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1971 Nr. 4 (82)
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Varpai
Din-dan, din-dan — plaukia varpo aidai 
Nuo kalnų, iš toli.
Vakarinėj maldoj glaudės pušys kadais
Ir berželiai žali.

Vakarinėj maldoj klupo keliai abu 
Po dangum, po savu.

Nuo kalnų svetimų plaukia varpo — din-dan —
Nuo uolėnų pilkų —
O tik Tu širdyje, o tik Tavo vardan
Vargo žiedus renku.

Vakarinėj maldoj pasiguosti skubu
Po dangum ne savu.

O. B. AUDRONĖ



Prieš išvažiuojant į J. A. V. 1936 m. iš k. sėdi seselės 
Augusta Navickaitė, Aloyza Šaulytė (stovi) Tercizija Na
vickaitė, Consolata Paplauskaitė, Apolonija Pacevičiūtė.

NAUJŲ LAIKŲ 

LIETUVAIČIŲ 

VIENUOLIJA

A. S.

Prieš pirmąjį Didįjį Karą rusų valdomoje Lietu
voje vienuolynai buvo varžomi, ir jiems nebuvo lei
džiama priimti naujų narių. Todėl mergaitės, turin
čios pašaukimą į vienuolišką gyvenimą, negalėdavo 
jo realizuoti. Tik reta kuri išvykdavo į Lenkiją, Švei
cariją ar Prancūziją.

Dievo Tarnas Jurgis Matulaitis, tada Petrapilio 
Kunigų Akademijos profesorius, slaptai atnaujinęs 
Marijonų vienuoliją, buvo suplanavęs steigti ir sese
rų vienuoliją, lenkių slaptų vienuolių pavyzdžiu. Iš
kėlęs iš Petrapilio Marijonų naujokyną į Šveicarijos 
Friburgą, buvo ten nusikvietęs ir porą kandidačių 
(Agotą Kudirkaitę ir Marcelę Jurevičiūtę) būsimajai 
seserų vienuolijai, bet 1914 m. kilęs pasaulinis ka
ras to plano vykdymą nutraukė. Tą sumanymą įvyk
dė, grįžęs į Lietuvą baigiantis karui, 1918 metais. 
Ten pat Marijampolėje, kur buvo Marijonų vienuo
lynas, jis subūrė pirmąsias kandidates ir išrūpino 
Seinų Vyskupo Antano Karoso kanoniško vienuoli

jos steigimo raštą (1918 m. spalių 15 d.).
Kongregacijos pirmoji vyresnioji buvo Petronėlė 

Uogintaitė, buvusi mergaičių namų ruošos kursų 
vedėja; kitos pirmosios seserys: Agota Kudirkaitė, 
Marcelė Jurevičiūtė, Emilija Burokaitė, Antanina 
Augustaitytė, Veronika Papečkytė, Petronėlė Staniš- 
kytė. Kūrimosi pradžioje daug padėjo Kun. Dr. K. 
Rėklaitis marijonas.

Vienuolija, įsikūrusi laisvoje, nepriklausomoje 
Lietuvoje, greit augo narių skaičiumi ir savo veikla. 
Namų ruošos kursai, našlaičių ir senelių prieglau
dos, knygynas ir spaustuvė buvo svarbus seserų įna
šas Marijampolėje, kuri kaip ir visas kraštas, po il
gos rusų priespaudos ir vokiečių karinės okupacijos, 
ryžtingai ir su entuziazmu kūrė naują gyvenimą.

Per dešimtį metų vienuolija, paaugusi skaičiumi 
ir veikla, knygynu ir “Šešupės” spaustuve — žinoma 
jau visoje Lietuvoje, 1928 m. išleidžia savo pirmąją 
atžalą Telšiuose. Telšių vyskupas pavedė seserims 
diecezinę spaustuvę, o šalia to jos plečia savo dar

bus kitose srityse: vadovauja kunigų seminarijos vir
tuvėje, įsirengia bažnytinių drabužių ir vėliavų dirb
tuvę ir įsteigia pradžios mokyklą.

Po įsikūrimo Telšiuose, kuriasi nauji vienuolijos 
skyriai vienas po kito visoj Lietuvoj. Draugijos ir 
parapijos paveda seserims savo laikomas vaikų bei 
senelių prieglaudas. Utenoje apskrities savivaldybė 
pakvietė seseris vadovauti ir vaikų prieglaudai. Se
serys pirmiausia perėmė “Saulės” draugijos vaikų 
darželį ir Šv. Vincento dr-jos senelių prieglaudą, o 
vėliau pati vienuolija steigia visą eilę vaikų darže
lių, Marijampolėje pradžios mokyklą ir perima iš Ži
burio draugijos Karklinių Žemės ūkio ir Namų ruošos 
mokyklą su ūkiu, laiko moksleivių bendrabučius, 
Kaune — studijų namus savosioms seserims. Dar po 
kelerių metų mokykla ir spaustuvė įsikuria naujose, 
erdviose patalpose. Šešupės spaustuvė išaugo ir dar
bų apimtimi: spausdino keletą katalikiškų žurnalų 
dideliais tiražais, tarp jų ir visi mergaitėms bei 
moterims skirti katalikiški žurnalai (“Moteris” — 25 
tūkstančiai, “Naujoji Vaidilutė” — 3 tūkstančiai, 
’’Liepsnos” — 15 tūkstančių).

Prieš pat antrąjį pasaulinį karą, kai Lietuva atga
vo Vilnių ir ten įsikūrė Socialinė Katalikių Moterų 
Mokykla, seserys laikė tos mokyklos moksleivėms 
bendrabutį, dvi seserys dėstė toje mokykloje, viena 
sesuo dirbo tos mokyklos pavyzdiniame vaikų darže
lyje ir buvo Vaikų Židinio vedėja (Vaikų Židinyje 
buvo teikiama neturtingiems ir priežiūros reikalin
giems pradžios mokyklos vaikams popietinė globa). 
Viena sesuo dirbo prie Socialinės Mokyklos veiku
siame Motinų Globos Centre.

1940 metais Kongregacijos jau turėjo 200 narių ir 
32 misijas. Seserys aptarnavo šias įstaigas: 14 vaikų 
darželių, 5 našlaičių prieglaudas, 10 senelių prie
glaudų, 3 pensijonatus, 2 mokyklas, “Šešupės” spaus
tuvę ir knygyną, Telšių vyskupijos spaustuvę.

Visą tą našią vienuolijos veiklą nutraukė komu
nistų okupacija 1940 metais, kuri nusavino spaustu
vę ir kitą vienuolijos nuosavybę, uždarė įstaigas ir 
išsklaidė seseris.
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DievoTarnas Jurgis Matulaitis 
(1871 — 1927) N. P. M. seserų 
kongregacijos įsteigėjas; kun. dr 
Kazimieras Rėklaitis, ilga
metis kongregacijos globėjas; sės. 
Petronėlė Uogintaitė (kairėje) pir
moji vyresnioji.

Laimei, 1936 met. vienuolijos šaka Įsikūrė Ameri
koje. Pirmosios seserys atvyko i Jungtines Amerikos 
valstybes kviečiamos Tėvų Marij’onų namų apyvo
kos darbams jų Įstaigose: Marianapoly Thomson, 
Conn, kolegijoj ir Hindsdale, Illinois — kunigų se
minarijoj. Po poros metų vienuolija Įsigijo savo na
mus Thompson, Conn., kur buvo inkorporuota Con
necticut valstybėje, gavo vyskupo leidimą novicija- 
tui ir , seserų skaičiui augant, pradėjo plėsti veiklą.

Amerikoje, kaip ir Lietuvoje, vienuolija, pagal 
Steigėjo jai Įkvėptą dvasią, stengiasi eiti Į žmones, 
suprasti gyvenimo keliamas problemas ir visuomenės 
reikalus, ir imasi tų darbų, kurie gyvenamose sąlygose, 
atrodo labiau reikalingi. Ir nuostabu, kaip Dievo Ap
vaizda ir realūs lietuvių reikalai pakreipia vienuoliją 
Amerikoje i tas pačias darbo sritis,kaip ir Lietuvoje,bū
tent, spaudos darbus, visokeriopą patarnavimą žmo
gui, pradedant kūdikių lopšeliu, paskui vaikų darže
liuose, mergaičių bendrabutyje, stovyklose, organi
zuojant rekolekcijas mergaitėms, moterims, šeimoms ir 

baigiant tarnyba žmogui, globojant jį senatvėje ir 
ligoje.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse vienas iš labai 
ryškių Kongregacijos darbų yra stovyklos. Mergai
čių stovykla seserų organizuojama kasmet jau nuo 
1944 metų vasaros, kur šimtas su viršum mergaičių 
netik atostogauja, žaidžia, linksminasi, bet ir mokosi 
lietuviškų dainų tautinių šokių, gilina lietuvių kal
bos žinias, susipažįsta su lietuvių literatūra ir bend
rai tautos kultūrine kūryba. 1970 metais ši stovykla 
iš Putnamo vienuolyno sodybos perkelta i stovyklai tin
kamesnes sąlygas Vermonte, naują stovyklavietę pa
vadino Neringa. Vienuolija įsigijo šią vietą tikslu 
padėti lietuviškajam jaunimui. 1970 metais tenai jau 
įvyko kelios jaunimo stovyklos, tarp jų moksleivių 
ateitininkų stovykla. Stovyklų organizavime Ameri
koje ši Kongregacija yra išvariusi gilią vagą. Ji pir
moji pradėjo jas organizuoti. 1971 metais Neringoje, 
Vermonte, įvyksta 28-toji mergaičių stovykla, o 
Dainavoje, Manchester, Michigan tokio pat pobū
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džio — 15-toji. Taip pat jau 15 metų kaip seserys 
talkina “Dainavoje” ir kitose ten vykstančiose stovy
klose. O ir kitose vietose bei kitų suorganizuotose 
stovyklose seserys mielai Įsijungia i talką.

1948 metais prelatui P. Jurui padedant, seserys Įsi
gijo spaustuvę, kuri yra motiniškajame name, Put
nam, Conn. Čia spausdinama eilė knygų, žurnalų ir 
vienintelis laisvajame pasauly vaikų laikraštis “Eglutė”. 
“Eglutę” pačios seserys redaguoja ir administruoja. Ji- 
pradėta leisti 1950 metais, taigi jau 20 metų. “Eglutės” 
skaitytojams, vaikams ruošiamos šventės, daromi jos 
skaitytojų rašinių ir piešinių konkursai. Taip pat 
leidžiamos vaikams Įvairios knygos. Buvo išleista ir 
tokių autorių kaip V. Tamulaičio “Svirplio muzikanto 
kelionės” dvi dalys, A. Giedriaus “Užburti keliai”, 
Nijolės Jankutės “Kaip Algiukas vėjo ieškojo”. Vai
kų buvo mėgiama knygelė “Algis ir Elytė”, spalvavi- 
mo knygutė “Pupučio skėtis”, tėvų vertinama “Tri
spalvė”.

Seserys tęsia jaunimo auklėjimą laikydamos mer
gaičių bendrabuti. Bendrabutis Putname veikia nuo 
1946 metų. Bendrabutietės lanko mergaičių gimna
ziją ir kolegiją, vedamą Sv. Dvasios Seserų. Mergai
tės mokosi lietuvių kalbos, susipažįsta su savo tautos is
torija ir kultūra. Joms už lietuvių kalbą duodami kre
ditai jų atatinkamose mokyklose.

Seserys priėmė i savo Motiniškojo namo sodybą 
ir ALKĄ — Amerikos Lietuvių Katalikų archyvą, ku
ris prelato P. Juro Įsteigtas ir šiuo laiku globojamas. 
Kongregacija tęsdama savo seną tradiciją rūpinasi 
senelių ir ligonių globa. Juk jos Lietuvoj buvo net 
vadinamos Vargdienių Seserys. Tam tikslui jau nuo 
1942 metų Thomnson, Conn, laikomi Poilsio Namai, 
“Villa Maria” vadinami. 1968 metais pastatyti nauji, 
moderniški namai Putnam, Conn., pusė mylios nuo 
Motiniškojo Namo, pavadinti Kongregacijos steigėjo 
vardu “Matulaičio Namai”, kur senatvėje ir ligoje 
randa globą jos reikalingi. 1971 met. baigtas irenti 
paskutinis sparnas, dabar šiuose namuose telpa 120 
gyventojų. Thompsono Marijos Viloje liko kiek svei
kesni, pajėgesni seneliai, juose gali gyventi 32 žmonės.

Kartu su pokario emigracijos banga Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Seserų būrelis, (astuonios) atvy
ko Į Kanadą. Joms padėjo atvykti ir Įsikurti Jungt. 
Amerikos Valstybėse gyvenančios seserys. Kanadoje 
Įkurti du namai: Toronte ir Montrealy. Tų namų 
seserys, šalia darželio, moko vaikus katekizmo lie
tuvių parapijose, rengia pirmajai Komunijai ir Su
tvirtinimui, abejose lietuvių kolonijose padeda atei
tininkams ir dirba lietuvių šeštadieninėse mokyklose. 
Jų namai yra visada atviri lietuviškajam jaunimui 
ir Įvairiems lietuvių susibūrimams.

Kongregacijos ryšiai su visuomene artimi. Todėl 
jų Motiniškam name, Putnam. Connecticut vyksta 
Įvairius suvažiavimai, kursai, rekolekcijos, šeimų die
nos. Vienas iš didelių suvažiavimų Įvyksta kasmet 
vasarą, tai Lietuvių susiartinimo šventė, kuri sutrau
kia apie 3000 lietuvių, kur tikrai lietuviai Jaučiasi 
tarytum Lietuvoje. Tam skiriama visa tos dienos 
programa. Seserys pasiryžusios savo veikimą taikinti 
naujiems gyvenimo reikalavimams, akylai stebėdamos 
mūsų, lietuvių, ir šio krašto gyvybinius reikalus ir 
Bažnyčios atsinaujinimo rodomą krypti. Tačiau sese
rų skaičius nedidelis (šiuo metų visos vienuolijos nau

jų pašaukimų mažai turi),todėl ir veikla negali būti 
taip išplėsta, kaip lietuvių visuomenė ir pačios sese
rys norėtų. Šiuo metu Kongregacijai laisvajam pasau
ly vadovauja Sesuo M. Aloyza — Ona Šaulytė.

