimo ir išeidavo 
su jais visai savaitei pėsčiomis keliauti. Taip buvome 
su ja nuėję į Kauną, į Vilnių, į Zarasus. Ekskursijų 
obalsis — pažink ir pamilk savo kraštą. Tik ne visur
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Kelionė
Atskridusios Į Miami, apsistojome Fontainebleau 

viešbutyje. Tai yra bene geriausias viešbutis Miami 
Beach. Milžiniškas 14-os augštų pastatas, turi baseinus, 
čiuožyklą, teniso ir golfo aikštes, įvairius klubus, biliar
dą ir daug kitokių “prašmatnybių”, neskaitant resto
ranų, kavinių, naktinio klubo ir liuksusinių krautuvių. 
Nežiūrint savo didumo, visuomet yra pilnas svečių. 
Didžiulėje priėmimo salėje amžinai juda mišri minia.

Su anglų kalba Miami nėra jokios problemos. Visur 
galima susikalbėti ispaniškai. Matyti daug “pietietiš
kų” veidų; daugiausia — pabėgėliai kubiečiai. Ameri
kiečiai, ir tie, bando kalbėti ispaniškai. Pvz. viena 
padavėja amerikietė, kuri mums patarnavo vakarienės 
metu, visai neblogai susikalbėjo su mumis ispaniškai. 
Paklausta, kur ji išmoko ispanų kalbos, juokdamasi 
atsakė: “virtuvėje”. Viešbutyje keltuvus aptarnauja 
beveik be išimties kubietės, taip pat ir restorane yra 
daug padavėjų kubiečių, nekalbant jau apie naktinio 
klubo artistus ir orkestrą. Ten “karaliauja”, be išimties, 
prieškastrinės Kubos piliečiai.

Kitą dieną nuvažiavome į Sea Acuarium — jūros 
akvariumą.

Lauke karšta, saulė kepina, daugumas vyrų dėvi 
trumpas kelnes, kas mums, “venezuelitėms” neįprasta. 
Venezueloje leidžiama vyrams dėvėti tiktai paplūdi
miuose trumpomis kelnėmis; net ir turistus perspėja, 
kad jie nesumanytų pasirodyti gatvėse “plikomis blauz
domis”. Buvo atsitikimų, kad policija tokius “puošei
vas” sulaikydavo.

Moterys taip pat čia “išsipuošusios” drabužiais dau
giau panašiais į bikini, ir kas keista, kad kuo vyresnė 
moteris, tuo daugiau apsinuoginus. Iš viso, Miami 
žmonės rengiasi, mūsų akimis žiūrint, keistai, drąsiai 
ir... be skonio.

Atvažiavusios į Sea Acuarium, nuėjome prie vieno 
kanalo pažiūrėti kaip šeria ryklius. Pakabinęs ant vir
vės maždaug vieno metro žuvį, tarnautojas tai pa
merkdavo, tai iškeldavo ją augštyn. Privilioti krauju 
rykliai, būriais plaukė prie žuvies. Vienas jų, kokių 
dviejų metrų, staiga išnėrė iš vandens ir vienu ypu 
nukando pusę žuvies. Panašus vaizdas vis kartojosi ir 
kartojosi. Tiesą pasakius, tas vaizdas nebuvo labai 
malonus.

Po maitinimo ryklių, pasivaikščiojusios po sodą ir 
apžiūrėjusios akvariumą, nuėjome pasižiūrėti vaidi
nimo.

Dideliame baseine artistais buvo delfinai, jūros liū
tai ir pingvinai. Geriausiai savo programą atliko jūros 
liūtai: žaidė ir atlikinėjo įvairius triukus su sviediniu, 
grojo vargonais, plojo pelekais ir lingavosi dėkodami 
publikai. Delfinai šokinėjo į viršų pakeldami vėliavas, 
skambino varpais, dainavo ir šokinėjo pro spalvotus 
ratus.

Po vaidinimo, visi žiūrovai ir aš su drauge, nuėjome 
ant dviejų augštų baseino stogo, kur augštai palipėjęs 
vyras viliojo delfinus iškeltoje rankoje laikoma žuvimi. 
Delfinai iššokdavo kelis metrus iš vandens, pagrieb
davo žuvį ir krisdavo atgal į vandenį, aptaškydami 
aplink baseiną stovinčius žmones. Aš ir draugė buvo
me nuo galvos iki kojų apipiltos sūriu jūros vandeniu. 
Šlapiais plaukais ir drabužiais grįžome atgal į viešbutį.

Miami yra daug gražių viešbučių, krautuvių, resto
ranų ir kavinių. Viskas būtų gerai, jei ne tie amžini 
arbatpinigiai ir mokesčiai. Mūsų užrašų knygutės, kur 
mes užrašinėjome savo išlaidas, įžengusį Šiaurės Ame
riką, marguliavo žodžiais “tips” ir “tax” iki nuobo
dumo ...

Esu užtikrinta, kad kiekvienai keliaujančiai po sve
timus kraštus moteriai, maloniausias laiko praleidimas 
— vaikščioti po krautuves ir pirkti... Deja, šį kartą 
tas “malonumas” per plauką nepasibaigė “nemalo
numu” ...

Būnant lėktuvų agentūroje, išsikalbėjome su tos 
įstaigos tarnautoja kolumbiete, kuri pasisiūlė nuvežti 
mus į krautuves apsipirkti, kur, anot jos, galėjome nu
pirkti sau ir vaikams pigiau, negu kitose krautuvėse. 
Aš nenoriai sutikau, bet draugė, matyt nenorėdama 
užgauti malonios kolumbietės, sutiko, ir sekančią die
ną, susėdusios į kolumbietės automobilį, nuvažiavome 
į vyriškų rūbų krautuvę. Išsitraukusios “metrinius” są
rašus, kuriuos mums įteikė mūsų “brangūs” sūnūs dar 
mums esant Venezueloje, pradėjome pagal tuos sąra
šus rinktis prekes. Mane pagriebė savo žinion viena 
kubietė pardavėja, o draugę — vos pora savaičių atvy
kęs iš Kubos, pagyvenęs žydelis.

Iš tos krautuvės nuvažiavome į moteriškų rūbų par
duotuvę. Čia taip pat mums tuojau prisistatė viena 
pardavėja kolumbiete. Toji, norėdama mums pasitar
nauti, pasiūlė, didesniam patogumui, palikti rankinu
kus raštinėje. Kadangi mano rankinukas svėrė nedaug 
h JI galima buvo pakabinti ant peties, aš jo nepalikau. 
Draugė, išėmusi cigaretes ir žiebtuvėlį, paliko savo 
daug sveriantį rankinuką raštinėje ant kėdės. Po poros 
valandų, issirinkusios sukneles, nuėjome į raštinę apsi
mokėti. Draugei dar kaž ko prireikė ir, palikusi mane 
vieną, nuėjo su pardavėja. Kai ji grįžo, aš jau apsi
mokėjusi savo sąskaitą ramiai sėdėjau ir laukiau jos. 
Staiga išgirdau išsigandusį draugės balsą: “Mano pi
niginės nėra!!” Atrodo, kad mane kas būtų apipylęs 
lediniu vandeniu! Mano galvoje žaibo greitumu skrido 
mintys: “Dieve, galas kelionei.. . Pinigai suskaityti... 
Ką dabar darysime?! Tai tau ir pirkinėjimų malo
numai!”

_v Prišokusios prie krautuvės savininko pradėjome 
aiškinti, kad žuvo is rankinuko raudona piniginė su 
visais draugės pinigais. Šeimininkas, tarnautojai ir par

muš ūkininkai įsileisdavo nakvynėn. “Cicilikai, gali dar 
kluoną padegti”. Jei arti neturėdavome geresnių pažįs
tamų ar giminių, neretai tekdavo dieną pamiškėje išsi
miegoti (šilčiau ir saugiau), o žygiuoti mėnesienoje. 
Kartą turėjome ir nelabai malonų nuotykį. L. Mingai- 
la, Petrapilio studentas, besiilsint mums Veprių arba
tinėje, sudainavo gana pikantišką dainelę apie žandarų 
kapitoną. Matyti, kažkas pranešė apie tai vietiniam 

uriadnikui. Tik išėję iš miestelio buvome apsupti kelio
likos raitelių - kazokų ir atsidūrėme Veprių kalėjime. 
Pora dienų praėjo, kol Venclavavičienės slaptai per pa
pirktą sargą išsiųstas raštelis pasiekė vietinį kleboną 
ir tas mus, kaip į Aušros Vartus keliaujančius maldi
ninkus, tur būt, nemaža pinigų pridėjęs, iš tos nelai
mės išvadavo.

15



A. TAMOŠAITIENE
RUDUO, gobelenas

davėjos, susijaudinę ir visi kartu kalbėdami, apstoję 
ratu mūsų rankinukus, visai nekreipdami dėmesio j 
mus, krapštėsi juose ir vertė viską lauk jieškodami 
piniginės. Draugė bejėgiai stovėjo ir vos girdimu bal
su kartojo, kad ji šimtu nuošimčių yra tikra, kad rau
dona piniginė buvo rankinukyje. Aš vis patvirtindavau 
jos žodžius, pridėdama savo “trigraši”, kad ją pa
žįstu daug metų, kad ji labai tvarkinga, kad niekad 
nieko nėra pametusi. .. Krautuvės šeimininkas savo 
ruožtu mus Įtikinėjo, kad jo raštinėje jokiu būdu ne
galėjo dingti piniginė, kad visi tarnautojai ir pardavė
jos pas ji dirba ilgus metus ir turi pilną jo pasitikėji
mą. Jis taip karštai mus įtikinėjo, kad aš pradėjau abe
joti draugės Įsitikinimu, kad piniginė tikrai buvo ran
kinukyje. Įvairūs spėliojimai pynėsi mano galvoje: “Gal 
pametė? Gal paliko prie kasos pirmoje krautuvėje? O 
gal kokiu nors būdu iškrito iš jos rankinuko ir guli 
sau automobilyje? O gal per apsirikimą Įdėjo į vieną 
pirkinių maišą?..Tų minčių paveikta, iškračiau su 
lėktuvų agentūros tarnautoja jos automobilį ir visus 
ten esančius pirkinius. Kai automobilyje ir pirkiniuose 
neradome piniginės, kolumbietė nusprendė nuvažiuoti 
atgal i pirmąją krautuvę. Grįžusi, nusiminusiu balsu 
pranešė, kad ir ten piniginės nerado.

Tada aš, atsiminusi savo detektyvinius gabumus, 
iš kurių mano namuose visi juokiasi, nusprendžiau eiti 
jieškoti pražuvusios nelemtos piniginės. Kažkoks nu
jautimas man kuždėjo, kad draugė galėjo ją palikti 
tik pirmoje, vyriškų drabužių parduotuvėje. Nuvažia
vusi su kolumbiete atgal Į pirmąją krautuvę, tuč tuo
jau paprašiau, kad man pristatytų tą kubietį pardavėją, 
kuris patarnavo draugei. Pasirodė, kad jis jau buvo 
baigęs savo darbą ir išėjęs namo. Tada paprašiau, 
kad jam paskambintų telefonu ir paklaustų, kur drau
gė padėjo savo raudoną piniginę apsimokėjusi sąskai
tą. Šeimininkui paaiškinau, kad tas pardavėjas pasku
tinis matė draugę mokant ir po to dar išlydėjo mus 
net į gatvę. Krautuvės savininkas, kolumbietė ir aš, 

prisispyrusiai klausinėjome telefonu kubietį parda
vėją apie draugės dingusią piniginę. Į visus mūsų 
klausimus jis atsakinėjo, kad nieko nematė ir nieko 
nežino. Baigusios “tardymą”, aš ir kolumbietė, išvar- 
tėme visas arti kasos stovinčias prekių dėžes. Ir čia 
buvo tas pats rezultatas: — nieko.

Išeidama iš krautuvės, pasakiau šeimininkui, kad 
kreipsimės į policiją. Išsigandęs šeimininkas man pa
žadėjo tuč tuojau pašaukti į krautuvę tą kubietį ir 
priversti jį jieškoti piniginės. Atsiprašydamas aiškinosi, 
kad jis negalįs už jį garantutoti, nes pažįsta jį tik pora 
savaičių.

Tuo tarpu, moteriškų drabužių krautuvės savinin
kas vis kartojo, kad jis už savo tarnautojus galįs gal
vą dėti.

Draugė sėdėjo beviltiškoje padėtyje. Visi krautu
vės tarnautojai nusiminę tylėjo.

Draugė pakėlė i mane akis ir atsidususi paklausė 
ar šauksim policiją. Dar nespėjus man jai atsakyti, vie
sulu įlėkė pro duris jaunas vyrukas iš pirmosios krau
tuvės. Augštai iškeltoje rankoje raudonavo draugės 
piniginė!

Reakcija buvo tokia staigi ir triukšminga, kad ją 
sunku ir aprašyti!

Aš, draugė ir pardavėja, kuri mums patarnavo, 
pradėjome verkti, krautuvės šeimininkas triukšmin
gai juokdamasis grūmojo draugei kumščiu, visi kiti 
kalbėjo, rėkė, aiškinosi... Jaunas vyrukas, padavęs 
draugei piniginę, tokiu pat viesulu išlėkė iš krautuvės.

Nusiraminusios, maloniai atsisveikinome su visais 
ir nuvažiavome į pirmykščių krautuvę padėkoti už 
atrastą piniginę ir joje esančius pinigus.

Tik įėjus į krautuvę, mus pasitiko tas pats kubie
tis pardavėjas. Nepatiko man nei jo saldus šypsnys, 
nei kalba. Paklausiau jo, kas rado piniginę ir kur? Vis 
maloniai šypsodamasis atsakė, kad piniginę atrado jis 
dėžėje prie kasos. Įtartinai į jį pasižiūrėjusi, nustebusi 
pasakiau, kad ne tik aš, bet ir kolumbietė išvertėme iš 
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pagrindų kaip tik tą dėžę ir nieko neradome.
Padėkojusios už piniginę, visai nuvargusios grįžome 

atgal į viešbutį ir kritome miegoti. Išsimiegojusios, nu
ėjome vakarieniauti. Po vakarienės, bevaikščiodamos 
po viešbučio sodą ir besijuokdamos iš “piniginės” nuo
tykio, visai netikėtai priėjome prie dengtos, dirbtino 
ledo čiuožyklos. Čiuožykloje čiuožė keletas asmenų, 
daugiausia jaunos mergaitės ir jaunuoliai. Įsilinksmi
nusi draugė nusprendė būtinai prisiminti jaunas dienas 
ir pažiuožti. Šposaudamos išsirinkome batus su pa
čiūžomis ir užsidėjusios, svyruojančiu žingsniu iššlu- 
bavome ant ledo. Draugė porą ratų su baime pra
čiuožė, laikydamasi už barjero, o aš įsidrąsinusi pa
sileidau viduriu. Kuo toliau, tuo drąsiau čiuožėme. 
Jaunimas, kuris tikriausiai laukė “įdomių kritimų”, nu
siminusiais veidais stebėjo dvi “mamas” čiuožiančias 
geriau už juos.