Kongregacija turi 44 nares. Vienuolija Lietuvoje 
buvo uždaryta 1940 metais, Lietuvą užėmus komu
nistams. Ten šiuo metu joks veikimas negalimas, Lai
svojo pasaulio seserys laukia dienos, kada galės vykti 
Į Lietuvą ir tenai rūpintis Kongregacijos atstatymu, 
bei pagalba mūsų žmonėms, kurie trokšta laisvės ir 
pilnutinio dvasinio gyvenimo.

KONGREGACIJOS SVARBIEJI ĮVYKIAI JUNGTINĖSE 
VALSTYBĖSE NUO 1936 METŲ

1936 m. Iš Lietuvos pirmosios seserys atvyko į Mariana- 
polj, Thompson, Connecticut.

1937 m. Trys seserys pradeda darbą Marian Hills semi
narijoj, Hinsdale, Illinois.

1939 m. Įkurtas vienuolynas Villa Maria, Thompson, 
Conn. — pirmas nuosavas namas.

1940 m. Pradėtas novicijatas Jungt. Valstybėse Villa 
Maria vienuolyne.

1942 m. Įsigytas Šv. Juozapo namas ir pradėti senelių 
poilsio namai, Thompson, Conn.

1943 m. Nupirkta vaikų prieglauda su dideliu žemės plo
tu prie Putnam, Conn, ir ten perkeltas Motiniš
kasis namas ir novicijatas.

1944 m. Pradėta mergaičių stovykla Putnam, Connecticut.
1946 m. Įsteigtas mergaičių bendrabutis.
1948 m. Iš Vokietijos į Kanadą atvyko 8 seserys ir pra

dėjo dirbti Toronte vaikų darželyje — diecezijos 
įstaiga.

1948 m. Įsteigta spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, 
Connecticut.

1950 m. Pradėta spausdinti “EGLUTĖ”, 1952 m. perimta 
jos adminstracija, o 1959 m. seserys perėmė ir 
jos redagavimą.

1951 m. “Raudondvaris” — pastatytas Putname, kuriame 
įvairiais metų tarpais buvo: mergaičių bendrabu
tis, stovykla, rekolekcijų namai, suvažiavimų ir 
kursų buveinė.

1953 m. Įsteigtas vaikų darželis Montrealyje, Kanadoje ir 
seserys moko šeštadieninėje mokykloje.

1955 m. Seserys perima iš Seserų Kotryniečių vaikų dar 
želi Toronte, pradeda darbą šeštadieninėje mo
kykloje, katekizuoja vaikus, globoja jaunųjų 
ateitininkų organizaciją.

1955 m. Pašventinta naujoji Marijos šventovė — koply
čia, Putnam, Conn.

1956 m. Atsisakyta nuo vaikų lopšelio vadovybės pareigų.
1957 m. Pradėta Mergaičių stovykla “Dainavoje”, Man

chester, Mich.
1958 m. Pastatytas naujas vienuolynas ir darželis Mont

realyje, lapkričio 30 d. pašventintas.
1960 m. Pastatyti ir lapkričio 27 d. pašventinti Toronte 

Lietuvių Vaikų Namai.
1963 m. ALKA perkelta į naujai pastatytas patalpas 

Putnam, Connecticut.
1968 m. Matulaičio Namai Putnam, Conn., gegužės 19 

pašventinti ir atidaryti.
1970 m. Perkelta Mergaičių stovykla į Vermontą, “Ne

ringą”.
Lietuvoje steigiant vienuoliją oficialus vardas buvo: 

Congregatio Sororum Pauperum sub titulo Immaculatae 
Conceptionis Beatae Mariae Virginis; Nekaltai Pradėto
sios švenčiausios Panos Marijos Vargdienių Seserų Kon- 
gregaciia; trumpai vadinamos — Vargdienių Seserų Kon
gregacija. Vėliau pavadinimas sutrumpintas — Nekaltai 
Pradėtosios Švenčiausios Mergelės Marijos Seserų Kon
gregacija.

** *
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ALĖ RŪTA

SKEVELDROS

Ir sulinko maldoje keliai 
apie gyvenimą galvojant-----
Kaip ėjau savo kelią 
kasdien į rytojų ? —
Ar pro miglą ir dumblą tirštą?
Ar nukirstas mano kelias ? 
Malda lūpose miršta, 
suvirpėjus keliams* « *

Tiek mažai turiu duoti 
už dideles dovanas, 
draugai. — 
Palikit mane, turtingą 
jūsų prisiminimu. — 
Apmąstyti.* * *

Akmenėliai rieda pakalnėn, 
prie upių žaidžia vaikai. — 
Eglė pasakoj lipa i kalną, 
prakaituoja sakais.
Ten kalno žėrinti viršūnė, 
su ilgesiu į ją žvelgiu, — 
ji tavo siela spinduliuoja, 
aš spindulį iš jos vagiu, 
kad prasiveržt pro plėšrią tamsą, 
kuri eglę trauktų žemyn, 
jei pasaka tikrovėj negyventų, 
jei neįdėčiau jos širdin.

* ♦ *

Įsiklausau į sielą, 
kaip miško aidą. — 
Saulė leidžias. —
Aušra ten išsiskleidžia 
ir man priartėja, 
kaip orchidėia.
Ir nors diena — kaip ledas — 
slys pasisukimuos, — 
siela nurimus.

* * *

Gyvenime, koks esi? — 
Akmuo, 
siauras takas, 
tamsus debesys?-----
Apkabinsiu kaip brolį, 
ir pro rūką 
skausmingai 
jieškosiu saulės. — —♦ * *
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IŽDAGŲ UOGINTAI

(ISTORINIS ŠKICAS) (4)

JUOZAS ERETAS

“Vargdienių Seserų” vyresnioji (1918 —1926)
Nerimaudama savo nuošalume, 1918 m. Uogintai- 

tė vėl atvyko Marijampolėn. Bet dabar į jos gyveni
mą Įžengė švento atminimo asmenybė — kun. J. Ma
tulevičius MIC (1871-1927). Jis — kaip jau buvo mi
nėta — dar Friburge sumanė šalia savo marijonų 
įkurti ir atitinkamą moterišką papildymą, kongrega
ciją. Ši, jo manymu, turėjo visuomenėje apaštalauti 
Ingenbohlio kryžiečių dvasia, bet ta slapta forma, ku
rią jis buvo matęs Varšuvos lenkaičių tarpe. Tuo 
tikslu jis dar 1912 m. iš Lietuvos buvo atsikvietęs 
kun. F. Kudirkos, Friburge marijonų veiklai besiruo
šiančio, seserį Agotj (g. 1878) ir jos draugę Marcelę 
Jurevičiūtę (g. 1881). Pirmoji buvo šeimininkė to “dūl
inus studiorum’’, kur marijonai gyveno, o antroji jai 
padėjo. Kartu jos, kiek leido šeimininkavimas, ruošėsi 
vienuoliškam darbui. Bet 1914 m. suliepsnojęs karas 
sutrukdė ir šį užsimojimą. Tačiau Matulevičius neat
lyždamas, 1918 m.,nūnai jau laisvoje tėvynėje, tęsė 
Šveicarijoje pradėtąjį darbą: spalio 15 d. jis Mari
jampolėje įsteigė viešai veikiančią “Nekaltai Pradėto
sios Švenčiausios Panos Marijos Seserų Kongrega
ciją”. Jis parašė ne tik įstatus, bet ir paruošė gerą 
pluoštą nurodymų vienuoliškam gyvenimui.

Bet kas šiai kongregacijai vadovaus? Jo laimei čia 
pat vietoje pasitaikė, naujus planus ausdama, Petro
nėlė Uogintaitė. Po kelių pasikalbėjimų su ja Matule
vičiui paaiškėjo, kad ši “ingenbohlietė” tinka ne tik 
į vienuoles, bet esamose sąlygose ir į vyresniąją, tai
gi jis ją ir paskyrė “Vargdienių Seserims” vadovauti.

Pirmųjų jos bendradarbių tarpe užtinkame iš Fri
burgo sugrįžusias Kudirkaitę ir Jurevičiūtę, įstojusias 
į noviciatą. Pirmąją įkūrėjas 1920 m. atsikvietė į Vil
nių, kur jis ėjo arkivyskupo pareigas, vaikų prieglaudai 
vesti, antroji liko toliau dirbti Marijampolėje.

Pradžia buvo sunki ir pilnai atitiko tam vardui, 
kuris toms pasišvcntėlėms buvo duotas. Laimė, kad 
Matulevičiui kaip arkivyskupui persikėlus į Vilnių, 
naujagimį ėmė globoti uolusis marijonas kun. Kazi
mieras Rėklaitis (1888-1967), kuris beveik per penke- 
ris metus (1918-1923) buvo pirmutinės vyresniosios 
dvasios vadas bei artimiausias jos bendradarbis.

Naujo vienuolyno atramos punktas buvo Uogintai- 
tės vedama Mergaičių ūkio ir amatų ruošos mokykla 
ir prie jos veikianti valgykla ir bažnytinių rūbų bei 
dailės darbų dirbtuvė. Pilnai įvertindamas vyresnio
sios atsineštą “kraitį”, kun. Rėklaitis savų “Atsimini

muose” apie ją šitaip atsiliepia: “Pirmoji viršininkė 
(galima sakyti ir fundatorė) atidavė visą savo turtą 
naujai vienuolijai palaikyti”. Bet greit uoli vadovė už
simojo plačiau: įsteigė pradžios mokyklą ir keturkla
sę mergaičių mokyklą su bendrabučiu vadinamu pen- 
sijonatu. Tuo Uogintaitė, kitų paremta, ne tik pildė 
tėvo Florentino ir arkivysk. Matulevičiaus programų 
dalį, bet dar tapo — bent administracijos srityje — 
Pečkauskaitės įpėdinė Marijampolėje.

Skyrium minėtina dar į “Šešupės” spaustuvę iš
auganti sava spaustuvėlė. Ji yra tolimas aidas Šv. Pau
liaus Draugijos spaustuvės, kurią Friburge aptarnavo 
to paties vardo seserys. Jų apaštalavimas — pastan
gos gerąja spauda prisidėti prie žmogaus tobulinimo 
— kun. Milukui 1902-03m. buvo padaręs tokį įspūdį, 
kad jis — kaip jau girdėjome — siūlė įsteigti panašų ir 
lietuvaičių vienuolyną. Panašius planus ten pat. svars
tė taip pat paulietėmis susižavėjęs ir kun. J. Vailokai
tis. Jam — kuriam dar talkino kun. K. Rėklaitis — tik
rai prieš pat rusų revoliuciją (1917 m.) Petrapilyje 
pavyko, bent trumpam laikui, sulipdyti tokią, irgi ŠV. 
Pauliaus vardu pakrikštytą, draugijėlę. O dabar tą su
manymą įkūnijo, tik platesnės programos ribose, 
Vargdienių Seserų aptarnaujama “Šešupės ’ spaustuvė.

Į tokius darbus, kaip pirkti ir įrengti, statyti ir 
remontuoti, siuvinėti ir megzti, virti ir vaišinti, Uogin
taitė iš prigimties buvo linkusi, nes buvo praktiška 
bei naginga kaių ir visi Uogintai. Būdama “gaspa- 
dinė” ir “gaspadorius” viename asmenyje, ji žymia 
dalimi tiko tiems reikalavimams, kuriuos Matulevi
čius statė pirmajai kongregacijos viršininkei. Ji per 
aštuoneris savo vadovavimo metus (1918-1926) “įže
mino” vienuolyną, įrengdama tokį židinį, kur seselės 
galėjo pasišvęsti savo pašaukimui. Namų ruošos mo
kykla buvo išaugusi į visuomenės ruošos mokyklą, 
bent religiniu atžvilgiu.

Tarp 1824 ir 1926 metų šio rašinio autorius, at
silankydamas Marijampolėje, dažnai užsukdavo ir į 
jos buveinę Petro Kriaučiūno gatvėje. Nors aš iš jos 
buvau “paveržęs” Uogintų augintinę Oną Jakaitytę, 
ji mane visada maloniai priimdavo ir vaišindavo to
kiomis, jos pačios skaniai paruoštomis porcijomis, ku
rias ir miškų kirtikas sunkiai būtų įveikęs. Su pasiten
kinimu ji aprūdydavo ir seselių aptarnaujamus kuklius, 
bet švarius įrengimus, kurie buvo tikras jos (ir Ingen- 
bohlio) atspindys. Prie puoduko kavos ji, iš savo kiek 
rauplėto veido gudriomis akutėmis žvelgdama į svetį 



gyvai pasakodavo savo atsiminimus, kuriuos lydėda
vo kampuotais žestais:

"... Mokslo metai Šveicarijoje buvo gražūs ir 
naudingi. Mes gyvenome laimingai, nes kryžietės mus 
meilingai globojo. Laimingi jie buvo ir tuo, kad galė
jome ne tik mokyti, bet ir ruoštis aukštesnei paskir
čiai. Todėl mūsų ratelis, sudarytas iš pustuzinio vie
nodai nusistačiusių mergaičių, darniai sutarė. Bet, 
nepaisant tokio motiniško globojimo iš kryžiečių pu
sės,mus nekartų kankino tėvynės ilgesys. Tą skausmą 
bent kiek sumažindavo atsilankymai mūsų Friburge 
studijuojančių kunigėlių, laikančių mus moterišku 
‘Rūtos” papildymu. Jų konferencijos ir pamokymai 
gerokai praplėtė mūsų horizontą. Mus pradžiuginda
vo ir iškylos į Maironio apdainuotąjį Luzemą grės
mingo Pilotaus kalno papėdėje. Praturtino mūs dvasią 
ir atsilankymas Einsiedelne su tenykščiu stebuklingu 
Švenč. Panelės paveikslu, kuris priminė mums Švenč. 
Mergelės Marijos paveikslą Vilniaus Aušros Vartuo
se. Žinoma, netrūko nei nemalonumų, ypač kai finan
siškai nepajėgdavome galų su galais suvesti, nes nors 
1900 m. Amerikoje įsteigta šalpos draugija “Moti
nėlė” ir mūsų neužmiršo, mums dažnai būdavo striu
ka su pinigėliais . ..”