Jau visai gerai nusiteikusios, pasikėlėme į savo 
kambarį. Atsigulusios žiūrėjome televizijos, kur rodė 
seną filmą su Roman Novarro. Prisijuokusios iš ro
domo filmo ir nebaigusios žiūrėti, saldžiai užmigome.

Apvažinėjusios Miami ir apylinkes, sulaukėme sek
madienio ir nusprendėme nuvažiuoti į lietuvių klubą 
pasikalbėti su lietuviais.

Ilgai važiavusios autobusu link aerodromo, galų 
gale pamatėme ukrainiečių klubą ir neužilgo ir lietu
vių. Įėjusios į vidų, atsidūrėme nemažame švariame 
kambaryje, kurio viduryje buvo apskritas baras. Atsi- 
sėdusios prie baro, pradėjome žvalgytis. Prie mūsų 
priėjo barmanas ir išgirdęs mus kalbant lietuviškai, 
pasveikino mus taip pat lietuviškai — “sveikos mergu
žėlės!” Po tokio taip seniai girdėto pasveikinimo, net 
linksma ant širdies pasidarė!

Į mus sužiuro kelių vyresnio amžiaus vyrų akys, 
kurie sėdėdami prie baro gėrė alų ir kalbėjo tarpusavy 
angliškai. Išgirdę mus kalbant lietuviškai, priėjo prie 
mūsų ir pradėjo su mumis kalbėti sena lietuvių kal
ba, maišydami lietuviškus ir angliškus žodžius į kaž
kokį keistą mišinį. Naujiems atėjusiems svečiams mus 
pristatinėjo labai švelniai: “Džan, eikš čion, ve lei- 
dutės iš Saus Amerika”. Visi kvietė mus išgerti “ką 
nors stipresnio”, klausinėjo iš kur mes, kaip seniai iš 
Lietuvos ir pasakojo apie save. Vieni siūlė parodyti 
savo “Laužiukus”, kiti gyrėsi turėdami net kelis “bau- 
ziukus ir karus .

Visi tie malonūs vyrai turėjo apie ir virš 70 metų 
amžiaus, buvo pensininkai ir suvažiavo į Miami jieš- 
koti šilumos savo geliantiems kaulams. Sekmadieniais 
savo klube sriubčioja alutį ir lošia kortomis, anot jų 
— “koziriuoja”.

Vienas lietuvis, kuris bėgdamas nuo caristinės ru
sų kariuomenės atvažiavo į Šiaurės Ameriką prieš 50 
metų, vos teturėdamas 19 metų, pasakojo mums apie 
didelį ūkį paliktą Lietuvoje, apie tėvus ir kaimynus. 

Sužinojęs mano mergautinę pavardę, susijaudinęs su
šuko : “Ar nebūsi, tu mergele, Petronėlė?” Ir tuoj 
susigriebė: “Kad tau! Nagi anoji buvo vyresnė už ma
ne!” Pasakojo apie savo šeimą ir taip prašė mus nu
važiuoti į jo namus ir pažinti jo žmoną, kad galų gale 
mes neturėjome kitos išeities, sutikome išpildyti jo 
prašymą ir nuvažiavome į jo “hauziuką”. Susipaži
nome su simpatiška žmona, kuri, nors ir gimusi Ameri
koje, puikiai kalbėjo lietuviškai. Ji mus pavaišino, 
davė išgerti po “boliuką”, o įsilinksminęs vyras vis 
mus kalbino atvažiuoti gyventi į Ameriką, kartodamas: 
“Na, ką jūs toj Saus Amerike, ant tų salų.. . Važiuo
kite pas mus, čia gerai, pamylėsite būti...’ Ir vis 
klausė manęs: “Ar myli tu, mergele, ten kur gyveni? 
Na, kaip ta žemė vadinasi?”

Aš niekaip negalėjau suprasti, ką jis nori man pa
sakyti su tuo savo “myli”, tik po kiek laiko, galų gale 
dasiprotėjau, kad jis nori sužinoti, ar patinka man 
Venezuela.

Grįžusios atgal į klubą, išsikalbėjome su vienu lie
tuviu, kuris mums papasakojo, kad gyvenantieji lietu
viai Miami yra daugumoje seni emigrantai, “dypukų” 
mažai, vos keletas.

Miami gyvena apie 500 lietuvių šeimų, daug našlių 
vyriškos ir moteriškos giminės, todėl juokais Miami ir 
yra vadinamas “našlių turgumi”. Nebodami amžiaus, 
našliai sau jieško žmonų ir našlės vyrų.

Taip pat mums papasakojo, kad grupė lietuvių 
žada statyti dar vieną lietuvių klubą, nes yra ir tokių, 
kurie nenori jau esantį klubą lankyti — pykstasi tar
pusavy.

Taip besikalbėdamos pastebėjome, kad iš baro ir iš 
sodelio žmonės pradeda rinktis į prie baro esančią 
salę ir sėstis už stalų. Sužinojome, kad čia kas sekma
dienį yra gaminami tipiški lietuviški pietūs ir prie jų 
duodamas alus. Atsinešusios ant lėkštės po pora balan
dėlių, atsisėdome prie stalo valgyti. Mums, kaip vieš
nioms, atnešė po bokalą alaus ir pasakė, kad už tą 
pačią kainą — pietūs kainuoja vieną dolerį — galime 
gerti kiek tik norime iš bačkos, kuri stovi sodelyje.

Priešais mus sėdėjo senesnio amžiaus vyras ir viena 
simpatiška ponia. Senyvas ponas pasirodė esąs poetas 
ir rašytojas, kuris tuč tuojau pradėjo mus linksminti 
savo humoristiniais eilėraščiais, kurie daugumoje iš
juokė “dypukus”. Maloni, jau vyresnio amžiaus ponia, 
našlė, gyvenanti Miami viena, su pasididžiavimu 
mums pareiškė, kad nežadanti tekėti, nes gaunanti 
vyro pensiją ir turinti banke pinigų.

Praleidusios visa sekmadienį lietuvių klube, grįžo
me vėlai į viešbutį.

Atėjo galas mūsų kelionei. Po poros dienų, pilnos 
įspūdžių, skridome atgal į Venezuelą.

B. P., Caracas, 1963 m.
Iš Venezuelos Liet. B-nės leidinio “Atgarsiai”.

MARIJA AUKŠTAITĖ

ŽIBUOKLĖS

Kai mes ėjom pašlaičių, 
Ir žibuokles mes skynėm — 
Tu džiūgavai žiedeliuos: 
Kiek daug jų prisipynę.

Ir tu ir aš, sūneli,
Vien kūdikiai mes buvom . . .
Lietuvos gyslų galia — 
Į širdis mums susruvo.
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• VAIKO AUKLĖJIMAS
Veda D. Petrutytė, 
Adresas: 3721 W. 65th Street, Chicago 29, IB., USA

FIZINIO AUGIMO IR DVASINĖS PLĖTROS 
LAIKOTARPIAI

D. PETRUTYTĖ

Pagrindinis principas
Niekas šiandien negali užginčyti, 

kad Montessori įnašas į mokslo lobyną 
yra didelis ir nepamainomas. Ji yra 
vienintelė sujungusi savo asmenyje gy
dytojos, chirurgės, psichiatrės, psicho
logės ir pedagogės profesijas ir teoriš
kai ir praktiškai. Jai nesvetimi filoso
fijos, gamtos ir matematikos mokslai. 
Todėl Montessori sistemoje ir jaučia
mas daugybės principų vieningumas, 
kas yra būdinga kiekvienam organiz
mui, nežiūrint daugybės paskirų orga
nų. Pvz. kokia nauda iš paruoštos ap
linkos, jei joje nebus tinkamai pasi- 
ruošusio žmogaus, kuris sugebėtų mo
kamai tarpininkauti tarp vaiko ir ap
linkos? Ką padės nesikišimas į vaiko 
gyvenimą, jei mes nesame išmokę at
skirti tikrosios laisvės nuo palaidumo? 
Arba, kaip galima kalbėti apie davi
mą vaikui laisvės, jei nėra paruoštos 
aplinkos ir net supratimo, kaip ją pa
ruošti?

Bet visdėlto vieną principą galima 
laikyti svarbesniu už kitus, nes iš tik
rųjų, j jį susieina visi kiti principai. 
Tai yra jog vaikas iš esmės skiriasi 
nuo suaugusio. Visa šito principo svar
ba gludi sugebėjime įžvelgti šito skir
tumo esmę. Kad vaikas skiriasi nuo su
augusio tai visada buvo žinoma. Tų 
skirtumų buvo priskaičiuojama ištisos 
eibės. Pvz. vaikas — mažas, suaugęs 
— didelis; vaikas — silpnas, suaugės 
— stiprus; vaikas — kvailiukas, nie
ko nežinantis ir nesugebantis, suau
gęs — gudrus, protingas ir turtingas 
patyrimais; vaikas gyvena konkrečių 
daiktų pasaulyje, o suaugęs —- idėjų 
pasaulyje; vaikas — judrus, veiklus 
“gyvasis sidabras”, suaugęs — ramus, 
sėslus ir 1.1.

Nė vienas iš augščiau paminėtų da
lykų neišreiškia esminio skirtumo. Ta
čiau juos paėmus kaip esminius ir įvy
ko eibės nesusipratimų bei problemų. 
Dėl to pridygo kaip grybų po lietaus, 
įvairių pedagogikų ir sistemų, kurios 
v>s pasirodė, esančios netinkamos. 
Montessori įžiūri esminį skirtumą tarp 
vaiko ir suaugusiojo sekančiame reiš
kinyje: vaikas yra nuolatinio augimo 
ir keitimosi būklėje, tuo tarpu kai su
augęs yra pasiekęs savo padermės 
normą.

Metamorfozės — pasikeitimai
Visiems labai gerai yra žinoma, ko

kie dideli pasikeitimai įvyksta varlės 
arba peteliškės vystymesi. Pvz. iš pete
liškės kiaušinėlio išsiperi kirmėlaitė, 
kuri labai greit auga ir yra nepaprastai 
ėdri. Kol jinai auga daugelis pažymių 
pasilieka tie patys, nepasikeitę: spal
va, forma, judėjimo ir maitinimosi bū
das. Tai nuolatinis, bet uniforminis 
augimas. Po to, kai ateina nustatytas 
laikas, visai netikėtai ir be jokios iš
orinės priežasties, prasideda didelis pa
sikeitimas. Kirmėlaitė nustoja maitin
tis ir pradeda daryti specialų kiautą. 
Jį padariusi, užmiega giliu miegu, ku

rio metu pereina visą eilę naujų pasi
keitimų, nors išoriškai nieko nematyti. 
Augimas vyksta ir toliau, bet visai 
skirtingu būdu, negu pirmoje stadijo
je. Senieji organai pranyksta, o jų vie
tą užima naujieji. Pagaliau ateina pas
kutinis pereinamasis laikotarpis — 
trumpas, kritiškas, pavojingas — kai 
iš kiauto išskrenda graži peteliškė. 
Dabar jau ji yra pasiekusi savo pader
mės normą — suaugusio normą.

Montessori pataria tėvams ir auklė
tojams gerai sau įsidėmėti tą faktą, 
jog vaikas taip pat pereina skirtingas 
augimo stadijas daugiau ar mažiau 
uniformines, kurios eina pakaitomis 
su metamorfozių laikotarpiais. Šitie 
pastarieji tikra prasme yra “persikei
timai”, nes iš tikrųjų po to žmogus 
nebėra tas pats nei išoriniai nei vidi
niai. Jie liečia fizinį, protinį, ir socia
linį plėtros aspektus.

Kūno metamorfozės
Kad žmogus, augdamas keičiasi, visi 

tai žinome, bet niekas į tai nekreipia 
dėmesio, arba žiūrime į tai, kaip į patį 
paprasčiausią reiškinį ties kuriuo net 
neverta stabtelti. Tuo tarpu tai turi 
didelę reikšmę ne tik fiziniu požiūriu, 
bet ir dvasiniu. Naujagimis skiriasi 
nuo suaugusio ne tik savo dvasiniu 
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gyvenimu, bet ir savo kūnelio propor
cijomis.

Vienuose kursuose Barcelonoj, Mon
tessori turėjo pasigaminusi naujagimio 
modeli, suaugusio žmogaus didumo. 
Pastačius jį greta su suaugusio mode
liu, jis pasirodė nepaprastai iškraipy
tų kūno proporcijų baidyklė. Jo galva 
didžiulė, kurios smakras siekė suau
gusiojo krūtinę. Liemuo ilgas, o kojos 
trumpos ir jų letenos mažytės, žodžiu 
visos kūno dalys be jokių proporcijų.

Fiziški persikeitimai, kuriuos vaikas 
turi pereiti, kol jis pasiekia suaugusio
jo proporcijas, nušviečia ir tam tikras 
vaikų ypatybes, kurių nesuprasdami 
mes dažnai vaiką terorizuojame. Pvz. 
vaikui labai trūksta pusiausvyros, nors 
jis jau seniai vaikščioja. Kodėl? Gal
va yra perdidelė, o kojų letenos — per- 
mažos. Visiems labai gerai yra žino
mas nepagydomas vaikų “išmistas” ei
ti nežmoniškai, t.y. pačiu šaligatvio 
krašteliu, kokiu nors ruožu, išilgai pa
sitaikiusio rąsto ar lentgaliu. Montes
sori buvo pirmoji, kuri pamačiusi šį 
reiškinį susidomėjo juo. Giliau patyri
nėjusi ji suprato, jog šis reiškinys 
psichologiškai yra labai svarbus — tai 
įgimtas polinkis, kuris reiškiasi viso 
pasaulio vaikuose tuo pat būdu ir tuo 
pačiu laiku. Tai natūralūs siekimas 
pusiausvyros tobulumo, judesių susi
klausymo. Štai, kodėl “vaikų namuose” 
buvo įvesti ritmo ir pusiausvyros pra
timai. Kieme buvo padaryti specialūs 
laiptukai, tvorelės laipiojimui ir įvai
raus augštumo pakilimai vaikščiojimui.

Protinės metamorfozės ir 
plėtros pakopos
Dar svarbesnis dalykas yra tėvams 

ir mokytojams tai pažinimas įvairių 
pakopų arba laikotarpių, kurie paste
bimi vaiko protinės plėtros vyksme. 
Protinės plėtros pakopos yra labai 
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glaudžiai susijusios su fiziškais pasi
keitimais, kurie visuomet vyksta vienu 
ir tuo pačiu laiku. Štai, kodėl svarbu, 
kad fizinė ir dvasinė higiena eitų kartu 
viena kitą papildydamos, bet ne slo- 
pindamos.

Nuolat prisiminkime, kad vaiko au
gimas, nuo gimimo iki subrendimo nie
ko neturi bendro su medžiu, kuris au
ga paprastai storėdamas ir augštėda- 
mas. Vaiko augimas greičiau yra pa
našus i varlės arba peteliškės augimą, 
kadangi vaiko plėtroje mes susiduria
me su skirtingais proto tipais įvairiais 
aušimo laikotarpiais.

Iš tikrųjų, šitie laikotarpiai taip 
labai skiriasi vienas nuo kito, kad kai- 
kurie nsichologai kartu ir Montessori, 
yra palyginę žmogaus plėtrą su naujais 
gimimais, kurie seka vienas paskui ki
tą, nes tam tikrais laikotarpiais, “vie
nas individas psichiškai paliauja bu
vęs, o jo vietoje gimsta kitas”.

Pirmoji pakopa: nuo gimimo iki 6 
metų (0-6). a. 0-3 metų: imlus protas 
(nesąmoningas), b. 3-6 metų: imlus 
protas (sąmoningas).

Antroji pakopa: 6-12 metų: unifor
minio augimo laikotarpis —- antroji 
vaikystė.

Trečioji pakopa: 12-18 metų: trans
formacijų laikotarpis, turįs irgi dvi 
padalas: a. 12-15 metų: brendimo lai
kotarpis — pubertetas. b. 15-18 metų: 
jaunystė. Maždaug po 18 metų nebe
įvyksta jokių transformacijų.

Pirmasis plėtros laikotarpis (0-6)
Šis laikotarpis pats savyje sudaro 

pilnutinį gyvenimą arba užbaigtą cik
lą. Šis laikotarpis būdingas tuo, kad 
per visus 6-rius metus reiškiasi tos pa
čios rūšies protas. Tai yra tam tikra 
proto rūšis, kuri yra visiškai skirtinga 
nuo suaugusio. Šiai ypatingai proto rū
šiai Montessori yra davusi vardą: Im
lus protas (Absorbent Mind). “Imlio
jo proto” prigimtis ir veikimas kolkas 
tebėra visiška paslaptis.

Padala a: 0-3 metų.
Nesąmoningas protas
Šitoj pirmoj padaloj mes susiduria

me su protu, kuris be paliovos traukia 
įspūdžius iš aplinkos to nežinodamas 
ir nenorėdamas. “Kad ir keistai skam
ba”, sako Montessori, “bet šiuo metu 
mes susiduriame su nesąmoningu pro
tu”. Moderniųjų psichologų tyrinėji
mai vis labiau įrodo, kad savisąmonė 
išsivysto daug vėliau. Tai kaip tik pa
tvirtina Montessori teigimą. Jung’as 
šitaip kalba: “Patirtis mums'rodo, kad 
pajautimas savojo “aš” — Ego, sąmo
nė išauga iš nesąmoningo gyvenimo. 
Mažas vaikas turi dvasinį gyvenimą, 
neparodydamas jokios savisąmonės. 
Dėl tos priežasties beveik nepasilieka 
jokių pėdsakų atmintyje iš pačių anks
tyvesniųjų metų”. (The Modern Man 
in Search of Soul).

Pirmosios vaikystės metais (0-6), o 
jau ypatingai pirmaisiais trimis gyve
nimo metais susiformuoja svarbiausias 
žmogui instrumentas inteligencija ir 
kitos psichinės galios. Šį laikotarpį 
Montessori yra šitaip apibūdinusi: Tai 
yra tikros kūrybos laikotarpis, kadan
gi prieš tai niekas neegzistavo. Indi
vidualybės išeities taškas yra nulis. 
Šiuo metu mes susiduriame ne tik su 
kažkuo, kas vystosi, kas plėtojasi; bet 
stačiai su pačia kūryba, kuri, išskyrus 
potenciją, prasideda nuo nieko. Todėl 
naujagimis kūdikis, kad galėtų įvykdy
ti šį stebuklą, turi turėti visai skirtingą 

protą nuo mūsojo, apdovanotą skir
tingomis galiomis. Kūdikis, pirmaisiais 
savo gyvenimo mėnesiais, kada jis dar 
negali judėti, suima į save visą savo 
aplinką nesąmoningojo proto padeda
mas, kurio galios yra nepaprasto im
lumo. Atrodo, kad vaikas suima visus 
šiuos daiktus “ne savo protu, bet pa
čiu savo gyvenimu”.

Montessori yra palyginusi šią proto 
rūšį su foto aparatu, kuris per tą pa
tį laiką ir su tokiu pat lengvumu nu
fotografuoja kaip vieną žmogų, taip 
ir visą jų būrį ar net didžiulę masę. 
Jeigu tik objektyvas bus pakankamai 
didelis, jis nufotografuos, kad ir 1000 
žmonių. “Visai panašiai yra su imliuo
ju protu. Jis veikia labai greitai su- 
imdamas viską į save be jokių pa
stangų ir be jokio noro”. Aiškindama 
šį palyginimą Montessori sako: “Nuo
trauka yra nuimama tamsoje ir tamso
je yra ryškinama bei fiksuojama. Pa
galiau išnešus švieson ji pasilieka to
kia kaip užfiksuota ir nesikeičianti. 
Lygiai taip pat atsitinka su imliuoju 
protu, jis prasideda giliai pasąmonio 
tamsybėse, tenai jis yra ryškinamas ir 
fiksuojamas, pagaliau jis iškyla į są
monės paviršių, kur jau ir pasilieka 
nuolatine nuosavybe.

Iš nesąmoningo gvenimo 
į sąmoningą
Pirmaisiais savo gyvenimo metais, 

vaikas įsisavina visą aplinką nesąmo
ningai. Tokiu būdu jis susirenka me
džiagos iš kurios vėliau jis kuria są
moninga gyvenimą. Šis begalinės svar
bos dalvkas iki šiol buvo beveik neži
nomas. Nors ir šiandien dauguma žmo
nių vis dar žiūri į kūdiki kain į “mažą 
gyvuliuką”, kuriam svarbu tik valgy
mas. gėrimas, miegas, grynas oras 
ir kt.

Dabar kyla klausimas kaip gi vai
kas pereina iš nesąmoningo gyvenimo 
į sąmoningą? Tai įvyksta judėjimo 
dėka. Kai vaikas pradeda judėti, tai jo 
imlusis nrotas jau yra sukaupęs savin 
visa aplinkini pasaulį nesąmoningai. 
Vaikas pradėjęs judėti pradeda ir są- 
monėti. Stebėkite dviejų ar net viene- 
rių metu vaika ir jūs pamatysite, kad 
jis visą laika ką nors veikia rankutė
mis. Š'tas veikimas ir yra ženklas, kad 
jis kelia aikštėn i sąmonę tai, ką jo 
pasąmonė iau nrieš tai buvo pasisavi
nusi. Pagalba šitokio darbo — nes iš 
tikrųjų tai yra daugiau darbas nei žai
dimas, — vaikas darosi sąmoningas. 
“Vaikas vystosi pagalba savo rankų, 
vartodamas jas kain įrankius žmogaus 
inteligencijos” — Montessori.

Mūsų nagalba 
turi būti netiesioginė
Jeigu gerai sunrasime svarbą ir 

reikšme tų galių, kurias turi nesąmo
ningasis protas ir kuris palaipsniui 
eina nrie sąmoningumo per darbą ir 
patirti su daiktais, esančiais aplinkoje, 
tai tuo pačiu, mes turėsime pripažinti, 
kad mes negalime mokyti vaiko tiesio
giai. Ypač šiuo laikotarpiu mes neturi
me sukliudyti šio paslaptingo vyks
mo. t.y. perėjimo iš nesąmoningo gy
venimo į sąmoninga, kada prasideda 
kūrimas žmogiškųjų dvasinių galių. 
Tatai turi vykti nepriklausomai nuo 
mūsų tiesioginio įsikišimo. Mes galime 
padėti tiktai sudarydami kuo geriau
sias ir palankiausias sąlygas.

Pirmąjį vaikystės laikotarpį (0-6) 
galima būtų apibūdinti šitaip: a. pir
mieji 3 metai — tai kūrimas pačių 

dvasinių institucijų arba dėjimas joms 
pamatų; b. sekantieji 3 metai, tai to
limesnis plėtojimas jau sukurtų insti
tucijų. Šis laikotarpis irgi yra kūrybi
nis, bet jis skiriasi nuo pirmojo tuo, 
kad jis jau yra sąmoningas, nes dabar 
vaikas, ką nors pasiimdamas iš aplin
kos, pasiima tai sąmoningai.

Jis yra užmiršęs įvykius ir patirtis, 
įsigytus prieš 3 metus, tačiau pasinau
dodamas tada sukurtomis institucijo
mis arba galiomis, dabar jis gali no
rėti, galvoti ir atsiminti. Todėl dabar, 
kai nesąmoningai įsigytieji dalykai — 
rankų darbo padedami, iškyla į sąmo
nės paviršių, jie jau yra atsimenami, 
nes jau egzistuoja atmintis, kuri juos 
priima.

Tas pats yra su valia. Pirma, iki 3 
metų, vaikas buvo daugiau “konten 
pliatyvus” aplinkos stebėtojas. Jis be 
jokių pastangų, tik stebėdamas ėmė 
iš aplinkos tai, kas jam buvo reikalin
ga jo augimui. Po 3-jų metų jis taip 
pat tęsia savaiminį kūrybinį vyksmą. 
Dabar tai darydamas, vaikas jau nau
doja savo valią, nes ji jau egzistuoja. 
Pirmiau lyg išorinė jėga vaiką judi
no, dabar gi vaiko “aš” yra vadovas ir 
kelrodis.

Rankos — pagalbininkės
Pirmoji gyvenimo pakopa (0-6) bū

dinga yra ypatinga proto rūšimi, kurią 
Montessori pavadino imliuoju protui 
Jis visai nepailsdamas viską čiulpia 
į save. Esminis skirtumas tarp pirmos 
ir antros šio laikotarpio fazių yra toks: 
pirmuou atveju (0-3) vaikas suima ap
linką į save nesąmoningos inteligenci
jos pagalba, tiktai judėdamas šen ir 
ten, o jau antruoju atveju (3-6) jis 
irgi su dideliu lengvumu viską trau
kia į save, bet jau sąmoningai ir visą 
laiką vartodamas savo rankas. Dabar 
jos yra tikros smegenų pagalbininkės. 
Jų padedamas vaikas turtina savo pa
tyrimus, tokiu tai būdu tapdamas vis 
išmintingesnis.

Individualybės formavimasis
Į pirmąją plėtros pakopą (0-6) rei

kia žiūrėti kaip į žmogaus individua
lybės kūrimosi arba jos susidarymo 
vyksmą. Tuo metu vaikas dar nėra pil
na žodžio prasme socialinė būtybė. 
Individo energija gana plačiu mastu 
vis dar tebėra naudojama apvaldymui 
ir tobulėjimui naujų funkcijų.

Savo apsiėjime su vaiku šitame lai
kotarpyje mes susiduriame su labai 
paprastu, bet svarbiu dalyku — tai bū
tinas reikalas pagalbos. Vaikas yra 
reikalingas pagalbos, bet netiesioginės. 
Jeigu tą pagalbą bandome teikti tie
siogiai, tai mes sudarome didelę kliūtį 
jo normaliam plėtojimuisi. Šiuo metu 
daugiausia vaikui reikia galimybės 
laisvai veikti ir savo paties iniciatyva 
be suaugusiojo įsikišimo. Kad gauti 
patenkinamus rezultatus būtina suda
ryti vaikui specialiai paruoštą aplin
ką, kurioje jis galėtų rasti reikalin
gas veiklos priemones. Būdamas lais
vas, vaikas pats savo jėgomis išmoks 
daug dalykų ir įsigys stiprius dorovi
nius bei socialinius polinkius, o kas 
svarbiausia, tai nebus sutrikintas jo 
emocinis gyvenimas. Pagalba imliojo 
proto vaikas išmoks skaityti, rašyti, 
skaičiuoti ir įsigys elementarinių ži
nių iš kitų mokslo dalykų savaimingai 
ir be jokio nuovargio.

Sudarius tinkamas sąlygas šitoje pir
moje gyvenimo pakopoje vaikas su
kuria individualybę dėka savarankiško
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• ŠEIMA IR MOKYKLA

JAUSMAI IR NUOTAIKOS 
Z. Daugvainienė

Jausmai yra bene pats pagrindinis 
dalykas, nuo kurių sutvarkymo ir kont
roliavimo pareina žmogaus laimė ir 
vienaip ar kitaip susiformuoja žmo
gaus charakteris. Proto ir valios kont
roliuojami, valdomi jausmai yra labai 
naudingas dalykas, blogas — kai jaus
mai užgožia protą, kai jie, ne protas, 
yra žmogaus gyvenimo kelrodis.

Deja, gyvenime matome daug dau
giau žmonių, kurie nuo lopšio iki kars
to pereina per gyvenimą vedami įvai
riausių jausmų ir nuotaikų jų nekont
roliuodami ir negalvodami kokia naš
ta dėl to jie yra patys sau ir tiems, 
su kuriais jiems tenka gyventi ar 
bendrauti.

Jausmų sutvarkymo reikalas turėtų 
prasidėti vaikystės, net kūdikystės am
žiuje. Bet tėvai dažnai į tai nedaug 
kreipia dėmesio: vaikai nuo pat savo 
gyvenimo pradžios savo tėvų namuo
se dažnai būva smarkių ir gaivališkų 
jausmų prasiveržimo liudininkai. 
Jiems gal iki subrendimo, ar net ir 
visą gyvenimą teks būti vergais ne
tvarkomų jausmų.

Viena iš svarbiausių priežasčių, ku
ri galėtų šiame reikale padėti, tai su
pratimas tų pavojų ir visokeriopų ne
gerovių, kurias neša nevaldomi jaus
mai. Toks supratimas gali priversti 
žmogų susimąstyti ir daugiau kreipti 
dėmesio į savo jausmų prasiveržimus, 
Į jų kontroliavimą.

Jausmus užslopinti taip, kad jų vi
sai nejaustume yra negalima ir nerei
kalinga. Žmogus būtų nenormalus, jei
gu jis būtų visai bejausmis. Proto ir 
valios kontroliuojami jausmai yra la
bai naudingas ir gražus dalykas. Jie 
duoda visą skonį mūsų gyvenimui; že
mė tikrai butų labai liūdna vieta, jei
gu joje nebūtų jausmo.

Valdyti jausmus galima įprasti, tik, 
žinoma, ne visiems vienodai lengvai 
tai pasiekiama, nes vieni žmonės iš 
prigimties yra ramus, o kiti staigus, 
smarkūs. Ar kam lengviau, ar sunkiau 
tai sektųsi, kiekvienas turėtų imtis 
nors sunkaus, bet labai reikalingo dar
bo — savo jausmų kontrolės, jei nori 

darbo. Ir taip mes pamatome prieš 
savo akis iškylantį augštesnės rūšies 
normalumą, kurį patys stebėtojai yra 
pavadinę “naujojo vaiko apsireiški
mu”.

Santrauka: 1. Vaikas skiriasi nuo su
augusio žmogaus, nes jis yra nuolati
nio augimo ir keitimosi būklėje; 2. 
Protinė vaiko plėtra yra susijusi su 
fiziniais pasikeitimais; 3. Vaiko augi
mas ir vystymasis neturi nieko bendro 
su medžio augimu, bet labiau panašu 
į varlės ar peteliškės vystymąsi. 4. Pir
maisiais trimis metais susiformuoja in
teligencija ir padedami pamatai vi
soms kitoms dvasinėms žmogaus ga
lioms. 5. Judėjimas padeda vaikui per
eiti iš nesąmoningo gyvenimo į sąmo
ningą. 6. Vaiko iki 6 m. negalima 
tiesiogiai ir abstrakčiai veikti. 7. Vai
kas vystosi per tvarkingą ir prasmin
gą darbą. Rankos yra proto ir inteli
gencijos svarbiausieji įrankiai. 

būti žmogaus vertoje augštumoje. Ide
alus dalykas yra išmokti savo jausmus 
taip suvaldyti, kad tai virstų įpročiu, 
kad nereiktų sąmoningų pastangų 
juos kontroliuoti ar sulaikyti.