Tiek prisimenu iš jos nušviestų Ingenbohlio metų. 
Bet iš Alpių krašto grįžkime į Lietuvos “lygius laukus”, 
kur dar silpnos naujakurės reikalais, ypač seserų reli
giniu gilinimusi, uoliai rūpinosi kun. Rėklaitis. Tuo 
subtiliu, daug takto ir įsijautimo reikalaujančiu klau
simu jis savo “Atsiminimuose” šitaip pasisako: “Sese
rų branduolį sudarė, tiesa, geros valios mergaitės, bet 
visos buvo nedidelio išsilavinimo, ūkininkų dukros. 
Reikėjo joms dėstyti pirmuosius dvasinio gyvenimo

P. AUGIUS BAŽNYTKAIMIS

pagrindus, žodžiu — būti lyg jų naujokyno vedėju. 
Be teoretinių žinių tekdavo rišti ir praktiškus klausi
mus: kandidačių priėmimo, kitų pašalinimo, kilusių 
nesusipratimų sprendimo ir panašiai. Per penkerius 
metus daug darbo pašvenčiau šiai vienuolijai pasta
tyti ant kojų. Tas, žinoma, atsiliepė į mano pareigas 
Marijonų vienuolyne. Ten man ne kartą prikaišiojo, 
kad daugiau seserims tarnauju negu saviesiems”. Šis 
pasisakymas bent iš dalies nušviečia tą situaciją, ku
rioje pirmoji motina bandė savo vienuoliją pakelti į 
aukštesnį lygį.

Novickaitė pakeičia Uogintaitę (1926)
Uoliam globėjui gavus naują paskyrimą Ameriko

je, seserys dar labiau pajuto reikalą sustiprinti religinį 
ugdymą bei kultūrinį pasistiebimą iš vadovybės pusės. 
Bet neatrodo, kad Uogintaitė tam būtų galėjusi imtis 
iniciatyvos, nes ji liko ištikima tai tradicinei katali
kybei, kuri nuo senovės gaubė lietuvišką kaimą. Dva
sios plonybės, aukštesnės kultūrinės vertybės — ne jos 
dalykas. Ir Ingenbohlis jos šiuo atžilgiu negalėjo pa
keisti, nes ji ten nėjo naujokės mokslo, o pasitenkino 
eilinės mokinės vaidmeniu. O paskui, ant pirmo pasau
linio karo griuvėsių kuriant kongregaciją, reikėjo ne 
tiek mokslo laimėjimų ir mistiškų polėkių, kiek pra
kaito ir pūslėtų rankų. Taip viršininkė pati dirbo, to 
laukė ir iš savo seselių, kurioms prie statybos tekdavo 
net kalkes maišyti, žvyrą košt, plytas į trečią aukštą 
nešti. Tai buvo askezė, kurią viena anų dienų lūdinin- 
kė taip suformulavo: “Sunkus darbas, juoda duona, 
kieta lova”. Tokia simbolika ano meto kaimo žmonės 
vaizduodavo vargingą gyvenimą,

Suprantama, kad vienuolės religinis gyvenimas 
turėtų siekti tokių gelmių, kad ne tik ji pati taptų 
kilnesne, o ir kitus galėtų vesti prie didesnės tobuly
bės. Bet tam pasiekti reikia susikaupimo, vedančio į 
tokią sferą, kurios šviesoje ir kasdieniškas darbas 
įgautų gilesnę prasmę. Mintis, kad darbas yra pačios 
geriausios rekolekcijos, apima tik dalį tiesos, kuri te- 
atsiskleidžia tik antgamtiškai apšviestam regėjimui. 
Tad kongregacijos įsikūrimo fazei pasibaigus, reikėjo 
didesnio sudvasinimo.

Kartu su šiuo religiniu procesu vyko dar ir socio
loginis, nes šalia kaimų dabar vis sparčiau augo mies
tai, kuriuose išsivystė ir naujas lietuvių sluoksnis — 
miestelėnai. Kadangi jų mentalitetas gerokai skyrėsi 
nuo kaimiečių dvasios, reikėjo ir vienuolynui “žengti 
į miestą”. Neatrodo, kad Uogintaitė, savo giliausias 
šaknis turėdama kaime, būtų galėjusi persikelti į tą 
miestą, kuris nūnai vis stipriau ėmė formuoti ir kan
didates vienuolynui. Tad ar nebuvo atėjęs laikas va
dovavimą atiduoti į kitas rankas?

Kad toks sumanymas organiškai plaukė iš bendro 
keitimosi proceso mūsų visuomenėje patvirtina lygia
gretus reiškinys ateitininkų viršūnėje, kur beveik tuo 
pačiu metu (1927 m.) iš kaimo kilusį Dovydaitį pa
keitė gydytojo ir burmistro sūnus Šalkauskis.

Uogintaitės atleidimą iš eitųjų pareigų paskubino 
ir generaciniai skirtumai, kurie neaplenkia nei vienuo
lynų. Būdama 16 metų jaunesnė už Uogintaitę, nau
joji motina priklausė jau kitose sąlygose išaugusiai 
kartai, turinčiai ir kitokias pažiūras vienuolynų sri
tyje.

Nors istorikui atrodo, kad šis perėjimas buvo natū
ralūs, reikalingas ir naudingas, jis betgi nevyko visai 
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sklandžiai. Tai suprantama, nes ir vienuoliškas gyveni
mas turi savo žmogišką aspektą. Bet nepaisant karčių 
išgyvenimų, pirmoji motina ir naujoje santvarkoje liko 
ištikima savo pašaukimui. Tokiu būdu Vargdienių 
Seserų “Morta” savo nepamainomu praktiškumu ir 
toliau dėjo tuos realius pagrindus, be kurių ir dva
singiausia kongregacija negali gyvuoti.

6. Kunigunda Uogintaitė, mokytoja (g. 1893)
Įdomi buvo ir aštuoneriais metais už ją jaunesnė 

sesuo Kunigunda, kuri dėl pamėgimo rudos spalvos 
drabužių, šeimos narių buvo vadinama “ruda teta”, 
panašiai kaip jie vienuolę vadindavo “juoda teta”. 
Kur ir kaip ji išsimokslino, šiandien sunku tiksliai 
susekti, tik yra žinoma, kad ji dar prieš pirmą pasau
linį karą Petrapilyje ėjo kaikuriuos kursus ir kad ji 
Nepriklausomybės laikais kart-kartėmis lankydavosi 
Vokietijoje, pav. Hannoveryje, kur tobulinosi vokie
čių kalboje. Ji buvo išprusinta, plačiai apsiskaičiusi, 
gerų manierų — tikras pavyzdys iš kaimo išaugusios, 
bet jo nesibaidančios inteligentės.

Stipriai pabrėždama savo naują miestiškumą, ji 
ir mokines stengėsi įstatyti į tas pačias vėžes. Tuo 
ji siekė pakelti jų moralinį lygį, sustiprinti moterišką 
savigarbą, padidinti jose meilę kultūriniams tur

tams ir pripratinti prie tikslios bei dailios tvarkos 
visuose darbuose. Panašiai ji mėgino veikti ir ber
niukus, skiepydama juose didesnę pagarbą mergai
tei ir bendrai moteriai. Bet savitvardos ir tam tikro 
viršenybės jausmo sulaikoma Kunigunda nesimaišė 
į mokinių tarpą, o iš savo aukštesnės pozicijos jiems 
tvirtai, kartais net rūsčiai statydavo savo reikala
vimus. Šalia mokyklinio darbo ji rėmė — privačiai, 
neorganizatoriškai — moterų judėjimą, ypač jo eman- 
cipines tendencijas. Tam tikra, žinoma, siaura pras
me, ją būtų galima vadinti “Šakių gimnazijos Peč- 
kauskaite”, kuriai betgi trūko Pečkauskaitės spindu
liavimo bei Šatrijos Raganos plunksnos. Su “pana Ma
rija” Kunigunda buvo susipažinusi dar prieš pasauli
nį karą, lankydamasi pas seserį Petronėlę Marijam
polėje. Jai buvo žinomi svarbesnieji Foersterio vei
kalai, kurių turinį ji su pamėgimu perduodavo savo 
mokiniams.

Būdama ne perstipriausios sveikatos — jai grėsė 
džiova — “rudoji teta” sustiprėti dažnai vykdavo į 
kurortus, pavyzdžiui į vokiečių Schwarzwaldą. Ji 
anksti pasitraukė iš mokyklos, berods dar apie 
1937 metus. Protarpiais ji viešėdavo Gražiškiuose pas 
brolį Antaną. Tame miestelyje ji ir dabar (1971 m.) 
gyvenanti.

J. PAUKŠTIENĖ MOTINYSTĖ

VAIKO AUKLĖJIMAS
ŠEIMOJE

IF
D. PETRUTYTĖ

ESMINIS DALYKAS

Paskutiniame dešimtmetyje JAV reiškiasi labai 
gyvas domėjimasis Montessori auklėjimo principų 
pritaikymu šeimoje arba vaiko auklėjimu šeimoje. Tai 
labai svarbus ir esminis dalykas montesorinio auk
lėjimo sistemoje, kur įsakmiai yra pabrėžiama, kad 
žmogaus — vaiko — auklėjimas (ne mokymas) turi 
prasidėti nuo pat jo gimimo. Šis požiūris darosi itin 
reikšmingas, kai naujieji psichologiniai tyrinėjimai vis 
apčiuopiamiau įrodo, kad tai ką žmogus gauna ir įsi
savina kūdikystėje, lieka pačia svarbiausia asmeny
bės dalimi per visą jo gyvenimą.

Kūdikystė ir vaikystė, nėra nereikšmingas, perei
namasis laikotarpis žmogaus gyvenime. Anaiptol, vai
kystė yra sau vertybė, esminio pobūdžio vertybė,
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kadangi tuo metu vyksta intensyvus asmenybės kū
rimo vyksmas. Pagrindinis šio kūrybinio vyksmo au
torius yra pats vaikas. Tačiau jo darbo našumas ir kū
rybinis vertingumas priklauso nuo tėvų, o ypač nuo 
motinos išmintingos pagalbos, nuo jų praktiško pasi
ruošimo, kaip tą pagalbą teikti. Nors kūdikystės laiko
tarpis, palyginus ji su visu žmogaus gyvenimu, yra la
bai trumpas, bet jis yra lemtingas žmogaus gyvenime. 
Kodėl?

Šituo, kūdikystės, laikotarpių vyksta labai gyva ir 
stipri sąveika tarp prigimties, jos atsineštinių galių 
ir gyvenamosios aplinkos. Abu žymieji pedagogai 
— Montessori ir Piaget — dvasinį žmogaus vystymąsi 
laiko tąsa jo fizinio augimo. Jų nuomone aplinka tei
kia maistą ne tik fizinių organų augimui, bet taip pat 
ir dvasinių galių plėtrai: proto, valios ir jausmų. 
Tačiau Montessori ypatingai pabrėžia tinkamo maisto 
reikalingumą sveikai ir normaliai dvasinei žmogaus 
plėtrai. Jos nuomone, vaikui gimus reikėtų daug aty- 
džiau ir stropiau rūpintis dvasinio prado maitinimu 
ir priežiūra, nei kūno.

Kaip fizinio maisto gaminiai yra nevienodos ko
kybės — vieni geriau, kiti blogiau, o treti net žalingai 
veikia fizinio organizmo augimą — lygiai taip pat 
yra su dvasiniu maistu, kurio užduotis yra ne tik pa
laikyti psichinio gyvenimo plėtojimąsi, bet jį skatin
ti, stiprinti, įkvėpti. Todėl esminis dalykas šeimi
niame auklėjime yra specialios aplinkos paruošimas, 
kuri teiktų kaip galima geresnį, sveikesnį ir sotesnį 
maistą mažamečių vaikų beatsiskleidžiančiai dvasiai.

ESMINIS SKIRTUMAS
Iki šiol mažai kas galvojo, kad šeimoje reikėtų 

paruošti vaikui specialią aplinką su tam tikrais daik
tais joje. Iš tikrųjų, tai nieko nuostabaus. Juk lygiai 
taip pat prieš šimtą mietų, niekas negalvojo apie 
specialaus maisto paruošimą kūdikiui. Jį maitindavo 
tuo pačiu suaugusiųjų maistu. O kadangi bedantė 
kūdikio burnelė negalėjo sukramtyti kieto maisto, 
k. a.: duonos, mėsos, bulvių ir kt. d., tai šis veiks
mas buvo atliekamas motinos, auklės ar, bendrai ta
riant, suaugusiojo. Po to, sukramtytą tyrę uždėję, 
dažniausiai, ant neplauto piršto, įbrukdavo bedantėn 
kūdikio burnelėm

Šleikštu, nekalbant apie bacilas, bet juk tai dar ne 
galas žmogų žudančio veiksmo. Sukramtytoji tyrė, 
nors ir buvo kūdikio lengvai nuryjama, bet sunkiai 
virškinama, o kaikuris maistas ir visai nevirškinamas, 
kas sukeldavo skausmingus viduriavimus, o neretai vi
sa tai baigdavosi ir kūdikio mirtimi. Tačiau, kas tada 
žinojo apie vidinę kūdikio sandarą ir jos fiziologiją? 
Kas galvojo, kad kūdikio virškinamasis traktas dar 
nėra pilnai išsivystęs ir ne viską gali suvirškinti, 
ką valgo suaugęs žmogus. Visai panašūs dalykai de
dasi šiandien iš požiūrio į vaiko dvasios maitinimo 
reikalus arba jo auklėjimą.

Visais laikais buvo daug kalbama apie auklėjimą, 
o šiandien turbūt daugiausia. Tačiau, kaip anksčiau, 
taip ir dabar, auklėjimo samprata daugumos galvose 
yra ta pati, būtent: suaugusiojo tiesioginis veikimas 
į nesuaugusįjį (vaiką ar jaunuolį), stengimasis savo 
nuožiūra jį formuoti, mokyti, ir net prievartos būdu 
reikalauti, kad jis beatodariškai paklustų mūsų va
liai mūsų norams, o neretai ir mūsų užgaidoms.

Spaudoje ir paskaitose nuolat susiduriame su 
būdingu auklėjimo paryškinimu: žmogų auklėti — tai 
tarsi iš granito, medžio ar molio gabalų sukurti me
no kūrinį. Todėl išauklėti ir išvystyti žmogaus asme
nybę esąs nelengvas uždavinys. Sakyčiau, ne tik ne
lengvas, bet neįmanomas, nes žmogus yra gyvas su
tvėrimas, kuris atsineša su savim jo prigimtin įdieg
tus vystymosi dėsnius. Tų dėsnių nepažinimas, jų 
laužymas ir sukuria įtampą šeimoje. Nesiskaitydami 
su psichofiziologiniais dėsniais, mes silpniname ir ža
lojame būsimo žmogaus asmenybę, jo dvasinį po
tencialą.

Keista ir nesuprantama, kad XX-jo š. pabaigoje, 
iškilieji pedagogai tebelygina vaiką su negyva me
džiaga. Tai viduramžių palikimas, kada vaikas buvo 
laikomas “tabula rasa”, — lenta ant kurios galėjai ra
šyti ką tik nori pagal savo subjektyvią išmonę. Lai
kui bėgant buvo padarytas “pagerinimas” vaiko sam
pratoje — imta skelbti, kad vaikas esąs medžiagos 
masė iš kurios tėvai, privalą iškalti, išskaptuoti ar 
nulipdyti meno kūrinį, atseit, padorų ateities žmogų.

Šitokios auklėjimo sampratos poveikyje “iškaltieji 
ar nulipdytieji meno kūriniai” ima, ne juokais, gąsdinti 
mus pačius, kelti siaubą ir pasibaisėjimą. Ir gerai. 
Galbūt dabar pabusime. Galbūt, matydami kas vyks
ta, susimąstysime ir pasistengsime pakeisti per šimt
mečius susidariusius klaidingus įsitikinimus apie 
vaiką, jo formavimą, auklėjimą ir jo mokymą. Niekas 
neatsitinka be priežasties, tuo labiau toks šiurpus 
vaikų ir jaunuolių pakrikimas. Tačiau priežastis glū
di ne ten, kur mes jos jieškome — ne žmogaus ne
tikusioje prigimtyje, ne tėvų nesugebėjime auklėti, 
bet kladingoj auklėjimo interpretacijoj.

Senoji auklėjimo samprata, kuri nuvedė civi
lizuotą žmoniją į šunkelius, turi būti pakeista nauja, 
atatinkančia gyvo, augančio ir bręstančio žmogaus 
fizinius ir dvasinius poreikius.

Naujoji arba montesorinė auklėjimo samprata 
visiškai skirtinga nuo senosios. Ji skiriasi iš pačių pa
grindų nuo to, kuo buvo vadovaujamasi per šimt
mečius ugdant jaunąsias kartas. Taigi, nors pats žodis 
“auklėjimas” ir pasilieka tas pats, tačiau jo prasmė 
yra visiškai nauja, su nauju turiniu, reikalaujančiu 
naujos orientacijos, gilios išminties ir praktiško pa
siruošimo.

Montesorinis auklėjimas yra išmintinga, konstruk
tyvi ir sąmoninga pagalba augančio žmogaus gyve
nimui. Gyvenimas čia suprantamas plačia prasme, 
kuris apima žmogaus — vaiko — fizines, dvasines ir 
intelektines galias.

Šitas auklėjimas įpareigoja mus l)susipažinti su 
vaiko psichologija, kuri, iki 7 m. amžiaus yra skirtin
ga nuo suaugusio žmogaus, 2) susipažinti kaip vaike 
įsikūnija dvasia, kaip susikuria inteligencija ir kaip 
ji, savo ruožtu, kuria valią ir kitas dvasinio pasaulio 
jėgaines ir 3) žinoti kaip sudaryti palankias sąlygas 
vaiko formavimuisi.

Čia ir glūdi esminis skirtumas tarp senosios ir 
montesorinės auklėjimo sampratos. Ne tėvai kuria ir 
formuoja būsimą žmogų, bet vaikas pats kuria save. 
Šiame kūrybiniame darbe, tėvai privalo padėti vai
kui, paruošdami tinkamą aplinką. Kaip fizinį, taip 
ir dvasinį maistą vaikas gauna iš aplinkos. Nuo mais
to kokybės priklauso kaip kūno, taip ir dvasios 
stiprybė. (Bus daugiau)
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TOLIMŲJŲ RYTŲ PAVASARIS

J.VAIŠVILAITĖS VERTIMAI

PIRMOJI PAVASARIO NAKTIS.

Kai mėnulis pusę mano namo 
apšviečia, o kylanti Šiaurinė 
mato kai Vakarė nusileidžia, 
jaučiu dvelkimą pirmą — 
vasarodrungį — 
mažo vabalėlio zirzime 
palei mano 
žalio šilko langą.

Liu Fang Ping (Villa.)

DRUGELIAI

Žiedai, tartum drugeliai, 
krinta ant vėsių 
tamsiųjų samanų.
Jie puola pusnimis 
pavartėje.

Drugeliai, nežinodami, 
kad baigiasi pavasaris, 
plasnoja paskui žiedlapius 
už sodo sienos.

Anpn

PAVASARIO KVAPAS

Kieno šis tvenkinys ir namas? 
Pasiremiu į raudonas duris, 
tačiau nebeldžiu.
Kažkas saldžiu pavasariu 
pakvimpa.
Pro sienų sveriasi šaka 
žieduoto aprikoso.

Chan-Lian-Ch’En (XII a.)

prie: tyrojo šaltinio

Nuliūdau, nes jau saulė 
leidžias ir naktis ateina.
O aš norėjau būti prie šaltinio:
jo tyros versmės nesimaišo

su bet kokiu vandeniu, 
tartum žmogus, kurs nedraugauja su bet kuo. 
Dainuoju dainą aš

skaistiesiems debesims, mėnuliui, 
o kai baigiu — pušelės virš galvos 
tą mano dainą tęsia.

Li Po (VIII a.)

PAUPYJE

Tūkstančiai aprikosų paupyje 
sužydo per vieną šilto vėjo naktį. 
Imasi jų spalva su tamsa 
upėj liūliuodama 
ant mėlynų bangelių.

’Wang Wei (Villa.)

PAVASARIO LAIŠKAS

Blankiu skliautu, 
štai, parlekia 
laukinės žąsys. 
Jos ilgą laišką 
rašalu nublukusiu 
išrašo danguje.

Tsumori Kunimoto (Xia.)
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DIENA PRO SPALVAS

ALĖ RŪTA

Verandos grindys šviesiai rusvos, dar nėra sienų; 
sukalti vos keli skersiniai stulpeliai. Žali oleandrų la
pai svyra ant tvoros, virš susipynusių šakų parimęs 
giedras dangus, blyškiai mėlynas. Verandos apačioj 
styro žemių suverstos krūvos, eilės lentų ir kitokių 
medžgalių statybos chaose. Didinami, gražinami na
mai, kartais užmirštant, kad juos labiausiai puošia 
žmogus, ir kad gyventojų remontas iš vidaus svar
besnis už pristatytus kambarius. Prie kojų tyso šu
nelis, juodo ir švelnaus kailio, kuri vadiname Angliu
ku. Jis, tarytum, namų ir mano minčių sargas.

O aš galvoju apie vakarykščią dieną.
Buvo daug Įvairumo, sutelkto darbo gražių vai

sių. Tai dienai nusipelniusios moterys buvo apdo
vanotos gėlėmis. Pasipainiojau tarp jų ir gavau 
puokštę, nors nevertai. Gėlės, iš tikro, buvo skirtos 
pagerbimui ir padėkai.

Grįžusi labai tais žiedais džiaugiausi, nes čia re
tai žydi gėlės. Išrinkau gražiausią vazą, melsvo gum
buoto stiklo, nupūčiau dulkes. Rengiausi įpilti van
dens ir staiga sustojau. Susimąsčiau. Vazos dugne 
gulėjo negyva plaštakė. Išskėstais margais sparnais, 
ištiesusi galvutę į priekį. Lyg dar paskutinį kartą 
mėgintų veržtis pirmyn, plasnoti į viliojančias švie
sas ir spalvas. Gal mirties agonijos minutę ma
žučiame jos žvilgsny sumirgėjo visos plevenančios 
pasaulio spalvos. Ir štai — įkrito ji į melsvą, gum
buotą vazą, ir amžinai miegos slidžiame stikliniame 
dugne. Ši vaza buvo mažutės plaštakės karstas. Aš 
ją atsargiai išėmiau, o pamerkiau gėles, kurių pati 
nebuvau nusipelniusi, bet kurias likimas siuntė mar
gasparnės plaštakės laidotuvėms.

Tokios mintys derinosi su vakar dienos išgyve
nimais. Mano galvoje susidėstė spalvota gyvenimo 
ir mirties mozaika, sulipdyta iš mažų trupinėlių ir 
iš didesnių skeveldrų, kurią nešiojausi daugelį va
landų. Ir parūpo išdėlioti ją ant popierio, kad kiti 
matytų. Tokių mozaikų njeretai pasitaiko žmonių 
dienose, bet mūsų akys, nuolat jieškančios tik sau 
gerumo ir įdomumo, nevisada gali jas pastebėti.

Angliukas palaižė kojas. Tai reiškia šuns meilę ir 
prisirišimą. Juodos jo akys ilgai stebėjo mane, uode
gos vizginimu prašant dėmesio. Ne, susimąsčiusių 
žmonių Angliukas nemėgo. Nudūlino atgal į kiemą, 
j ieškodamas pramogų ir draugysčių. Gal paerzins 
narvely tupinčią jūros kiaulytę, pagaudys paukščius 
arba savo jaunu, aštriu balsu atsiloš kaimynų šuniui. 
Nežinia, ar sugeba Angliukas mąstyti, bet mano min
tys jam tikrai nerūpi, nors nubėga ir vėl atbėga.

Vakar mūsų mieste buvo visuomeninio pobūdžio 
įvykis. Madų paroda. Kaip ir visi tokie įvykiai, — 
su asmeniniais atspalviais ir atsiliepimais. Madų pa
roda, žinoma, lengvo pobūdžio suėjimas. Prisirenka 
moterų. Pasižiūrėti, grožėtis, apkalbėti, džiaugtis ir pa
vydėti, stebėtis ir pikčiau pasijuokti. Kavutė, užkan
džiai, stiklelis stipriosios. Visa tai aštrina pastabumą ir 
jausmus. Nušviestos drabužių nešėjos tau pataikauja, 

rodosi įmanomai geriau, o tu — stebi ir tirštomis 
spalvomis pieši įspūdžius. Pieši grįžus vaikus sau
gojusiam vyrui, kaimynei, giminaitei ar draugei 
per telefoną. Tiems ir toms, kur nematė, gali ir vaiz
duotės pridėti, kas tau buvo gražu, nugražinti, kas 
nepatiko — nuneigti. Su ten buvusiais kalbi atsar
giau, lauki pirma jų pasisakymo, paskui tik pritari 
ar nepritari. Kritikuodama pasisaugai rengėjų, nes 
nemalonu ir nepraktiška juos užgauti; kita proga, gal 
būt, norėtum pati pasirodyti ...

Prie užkandžių stalelių, programos belaukiant, 
skraidė posakiai:

— Kas rengėjos? — Klausė viešnia kitos viešnios.
— Tai, parinko nepergeriausią... — Atsakė, mos

telėdama į elegantišką ponią, repetuojančią su mo
deliais. Veido grimasa reškė abejonę ir kritiką.

— Tarp mūsų kalbant, tu galėjai geriau vado
vauti ...

— Tikrai ? Tu taip manai ? Brangioji...
— Nei ji rengėja, nei ką. — Atsiliepė tračioji vieš

nia. — Rengė Bendruomenė. Ji tik varinėja dabar 
modelius, vaizduoja dievai žino ką . ..

— Nelengvas darbas! Be to, gali įsigyti daugelio 
nemalonę. Kažin, ar aš norėčiau ...

— Tavęs į komisiją ne būtų priėmę, nors tu čia 
skoningiausiai rengiesi. Tarp mūsų kalbant...

Sklido šnabždesiai, slidinėjo žodžiai tarp terškan- 
čių lėkštelių ir puodukų. Prieš pat programą, gerai 
suplanuotą ir kruopščiai paruoštą, atsitiko netikėtu
mas. Staiga užgeso šviesos. Salėje ir už scenos. Pra
džioje visiška tamsa, paskui atsirado prožektoriai. 
Prasidėjo nenumatytos įžanginės kalbos. Muzika ir 
kalbos. Šiltas kalbėtojos balsas, šaltos apsigandusių, 
sumišusių dalyvių nuotaikos užkulisy. Programos pra
džia nusitęsė, iki atvyko specialistai laidų sutaisyti. 
Užtat smalsios publikos jausmų laidai, prožektoriams 
tvieskiant, veikė gerai, perduodant pastabas ir kritiką.

Todėl vakar diena man ir ataidi įvairiais akor
dais, atšvyti įvairiomis spalvomis. Toje kuklioj ma
dų parodoj buvo dramizmo, buvo intriga su lyriniais 
perpynimajs, buvo mozaikiniai charakteriai, spon
taniškas stilius. Buvo spalvų ir mirties šešėlio. Taip, 
Angliuk, tavo protingos akys man pritaria: verta 
papasakoti. Jei nėra žmogaus, pasitariu su šuneliu.