Tikro metodo, kaip įsigyti įprotį 
suvaldyt savo jausmus, nėra, bet yra 
praktiškų priemonių, kurios yra daž
nai labai naudingos šio tikslo siekiant.

Vienas iš efektingiausių būdų nu
slopinti sukilusius jausmus, yra ne
leisti jiems pasireikšti išviršiniai, to
dėl kad jausmai smarkiai stiprėja, jei
gu jie yra išviršiniai parodomi. Pavyz
džiui, apimtas pykčio žmogus, jei jis 
duos valią savo rankom, jei ims visu 
balsu šaukt, jei pyktį parodys per
kreiptam veide — jis gali imti elgtis, 
kaip žvėris. Priešingai, jei jis prisivers 
fiziniai ramiai laikytis, jo pyktis daug 
greičiau praeis ir nepažemins jo žmo
giško orumo. Pykčio aistrai praėjus 
žmogus žinosis laimėjęs kovą didesnę, 
negu sporto rungtynėse. Žinoma, kova 
yra laimėta tik tada, jei žmogus išvir
šiniai suvaldęs savo laukiniškumą, jo 
nepaliks savo viduje tamsiai rusėti il
gam laikui ir nenutars keršyti apšmei
žimu, ar kitokiu savo priešui paken
kimu.

Be to, galime kontroliuoti, valdyti 
savo sukilusius jausmus nukreipdami 
nuo jų savo dėmesį. Geriausia tam 
priemonė — imtis kokio nors fizinio 
ar protinio, įtempiančio dėmesį ar 
muskulus darbo. Fizinis darbas gal 
daugiau rekomenduotinas, nes jis grei
čiau išeikvoja sukeltą emocijų energi
ją. Tokiu būdu bent dalinai atleidžia 
nervų įtampą, o dėmesys nukrypsta į 
darbą.

Bandyti sužadinti priešingus jaus
mus. Du vienas kitam priešingi jaus
mai vienu ir tuo pačiu laiku negali 
būti žmoguje. Jeigu pvz._ žmogų užval
do liūdesys, baimė ar rūpestis, reikia 

Širdies Jėzaus vienuolės misijonierės, jų tarpe lietuvaitė (dešinėje), darbuo
jasi Requeno, Perų valstybėje, Pietų Amerikoje.

sužadinti savyje vaizdą ar jausmą ener
gijos ir drąsos, atsiminti drąsius, ryž
tingus savo gyvenimo momentus ir 
pan. Reikia pasitikėti savimi, reikia 
žadinti giedrias ir viltį keliančias 
mintis.

Neduokime perdaug reikšmės tam 
kas mums patinka ar nepatinka, nes 
jausmai sutirština spalvas, padidina 
bloga ar gera, aptemdo ir iškreipia 
tiesą. Labai svarbu—nedarykime svar
bių sprendimų jausmų, ypač pykčio, 
įtakoje. Kai prislegia liūdesys, kai vis
kas atrodo vien tamsa ir neviltis, ne- 
pakeiskime planų, kuriuos buvome pa
darę, kai gyvenome ramiai. Atsiminki
me, kad ši būsena praeis, ramybė 
sugrįš

Rimtai ir neatlaidžiai kovoti su sa
vim yra pats sunkiausias dalykas žmo
gaus gyvenime, bet kartu ir pats rei
kalingiausias ir naudingiausias. Suge
bėjimas taip sutvarkyt savo jausmus, 
kad jie klausytų geros valios ir sveiko 
prato diktavimo, reikalauja tvirto pasi
ryžimo ir nuolatinių pastangų.

MERGAIČIŲ BENDRABUTIS 
PUTNAM, CONN.

Jauną žmogų gyvenimas žavi, domi
na. Jam saulėmis žėri ateities takai. 
Kad gyvenimo dienos visada būtų žy
dinčios ir mielos, jam reikia pasiruoš
ti

Nekaltai Pradėtosios Marijos Sese
rų vedamo bendrabučio tikslas yra 
netik padėti mergaitėms siekti augš- 
tesnio ir augštojo mokslo, bet ir ug
dyti charakterį, brandinti asmenybę, 
pažinti gyvenamojo laiko problemas 
ir jas tinkamai spręsti.

Į bendrabutį priimamos gero elge
sio lietuvaitės, pareiškusios savo ir 
tėvų norą, pristačiusios išeito mokslo 
pažymėjimą ir gydytojo sveikatos liu
dijimą.

Bendrabutis vedamas lietuviškoje, 
katalikiškoje dvasioje, todėl bendra
butyje privaloma kalbėti lietuviškai 
ir imti lituanistinį kursą. Lietuvių 
kalba yra įskaitoma akademijoje ir 
kolegijoje kaip viena iš svetimųjų kal
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bų ir gaunami kreditai. Be lietuvių 
kalbos ir literatūros, moksleivėms yra 
dėstoma Lietuvos istorija, mokomi 
tautiniai šokiai, dainos, rankdarbiai. 
Kolegijoje veikia lietuvaičių klubas 
“Dainava”.

Po eilės lituanistinio kurso pamo
kų, Lietuvos veidas pasidaro gyvas 
širdyje, ieškoma konkretaus sąlyčio 
su tėvų žeme. Vienuolyno biblioteko
je yra medžio drožinių, gintaro išdir
binių ir kitų liaudies meno kurinių, 
kur mergaitės konkrečiai gali pajusti 
lietuvio dvasios turtingumą. Vienuoly
no sodyboje yra Šiluvos Marijos statu
la, kurios papėdėje įdėta smėlio žiups
nelis iš Lietuvos ir gabalėlis akmens, 
ant kurio stovėjo Marija apsireiškimo 
metu Šiluvoje. Lietuviško stiliaus Kry
žiaus Keliai išdėstyti tarp žaliuojan
čių pušaičių ir berželių. Tai mažos 
Lietuvos atkarpėlės, kurias mergaitės 
kasdien stebi ir junta jų savitumą.

Bendrabutyje veikia ateitininkių ir 
skaučių organizacijos. Organizacinė 
veikla padeda jaunai mergaitei socia
linėje ir visuomeninėje saviaukloje. 
Mergaitės rengia įvairius parengimus, 
minėjimus, organizacines šventes, šo
kius. Su programomis lanko aplinki
nes lietuvių kolonijas, kviečiamos pa
sirodyti amerikiečių tarpe. Žodinei 
kūrybai pasireikšti leidžiamas laikraš
tėlis “Raudondvario Padangėj”. Fizi
nio lavinimo srityje rugtyniauja įvai
riose sporto šakose. Šiltesniam orui 
esant, ruošiamos išvykos į gamtą.

Mergaitės yra seserų globoje ir be 
jų žinios negali išvykti iš namų. Taip 
pat jos privalo laikytis bendros tvar
kos: laiku vykti į mokyklą, laiku val
gyti, mokytis, atlikt paskirtus tvarky
mosi darbus, kurie įpratina jas būti 
tvarkingomis, darbščiomis, kas yra 
taip svarbu mergaitės - moters gyve
nime.

Studentės lanko Annhurst kolegiją, 
kur studijuoja kalbas, filosofiją, isto
riją, socialinius mokslus, matematiką, 
chemiją, biologiją, arba pasirenka 
prekybos kursą, norėdamos pasiruoš
ti sekretorėmis, buhalterėmis ir 1.1. 
Registruotis reikia tiesiai į kolegiją: 
Annhurst College, Box 569, Putnam, 
Conn.

SENAS VIENUOLYNAS, Burgos, Ispanija.

ISPANĖS MERGAITĖS RELIGINIS PAŠAUKIMAS
Moters pašaukimas į artimesnį ir 

intymesnį Dievui tarnavimą yra toks 
senas, kaip ir pati Kristaus Bažnyčia. 
Šio didvyriško pasiaukojimo Dievui 
ir Jo paliktajai Bažnyčiai banga, taip 
augšta amžių būvyje, šiandien apla
mai, dėl įvairių priežasčių nublukusi 
ir gan silpna beveik visuose kraštuo
se. Ačiū Dievui, Ispanijos moterišką
jį elementą nelabai palietė daug kur 
paplitęs natūralizmas, sunaikinąs bet- 
kokį į tobulesnį gyvenimą pašaukimo 
diegelį. Nuo 1953 iki 1961 vienuoliš
kus apžadus padarė 10.162 ispanės 
mergaitės! Tikrai gražus skaičius! Mo
terų vienuolynų skaičius pakilo 15%. 
Užsieniuose ispanių vienuolių priskai
čiuojama iki 16.500. Vien Amerikoje 
jų priskaitoma per 8.700, Europoje 
5.710, kituose pasaulio žemynuose po 
kelis tūkstančius irgi. Kliauzūruoti ■—■ 
uždari vienuolynai dabar visoje Ispa
nijoje turi 1.156-ias naujokes. Skai
čius nepasiekiamas ir nepasiektas nei 
viename pasaulio kampe mūsų dieno
mis.

Visu Portugalijos pasieniu, ypač 
apie Salamanką, Apvaizda irgi gau
siai prisėjo Dievo sėklos-pašaukimų 
į vienuolinį ir kunigiškąjį gyvenimą. 
Čia pašaukimai pasižymi savo rimtu
mu ir patvarumu. Pastebėtina, kad 
paskutinėmis dekadomis, kur apsčiai 
išaugo Ispanijos miestai ir kaimai, ne- 
visur proporcingai padidėjo pašaukimų 
skaičius. Jie gausiai dygsta ir bujo
ja senose, tradicinėse Ispanijos šei
mose. Šio krašto vyskupai ir kunigai, 
bei vienuolynų vadovybės, deda visas 
pastangas moters- motinos ir moters 
■jaunuolės formavimui, nes tik tokiu 
būdu ateityje iš katalikiškojo židinio 
išaugs daug pašaukimų. Katalikiškoje 
Ispanijoje, turtingoje šventaisiais, 
apaštalais, misijonieriais, vienuolijų 
steigėjais ir kitais Kristaus mokslo 
ir dvasios puoselėtojais, pašaukimų į 
tobulesnį krikščioniškąjį gyvenimą 
skaičius didėja. Tuo tarpu kitur pa
saulyje jaunimas tarsi negirdi Kris
taus kvietimo: “Sek mane!”

Taikūnas
Moksleivės lanko Putnam Catholic 

Academy. Norint į ją įstoti, reikia at
siųsti išeito mokslo pažymėjimą ir at
likti registracijos formalumus. Mokes
tis už mokslą yra $200 metams. Be 
to dar prisideda už uniformą, knygas 
ir kiti smulkūs mokesčiai. Galima mo
kėti viską iš karto arba dalimis.

Abi mokyklos, kolegija ir akademi
ja, yra įsijungusios (affiliated) į Na
tional Catholic Educational Associa
tion ir pripažintos (accredited) State 
Department of Education of Connec
ticut.

Mokestis už bendrabutį yra $55.00 
mėnesiui. Jį reikia mokėti kiekvieno 
mėnesio pradžioje arba už kelis mė
nesius iš karto. Be to. patalinės nau
dojimas ir lovos skalbinių plovimas 
kainuoja $10.00 metams.

Mergaičių Bendrabutis:
Immaculate Conception Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Connecticut 
telf. WAlnut 8-9876 Vienuolės su savo auklėtinėm indėnėm mergaitėm (žiūr. laiškų skyr.)
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. MOTERYS PASAULYJE

ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS 
TAPYBOS PARODA MONTREALYJE

Meno parodos Montrealio lietuvių 
gyvenime yra ne eilinis, nes retas įvy
kis. Prisimename Pautieniaus, Akstino, 
Račkaus individualias parodas. Prisi
menam jungtines parodas rengtas Ka
nados Lietuvių Dienos Montrealyje 
proga. Visi šie lietuvių dailininkų pa
sirodymai buvo šiltai sutikti, visi jie 
praskaidrino niūrią išeivio dalią. Tad 
laukdami A. Tamošaitienės parodos, 
jau buvome pasirengę neeiliniam kul
tūriniam įvykiui mūsų kuklioje kolo
nijoje.

A. Tamošaitienę montrealiečiai ge
rai pažįsta kaip tautinių drabužių ir 
meninių kilimų kūrėją. Nenuostabu, 
nes savo laiku Tamošaičiai Montrealy 
gyveno ir dirbo ir čia turi asmeninių 
draugų ir mokinių. Tačiau Tamošai
tienės kaip dailininkės — tapytojos 
arčiau nepažinojome. Girdėjome apie 
jos parodas Čikagoje, Windsore, ma
tėme vieną kitą paveikslą Lietuvių 
Dienos Montrealyje parodoje. Tai ir 
viskas. Dail. Tamošaitienė “staigia 
užuolanka įžengė į lietuviškosios dai
lės kelią” — rašo M. Jonynienė paro
dos programos paraštėje. Šis staigus 
Tamošaitienės dailininkės iškilimas 
mus domino ir dėl to jos paroda dar 
labiau buvo laukiama.

Paroda vyko nuo š.m. balandžio 19 
d. iki gegužės 3 d. Montrealio Univer
siteto Centre Social patalpose. Buvo 
išstatyti 45 aliejaus ir guašo tapybos 
darbai ir keletas kilimų. Visi darbai 
abstraktūs. Gi abstraktus menas yra 
šių dienų kontraversija. Dažnai gru
bus, nesuprantamas ir žiūrovą neimpo
nuojantis. Palikime jį vertinti meno 
kritikams. Tačiau ir eiliniam žiūrovui 
Tamošaitienės spalvų darnumas ir 
kompozicija yra malonūs akiai, ir jos 

Pasauliniame Maisto kongrese — World Food Congress — Vašingtone, š.m. 
birželio 4-18 d. Valstybės Departamento rūmuose, O. Bačkienė, Pasaulio Moti
nų Sąjūdžio lietuvių delegatė, šnekasi su maisto ir žemės ūkio organizacijos 
generaliniu direktoriumi Jungtinėse Tautose, dr. B. R. Sen ir ponia Sen.

abstraktai darosi šilti, švelnūs, ir ro
dos suprantami, jeigu tas yra būtinai 
reikalinga.

Čia pat tenka pasidžiaugti, kad A. 
Tamošaitienė, kaip atidarymo kalboje 
KLB Kultūros Fondo pirm. dr. H. Na- 
gys pažymėjo, surengdama parodą uni
versiteto patalpose iš parapijinių ar 
privačių galerijų išvedė Montrealio 
lietuvius į akademinę visuomenę. Dar 
džiugiau, kad toji visuomenė mūsų dai
lininkę šiltai priėmė. Tą pabrėžė paro
dos atidaryme Quartier Latin redakto
rius ir Societė Artistique atstovas Mi
chel Beaulieu, kviesdamas lietuvių ir 
prancūzų etninių grupių glaudesnį 
bendravimą. Reikia priminti, kad už 
puikią salę universitetas po parodos 
jokios nuomos iš dailininkės nepaėmė.

Parodą organizuojant ir patalpas 
parūpinti daug pagelbėjo Montrealio 
Universiteto farmacijos studentas Al
gis Rudinskas. Tai jau mūsų jaunosios 
kartos įnašas lietuviškosios kultūros 
reikalui? Parodos programos įvadą la
bai gražiai lietuvių ir prancūzų kal
bomis paruošė Monika Jonynienė. Tai 
dar vienos moters nuopelnai, kad lie
tuviams pavyko išeiti su savuoju menu 
į kanadišką akademinę visuomene.

Melbourne u n -1 e humanitarinius 
mokslus baigė: Elena Kabailaitė-žižie- 
nė, Nijolė Mikalajūnaitė, Danutė Gied
raitytė, Irena Tamošaitienė, Kristina 
Čėsnaitė, Liucija Šetakauskaitė ir Rita 
Laisvėnaitė. Medicinos mokslus—Kris
tina Brėdikytė; sociologiją — Rasa 
Jakutytė; komercinio meno diplomą 
įsigijo Elena Zdanavičiūtė; mokytojų 
seminariją baigė Danutė Butkevičiūtė.

Marija M. Slavėnienė-Mykolaitytė. 
M. Slavėnienė yra poeto Mykolaičio- 
Putino sesuo. Gimusi 1908 m. Pilotiš
kių km., Gudelių vis., Marijampolės 
apsk. Baigė šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacijos mergaičių gimnaziją Kau
ne ir Humanitarinius mokslus Vytau
to Didžiojo Un-te Kaune.

Nepriklausomoje Lietuvoje savo kū
rybą spausdino “Naujoje Vaidilutė
je”, “Naujoje Romuvoje”, “Studentų 
Dienose”, “Darbininke” ir “Jaun. Ūki
ninke”.

Vokietijoje su Juozu Slavėnu, da
bartiniu savo vyru, išleido anglišką 
pasaką “Dick Whittlington” su žody
nėliu, skirtą anglų kalbos mokymui
si, o su M. Mažeika — bendrą eilė
raščių rinkinį “Po Svetimu Dangum”. 
Rašinėjo į “Žiburių” savaitraštį.

1948 m. iš Vokietijos emigravo Į 
Kanadą, o sekančiais metais į Austra
liją. Gyvena Sydnėjuje ir reiškiasi 
visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. 
Rašo scenos vaizdelius vaikams, ben
dradarbiauja Australijos lietuvių spau
doje — “Mūsų Pastogėje” ir “Tėviš
kės Aiduose,,. Turi paruošusi eilėraš
čių rinkinį “Saulė ir šešėliai”.

Elena žižienė, pedagogė, kultūrinin
kė ir visuomenės veikėja, 1937 m. bai
gusi Kauno “Aušros” mergaičių gim
naziją, studijavo Paryžiaus un-te pran
cūzų literatūrą ir filologiją. Grįžusi 
Lietuvon kurį laiką mokytojavo Pasva
lio ir Šiaulių gimnazijose. Norėdama 
praplėsti mokslo žinias 1941 m. įstojo 
į Vytauto D. un-tą, studijavo lituanis
tiką iki universiteto uždarymo 1943 m. 
Tremtyje Vokietijoje dirbo Augsbur
go lietuvių tautiniame komitete socia
linės globos skyriuje. Vadovavo pran
cūzų kalbos kursams.

1951 m. pradėjo mokytojauti Salės 
mergaičių gimnazijoje ir už akių stu
dijuoti humanitarinius mokslus Mel
bourne un-te. Studijas sėkmingai bai
gė 1954 m. įsigydama B.A. ir persi
kėlė į Melbourną. Čia mokytojavo Ca
tholic Ladies College ir nuo 1955 m. 
perėjo dirbti valstybinėn mokyklų ži- 
nybon, kur iki šiol sėkmingai tebedir
ba. Už pavyzdingą mokytojos pareigų 
ėjimą paskirta inspektorės pareigoms 
Eltham valstybinėje gimnazijoje.

Be tiesioginių mokytojos ir šeimos 
pareigų ji daug laiko skiria paskai
toms, lietuvių spaudai ir yra veikli vi
suomenės narė. Yra Krašto Tarybos 
narė ir aktyviai reiškiasi visuose ben
druomenės susirinkimuose.

Albina Uknevičiūtė — solistė, sopra
nas. Gimusi Vilkaviškyje. Gimnaziją 
baigė Spakenberge, Vokietijoje. 1949 
m. apsigyveno Melbourne. Turėdama 
gražų balsą pradėjo lankyti Melbourne 
un-to konservatoriją ir privačiai dai
navimo mokėsi pas Binkevičiūtę-Gučiu- 
vienę Adelaidėje. Dabar dainavimo 
studijas gilina Italijoje.

Danutė Žilinskienė pirmoji baigė 
Melbourne universitetą. Studijavo me
dicininę sociologiją. Vėliau pakviesta 
sociologiją dėstyti Melbourne un-te.

Danutė Iliuminata Giedraitytė — 
plačiai žinoma dekoratyvinių audinių 
ir tautinių drabužių audėja — meni
ninkė, aktyvi lietuviškų organizacijų, 
o ypač skautų veikėja. Gimnaziją baigė 
Jurbarke. Studijavo Kauno Taikomo
sios dailės institute, audinių skyriuje. 
Studijas tęsė Freiburge i. Breisgau, 
Ecole des Artes et Metiers, dail. A.

22



Tamošaitienės dekoratyvinių audinių 
skyriuje. Čia studijavo ir meno isto
riją. Atvykusi 1949 m. į Australiją 
Melbourne un-to humanitariniame 
mokslų fakultete studijavo meną, 
prancūzų kalbą ir muzikos teoriją. 
Un-tą baigė 1957 m. B.A. laipsniu. Dir
ba universiteto bibliotekoje ir ruošia
si magistro laipsniui.

D. Giedraitytės išaustų audinių yra 
paplitę po visą Australiją. 1958 m. 
Melbourne Royal Show už savo audi
nius ji laimėjo dvi pirmąsias ir vieną 
antrąją premiją.

Dail. M. Katiliūtės grafikos 
darbų paroda Vilniuje

Dail. Marcelės Katiliūtės vardas ne
vienam menininkui bei lietuviui su
kelia liūdną prisiminimą. Tai prieš 
25-rius metus tragiškai pasitraukusi 
iš gyvenimo labai produktinga ir ga
bi grafikė. Nors dideliame neturte, 
baigė su aukso medaliu Kauno meno 
mokyklą. Apie dailininkę yra paruoš
ta monografija meno istorikės A. Mi
kėnaitės.

Vilniuje Dailės muzėjuje yra išsta
tyta daug jos kurinių — apie 200 eks
ponatų: grafikos, tapybos, piešinių bei 
eskizų. Žymiausia dalis jos kūrinių — 
grafika. Daugiau lino, medžio raižinių 
savaimingo stiliaus, drąsių bei ener
gingų linijų. Jos raižinių temos tra
giškos, paimtos iš liūdnos gyvenimo 
tikrovės: “Elgeta kapinėse”, nelaimės 
ištikta moteris, “Miške”, “Našlaitės Ur
tės paveikslas”. Labai ekspresyvus jos 
“Autoportretas”. Bet yra ir lyrinės 
nuotaikos simbolinių raižinių “Moti
na”, “Atžala”, “Žadina”. Savo temose 
ir išraiškoje M. Katiliūtė yra realistė.

Žiūrovą stebina jos piešinių gausu
mas ir temų įvairumas. M. Katiliūtė 
visą savo trumpą gyvenimą nesiskyrė 
su pieštuku bei bloknotu, visur besi
gilindama į žmonių charakterius, si
tuacijas bei detales. Kaip menininkė 
tapybą laikė savo gyvenimo pašauki
mu. E. P.

Prancūzijoje, Strasburge, senelių prieglaudoje gyvena lietuvė Marija šerkaus- 
kaitė, gimusi Lietuvoje 1865 m. Ji yra seniausia lietuvė visoje Prancūzijoje, o 
šioje prieglaudoje ji yra vienintelė lietuvė tarp daugelio įvairių tautų senelių. 
Senelė yra malonaus budo, visų gerbiama ir mylima. Ji labai ilgisi Lietuvos 
ir dar tikisi i ją sugrįžti bent numirti. Lietuviškai tėra progos pasikalbėti su 
E. Šeferiene-Riciūte, kuri ją retkarčiais atlanko. Nuotraukoje matome ją besi
kalbančią su mons. Elschinger, kuris atlanko prieglaudą ir patarnauja sene
lėms prie stalo.

RYŠKIEJI MŪSŲ SPORTININKIŲ PASIRODYMAI 
EDVARDAS ŠULAITIS

Nepriklausomybės metais mūsų 
sportininkės nespėjo stipriau užsire- 
komentuoti sporto salėse ar aikštėse. 
Bet vistiek sugebėjo pradžiuginti vie
nu gražiu laimėjimu — II-tros vietos 
išsikovojimu Europos moterų krepši
nio pirmenybėse. Tais laikais musų 
moterų sportas jau po truputį augo ir 
brendo, tad netrukus ir nepriklauso
moje Lietuvoje būtume turėję neblo
gų pavienių sportininkių ar jų koman
dų.

Lietuvą okupavus sovietams ir per
gyvenus su okupacija atėjusius var
gus bei apsipratus su naujomis sąly
gomis, lietuvaitės tėvynėje vėl pradė
jo sportuoti ir siekti pergalių.

Geriausia pasirodyta stalo tenise, 
kur lietuvaitės beveik ištisai yra bu
vusios Sov. Sąjungos čempionėmis. Iš 
Nepriklausomybės laikų pažįstama 
sportininkė Bronė Balaišienė čempio
nės titulu pasipuošė 4 kartus (1953 m., 
1954 m„ 1956 m. ir 1957 m.). Dabar 
jau ją spėjo pakeisti jos 14 metų am
žiaus dukra Laima, kuri du metus iš 
eilės laimėjo Sov. Sąjungos meiste- 
rės vardą ir Europos mergaičių nuga
lėtojos titulą.

5 kartus Sov. Sąjungos stalo teniso 
nugalėtojos vardą laimėjo Ona Žilevi
čiūtė (1951 m., 1952 m., 1953 m. 1955 
m. ir 1956 m.). Nijolė Ramanauskai
tė — 1958 m. ir 1959 m.

Stambiausią pergalę pasiekė Biru
tė Kalėdienė-Zalagaitytė, kuri nusvie
dusi jietį 57,49 mtr. (Tbilisyje, 1958 
m.) tapo pasaulio rekordininke. Ji taip 
pat yra buvusi ir Sov. Sąjungos rekor
dininke, Sov. Sąjungos rinktinės da
lyvė, rungtyniavusi Amerikoje su 
Amerikos rinktine.

Jūratė Daktaraitė — dalyvavo Sov. 
Sąjungos krepšinio rinktinėje, kuri 
du kartu laimėjo pasaulio pirmeny

bes. Ji su Sov. Sąjungos krepšinio 
rinktine du kartu lankėsi Amerikoje, 
kur laimėjo visas turėtas rungtynes.

Gražina Tulevičiūtė — žaidė Sov. 
Sąjungos krepšinio komandoje, kuri 
Il-se pasaulio krepšinio pirmenybėse 
Brazilijoje (1957 m.) iškovojo sidabro 
medalius.

Aldona Kareckaitė - Pipynienė šuo
liuose į vandenį nuo bokšto laimėjo 
Europos nugalėtojos vardą (1958 m. 
Budapešte).

Iš pavienių sportininkių okupuoto
je Lietuvoje dar yra pasižymėjusios: 
Regina Vitulskytė, Julija Urbšienė, 
F. Karaliūnaitė - Karoblienė (ji kasmet 
dalyvauja Paryžiuje vykstančiose bė
gimo varžybose), A. Stančiūtė ir kt.

Okupuotos Lietuvos moterų tinkli
nio komanda yra buvusi Sov. Sąjun
gos meisteriu ir atstovavo šį kraštą 
Europos taurės žaidimuose. Mergaičių 
krepšinio komanda yra kelis kartus 
laimėjusi Sov. Sąjungos pirmenybes.

Ir kituose kraštuose gyvenančios 
musų sportininkės pasižymi. Tik jų 
pasirodymai čia yra gal kiek menkes
ni, negu okup. Lietuvoje.

Kanadoje mes turime jaunąją E. 
Sabaliauskaitę, kuri yra viena iš pir
maujančiųjų stalo tenisininkių visoje 
Kanados valstybėje. Toronte yra dvi 
pajėgios lietuvaičių krepšinio koman
dos, kurios dažnai nugali savo varžo
ves.

JA Valstybėse J. Rutelionienė yra 
buvusi pirmame dešimtuke stalo teni
se, pasiekus daug pergalių prieš įvai
rių tautų žaidėjas. Amerikoje gimusi 
lietuvaitė O. Šidlauskaitė (Anne Šid
lauskas) iš Berwyn, III. buvo 1962 m. 
Amerikos studenčių bilijardo čempio
ne. O. Blandytė žaidžia Chicagos stip
riausioje moterų tinklinio komandoje, 
kuri neseniai rungtyniavo su šių metų 
pasaulio meisterėmis — Japonijos 
rinktine, Chicagos Neries mergaičių 
tinklinio komanda buvo 1962 m. Illi
nois valstybės čempionėmis. Clevelan- 
do “Žaibo” tinklininkės yra žaidusios 
JAV pirmenybėse ir eilėje didelių 
turnyrų, kuriuose rungėsi geriausios 
Š. Amerikos komandos.

Nemaža merginų ir moterų daly
vauja metinėse Š. Amerikos lietuvių 
pirmenybėse, kuriose pavienės sporti
ninkės parodo visai neblogų laimėji
mų.

Tolimoje Australijoje kiek daugiau 
yra pasižymėjusi A. Snarskytė, kuri 
buvo P. Australijos čempione stalo 
tenise. Bendrai imant, Australijoje 
musų sportininkės rodo daugiau dė
mesio sportui, negu Š. Amerikoje ir 
ten jų, proporcingai imant, yra dau
giau negu čia.

Šiame rašinyje būtų sunku sužy
mėti visus žymesniuosius mūsų spor
tininkių pasireiškimus. Todėl jis nėra 
ir nepretenduoja būti pilnu. Apie ki
tus pasižymėjimus parašysime vėliau, 
o būtų gera, kad ir pačios sportinin
kės pasistengtų savo veiklą atžymėti 
“Moteryje” bei kitoje mūsų'spaudoje.

Taip pat būtų smagu, jog mūsų 
merginos ir moterys daugiau susido
mėtų sportu, kuris visame civilizuo
tame pasaulyje moterų tarpe vis su
silaukia didesnio pripažinimo.
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LIETUVĖS MOTERYS 
II-me PIETŲ AMERIKOS
LIETUVIŲ KONGRESE

II-me Pietų Amerikos Lietuvių Kon
grese Montevideo mieste, Urugvajuje, 
1963 m. vasario mėn. 21-25 d. dalyvavo 
nemaža lietuvių moterų — atstovių, 
viešnių, menininkių ir kongreso ren
gėju- , .Iš Argentinos atvykusių svečių bū
ryje buvo veiklių visuomenininkių: A. 
K. Bagdonienė, O. Kairelienė, O. Ožins- 
kienė. L. Petravičienė ir kit.