Madų parodą rengė ir jai vadovavo trys mūsų 
mieste gabiausios grožio jieškotojos drabužy. Prieš 
pirmą čia tokio pobūdžio įvykį, žinoma, buvo stab
dymų, dalyvaujančių ambicijų, abejonių, ironijos. Bet 
rengėjos neužsigavo. Žinojo, kad tie juokiasi ir kri
tikuoja, kurie iš esmės kad ir pripažįsta bet negali 
patys prisidėti. Tai smulkus žmogiškas pavydas, se
nas kaip pasaulis. Su trukdančiais ir ambicijomis su
sitvarkyta, gera valia viršijo silpnybes.

Viena iš parodos rengėjų buvo didžiai apie 
madas ir drabužį nusimananti, kita giliai jaučianti 
ir grožį intuityviai atpažįstanti, trečioji — grožio jieš- 
kanti įvairiuose gyvenimo vingiuose, o atradusi —
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grožiui besąlyginiai pasiaukojanti. Čia kalbėsiu apie 
viduriniąją, nes ji sudaro Įvykio branduolį. Jai duo
siu vardą: Margarita. Tai smulkios išvaizdos mote
ris, patraukianti ne iš pirmo žvilgsnio. Jei kartą Į ją 
Įsigilinai, jos žodžiu ar darbu susižavėjai, negalėjai 
pamiršti.

Paprašyta prisidėti prie madų parodos rengimo, 
ji pajuto aštrų vidini skausmą. Madų paroda? — Vaiz
duotėje susidėliojo paveikslai, atsiminimai. — Spal
vingi drabužiai, žmonės, muzika... Taip ir aną spal
vingą dieną, kuri dabar atrodo čia pat, ji buvo ilga 
balta suknele, tokia “mažytė”, kaip Kęstutis ją vadin
davo. Tai jungtuvės, jų bendro kelio pradžia. Sve
čiai, gražiai apsirėdžiusios pamergės.... Tik jie du 
laikėsi už rankų... Kęstutis lieknas, tiesus, i ją ne
galįs atsižiūrėti... Tos dienos žodžiais jis girdavo ją 
ir vėliau, kai tik ruošdavosi kur išeiti:

— Tau kiekviena suknelė pritinka.
— Margarita, kam tau puoštis? Vistiek, gražesnės 

už tave nebus ...
Jo pastabos persunktos meile ir susižavėjimu. Ki

tiems jis būdavo griežtas, neatlaidus, kritiškas, o jai 
nesigailėdavo švelnių žodžių, ir jos nuomonei pri
tardavo, ir jiems patikdavo tie patys dalykai, ir jie 
visada turėdavo daug džiaugsmo drauge.

Madų paroda? Viešpatie, madų paroda... Raus
vas šilkas primintų jo kraują ant grindinio, i kiek
vieną siūlę, paskutiniai atminimai įsiūta... Jo blės
tančio žvilgsnio, jo dejavimų kančiose, jo paskutinio 
atodūsio...

Ir kaip ji galėtų būti tarp žmonių? Kaip pereiti 
per salę, kurioje tie patys žmonės matė juos baliuose 
šokančius, matė ją puošnią ir laimingą, o jį — šyp
santį, savo žmoną vis dar jaunatviškai įsimylėjusį...

Siuviniui iškritus iš rankų, ji rymojo susimąsty
me. Viduje matė jų pirmus susipažinimo žvilgsnius, 
juto stipriau plakančią širdį, kaistantį veidą. Rodos, 
girdėjo vestuvinę muziką, paskui — jų pirmo kūdi
kio švelnų verkimą, paskui — dukrelės juoką, žai
džiant su lėle, paskui... Vaikai augo, vargo dienos 
svetur, skubėjimo dienos, šviesesnės dienos... Ir 
paskui. .. Stabdomos mašinos cypimas, kažkieno 
riksmas, triukšmas gatvėje, bėgančių žingsniai... Ir 
ji išbėgo, skverbėsi pro būrį, širdis jau daužėsi, nes 
kaimynas Į ją atsigręžė su gailesčiu, baisus nujauti
mas pervėrė .. .

Dabar jos veido raumenys virpėjo, rankos ir ko
jos buvo šaltos, nejuto kas aplink. Ir staiga krūpte
lėjo, kai duktė prakalbėjo; buvo užmiršusi ją esant 
kambary.

— Mama, kodėl ne? — Susijaudinusi klausė Vijolė.
Margarita nustebusi pažiūrėjo į dukterį, nuste

busi ir kažko išsigandusi. Dabar ją nupurtindavo 
mažiausias garsas, kiekvienas susijaudinimo žodis.

Kai širdis pritilo krūtinėje, kai lūpos nustojo vir
pėti, ji vėl pakėlė akis i dukrą, augštą, liekną šešio
likmetę. Šviesios garbanos supo Vijolytės kaktą, 
žvilgsnis buvo tyras, vaikiškas, bet jau su smalsumo 
gyvenimui liepsnelėmis. Ji laikė galvą pakreiptą, nu
leistomis ir kiek į prieki ištiestomis rankomis, kaip 
dažniausiai darydavo, ko prašant. Taip, ji dar vis bu
vo Vijolytė, lepinama, be ribų mylima. Tėvas griež
tai spaudė prie mokslo sūnų, drausmingai kreipė 
jo žingsnius i gera, bet švelniai, nuolaidžiai moky
davo dukrelę.

— Mūsų Vijolė bus tokia graži, kaip tu, — kartą 
sakė jis Margaritai.

VAKARINĖ DAINA (gobelenas)

M. ŠVAŽIENĖ

(kilimas)MUZIKINIAI MOTYVAI
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Nors mergaitė turėjo daug ir tėvo veido bruožų, 
buvo jo ūgio, bet Kęstutis joje žavėjosi, motinos liek
numu, jos švelniais judesiais, jos žingsniu, lengvu 
kaip stirnos, pakelta galva... Jis daug dirbo, rūpinosi 
namais, stengėsi prasiplėšti į geresnę buitį. Ir ataidėjo 
dabar duslūs, tada vos suprantami žodžiai:

— Ar žinot — kas? ... Ar turit mašinos numerį?... 
— Sunkiai judėjo krauju pasruvusios lūpos.

Pro skausmus jis galvojo apie juos, apie šeimą. 
Ar suras nusikaltusį važiuotoją, ar apmokės gydymo 
išlaidas ... Nelengvai jie pradėjo kopti į geresnes die
nas šiame krašte. Jau buvo bepasiekią šviesesnį kran
tą, jau dairėsi nuosavų, patogių namų ...

Margarita stebėjo liauną dukters liemenį, jos vai
kišką veidą, lanksčiai ištiestas rankas, gražiaformes 
kojas. Vijolė vaikščiojo tiesi, lygiais žingsniais, grakš
čiai išlenkusi kaklą. Taip, ant jos kiekviena suknelė 
atrodytų puikiai, kaip vaizduotėje sukurta. Ant jos 
gražiai gultų paraukimai ir klostės, kaklą puoštų 
atidari ir uždari iškirpimai.

— Na, mama? Tai ar dalyvausi madų parodoj? 
Ar dalyvausi, mamyte? Aš padėvėčiau tavo naują 
suknelę. Vijoletinė — mano mėgiamiausia spalva ...

“Kaip ji keičiasi! — Galvojo motina, žiūrėdama į 
mergaitę. — Kad ją dabar tėvas pamatytų...”

Dar nei metai nepraėjo. Jie laikė Vijolytę vaiku, 
motinos suknelių nemėgindavo... O dabar — stovi 
prieš motiną gražiai nuaugusi, net ir susimąstymo 
šešėliais vaikiškame veide mergina... Tikra, natū
rali modeliuotoja. Ar laikas, ar skausmas taip greit 
išugdė šią gėlę, trapią, bet jau tikru žavumu žvilgs
nį patraukiančią?

Vijolė naiviai pakreipė galvą, vėl ėmė sakyti abe
jojančiai motinai:

— Aš gi tenai nešoksiu. Aš juk nieko ... Tik paro
dysiu tavo drabužius, tavo pasiūtus. Aš noriu, kad tu 
dalyvautum, mamyte. Tai yra ... Tu pati gali neiti, 
jei nenori, mane tik apvilksi...

Margarita giliai atsikvėpė, Tėvas vis išklausydavo 
mergaitės prašymų, negalėdavo jai “ne” ištarti. Sūnui 
griežtas, o jai nuolaidus...

— Gerai, Vijolytę. — Nejučia ji prasitarė.
Duktė sušuko: “Oje, oje!” Džiaugsmingai dar kaž

ko klausė. Nelaukdama atsakymo, pabučiavo motiną 
ir šoktelėjo iš kambario, išbėgo broliui pasigirti.

Prietema vyniojo kambarį į šešėlius. Šviesa tirpo, 
kambarys lyg didėjo, tai vėl susispausdavo į siaurą, 
pailgą ... Margaritos akys plėtėsi, ji ėmė gaudyti orą, 
išpylė prakaitas, apsėmė tokia vienuma ir toks bai
sumas . ..

“Karstas, karstas ... Čia ne kambarys, o karstas ... 
Spaudžia, taip spaudžia, ar ištesėsiu, ar pajėgsiu 
nors kelis metus, kol vaikai mokslą pabaigs ...”

Sulinkusi, susirietusi, dejuodama kalbėjo pati su 
savim. Būdavo, jie viską drauge aptaria, pasikalba, 
o dabar ji viena svarstė, drąsinosi, barė save, vėl 
gąsdinosi, virpėjo . ..

“Kad ištesėčiau nors kelis metus, kad jų nepa- 
liktume vienų ...”

Kęstutis norėjo savo vaikus išmokslinti, išleisti 
už namų slenksčio pasiruošusius, išmintingus, tvir
tus gyvenimui. ..

“Dieve, čia juk ne karstas, tai mūsų kambarys ... ” 
— Valios jėga pati save išbudino, atsipeikėjo.

Margarita atsistojo, įjungė šviesą, pasiėmė pra
dėtą siuvinį. Tą numetė, ėmė kitą. Ištraukė naujos 

midžiagos gniužulą, metė ant lovos, ištiesdama. Pas
kui, stovėdama prieš veidrodį, kabino sau ant peties, 
leido raukšlėmis nubėgti kūnu žemyn, gniaužė prie 
liemens, įlenkė prie kaklo, kol medžiagos palaida 
masė jos akyse ėmė formuotis į konkretų drabužį. 
Mintyse derino spalvas prie Vijolės veido, drabužio 
formą — prie jos jaunos išvaizdos, jos žaismingo 
galvos kryptelėjimo, lanksčių pasisukimų, nors mer
gaitės veide jau buvo ir rimtis.

Taip, gal reiktų ją leisti tenai... Tėvas mėgda
vo ją matyti linksmą. Vijolytė šoko baletą, dainavo. 
Ji — tautinius šokius mokosi, draugių būry besijuo
kianti ... Jos gyvenime tik trumpai buvo aptemus 
saulė, tik į kapines apsunko žingsniai ir liejosi ašaros. 
Jauni daigai turi prasiveržt ir vėl sužaliuoti. Gal rei
ktų leist...

Margaritai buvo lengviau darbe negu namie. 
Darbovietė nepasirodydavo karstu, kaip jos kamba
rys. Būdavo užsiėmusi, įsigilinusi, derinanti mintis 
su rankomis. Ji mėgo savo darbą. Tai nebuvo tik siu
vimas. Kompanija, kuri pradžioje priėmė siuvėjos 
darbui, greit pastebėjo, kad ši europietė išmano apie 
spalvas, medžiagas, raukimus, jų tarpusavius derini
mus. Davė jai pamėginti, lyg juokais, — tegu suga
dina gabalą medžiagos, žiūrėsim... Ir greit suprato, 
kad ši kukli, smulki lietuvė ne vien tinkama drabužiui 
priderinti ar susiūti, bet ir pilna įvairiausių idėjų, 
mokanti jas parodyti popiery ir šilke.

Kai ji pradėjo dirbti kūrybinį drabužių siuvimo 
darbą, išgirsdavo iš savų žmonių:

— Tai ir čia, neva, grožis ...
— Kas drįsta siuvėją vadinti menininke?
— Vaje, pasiūti suknelę, — irgi kūryba?
Tokie pasakymai jos nejaudindavo. Ji iš savęs ži

nojo, kad tai yra jieškojimas ir kūryba, kad gali savo 
sielos dalį įdėti į betkokią medžiagą. Čia jos vaiz
duotė buvo užimta, dienos prie medžiagų atneš
davo užsimiršimą, nusiraminimą, išorinį gyvenimo 
tikslą. Tos dienos atnešdavo ir gerą pinigą, kurio 
taip reikalingi buvo jos besimoką, nedirbą vaikai.

Keletą savaičių Margarita paskendo veido trūk
čiojimus ir širdies negalavimus gydančiame užmirši
me. Jei darbovietėje ji privalėjo laikytis užsakymų 
ir tam tikro plano, tai namie kūrė be jokių varžymų, 
be nurodymų. Daug dirbdama kiek nusilpo, bet jau
tėsi patenkinta. Tiktai po Vijolės džiaugsmo, krykš
tavimo derinant suknelę po suknelės, jai kambarys 
vėl pasirodydavo karstu, medžiagų spalvose sumir
gėdavo geltonos, baltos, raudonos gėlės, slegiančios, 
aštriais kvapais troškinančios jį mirties guoly... Tarp 
darbų ir minčių, tarp kovos su kasdienybe ir skaus
mingų atsiminimų, slinko laikas slidžiai, nesulaiko
mai, byrėjo dienos, lyg smėlio grūdeliai pro sauja 
suspaustos rankos pirštus.

Atėjo madų parodos diena. Rudenio popietę susi
rinko į salę spalvingais drabužiais moterys, mode
liuotojos. Vaikščiojo scenoje, lipo laipteliais žemyn, 
derindamos smulkius žingsnius su oria veido išraiška. 
Šlamėjo, šiušėjo, sklaistėsi ir krito kūnu žemyn įvai
rios medžiagos ir įvairūs drabužių charakteriai. Gra
ži pianistės šukuosena laikėsi tiesiai, bet jos akys, 
neišlaikant smalsumo, kilojosi nuo klavišų, kritiškai 
apmetant figūras, įsiklausant žingsnių tankumo ir 
garso, vertinant aprangos skonį ir nejučia keičiant 
akordus, pritaikant juos kiekvienai modeliuotojai. 
Pirmininkaujanti nusimanančiu žvilgsniu sekė pražy
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giuojančias: nedrąsiai ar perdrąsiai, švelniai, dirbti
nai, grakščiai... Paskutinės minutės, nebe ką gali 
pataisyti. Skubios pastabos lygino, tiesino, ragino 
koją statyti viena linija... Bus gerai, ką darysi. Juk 
ne profesonalės susirinkusios. Beveik visos pirmą 
kartą, atsitiktinai dalyvaujančios, kuklios .. . Bet kuri 
dalyvė žvilgters i kitos veidą ir pamato save; visos 
apsigandusios, rankos virpa. Ir jaukiau pasidaro žvilg
terėjus, atsiranda ryžto galiausiam momentui: 
pasirodyti vakaro publikai.

Salė pritvinko iškilmingumu ir smalsiu stebėjimu. 
Rūpestingos šeimininkės, išpuošę gėlėmis stalus, pa
dėjo kuklių valgių, šilto atsigėrimo. Vyriai slėpė 
“stipriuosius”, kurie bus išpilstyti i stiklelius, kai sve
čiai panorės užkaitinti nuotaikas.

Prie stalelių, rodos, vos juos lytėdamos, nutūpė 
daug margų viešnių kukliai apsirėdžiusių. Juk atėjo 
pamatyti už save puošnesnių, nes jau toks vakaro 
tikslas. Koja ant kojos sėdėjo vienas, antras vyras, 
kurie čia atlydėjo žmonas, arba kurių žmonos ir mer
gaitės turėjo pasirodyti salės paaugštinime. Visi Įsi
tempė laukimu, lyg padangėje gervių šakelė, išsitie
susi rudeni į pietus.

Margarita, atlikusi savo pareigas dėl šio parengi
mo sėkmės, nesijaudindama stovėjo už scenos, prie 
uždangos prasiskyrimo. Prasidėjo. Įjungti prožekto
riai, užkulisy eilute stovinčios pirmosios modeliuo
tojos, pirmininkaujančios rankoje virpantis popierio 
lapas, Bendruomenės pirmininko ramus balsas, ati
darant vakarą ir pristatant ponių vadovybę. Mar
garita dviem pirštais praskleidė užuolaidą, vos įtal
pindama akį, kad galėtų pamatyt, kaip išeis pasiro
dyti jos Vijolė. Jai ramu, ji padarė, ką galėjo. Dėl 
dukters, labiausiai dėl jos. Šiaip niekas čia jos netrau
kė, nejaudino. Per darbus sunkieji atsiminimai buvo 
kiek užmiršti. Dabar stovėjo tyli ir nejautri viskam, 
kai kitos aplink gerokai jaudinosi. Ji tik laukė pasiro
dant dukters, kuri taip norėjo čia būti, kuri ir moti
ną čia atvedė.

Žygiavo žalsvos spalvos kostiumėlis. Tai jauna 
kelių vaikų mamytė atliekamas laiko minutes į jį 
sukaupė, pati sugalvodama ir pasisiūdama. Pasiro
dė kiti: rusvas, smėlinės spalvos, juodas, elegantiš
kos panelės nešiojamas. Žygiavo gražus pilkas, dai
lios jaunos ponios dėvimas. Apvali apikaklė, siauros 
lygios rankovės, sijonėlis, — visa padaryta kruopš
čiai, su dideliu dėmesiu. Tai mama, išleidusi vien
turtę į marčias, bent drabužių siuvimu ilgesniam 
laikui atgal dukrą prisišaukia, prisivilioja, dar jos 
skrendlančiomis geltonomis garbanomis pasigrožėti, 
ją apkabinti, bent išmatavimus imant, paglostyti, 
bent drabužį priderinant. Sugrįžta ir taip duktė, meili 
ir taip, bet norėtųsi dar jos kūdikystės iliuziją pri
sišaukti, kada ant rankų nešiota, glostyta, glausta 
prie širdies, kada kiekviena kūno dalelė motinos in
tymiai pažinta . .. Dabar nesinori sutikti su likimu, 
kad dukra jau visiškai nuo mamos išėjo, kad priklau
so kitam.

Štai žengia baltas puošnus apsiaustas; o štai — 
Vijolė! Plačios vijoletinės rankovės — lyg sparnai. ..

Sparnai, sparnai. Skrido ir tada juodas, nežinomo 
vardo paukštis, skrisdamas suklykė.. . Margaritai 
užšalo širdis. Ji skubėjo į ligoninę, kur Kęstutis ke
linta diena grūmėsi su mirtim. Klykė paukštis, tar
tum, rėždamas nelaimės peiliu jų iki šiol buvusį ga
na šviesų likimą. Kęstutis gulėjo be žado, skausmuo

se lūpos iškreiptos, veidas perblyškęs ir kančių su
menkintas. Jis tik retkarčiais į ją pažvelgdavo, iš vi
so, tik keletą kartų gyvybės ir mirties kovos metu. 
Gilūs ir ištiso liūdesio žvilgsniai. Jo akys kalbėjo, 
žodžiai nebūtų daugiau pasakę ...

Čia jų Vijolytė žengia tiesi ir augšta, šviesią gal
vutę žaismingai pakreipusi. Ir be modeliavimo ilges
nių pratybų jos žingsnis lengvas, žavus, į vieną liniją 
statomas. Plasnoja plačios rankovės, vijoletinė spalva, 
gedulą primenanti; bet vaikui ji neprivaloma. . . Vai
kas turi gyventi, jei tėvai ir pasitraukia, — toks vi
suotinis gyvenimo dėsnis.

Vijolei nuėjus, Margarita girdi pranešėjos žodžius 
scenoje: “tas apsiaustas tokios ir tokios ponios kūry
ba; tai geriausia šioj kolonijoj drabužių žinovė...”

Margarita nebuvo išlepinta žmonių pagyrimų. 
Joje ūžtelėjo šilima ir nejaukumas, ji staigiai nusisu
ko nuo scenos, iš pirštų paleisdama užuolaidos kraš
tus. Ir, pasisukdama, už savo nugaros nutvėrė pagy
venusios panelės ironišką šypsnį, rankos mostelėjimą 
ir pasakymo nuotrupą: “geriausia ... atsirado!”

Suspaudė širdį. Pavydas, pavydas... Ar gi pra
nešėjos geras žodis nebuvo jai švelnus paglostymas, 
gal iš užuojautos, iš artimo meilės? Ir ko šitoji pane
lė begali jai, Margaritai, pavydėti? Likimo? Sugriu
vusių svajonių? Skausmo, našlaitiškų dienų? Ilgesio? 
Gyvenimo tuštumos? — Pasisekimo darbe! To vieno, 
vienintelio atramos stulpelio!

Margarita buvo beeinanti prie būrelio modeliuo
tojų užkulisy, pasidalinti įspūdžiais, bet iš lėto ap
sisuko ir vėl praskleidė užuolaidą. Geriau čia, atsis
kyrus, geriau bent viena akim sekti, kas dedasi gy
venime, atsukus nugarą į šnabždesius, kritikas, į dirb
tinį užuojautos žodį ir kietą pavydo žvilgsnį....

Kęstučio karstą prarijo baisi kapų anga, godi že
mės duobė, godi jo dar jaunos gyvybės.- Su gėlėmis, 
jo kapą apdengusiomis, liko vysti ir jos žemės dienų 
svajonės, ir visi spalvingieji atsiminimai. Tik vaikai, 
tik pareiga jų likimui, pagalba jiems, taip reikalinga, 
laiko ją ant kojų, palaiko jos blaivų protą, darbščias 
rankas. Tik jųdviejų vaikai. Nuo spalvuotų gėlių ka
pinėse, nuo liūdno žvilgsnio į save, stipriavale mintim 
ji vėl atsigręžė į salę, matomą užuolaidos prasklei
dime.

Jau žengė suknelės. Ežero paviršiaus spalvos, su 
didele rausva rože nugaros iškirpime. Skrido ružava 
šifoninė, slinko per salę auksu žibanti, siaura, grakš
čios jaunos ponios sukinėjama. Dabar Margarita turė
jo padėt Vijolei parsirengti į sukneles. Štai ir ji! 
Plazda, čiuža naujos medžiagos, driekiasi klostės, bė
ga drabužio linijos jaunu liemeniu. Juoda ir mels
vas šilkas. Vijoletinis šifonas. Auksinė spalva juodame 
fone. Ištisai juoda, ilgomis rankovėmis, uždaru kak
lu. Rausvo ir žalio šilko derinys. Spalvos minorinės, 
bet, pianistės atitinkamai palydima, jos Vijolė išneša 
vis įdomesnius derinius, plojimai tirštėja, žiūrovių 
galvos linksta į kaimynę, pastabos, palankios šypse
nos nulydi Vijolės žingsnius . . .

Margaritos širdis stipriau suplakė. Pirmą kartą 
po sustingimo nelaimėje jos kraujas susijudino, pirmą 
kartą jai ūžtelėjo noras gyventi. Ne vien dėl vaikų. 
Gyventi ir iš savo darbo meilės, iš noro ką gero pa
daryti, sukurti ką gražaus, neužmirštamo ilgai. Su
sijaudinus jos veidas pirmą kartą nebekrūpčiojo, bet 
apsiliejo sveiku rausvumu.
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J. PAUKŠTIENĖ BIRUTĖ

Taip, ji papuoš Vijolę, išmokys ją pačią taip siū
ti, papuoš kitas moteris, pasipuoš pati... Kęstutis 
mėgo ją matyti linksmą ir pasipuošusią.. “Jo pasku
tinis žvilgsnis, tarytum, liepė man būti stipriai, gy
venti, kaip gyvenau, gyventi, kiek bus skirta...”

Ji šnibždėjo sau, pro užuolaidos prasiskyrimą ste
bėdama paskutines modeliuojamas sukneles. Vijolė 
užbaigė baline. Juoda, auksinės Įstrižos linijos krito 
iki žemės, kaklo apnuoginimas kuklus ir Įspūdingas. 
Taip, skoninga, originalu, puošnu ... Tegu pavyduo
lių ir šnibždesiai sako, ką nori...

Margarita pasitraukė nuo užuolaidų, jos širdis 
buvo sušilusi, ji pabučiavo užkulisiu sugrįžusią Vijolę, 
sutvarkė, sukabino skubant išsklaistytus jos drabu
žius, guviai kalbėjusi su jaunomis mergaitėmis, irgi 
dalyvaujančiomis su savo pasisiūtais drabužiais.

— Ponia, visi jūsų apdarai labai gražūs!
— Ponia, jūsų Vijolė išsiskiria iš visų!
— Sveikinu, ponia!
— O, kaip jūsų veidai paraudę! Laiminga, ar ne? 

Jūsų kūrybą visi pastebėjo!
— Ponia, aš jūsų dukteriai pavydžiu! Kad aš taip 

mokėčiau siūti, kaip jūs, ir taip modeliuoti, kaip 
Vijolė!

Vakaras, iš viso, buvo pasisekęs. Širdingai plota 
suknelių kūrėjoms, modeliuotojoms, plota jaunoms 
pradininkėms, kurios, dar gimnazijoj, ar tik studen
tėmis tapusios, mamyčių pamokytos, jau siuvosi sau 
visas eilutes ir šį vakarą pasirodė... Plota rengė
joms, puikiai pranešėjai, nuoširdžiai ir Įvairiai muzi
kei, plota šeimininkėms ir salės savininkui...

Margarita plūduriavo savo atsigavimo ir sėkmės 
jausmuose, linksmai atsakinėjo dukteriai į jos pasta

bas ir išgyvenimus... Ji, beveik nieko kito aplink 
nesuvokdama, matė žavią savo Vijolę, matė rytojaus 
dienas, daugeli spalvų, medžiagų, brėžinių, iškarpų, 
savo vaizduotės kūrinių . . .

Prie pat jos suskambėjo keli gyvenimiški sakiniai:
— Ponia, po programos kviečiu prie ano, pirmojo, 

stalo. Labai prašau.
Mūsų padėkos vaišės... Neužmirškit, ponia. Tuoj 

po programos.
Tai buvo Bendruomenės pirmininko švelnus bal

sas, jo mandagūs gestai.
— Labai ačiū, — atsakė Margarita ir toliau tvar

kėsi, dėliodama Vijolės išsklaistytus papuošalus į ju
velyrų dėžutę.

Gintaro sagė, perliukų vėrinys vyro dovanotas, 
aukso apirankė, antkaklis su rubino akim . .. Rubino 
akim, rubino .. . Kaip kraujo lašai, Kęstučio kraujo, 
išsitaškiusio grindiny, kada buvo pakeltas, nešamas į 
greitosios pagalbos mašiną. Jo paskutiniai kraujo 
rubinai... Paskutinių dienų gyvybė ir jo mintys, kan
čių pertraukiamos, temdomos .. .

Nors viduje neišnyko giedra, bet jos rankos vir
pėjo ir viršutinė lūpa ėmė trūkčioti. Salėje sugaudė 
muzika, pradedančių šokti lengvas triukšmas. Kažkas 
garsiai juokėsi, skambėjo vakarienės stiklai, tur būt, 
ir “stiprieji” buvo ištraukiami, vyrai gyrė savo ponias, 
vyrukai žvilgsniais gaudė į salę grįžtančias mergai
tes. Čia virė linksmoji gyvenimo pusė, kunkuliavo 
jausmai.

Margarita rankos mojimu prisišaukė Vijolę ir jai 
pašnibždėjo:

— Tu pasilik, kad nori, pasižiūrėti... O aš va
žiuoju namo. Pasakyk už mane Bendruomenės pir
mininkui: labai ačiū už kvietimą vakarienei ir atsi
prašau, kad negaliu.