Iš Brazilijos gyvai reiškėsi kongreso 
darbuose ir rezoliucijų komisijoje ži
noma Sao Paulo kultūrininkė Halina 
Mošinskienė.

Iš Čikagos kongrese ir kongreso ofi
cialiuose vizituose pas Urugvajaus 
augštucsius valdžios pareigūnus akty
viai dalyvavo Gražutė Sirutienė, kaip 
vienintelė JAV Lietuvių Bendruome
nės atstovė. Be to, jinai kovo 29 d. 
Rio de Janeiro mieste lietuvių radijo 
valandėlėje, vedamoje Petro Babicko, 
kalbėjo praėjusio kongreso ir kitais 
lietuvių kultūriniais reikalais.

Kongreso viešnių tarpe matėsi sese
lės kazimierietės, žinoma Pietų Ame
rikos lietuvių veikėja L. Graužinienė, 
iš Kanados — A. Sungailienė ir kitos.

Kongreso išvakarėse trys taut, dra
bužiais pasipuošusios lietuvaitės:^ L. 
Graužinytė (iš Urugvajaus), O. Ožins- 
kienė (iš Argentinos) ir G. Sirutienė 
(iš JAV) padėjo kongreso vardu vai
niką prie Urugvajaus didvyrio gen. J. 
Artigas paminklo.

Taut, šokių ansamblių vedėjos L. 
Petravičienė iš Buenos Aires ir G. 
Stanevičienė iš Montevideo parodė pui
kius savo kruopštaus darbo vaisius: 
abu ansambliai pasigėrėtinai atliko pa
grindinę meninės kongreso programos 
dalj.

Gražus būrys Pietų Amerikoje gimu
sių lietuvaičių šokių ansambliuose, 
mišriuose choruose bei montaže įrodė 
savo tautinį gyvybingumą.

Meninėje programoje dalyvavo so
listės: B. Bagdonaitė, L. Ruminienė ir 
Grišonienė bei pianistė Mikučionienė.

Montevideo lietuvės moterys, nežiū
rint nenumatytų kliūčių (elektros ir 
kt. streikų), su dideliu pasišventimu 
sugebėjo paruošti kongreso dalyviams 
vaišes ir aprūpinti svečius nakvynė
mis. G. Sirutienė

Venezueloje, Caracas mieste apsilankė dvi žinomos JAV moterų 
veikėjos: p. Ethel C. Schroeder -— IAC (International Advisory 
Council, Inc.) prezidentė ir p. Jan Papenėk — JAV antikomunis
tinės moterų organizacijos veikėja. Abi ponios prieš atvykdamos 
sutarė pasimatyti su Venezuelos įvairių moterų organizacijų at
stovėmis. Joms atvykus į Caracas, pas p. G. Statkuvienę buvo 
suruoštas mažas priėmimas.

Iš kairės į dešinę: sėdi — p.p. G. Statkuvienė, Ethel C. Schroe
der, Caracas Apyl. vicepirm. A. Vaisiūnienė, Jan Papenėk. Stovi: 
J. Statkutė de Rosales, “Atgarsių” redakcinio kolektyvo narė B. 
Domeikienė ir Caracas šeštadieninės mokyklos vedėja ir mokyto
ja R. Jarmolavičiūtė.

Dail. E. Gaputytės (piešiniai) ir A. 
Dzierzynski (tapyba) paroda įvyko 
Centre Charles Peguy, Londone, gegu
žės mėn., kurią globojo Jo Ekscelenci
ja Prancūzijos ambasadorius prie ka
rališkųjų rūmų Msr. Geogrey de Cour- 
cel

Lituanistikos moksluose Lietuvoje 
1962 m. Vilniaus un-te moterų buvo 
apgintos disertacijos: filologijos moks
lo kandidatės laipsniui įgyti J. Žu
kauskaitės — “Prijungiamųjų jungtu
kų vartojimas literatūrinėje lietuvių 
kalboje” ir A. Jonaitytės — “Šakynos 
tarmė”. Istorijos mokslų kandidato 
laipsnį įsigijo apgynusi disertaciją Ri
mutė Rimantienė tema: “Akmens ir 
Žalvario amžiaus perijodizavimas ir 
topografija Lietuvos teritorijoje’.

Dr. V. Sruogienė dėsto istoriją ko
legijoj Aurora, III., JAV. Be to, ji 
yra Pedagoginio Lituanistikos Insti
tuto Čikagoje istorijos lektorė.

Caracas mieste, Tamonaco viešbutyje, Pavergtųjų Tautų Motenj 
Komiteto buvo suruošta arbatėlė — “Te-Canasta”. I Pavergtųjų 
Tautų Moterų Komitetą sudaro Lietuvos, Latvijos, Estijos, Len
kijos,' Vengrijos, Ukrainos, Kroatijos ir Kubos atstovės. Komite
tui pirmininkauja Kroatijos atstovė p. Branka Malvic. Lietuves 
atstovauja p. A. Vaisiūnienė, dr. I. Trinkunaitė ir p-lė D. Statkutė.

“Te-Canasta” buvo plačiai paminėta Venezuelos spaudoje ir te
levizijoje. Gausių svečių tarpe buvo Ispanijos ir Kinijos ambasa
dorių žmonos, tuo pareikšdamos savo solidarumą Sovietų Sąjun
gos pavergtoms tautoms. Dalyvavęs “Te-Canasta” pavergtųjų Tau
tų jaunimas buvo pasipuošęs savo kraštų tautiniais drabužiais. 
Publika, kurioje buvo gausu venezueliečių ponių, parodė didelį 
susidomėjimą tautiniams drabužiams ir šiltai priėmė šį mūsų, 
pavergtųjų tautų, pasirodymą.

Grupė lietuvių moterų dalyvavusių arbatėlėje. Prie stalo sėdi: 
p.p. Caracas Moterų Sekcijos narė E. Nausėdienė. L. Morkūnienė, 
Venezuelos Lietuvių Savišalpos Bendruomenės Centro Valdybos 
iždininkė dr. I. Trinkunaitė, A. Celienė, G. Statkuvienė ir Caracas 
šeštadieninės mokyklos vedėja ir mokytoja R. Jarmolavičiūtė. 
Stovi: “Atgarsių” redakcinio kolektyvo narė dr. J. Klovaitė, tau
tinių šokių grupės dalyvė Z. Šulcaitė, “Te-Canasta” arbatėlės pra
nešėja D. Statkutė, tautinių šokių grupės dalyvės T. Ignatavičiūtė 
ir V. Songailaitė.
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® SVEIKATA

KAIP SENOVĖS GRAIKAI AUKLĖJO 
IR GYDĖ VAIKUS

Senovės graikai pasižymėjo savo 
augšta kultūra ir paliko daug mokslo 
ir literatūros raštų ir paminklų. Grai
kija buvo garsi vaikų ir jaunuolių auk
lėjimu ne tik savo krašte, bet ir kai
mynuose. Auklėjimo tikslas buvo iš
auginti jaunuolius, pritaikytus jos kul
tūrai ir papročiams, turėti gerus ir 
stiprius piliečius. Plačiai yra žinomas 
graikų šūkis: “sveikam' kūne — svei
ka dvasia”. Iš įvairių Graikijos vieto
vių daugiausia pragarsėjo Spartos 
auklėjimo mokykla, kurios uždavinys 
buvo netik siekti kūno grožio, bet ir 
išvystyti fizines jėgas, tobulą, stiprų 
kūną, drausmę, narsumą, išauklėti do
rus jaunuolius ir paruošti gerus ko
votojus už tėvynę.

Naujagimių gyvybė nebuvo apsau
gota nei papročiais, nei įstatymais, 
kaip ir kitose senovės tautose, nors 
graikai labai brangino ir mylėjo sa
vo vaikus. Pvz. Spartoje tėvas neturė
jo teisės spręsti, ar palikti naujagimį 
auginti, tą nutardavo susirinkę vyres
nieji, gerai apžiūrėję, ar naujagimis 
gerai išsivystęs. Silpnus, luošus žu
dė: metė nuo kalno prarajon.

Nors nebuvo tais laikais specialių 
globos įstatymų, bet nėščios motinos 
buvo saugojamos ir globojamos. Pvz. 
Atėnuose nėščios moterys negalėjo 
būti nuteistos, o Spartoje, gimdant 
mirusiai, buvo statomas paminklas, 
lygiai kaip kariškiui, žuvusiam ginant 
tėvynę.

Gimusį kūdikį tuoj maudė šiltame 

Ponios A. Grabauskaitės-Makarchuk — vienos pavyzdingiausios 
Caracas Apyl. lietuvių narės — išleistuvės. A. Grabauskaitė-Ma- 
karchuk niekad neatsisakė nuo bendradarbiavimo ir visuomet ma
terialiai ir moraliai rėmė lietuvių bendruomenę. Jos vaikai buvo 
pavyzdingi mūsų šeštadieninės mokyklos lankytojai ir lietuvių 
skautų nariai. Caracas Apylinkės moterų grupė, poniai Antaninai 
•— kuri su vyru ir vaikais: Danute ir Vytautu, išskrido į Los An
geles •— JAV nuolatiniai apsigyventi, suruošė A. Vaisiūnienės na
muose kuklias išleistuves. Dalyvavo iš kairės į dešinę: p.p. G. 
Statkuvienė, “Atgarsių” redakcinio kolektyvo narė B. Domeikienė, 
Caracas Apyl. v-bos vicepirm. A. Vaisiūnienė, A. Grabauskaitė - 
Makarchuk, Caracas Apyl. v-bos revizijos komisijos narė I. Klo
vienė, Caracas šeštadieninės mokyklos vedėja ir mokytoja R. Jar- 
molavičiūtė ir Caracas Apyl. v-bos iždininkė ir “Atgarsių” redakc. 
kolektyvo narė L Staškevičienė.

vandenyje ir barstė jo odą druska ar 
soda. Tokį patarimą randame Galen’o 
ir Soranos’o raštuose. Spartoje buvo 
paprotys išmaudyti vyne, kad sustip
rėtų kūnas, o akis ir ausis valė alyva. 
Nebuvo vienodos nuomonės, ar vysty
ti kūdikį surišus jį stipriai juosta. 
Daug kur taip darė. Šis vystymo bū
das pasiliko nuo senovės iki mūsų lai
kų. Neseniai ir Lietuvos motinos vys
tė kūdikius plačiomis juostomis.

Graikijoje kūdikiai buvo maitinami 
krūtimi pačių motinų gan ilgai, net 
iki 3-jų metų. Galen’as patarė nenu- 
junkti anksčiau P/2 metų amžiaus. 
Plutarch’as nepataria samdyti žindy
vės, nes motinos žindo savo kūdikį su 
meile, su pamėgimu ir rūpestingai, 
kas labai svarbu jo auklėjimui, o žin
dyvės tą daro daugiau materialiais su
metimais. O jeigu samdoma žindyvė, 
tai ji turi būti neprietaringa, švari, su
silaikanti nuo vyno ir lytinių santy
kių. Plutarch’as reikalauja, kad ji bū
tų išauginta graikų papročiais; tas ro
do, kad jis suprato reikalingumą auk
lėti nuo pat kūdikystės.

Žindyvė neprivalo kūdikio nešioti 
visą laiką ant rankų ar laikyti nuolat 
prie krūties, jis turi pagulėti ramiai. 
Išsigandusį nuraminti, rodyti jam įdo
mius daiktus, dainuoti, negąsdinti. 
Plutarch’as rašė: vaiko dvasia minkš
ta kaip vaškas, joje atsimuša viskas, 
ką jis mato ir ko išmoksta kūdikystėje.

Kai pradeda bėgioti, nevaržyti jo 
judesių, leisti laisvai judėti. Galen’as 

reikalauja pratinti gero elgesio anks
ti, nes įsigijęs gerus įpročius nuo kū
dikystės, neužmirš jų niekuomet. Vai
kas turi įprasti viską valgyti, kas jam 
paduota, valgyti gražiai, švariai, ne
griebti pačiam valgio, netepti burnos, 
rankų. Atpratinti nuo blogų įpročių, 
perauklėti, yra sunku. Priešmokykli
nio amžiaus vaikai augo namuose mo
tinos ir auklės priežiūroje ir praleis
davo dienas laisvai, bėgiodami ir žais
dami ore.

Vaikų mokymas mokyklose prasidė
davo nuo 6-7 metų tiktai berniukams, 
mergaitės visai nelankė mokyklų, mo
kėsi namie. Jas mokė motinos ir auk
lės skaityti, rašyti, skaičiuoti, muzi
kos, dainavimo, šokių ir įvairių prak
tiškų darbų: verpti, austi, megzti, na
mu ruošos.

Berniukai nebuvo lepinami. Jie mie
gojo lauke vasarą ir žiemą gulėdami 
ant žemės; dėvėjo lengvai, neturėjo 
apatinių baltinių, tik vieną eilutę. Jų 
nevertė daug mokytis, bet daug 
mankštytis ir žaisti. Mergaitėms taip 
pat sportas ir gimnastika buvo priva
lomi dalykai.

Mokyklos buvo privačios, mokytojų 
profesionalų organizuojamos. Mokyto
jai turėjo būti gero ir malonaus būdo, 
turėjo skiepyti mokiniams linksmu
mą, dvasios ramumą, mokėti įgyti jų 
pasitikėjimą ir žadinti norą mokytis. 
Fizinių bausmių graikų mokyklose ne
taikė; prieš jas rašė Plutarch’as ir pa
tarė mokytojams ramiai raginti ir 
aiškinti, kodėl reikia mokytis ir duoti 
gražų pavyzdį. Filosofai ir pedagogai 
buvo griežtai nusistatę prieš fizines 
bausmes.

Graikai turėjo daug žinių iš higie
nos ir rūpinosi gyventojų sveikata. 
Ypatingai jie rūpinosi kūdikių ir vai
kų sveikata ir stengėsi to pasiekti na
tūraliomis priemonėmis: geru maistu, 
maudymusi, masažu ir geru sveiku 
butu.

Graikiški ligų pavadinimai užsiliko 
ligšiol medicinoje. Jų gydymo patari
mais buvo naudojamasi viduramžiais 
ir net iki mūsų laikų.

Įdomu, kad graikų gydytojai rasda
vo dažnai vaikų šlapume pūslės akme
nis, kas dabar būna labai retai.

Rachito ligos graikai nežinojo, nors 
jų poezijoje minimos kreivos vaikų 
kojos; gydytojai patardavo neleisti vai
kams peranksti vaikščioti, kad neįgy
tų kreivų kojų.

Prof. dr. V. Tumėnienė
RŪKYMAS IR VĖŽYS

Dabartiniais laikais rūko ne vien su
augę, bet ir vaikai net pradžios mo
kyklose. Tabako augintojai ir cigare
čių gamintojai varo propagandą per 
radiją ir televiziją apie jų pagamina
mų cigarečių nekenksmingumą sveika
tai. Paskutiniu laiku dėl rūkymo ža
lingumo ir vėžio ligos padaugėjimo 
pradėta didelė akcija Britanijos ir Ka- 
tojų metė rūkę.