— Bet, mamyte, tu galėtum trumpai...
— Negaliu, Vijolyte, negaliu. Muzika, žmonės, 

juokas... Tik negaliu.
Margarita išvažiavo, o duktė pasiliko stebėti va

karo triukšmo ir savo bendraamžių gražaus siautimo. 
Juk negali ji amžinai gedėti, negali nustumti jaunat
vės šauksmo, negali išvengti to gražaus siautulio pati, 
į kurį netrukus, po gedulo metinių, sugrįš. Juk ir tė
velis visada norėjo matyti ją laimingą ir linksmą.

Tokia buvo vakar diena. Aš ją permąstau ir mė
ginu rasti jos pagrindinę mintį, o gal kelias pagrin
dines mintis.

Angliukas grįžo iš kiemo ir vėl laižo mano kojas. 
Nors šunelio protingai atrodančios akys, bet jis, tur 
būt, neranda ryšio tarp vakar, šiandien ir ateities. 
Suprasti — duota žmogui dovana; ir giliau suprasti 
— žmogaus pastangų vaisius.

Oleandru lapai švyti žalumu. Suverstos žemės, 
baigiami Įkalti verandos stulpeliai, švelniai rusvos 
grindys, jau numindžiotos, čia bevaikštant, besvajo
jant. Statome ir puošiame namus, likimas griauna 
mūsų svajones, kraujo lašai ir gęstąs žvilgsnis kei
čiasi "su gintaro, aukso spindėjimu ant jaunų krūtinių.

Angliukas meilinasi aplink. Juodos išsprogusios jo 
akys pataikaujančiai žiūri, lyžteli ranką. Šuo kartais 
švelnesnis net už artimą žmogų, bet jis nesidalina 
mintimis.

Kiekviena diena atneša spalvą po spalvos, šio pa
saulio mirgesį po mirgesio, žmogų po žmogaus . Mir
dama plaštakė visą mirgėjimą, kad ir trumpučiame 
žvilgsny, nusinešė į stiklinį dugną amžinam sapnui.
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VYRŲ IR MOTERŲ

VEIKLUMAS

P. GAUČYS

A. GALDIKAS ŽVEJAI
Veiklumu laikome akstiną, kuris mus verčia min

tį įkūnyti medžiaginėje tikrovėje, ją konkretizuoti.
Veikloje dalyvauja lygiai vyras, lygiai moteris. Vy

ras turi nepaprastai didelę darbo jėgą; jis sugeba, kai 
esti ypatingai paskatintas, padaryti per akimirką tai 
ką moteris padaro per savaitę. Jis turi daugiau inicia
tyvos, jis lengviau sugalvoja veiklos vertus tikslus. Dar
be jis yra pastovesnis, tikslesnis, jis didesnėm pastan
gom išgali pasiekti užsibrėžtą tikslą. Jis daugiau galvo
ja ir geriau vykdydamas savo darbą, jis gali su tom pa
čiom pastangom daugiau padaryti nei moteris. Jis esti 
labai suinteresuotas, ir jį galima, viliojant pelnu, pri
versti daugiau dirbti nei moterį.

Tačiau, pastebi italų sociologė G. Lombroso, vidi
nis paskatas dirbti yra" grynai moteriška savybė. Vi
siškai įsitraukusi į motiniškus darbus, moteris jau pra
deda rūpintis ką ji veiks kai suaugusiom vaikam jos 
globa nebebus reikalinga. Moteris esti patenkinta, jei
gu ji gali dirbti kitiems naudingą darbą. Iš patyrimo 
žinome, kiek gėrimų, narkotikų ir visokių judintojų, 
kaip pvz., tabaką, opijų, hašišą, morfijų, eterį, alko
holį, išrado vyras, norėdamas džiaugtis savo laisvalai
kiu, norėdamas maloniai praleisti laiką. Taip pat pri
siminkime, kiek azartinių žaidimų, kortų, šaškių, šach
matų, rulečių, išgalvojo vyras, norėdamas išsiblaškyti.

Įsidėmėkite, kaip vyrai pasigenda įvairių spektak
lių: arklių lenktynių, imtynių, balių, teatrų, kurie juos 
užima, jiems patiems nieko neveikiant. Pažiūrėkite 
kaip jie grūdasi, norėdami gauti viešas tarnybas, pro
fesijas ir amatus, kur nieko nereikia daryti.

Moters troškimas ką nors veikti, o vyrų bodėjima
sis darbu, darosi suprantamas, atsimenant, kad mo
ters veikla yra nevalingas ir savotiškai automatiškas 
intuicijos ir vaizduotės reagavimas į tiesioginį ir be
tarpišką išgyvenimą. Tuo gi tarpu vyro veikla yra va

lingas, sąmoningas aktas, gilaus apmąstyto nuspręstas. 
Intuicija, susijaudinimas, vaizduotė, kurie su tokiu 
įkarščiu stumia moterį veikti, vyrui padeda sukon
kretinti jau nuspręstą veiksmą, gali jam duoti idėją, 
projektą, tačiau jo protui pajungtą.

Moteriai ką nors daryti yra palengvinimas, būti
nas reikalas, o paskui malonumas, vyrui tai nuovargis, 
vėliau sopulys, kuris dvigubai jį erzina, nes veikla iš- 
jo reikalauja ne tik pastangų, kurios jam nemalonios, 
bet ir trukdo iš savo proto turėti malonumą, kuriuo 
jis labiausiai mėgaujasi. Vaizduotė yra sielos sugebė
jimas, duodąs daug džiaugsmo. Veikla duoda dauge
lį progų moteriai patirti šį džiaugsmą, tačiau vyrui 
ji kliudo ir netgi jį sulaiko, nes vyro vaizduotė remia
si apsimąstymu, taigi nieko neveikimu. Prie to dar pri
durkime, kad tikslai, kokių vyras ir moteris veikdami 
siekia, yra skirtingi.

Psichologų tvirtinimu, moters veikla visad esti kon
kretus atsakymas į išgyvenimą. Šitą išgyvenimą nu
raminti yra vienintelis moters tikslas, kurio ji nori sa
vo veikla pasiekti. Šio tikslo įgyvendinimas, nepaisant 
visų kitų išrokavimų, jai suteikia didžiausią džiaugs
mą, kaip tik to ji ir siekia.

Visai kitaip yra su vyru. Jeigu jis ką daro: sportuo
ja, atlieka kokį darbą, prekiauja, jo tikslas, yra ne tiek 
sportuoti ar prekiauti, kiek įvykdyti jam rūpimą su
manymą. Tai, kas jį linksmina ar patraukia kamuolio 
žaidime ar prekyboje, yra ne tiek noras laimėti, pa
mankštinti raumenis ar gauti pelno kiek pamatyti, 
kad metant kamuolį ta ar kita kryptimi, perkant tą ar 
kitą prekę, jis pasieks tą ar kitą kombinaciją. Vyras 
turi malonumo iš veiksmo tik tada, kai tas veiksmas 
jam leidžia įvykdyti abstrakčias kombinacijas. Veiks
mas jam yra tik mąstymo variacija, kuri gali būti sėk
mingai pakeista pačiu mąstymu. Štai kodėl vyras ne
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mėgsta veikti ir kai gali, vengia veiklos.
Moters veikla, priešingai, yra laisva nuo apmąsty

mo, yra savotiška natūrali ekspansija, kurią veiksmin
gai tepavaduoja tik žodis. Moteriai veikti, reiškia tu
rėti priemonę išsireikšti, kalbėti, leisti jausmams lais
vai išsilieti. Tik todėl ji mėgsta veikti, kad veikla jai 
sudaro malonumą.

Iš tikrųjų, nebūtų galima išauginti vaiko, ar namus 
tinkamai prižiūrėti, j uos išmintingai ir taupiai laikyti, 
jeigu moteris neturėtų instinkto atsiliepti į vaiko po
reikius atatinkamu ir konkrečiu veiksmu, ir jeigu šis 
instinktas jos nepaskatintų rasti malonumo netiek su
silaukiant išdavų ar atlyginimo, kiek galimybėje ji 
patenkinti. Šis instinktas, reikalingas motiniškam už
daviniui vykdyti, išsiplečia i visą moters gyvenimą 
ir reiškiasi jai būdinga judria veikla.

Kad moteris yra aktyvesnė už vyrą, tam yra dar 
vienas ir dar rimtesnis pagrindas: šios ypatybės abe
jose lytyse turi skirtingą funkciją,

Vyrui, kurio vaizduotė priklauso nuo apgalvojimo, 
veikla yra materialinė būtenybė. Vyras dirba, kad ga
lėtų turėti iš ko džiaugtis laisvalaikiu, turėti iš ko 
patenkinti savo poreikius. Joks kitas pagrindas, joks 
kitas akstinas jo neverčia veikti. Tingus vyras pilnai 
suprantamas, jeigu jis turtingas. Netgi visai natūralu, 
kad turtingas vyras nedirbtų, nes jis gali ir be darbo 
gyventi.

Moteriai, priešingai, neturint ką veikti, trūksta 
svarbiausios alterocentrinės paskatos, trūksta svar
biausios sąlygos pasireikšti jos ypatingam meilės su
gebėjimui, trūksta būtinos jos motiniškumo pareigai 
savybės. Mat moteris teturi tik dvi priemones prisi
rišti prie jos mylimo vyro: ar būti jam naudinga, ta
riant, jam pašvęsti visą savo veiklą, ar ji apsvaiginti 
jausmais. Jeigu pirmoji priemonė atatinka normalios 
moters meilės sampratą, tai antroji dera nenormaliai 
ar tiksliau sakant pasimetėlei. Nes savo darbais o ne 
žodžiais, savo veikla ir pasišventimu normali moteris 
Įrodo savo meilę, savo dėkingumą; taip pat, veikdama 
ji parodo savo protą.

Šventraštyje nuolat primena, gal būt norint ap
šviesti vyrus, apie nesuskaitomas geradarybes suma
nios, veiklios ir taupios žmonos ir Įspėjami vyrai prieš 
tingią žmoną, kuri dažniausiai esti ydinga. “Išmintin 
ga žmona sukuria namų židinį, o neprotinga žmona jį 
sugriauna”.

Iš tikrųjų, pažymi G. Lombroso, moteris negalėtų 
Įvykdyti savo kaip žmonos užduoties, jeigu ji nebūtų 
apdovanota tuo nepailstančiu veiklumu, kuris ją ver
čia griebtis darbo, pamačius ką nors kas reiktų atlik
ti, nes ji įsivaizduoja, kad bus juo labiau mylima, juo 
daugiau ji pasišvęs savo mylimų būtybių labui. Šis jos 
platus veiklumas turbūt yra viena žmonijai palaimin- 
giausių savybių. Tačiau nėra to gero, kurio nelydėtų 
koks blogis. Pati veikla, kaip veikla ir intuicija, mote
ryje sukelia įvairių ydų ir nesusipratimų, kurie kartais 
apkartina jos ir kitų gyvenimą.

Pirmoji yda, kurią sukelia jos pernelyg didelė 
veikla, yra jos skubotumas. Iš jo kyla sąmyšis, painia
vos, kurie dažnai nužymi jos veiklą. Jeigu mes pavė
sime vyrui atlikti kokį uždavinį, jis pirma apgalvos ar 
tas uždavinys tikrai reikalingas ir, kai tuo įsitikins, jis 
suras trumpiausią ir mažiausiai varginantį būdą jam 
atlikti. Moteris, priešingai, nepagalvos, kad gal yra 
trumpesnis kelias jam atlikti, tučtuojau pradės veikti ir 
pasuks pirmuoju jai pasitaikiusiu keliu, kartais daug 

ilgesniu, mažiau patogiu ir reikalaujančiu didžiausių 
pastangų.

Kiekvienas mato abiejų veikimo būdų geras ir blo
gas puses. Vyras daug parodo nenoro ir suranda kliū
čių pasiryžti veikti, todėl kad visuose savo veiksmuose 
jis jieško sau naudos, stengiasi komažiausia pavargti 
ir pasišvęsti, jis įprato gerai apgalvoti savo veiksmus 
prieš juos vykdydamas ir visad pasirinkti mažiausiai 
varginantį kelią. Savo tingumo stumiamas, vyras jieš
ko geriausio, lengviausio, veiksmingiausio, mažiausiai 
pasiaukojimo reikalaujančio būdo. Jam beveik visad 
pavyksta gauti dešimtį už penkis, ir pasiekti tikslą 
su mažiausiu jėgos panaudojimu. Moteris, priešingai, 
veikia impulsyviai, nepakankamai apgalvojusi už ir 
prieš, įsisavina priešingą įprotį: dažnai pasirinkti il
giausią kelią, vingiuočiausią, kuris ją priverčia mokėti 
dvidešimtį, kad gautų dešimtį.

Kita yda,kurią uolumo perteklius įdiegia moteryje 
yra kitų laiko gaišinimas. Kadangi veikimas jai sudaro 
malonumą, ji labai lengvai įpranta ir kitus raginti 
veikti, reikalauti iš kitų veiklos, kuri kartais esti ne
reikalinga, o dar dažniau, nesavalaikė, tuo tarpu kai 
vyro nenoras atsižadėti savo laiko, jį daro labai atsar
giu jį sugaišinti kitiems, taip kad jis retai kada esti 
įkyrus.

Dar kita yda, kylanti iš moters veiklos yra jos uo
lumo perteklius. Kraštutinumas visur yra yda, nors 
tas uolumas ir toji veikla panaudojami su geriausiomis 
intencijomis. Deja, dažnai gyvenime yra naudingiau 
nedaryti nei padaryti; dažnai motinos kaip auklėtojos, 
esti prastesnės už tėvus, kaip tik dėl neapgalvoto uolu
mo, su kuriuo jos užuot apsiribojusios stebėti savo vai
kus ir leisti jiems patiem įsigyti patyrimą, jos nori 
juos pavaduoti savo pačių patyrimu.

Kitas didelis moters veiklumo nepatogumas yra 
jos polinkis ginčytis. Moterys ginčijasi su vyriais, su 
sau lygiais, su žemesniais, su visais, niekad nepaliau
damos. Šiuo atžvilgiu vyrai daug ramesni už moteris. 
Šeimose, kur lemia vyrai, visa tvarkosi daug lengviau, 
nei tose kur nusveria moterys.