Medicina sako, arterijų ligos nerū- 
Medicina sako arterijų ligos nerū

kančių tarpe siekia 1%, mažai rūkan
čių 4,6%, o stipriai rūkančių — net 
6,9%. Rūkymas sukelia širdies ir krau
jo negalavimo simptomus. Plaučių vė
žį nerūkantieji gauna rečiau. Plaučių 
vėžiu susirgti pavojus yra pagal surū
komo tabako kiekį. Kas surūko per 
dieną 20-25 cigaretes, ar tokio pat 
kiekio tabako pypkę, gali labai pa
kenkti savo sveikatai — susirgti vė
žiu ar širdies liga.
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DEŠIMTS PATARIMŲ 
RIEBIEMS PLAUKAMS

1. Greitai riebaluojančius plaukus 
reikia plauti taip dažnai kaip yra rei
kalinga: kas penkios dienos, kas ketu
rios, net ir kas antra diena. Naudokite 
tinkamą šampūną, pažymėtą etiketėje 
“riebiems plaukams”. Pirmiausia plau
kus gerai iššukuokite šepečiu, paskui 
sušlapinkite ir įtrinkite šampūną. Pali
kite putas keletai minučių. Išskalauki
te ir vėl uždėkite naujo šampūno. Jei 
reikalinga — galite pakartoti dar kar
tą. Po plovimo nereikia naudoti kre
minio perplovimo (cream rinse). Gali
ma naudoti perplovimą nuo pleiskanų, 
jei toks reikalingas.

• Madų ir grožio 
pasaulis

Veda IRENA KAIRIENĖ

2. Jei naudojamas skalavimas nuo 
pleiskanų — sekite nurodymus eti
ketėje.

3. Plaukams dėti preparatas (setting 
lotion) turi būti skysto pobūdžio. Tirš
tieji preparatai tinka tik sausiems 
plaukams.

4. Greit riebaluojantys plaukai ge
riau tvarkomi, jei jie yra trumpai 
kirpti.

5. Purkšti reikia labai lengvai. Per
daug purškimo riebaluot palinkusius 
plaukus greičiau sutepa.

6. Reikia kasdien šepečiu šukuotis. 
Prieš šukuojant, patartina ant šepečio 
uždėti merliaus, kad sugertų riebalus 
ir dulkes.

7. Jei reikalinga sudėti plaukus tarp 
plovimų, naudokit vandenį purškimui 
vietoj specialaus purškalo (spray). 
Vanduo atgaivins jau esantį plaukuose 
purškalą ir plaukai mažiau tepsis.

8. Labai svarbu laikyti šepečius ir 
šukas visada švarius. Juos reikia plau
ti ne tik kada plaunami plaukai, bet 
beveik kasdien.

9. Jei jūsų plaukai riebaluoja, be 
abejonės jūsų oda taip pat turi palin
kimo į riebumą. Prauskite dažnai vei
dą ir naudokite specialią kosmetiką 
riebiai odai.

10. Kreipkite dėmesio j savo mitybą. 
Naudokite daugiau proteininio mais
to ir mažiau riebalinio bei saldumynų.

Galbūt ne viena pagalvoja, kad rie
būs plaukai tai moters nelaimė. Bet 
tai netiesa. Tos rūšies plaukai turi ir 
gerų pusių — pavyzdžiui — po išplo
vimo jiems nereikia jokių pagalbinių 
kremų, jie gražiai sveikai blizga. Jie 
lengviau yra nudažomi, lengviau gar- 
banuojami. Pusmetinis sušukavimas ir 
spalvos pakeitimas tokios rūšies plau
kams netik nekenkia, bet tik pagra
žina.

DAŽYTU PLAUKU PRIEŽIŪRA 
VASARĄ

Šiandien beveik kas trečios moters 
plaukai vienu ar kitu būdu “pagerin
ti”. Vienų yra tik laikinai spalvotu 
skiediniu perplauti, kitų visiškai nu
baltinti ir kita spalva nudažyti. Reikė
tų kiekvienai prisiminti, kad tokiems 
plaukams saulė labai negailestinga. 
Beatostogaudamos saugokite savo “pa
taisytas” galvas, nes, jei nekreipsime 
dėmesio •— rudenį bus daug sunkiau 
sunaikintoms garbanoms sugrąžinti jų 
pirmykštį žibėjimą.

Pirmiausia — patartina kiekvieną 
diena įtrinti i plaukus no porą lašų 
kreminio briliantino. Jei numatoma 
ilgesnę dienos dalį praleisti saulėje — 
reikia galva apdengti skarele ar šiau
dine skrybėle. Visokios rūšies skrybė
lės ir skarelės šiemet ypatingai madoj.

Plaukiant ežere ar jūroje reikėtų 
dėvėti maudymosi kepuraite. Jei kam 
kepuraitė labai nepatogi — būtinai po 
maudymosi plaukus gerai rankšluosčiu 
nudžiovinti. Neleisti išdžiūti saulėje, 
nes jie perdžiūva ir dažnai pakeičia 
spalvą.

Dar viena pastabėlė — jei jums rei
kalinga plaukus purkšti, naudokite 
purškalo kiek galima mažiau. Taip pat 
— jei plaukai buvo sykį purkšti — se
kančią dieną perbraukite juos drėg
nom šukom ir tai padės sutvarkyti ne
klusnias garbanas.

Šią vasarą šukuosenos labai papras
tos ir lygios. Jei kas susideda plaukus 
namie, patartina nusipirkti storų vo
lelių. Ant jų susukti plaukai sudaro 
storų plaukų įspūdį. Taip pat plonus 
plaukus patartina kirpti visus vienodo 
ilgumo, tada jų atrodo daugiau.

Šalia paduodamas tokios šukuosenos 
pavyzdys ir sukimo schema.
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• Šeimininkių kampelis Veda ALDONA RUSINIENĖ

Viščiuko “suzetės”
Proporcija:

¥2 puoduko miltų,
1 puodukas pieno,
3 kiaušiniai,

¥4 arb. šaukštelio druskos,
¥4 puoduko lydyto sviesto.
Sumaišyti viską ir, gerai išplakus, iš

kepti 8 plonus blynus.
¥4 puoduko sviesto,
¥2 puoduko miltų,
2 puodukai pieno, 

% šaukštuko druskos,
2 puodukai smulkiai pjaustyto arba 

malto viščiuko mėsos,
1 puodukas pjaustytų šviežių apkep

tų grybų,
1 puodukas virtų špinatų arba 1 pa

kelis šaldytų,
% puoduko plakimui grietinėlės,_
% puoduko tarkuoto cheddar sūrio.
Darbas: Viščiuko mėsą apkepin

ti svieste. (Galima įdėti truputį svogū
no). Ištirpinti ¥4 puoduko sviesto kep
tuvėj ir įdėti ¥2 puoduko miltų. Gerai 
išmaišius užpilti 2 puodukus pieno. 
Pridėti druskos ir maišyti iki užvirs. 
Pavirinti 10 min. maišant. Atpilti pu
sę padažo ir padėti. Į likusį padažą

APIE KELNAITES — SHORTS
Vasarai atėjus, visa eilė moterų ir 

jaunų mergaičių dėvi šortus. (Šis ter
minas galbūt nevisai tinkamas nauja
daras, bet tebūnie leista jį naudoti šia
me skyriuje, nes mūsiškės “kelnės” ir 
“kelnaitės” turi šiek tiek kitokią 
prasmę.

Šortai šiandien dėvimi visokie ir vi
sur. Jų yra visiškai trumpų, ilgesnių 
(Jamaica), vos virš kelių (Bermuda), 
iki pusės blauzdų (pedalpushers), jie 
vadinami visokiais prašmatniais var
dais ir siuvami iš įvairiausių medžia
gų. Tačiau viena reikėtų atsiminti — 
šortai, kaip ir kiekvienas rūbas, turi 
savo paskirtį. Nė viena save gerbianti 
moteris neturėtų eiti su šortais į gat
vę, ypatingai su trumpaisiais. Jie tinka 
tiktai vasarvietėje ir pajūryje.

Reikėtų išaiškinti tai ir jaunoms 
mergaitėms, nes kelnių nešiojimas jų 
tarpe yra ypatingai plačiai paplitęs. 
Trumpi šortai — paplūdymy, ilgesnieji 
— vasarvietėje, stovykloje, bet ne gat
vėj. Mergaitė, eidama į kino teatrą ar 
pasivaikščioti į miestą, turėtų dėvėti 
suknelę. Nuolatinis šortų nešiojimas 
turi neigiamos įtakos į mergaičių lai
kyseną. Dėvėdamos kelnes jos įgyja 
pernelyg nerūpestingą laikyseną ir net 
jų eisena tampa, sakytumėm — su
šliurus.

Kiekvienas drabužis turi savo paskir
tį; atrodytų juokinga vaikščioti gatvėj 
vakarine suknele, lygiai netinkama 
paraduoti mieste trumpose kelnaitė
se — shorts. 

keptuvėj sudėti mėsą ir grybus. Iš
maišius aptepti kiekvieną blyną tuo 
mišiniu ir suvynioti pailgai.

Ištepti 12 colių ilgio kepimui blė- 
kutę ar indą, dugną iškloti špinatais 
pabarstytais druska. Suguldyti suvy
niotus blynus šalia vienas kito ant špi
natų ir užpilti likusia puse padažo. 
Ant viršaus užpilti plaktą grietinėlę 
ir pabarstyti tarkuotu sūriu. Kepti 
450 laipsnių karštumo krosny 10 mi
nučių. Paskui apkepti viršų staiga, už
degant viršutinį krosnies elementą, iki 
viršus gražiai pageltonuos.

Jautiena su bananais
Proporcija:

%, svaro smulkiai supjaustytų laši
nukų,

2 riekutės džiovintos baltos duonos, 
% puoduko pieno arba daržovių sun

kos,
1 svaras maltos jautienos,
1 šaukštelis druskos,
1 šaukštelis ac’cent, 

¥2 šaukštelio muštardos miltelių, 
2 neperdaug prinokę bananai, 

duonos trupinėlių, saldžiarūgščio 
padažo.

Darbas:
Pakepinti lašinukus iki pasidarys 

permatomi, bet neperkepinti. Nusunk
ti taukus. Pamirkyti džiovintą duoną 
piene. Sudėti: maltą jautieną, druską, 
ac’centą, muštardą ir nusunktus laši
nukus. Gerai išmaišyti. Perpjauti kiek
vieną bananą išilgai ir perpus sker
sai. Pasidarys 8 gabalai. Kiekvieną 
banano gabalą apklijuoti iš visų pu
sių malta mėsa, padarant pailgus vo- 
liukus. Pavolioti duonos trupinėliuo
se. Ištepti kepimui indą lašinukų tau
kais, sudėti nuliukus, aplaistyti liku
siais taukais ir kepti prie 4000 tem
peratūros 15 minučių. Po to nupilti su
sirinkusius taukus ir užpilti saldžia- 
rūgščiu padažu. Uždengti ir dar kepti 
15 minučių. Duoti į stalą su virtais 
ryžiais ir žaliomis daržovėmis.

Saldžiarūgštis padažas
2 šaukštus krakmolo, 3 šaukštus 

citrinos sunkos arba acto, 1 puoduką 
viščiuko bulijono, 1 dėžutę ananasų 
supjaustytų gabaliukais ir sunką, 2 
šaukšteliai soya sauce sudėti į kep
tuvę arba puoduką ir pakaitinti iki su- 
tirštės. Pridėti dar ¥2 puoduko pjaus
tytų selierų ir % puoduko žaliojo pi
piro. Druskos pagal skonį.

Keptas upėtakis (Trout)
Proporcija:

1 upėtakis (IV2—2 sv.),
1 šaukštas sviesto,
1 kietai virtas kiaušinis smulkiai su

kapotas,
% citrinos sunkos,

1 puodukas mažų vėžiukų (Shrimps), 
truputis muškato riešuto (nutmeg), 
oregano ir malto fannel prieskonių. 

Darbas: Sumaišyti sviestą su 
prieskoniais ir citrinos sunka. Išvalyti 
žuvį, nupjauti galvą. Žuvies vidų ištep
ti sviestu maišytu su prieskoniais. Vir
šų aptepti alyva ir suvynioti į aliumi
ninį popietį labai sandariai. Padėti 
žuvį kepti ant grotelių (Bar-be-cue) 
virš degančių anglių, arba virš laužo. 
Apversti laike kepimo tris ar keturis 
kartus. Kepti maždaug 30 min. arba iki 
žuvis lengvai skirsis palietus šakute. 
Atvynioti žuvį ir ant viršaus užbarstyti 
kapotą kiaušinį ir virtus vėžiukus. Dar 
viską pakaitinti 10-15 min. Duodant 
pabarstyti druska ir pipirais, papuošti 
petruškom ir citrinos skiltelėm.

Taip paruoštą žuvį galima kepti ir 
storoj keptuvėj įpylus kelis šaukštus 
alyvos, iki abi pusės gražiai paruduos. 
Uždengti keptuvę ir dar pakepinti 15 
min. Išimti žuvį ir į keptuvę sudėti 
vėžiukus ir kapotą kiaušinį ir, lengvai 
apkepinus, užpilti ant žuvies.

Šifoninis ananasų tortas
Proporcija:

2 puodukai smulkių miltų (cake 
flour), 

l¥z puoduko cukraus,
3 arb. šaukštukai kepimo miltelių, 

% arb. šaukštuko druskos, 
¥2 puoduko kepimui alyvos, 
% puoduko ananasų sunkos, 
% puoduko gerai nusunkto maigyto 

ananaso (crushed),
7 kiaušiniai (atskirti),

% šaukštuko “cream of tartar” (prie
skonis).

Darbas: Miltus, cukrų, kepimo 
miltelius ir druską kartu persijoti po
rą kartų į didelį dubenį. Vidury šaukš
tu padaryti duobutę ir supilti alyvą, 
kiaušinių trynius, ananasų sunką ir 
ananasus. Išmaišyti iki viskas gerai su
sijungs.

Į kiaušinių baltymus įdėti “cream of 
tartar”. Išplakti baltymus iki kietumo. 
(Labai svarbu baltymus gerai išplak
ti). Supilti trynių mišinį po truputį į 
išplaktus baltymus, pamažu maišant 
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lopetėle. Kai viskas išsimaišys, supilti 
i didelę blėkutę su skyle vidury, arba 
į dvi mažesnes išardomas. Bičkutės 
netepti. Kepti prie 325 laipsnių karš
čio 55-60 min. Po to temperatūrą pa
kelti 25 laipsniais augščiau ir dar pa
laikyti 10-15 min. Išėmus iš krosnies 
tuojau apversti dugnu į viršų ir “pa
kabinus” laikyti iki atvės.

Atvėsusį perpjauti į 2 ar 3 dalis ir 
pertepti betkuriuo patinkamu kremu 
ir su maltais ananasais. Galima sulais
tyti ananasų sunka. Viršų ir šonus 
puošti kremu.

Vyniotas pyragas su vyšnių 
užpilu

Proporcija:
2 kiaušiniai,
% puoduko vaisių cukraus,

1 puodukas persijotų miltų (cake 
flour),

1 šaukštelis kepimo miltelių,
¥s šaukštelio druskos,
¥4 šaukštelio kepimo sodos,
% puoduko rūgščios grietinės,

1 puodukas plakimui grietinėlės.
Darbas: Išplakti kiaušinius iki 

tirštumo po truputį dedant cukrų. Su
dėti miltus, druską, kepimo miltelius 
ir sodą. Kartu maišant po truputį sudė
ti ir rūgščią grietinę.

Vaškiniu popierium ištiesti negilią 
blėkutę. Ištepti sviestu. Tešlą sudėti į 
blėkutę, šaukštu išlyginti ir kepti 400 
laipsnių krosnyje 12 minučių. Kai iš
keps, išversti ant medžiagos pabarsty
tos cukrum ir, nuėmus vaškinį popie
rių, suvynioti pyragą į rutulį. Kai at
vės, atvynioti, pertepti išplakta grieti
nėle, vėl suvynioti ir padėti šaltai. 
Prieš duodant apipilti vyšnių užpilu.

Vyšnių užpilas:
1 sv. vyšnių (išimti kauliukus),

Va puoduko cukraus,
¥2 puoduko raudono vyno,
¥z citrinos sunkos.
Viską kartu sudėjus į puodą pakai

tinti. Nusunkti vyšnias ir į sunką įdė
ti 2 šaukštus krakmolo sumaišyto su ¥4 
puoduko vandens. Viską pavirinti iki 
pasidarys skaidrus. Po to sudėti vyš
nias ir padėti iki atvės.

Dublino mišrainė
Proporcija:

1 puodukas virto liežuvio (supjaus
tyto pailgais ruoželiais),

¥4 puoduko smulkiai pjaustyto svo
gūnėlio,

Vi puoduko kapoto saldaus agurkė
lio (sweet pickle),

14 puoduko “salad dressing”,

% puoduko rūgščios grietinės, 
% šaukštelio druskos,

1 šaukštas acto,
¥4 puoduko majonezo, 

salotos lapų.
Darbas: Dar šiltas bulves su

pjaustyti keturkampiais gabaliukais. 
Sumaišyti su liežuviu, svogūnėliais ir 
agurkėliais. “Salad dressing”, rūgščią 
grietinę, druską ir actą sumaišyti kar
tu. Užpilti bulvių mišinį, išmaišyti ir 
pastatyti šaltai 1 valandai. Prieš patie
kiant įdėti majonezą, išmaišyti, sudė
ti į salotų lapų kaušelius ant lėkštės 
ir duoti į stalą.

Mišrainė su kalakutu 
Proporcija:

2 šaukštai acto,
2 šaukštai vandens,

¥z šaukštelio druskos,
14 šaukštelio cukraus,

2Vz puoduko virto kalakuto mėsos su
pjaustytos gabalėliais,

% puoduko pjaustyto saliero,
¥z puoduko “Tokay” vynuogių per

pjautų per pusę (išimti sėklas), 
¥z puoduko majonezo, 

salotos lapų, 
8-10olyvų (olives),

2 kietai virti kiaušiniai pjaustyti.
Darbas: Actą, vandenį, druską ir 

cukrų sumaišyti ir aplaistyti kalakuto 
mėsą. Uždengti ir padėti 2-3 valandom 
į šaldytuvą. Prieš duodant sudėti sa
lierą, vynuoges ir majonezą. Šakute 
pamažu išmaišyti. Sudėti į salotos la
pus, puošti kiaušiniu ir pjaustytomis 
olyvomis.

Varškės ir abrikosų mišrainė
1 svaras šviežių abrikosų (arba iš 

dėžutės vekuotų),
2 puodukai šviežios varškės, 

¥3 puoduko majonezo, 
salotų lapų, 
Pekano riešutų (pecan).

Nuplauti abrikosus ir išimti kauliu
kus. Supjaustyti į dvi ar tris dalis. Su
maišyti su varške ir sudėti ant salotų 
lapų. Majonezą sumaišyti su keliais 
šaukštais abrikosų sunkos ir duoti prie 
mišrainės. Puošti riešutais.

Varškė labai maistinga ir patartina 
vartoti ypač karštam orui esant. Tinka 
su betkokiais vaisiais ar uogomis.

Aviečių ir varškės mišrainė
2 puodukai nuplautų aviečių,
1 svaras varškės
5 šaukštai majonezo, 

cukraus, 
salotų lapų.

Atsargiai varškę sumaišyti su uogo
mis. Pabarstyti cukrum. Dėti ant salo
tos lapų ir ant viršaus uždėti po šaukš
tą majonezo. Porcija penkiems.

Naudinga žinoti...
e Prie karštos paukštienos labai 

tinka karštas spanguolių padažas. Pa
imti dėžutę spanguolių soso, įdėti į 
puoduką, pridėti 2 šaukštus raudono 
stalo vyno (sherry), šaukštuką cina
mono ir truputį tarkuoto muškato rie
šuto. Viską pakaitinti ir duoti į stalą.

• Vaisiniai saldainiai: Pamerkti į 
vandenį kelioms valandoms džiovintų 
slyvų ir abrikosų. Nusunkus sudėti į 
tirštą cukraus sirupą ir pavirti apie 
20 minučių. Nusunkus atvėsinti ir pa- 
volioti į smulkų cukrų, kol visos pu
sės gražiai apsicukruos.

ŠALTI
GĖRIMAI

Į didelį indą įpilti 1 puoduką atšal
dytos apelsinų sunkos, % puoduko šal
tos lime sunkos, ¥4 puod. citrinos sun
kos, 1 puoduką šaltos ananasų sunkos 
ir % puoduko cukraus. Pridėti 3 ku
pinus šaukštus vanilijos ledų (ice
cream). Išplakti iki ledai bus pusiau 
ištirpę. Gerti iš augštų stiklų per šiau
dą. Bus 3-4 stiklai gėrimo.

Šaltas spanguolių gėrimas
1 kvorta šviežių spanguolių,
4 puodukai vandens,
1 puodukas cukraus,
5 gvazdikėliai,

¥z šaukštuko tarkuotos citrinos žie
velės,

¥z šaukštuko tarkuoto apelsino žie
velės,

2 šaukštai citrinos sunkos,
1 kvorta obuolių sunkos (šaldytos), 

plonai supjaustytų apelsino rie
kučių.

Nuplauti spanguoles, dėti į vandenį 
ir virti uždengus iki odelės sutrūki
nės. Persunkti per sietelį. Sudėti prie
skonius, cukrų ir padėti šaltai. Į at
vėsusią spanguolių sunką supilti cit
rinos ir obuolių sunką ir išmaišyti. 
Duodant, stiklines papuošti plona apel
sino riekute.

Kava su ledais
Išvirti kavą dvigubo stiprumo. Vie

nam puodukui vandens dėti 3-4 šaukš
tus kavos. Augštus stiklus pridėti ledų 
ir užpilti karšta, tik išvirta kava.

Kas mėgsta, gali įdėti cukraus, grie
tinėlės arba citrinos sunkos.

Arbata su ledais
Užpilti arbatą verdančiu vandeniu. 

1 puodukui arbatos dėti 1 šaukštelį ar
batžolių. Perkošti ir pilti į augštus 
stiklus su ledais. Kas mėgsta, galima 
idėti citrinos arba lime ir pora lape
lių šaltmėčių.

Rusiška arbata
1 4 colių ilgio cinamono lazdelė, 

l¥z šaukštuko gvazdikėlių (čielų), 
¥4 puoduko medaus,

1 puodukas vandens, 
% puoduko apelsinų sunkos, 
¥4 puoduko citrinos sunkos, 

2 šaukštai arbatžolių,
6 puodukai verdančio vandens,
1 apelsinas be sėklų.
Prieskonius ir medų pavirinti su 1 

puoduku vandens 10 minučių. Padė
ti vienai valandai.

Užpilti arbatžoles verdančiu vande
niu ir palaukti vieną minutę. Perkošti, 
sudėti virtus prieskonius ir citrinos bei 
apelsinų sunką. Išmaišyti, pakaitinti ir 
duoti papuošiant apelsinų skiltele. 10 
puodukų.
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• Laiškai

Laiškas iš Peru valstybės
Peru v-bėje, Requenos miestelyje gy

vena lietuvaitė vienuolė Marija Šir
dies Jėzaus. Buvusi V.D. Universiteto 
studentė Kaune, dabar dirba misijose. 
Apie save ir savo darbą tarp kita ko 
ji taip rašo savo laiške “Moters” re
daktorei:

“... Jau 12 metų kai dirbu čia. Esu 
vienuolyno namų ir mokyklų ekonomė. 
Be to, dėstau vyresnėse klasėse mate
matiką. Turime pradžios mokyklą, gim
naziją, mergaitėms mokytojų semina
riją ir biednoms mergaitėms prieglau
dą. Kiekviena dirbame už kelias, kad 
nereiktų samdyti mokytojų, nes labai 
daug reikia mokėti. Pajamų turime la
bai mažai, gyvename daugiausia iš 
aukų.

Sekmadieniais ir vasaros metu važi
nėjame su misijomis. Daug ir labai 
daug vargo, materialinio, moralinio ir 
dvasinio. Labai daug galima būtų pa
daryti, jei būtumėm daugiau seselių ir 
turėtumėm daugiau lėšų. Žmonės yra 
gana nuoširdūs, greitai pasiduoda mo
komi. Kai važiuojame, visada turime 
vežti dovanų: drabužių, maisto ar kt.

Čia miestelyje (apie 4000 gyvento
jų) žmonės yra daugiau prasilavinę, 
dauguma yra kilę iš Ispanijos ar kitų 
Europos kraštų. Bet toliau gyvena jau 
tikri indėnai, vadinami Kukama (Cu- 
cama) tribu. Gilumoj miškų randasi 
visai laukiniai ir karts nuo karto už
puola čia miestelio gyventojus. Žmo
nės jų labai bijo, tiesiog kyla panika, 
ir moterys ateina pas mus pasislėpti.

Tie laukiniai ateina pasigrobti gink
lų ir jaunų mergaičių sau už žmonas. 
Neseniai atbėgo, geriau sakant, pabė
go viena moteris išbuvusi su laukiniais 
apie 15 metų; turėjo keletą vaikų, bet 
tik mažiausią atsinešė. Vaikšto visai 
nuogi, ir keliauja iš vienos vietos į 
kitą. Anksčiau misijonieriai buvo pa
siekę juos, pavyko kaikuriuos pakrikš
tyti. Dabar irgi bandė, bet nepavyko.

Mūs mergaitės našlaitės daugumoj 
yra tiesiog iš puslaukinių. Ateina pas 
mus kaip žvėriukai, neturi jokio su
pratimo apie žmonišką gyvenimą. Na
mie miega visi drauge po vienu tinklu 
nuo uodų ir ant žemės. Neturi jokių 
baldų, jokių indų. Jų namas, tai ant 
keturių baslių uždėtas stogas — ir vis
kas. Jų valgis yra bananai, žuvis ir 
juka (kažkas panašaus į mūsų bulves), 
valgo daugiausia vieną kartą į dieną. 
Vaikai išblyškę, pilvoti nuo visokių 
kirmėlių, rachitikai.

Turime keletą mergaičių (anksčiau 
turėjome daugiau), kurias jų tikri tė
vai norėjo parduoti už bonką degtinės 
ar už truputį ryžių kokiam senam vy
rui už žmonas. Jos pabėgo ir atėjo pas 
mus. Kitos pabėga nuo savo pamočių, 
kurios jas muša lazda ir neduoda val
gyti, savaitėmis išbūna nieko nevalgiu- 
sios. Žinoma, jas tuojau reikia vesti 
pas daktarą ir gydyti nuo mažakrau
jystės ir panašiai. Pas mus jos ateina 
su vienu skuduru, negalima vadinti nei 
suknele, turime duoti viską: drabužėli, 
baltinius, maistą, leisti į mokyklą, ga
besnes į gimnaziją ar mergaičių semi
nariją. Darome ir dirbame dėl Dievo. 
Mergaitės paprastai nėra dėkingos; vie
na kita taip, bet daugumoj priešingai.

Būtume labai ir labai dėkingos, kad 

galėtumėm gauti pagalbos mūsų misi
joms. Už visus Geradarius meldžiamės 
kiekvieną dieną ..

Redakcija — Duodame adresą, jei 
kas iš skaitytojų norėtų pasiųsti aukų: 
Sesuo Marija, Casa De San Francisco 
Solano, Requena, Peru.

... su dideliu dėkingumu už tokį 
kruopštų ir didį darbą, įdėtą į sėkmin
gą leidimą to mielo žurnalo — linkiu 
ir toliau pasigėrėtinai ir įdomiai “Mo
teriai” augti vis augštyn ir platyn 
Lietuvos tremtinių džiaugsmui ir pasi
didžiavimui.

Su gilia pagarba
J. Grigaliūnienė.

... Labai džiaugiuosi, kad šiais me
tais numatote išleisti daugiau “Moters” 
numerių, o jų kiekvienas yra taip lau
kiamas, Įdomus ir naudingas.

Su pagarba B. Bujokienė.

... Labai džiugu, kad pasiryžote 
“Moterį” leisti kas du mėnesiai į svie
tą. Ji turėtų rasti pasisekimo, nes tik
rai miela ir graži. Man susidarė įspū
dis, kad ji mažokai Amerikoje lietuvių 
į namus kviečiama. Ji tikrai verta kiek
vienoje inteligentiškoje katalikų šei
moje užimti garbingąją vietą prie kny
gų stalo.

Jūsų Kristuje Tėvas A. Bernatonis.

*

Patikslinimas
M. Galdikienės straipsnyje, tilpusia- 

me “Moters” 1963 m. nr. 2, buvo kai- 
kurių netikslumų; atitaisome tas klai
das, įdedame pačios autorės patiksli
nimą:

1. Knygą “Mūsų Keliai” spaudai pa
rengė PLKOS valdyba Paryžiuj, o iš
leido Kanados Liet. Kat. Moterų dr-ja; 
ne atbulai, kaip “Motery” pasakyta.

2. Mano straipsny buvo pasakyta, 
kad PLKOS valdyba palaiko ryšius su 
esamom liet. kat. moterų organizaci
jomis, o ne kad tos organizacijos “po 
40 metų atsikūrė”. Esamų organizaci
jų įsikūrimo datas galima rasti “Musų 
keliuose”. Tarp jų yra senų organiza
cijų, be JAV kuri veikia nuo 1914 m., 
Anglijos nuo 1915 m., Škotijos nuo 
1929 m., Argentinos nuo 1931 m. ir t.t.

3. Mano straipsny buvo aiškiai pasa
kyta, kad “Moterį” leidžia Kanados 
Liet. Kat. Mot. dr-ja, o ne visos “Mo
tery” išvardintos organizacijos.

Su pagarba
M. Galdikienė

Redakcija už įvykusius netikslumus 
autorę atsiprašo.
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lė” — Liepoja. Nidos knygų klubo 
leidinys Londone. Kaina $1.50, kie
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Maironio metais išleisti “Pavasario 
Balsų”, Nidos knygų klubas, norėda
mas pasitarnauti lietuvių visuomenei, 
išleido Maironio gražiausią poema 
“Jaunąją Lietuvą”.

Rinktinė, Nidos knygų klubo leidi
nys, 1963. nr. 12. Įdomiausių straips
nių rinkinys, pasirodžiusių 1963 m. 
“Maironis giminės atsiminimuose” ir 
daug kitų.
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