ŽVEJAI TAISO TINKLĄP. KALPOKAS
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DEGAS ŠOKĖJA

Kyla klausimas, kodėl vyrai mažiau linkę ginčy
tis? Ogi todėl, kad nenorėdami nieko daryti, jie nu
siteikę užmerkti akis į tai, ką mato netinkamai atlik
ta, jeigu tik jų pačių ramybė nebus sudrumsta ir jie 
nebus verčiami atitaisyti tai, kas buvo netinkamai pa
daryta. Priešingai su moterim: būdama linkusi veikti, ji 
nepakenčia dalykų, kuriuos ji laiko netinkamai atlik
tais, ji nesvyruoja pasakyti, kad nepadaryta taip, kaip 
ji norėjo, pykti ant to ir kito, ir galiausiai susigin
čyti.

Tačiau pats didžiausias blogis, kokį sukelia iš 
kraštų besiliejąs moters veiklumas, yra polinkis in
triguoti, labiausiai išsivystęs pas aukštesnio luomo 
moteris, negalinčias reikštis aktyvioje veikloje. Aist
ringai trokštąs veikti vyras niekad negali patapti 
tinginiu, negali, kaip suglebėlis, mėgautis malonu
mais, kuriuos laisvalaikis teikia galvoj antienas: jei
gu jis neturi naudingo ir reikalingo užsiėmimo, ku
riame jis galėtų pasinerti, jis sau susigalvoja nenau
dingą ir žalingą, arba jis suserga. Jeigu moteris 
nekuria, ji griauna. Būdama aistringa, jeigu ji nega
li veiksmingai globoti savo vyro ar savo vaikų, ji sa
vo dėmėsi nukreipia į kitus. Jeigu ji pati nesisiuva 
savo rūbų, ji juos užsisako; jeigu jai nereikia taupyti, 
ji ima eikvoti, ir ji juo uoliau naikins, eikvos ar intri
guos, juo didesnė bus jos galia tai daryti. Tai kaip 
tik dažniausia ir įvyksta aukštesniuose sluoksniuose, 
kur moteris nemoka susirasti intelektualinio darbo ir 
juo tenkintis.

Duokite moteriai, pažymi G. Lombroso, kuri jum 
atrodo didžiausia intrigantė ir pramogų mėgėja, rim
tą užsiėmimą ir jūs nustebę pamatysite ją patam
pant labdare, taupia, pasišventėle ir dosnia. Visais 
laikais buvo motinų, mergaičių, seserų, kurios, atro
do temokėjo tik eikvoti ir intriguoti, staiga atsisakiu
sių savo pramogų ir visiškai atsidėjusių savo tėvui, 
sūnui, vyrui, broliui, kuris, nelaimės ištiktas, buvo 
reikalingas jos pagalbos ir globos.

Aristokratiškiausios moterys, didžiosios damos, 
po prancūzų revoliucijos staiga pasikeitė į sumanias 
šeimininkes, ūkininkes ar pavyzdingas darbininkes 
kai revoliucija jas ištrėmė iš Prancūzijos, atimda
ma jų turtus, ir tokioje būklėje atsidūrusios, jos bu
vo linksmos ir paslaugios, taip kad tuo negalėjo at
sistebėti jų vyrai ir jas priglaudę žmonės.

Faktas, kad moteriai veikla sudaro malonumą, 
paaiškina daugelį moters sielos mįslių. Jis leidžia 
suprasti, kodėl moteris, kuri iš pažiūros turtu mėgau
jasi daugiau nei jos vyras, tą turtą lengviau iššvais
to, taip pat ir jo išsižada su mažesniu nei jis apgai
lestavimu, ir lengviau pakelia staigius likimo posū
kius, ją priverčiančius dirbti. Tai paaiškina faktą, iš pa
žiūros tokį ypatingą, kodėl Amerikoje didžiausių tur
tų paveldėtojos dažnai vengia salionų bei patogaus 
gyvenimo ir imasi mokytojų ar tarnautojų darbų to
li nuo tėvu namų. Tai paaiškina kodėl Europos tur
tingos merginos, savo tėvų dideliam nusiminimui, 
dažnai eina mokytojauti ar tarnauti ne dėl uždarbio 
ar noro būti savistoviom, bet, kad “galėtų ką nors 
veikti”. Teisingai pakreiptos veiklos poreikis išaiški
na aristokratiškų mergaičių stojimą į kukliausius, bet 
labai veiklius vienuolynus; jis paaiškina kodėl mo
ters būdas apkarsta brandžiam amžuje tuo metu, kai 
šeima išsisklaido ir ji netenka savo įprastinio darbo 
arba kai ii praranda darbingumą.

Si veiklos aistra išaiškina kodėl moteris taip daž
nai įsimyli ryžtingą, pilną iniciatyvos vyrą, arba, 
tokio nesant, egoistą, despotišką vyrą, kuris bent sa
vo veiklai suteikia prasme, ir neturint nieko geresnio, 
tiki šią veiklą esant naudinga. Taip pat ji išaiškina 
kodėl moteris jaučiasi tokia vieniša turėdama sugle
busi. abejinga vvrą. leidžiantį jai daryti ką ji nori, 
nieko nereikalaujantį, nieku nesirūpinantį.

Tai ją skatina pripildyti namus gėlėmis, paukš
čiais, šunimis, katėmis, įvairiom gyvom būtybėm, 
kurios tolydžio reikalingos jos priežiūros, jos veiklos. 
Tai tam moteris taip lengvai imasi didelių siuvimo 
darbų, kuriems nėra galo, nes jie neleidžia jai nuo
bodžiauti ir vargintis beieškant kokio užsiėmimo. 
Moteriai nėra didesnės kančios kaip neturėti ką veik
ti, negalėti kam nors gera daryti. Pasilinksminimai, 
nors būtų ir labai keisti ir išlaidus, neduoda jai to- 
intvmaus ir gilaus pasitenkinimo, koki ji gauna besi
darbuodama šeimos ar visuomenės labui.

Ši natūrali moters veikla gerai parodo nesusipra
timus bei konfliktus, kurie aptemdo jos gyvenimą. 
Moteris, sako G. Lombroso, kuri kaip ir visos žmogiš
kos būtybės, tiki kitus esant sutvertus pagal jos pa
veikslą ir panašumą, negali suprasti vyro pamėgimo 
mąstyti ir jo mėgavimosi nieko neveiklumu. Vvro tin
gumą, jo suglebimą ir nieko neveikimą ji laiko di
džiausiomis jo ydomis.

Nors Šventraštis ir pabrėžia, kad “veikli moteris 
sukuria namus”, ir, kad. kas “susiranda veiklią žmo
ną, randa lobį”, vyras dažnai geidžia kitokio lobio, 
nei tas, koki jam žada Šventoji Knyga. Tingi žmona, 
mažai tesirūpinanti savo namais, ir dar mažiau sa
vo vaikais, bet gundanti, iautulinga, meilikaujanti ir 
klastinga, labiau sugeba sužavėti ir patraukti vyrą, nei 
veiklioji moteris.

Tokių negerumų tegalima išvengti tik auklėjimu 
įtikinant vyrus moters veiklos palaimingumu, o mo
teris — kad vyru tingumas turi taurų pagrindą ir 
todėl vienas ir kita savo sprendimuose tuo atžvilgiu 
turi būti nuosaikūs.
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• NAUJOS KNYGOS

DANGUOLĖS SADŪNAITĖS “LAIŠKAI DIEVUI”
PR. NAUJOKAITIS

Per dešimtį metų (nuo 1961 m.) 
Danguolė Sadūnaitė mūsų poezijos 
pasaulyje rodėsi penkiais rinkiniais 
(Įskaitant ir angliškąjį). Kritikos bu
vo perdaug nebarama nei už palaidos 
formos eilėraštį, nei už nutolimą nuo 
tradicinio mūsų poezijos kelio, nei už 
kapotą fragmentiškumą bei polinkį į 
miglotumą. Įvairius formos trūkumus 
atpirko originalumas, suteikimas idė
jinio svorio kasdieniam reiškiniui, su
gebėjimas pro negausius gamtos mo
tyvus išreikšti gilesnį turinį, neiš
baigtomis užuominomis priversti skai
tytoją susimąstyti, šykštumas žo
džiams, nutylėjimas, šuoliai į neti
kėtus, naujus vaizdus palaikyta poe
tės išraiškos dorybėmis. Tik šiek tiek 
atkreiptas dėmesys Į emocijos ribotu
mą ir palinkimą į abstrakciją.

Penktasis rinkinys “Laiškai Dievui” 
tebėra tradiciniame poetės kelyje. Į 
72 puslapius sudėta 47 eilėraščiai. Tik 
kaikurie eilėraščiai kiek ilgėlesni, iš 
kelių skyrelių, lyg cikliniai. Posme
liai trumpi, nevienodi, nulaužti daug
taškių, brūkšnių, skliaustelių. Vaizdo 
vientisumo, emocijos sklaidos, nuosek
lios slinkties nė neieškokime — nera
sime. Tada ir tie skliauteliai atrodo 
lyg maniera, visai nereikalingi kuriam 
nors išskyrimui. Nedaug žodžių eilu
tėje, ir puslapyje tik po keliolika 
eilučių. Dar knygelė paskirstyta į tris 
skyrius: Žiemai artėjant, Vidudienį, 
Pavasarį, paliekant pavadinimui po 
tuščią lapą, tai teksto tėra tiek ne
daug, kad lengvai, net su reikiamu 
dėmesiu skaitydamas, perbėgi knygą 
per pusę valandos. Žinoma, šitoks ei
lėraštukų trumpumas nėra dar yda.

Įvadiniame eilėraštyje, taip pat su
dėtame iš dviejų dalių, turinčiame 
net penkis posmelius, tėra tik 19 žo
džių. Tai toks rašymo būdas! Ten pa
sakyta, kad nuspalvinti lapai, gėlė, 
kuri švyti ir dega, medis, atleistas 
iš kariuomenės ir palaidotas upės 
dugne — tai mūsų laiškai Dievui. 
Tik trys motyvai! Bet knygoje jų 
esama kiek daugiau: saulė, dangus, 
vėjas, paukščiai, sodas ir kiti erdvės 
ir laiko vaizdai. Spalvų nedaug, vy
rauja šviesa. Kiek daugiau garsų: gro
jantis medis, grojantis lietus, grojan
tis vėjas. Daugiau tų garsų yra ašt
rių, ne muzikinių: rėkiantis dangus, 
kaip gaisrininkų mašina, mauro j antis 
kaip žvėris, švilpiantis, šaukiantis ... 
Sadūnaitės eilėraščio sąrangoje svar
biausias vaidmuo tenka judesiui, vyks
mui, keitimuisi, tapimui. Ta dinamika 
yra teigiamas formos pagrindas.

Tačiau turime sustoti ties nemalo
niu jos eilėraščių elementu, kuris, lyg 
įsikerojusi piktžolė, sugadina ne vieną 
kūrinį — tai į surrealizmą palinkę 
prozos gabalai, kaip pav.: “... saulė 
užkuria ugnį. Užkaičia didelį puodą 
sriubos (44 psl.), Patekėjo raudonas 
mėnuo ir ėmė mėtyti akmenis į 
paukščius (45 psl.). Vasara praeina, 
nešina mažų paukščių kaukolėmis (10 
psl). Saulė stropi obuolių valgytoja 

(12 psl.). Lietau!... Gėlių lysvėje iš
mėginai savo naujus batukus (14 
psl.). Saulės griaučiai daužosi po ko
jomis (17 psl.) Mėnuo verda vaka
rienę (16 psl.). O dangus be palio
vos šaukia manyje, kaip žvėris, ve
damas į skerdyklas (19 psl.). Lietaus 
šaknys (18 psl). Sode pasirodo sau
lė. Tarytum prastai nudažytas kluo
nas . .. Lapai dega — rudi gyvulėliai 
(20 psl.). Ir saulę, dažyta suknele, 
klaikiai rėkiančią moteriškę (22 psl.). 
Vasara — vaikštinėji, kaip stambus 
pareigūnas (24 psl.). Mėnuo, išdaužęs 
langą, vaikšto kambary, kaip koks 
plėšikas, kažko ieško — vartalioda
mas baldus, pačiam vidurnakty (25 
psl.). Dangus apiplėšė mane praeinan
tį (23 psl.). Dangus šį rytą yra lau
kas pilnas akmenų. Klaiki liūtų lan
dynė (27 psl.). Ir dangus, pajuoda
vusiu veidu, tarytum akušerė — iš
dėlioja mažus skausmo instrumentus, 
sniegą (28 psl.). Jeigu dangus, švilp
damas, šaukdamas, mėtydamas ka
muolį, neužstotų man kelio, toli nu
bėgčiau (35 psl.). Saulė — raudona, 
įkaitusi kaip malūnininkas (50 psl.). 
Šaulė važiuoja į turgų (44 psl). Saulė 
atsigręžė į mane kaip liūtė. Utys du
ria už marškinių ir batuose (34 psl.). 
Visą dieną kėlei tokį triukšmą dar
že, saule, tarytum eigulio sūnus ar 
jaunas dvarininkaitis (33 psl.). Žolė 
apkrovė mane aukštais mokesčiais” 
(67 psl.) ... Tokių pavyzdžių prirink
tume dar ir daugiau. Tai prozinės 
piktžolės, pagadinusios daug eilėraš
čių. Ta įsigalėjusia yda autorė turėtų 
rimtai susirūpinti. Kaikur tuose po
sakiuose yra išradingumo, bet jų įšo- 
kimas netikėtai švelnių vaizdų eilėraš- 
tin laikytinas šiurkščiu sarkazmu, pik
ta ironija. Labai brangintina yra kiek
vieno poeto individualybė. Tačiau Sa
dūnaitės veidrodis atrodo labai savaip 
išlenktas, neįprastai atspindįs išorės 
pasaulį, pro kurį reiškiasi poetės jaus
mas ir mintis. Sadūnaitė savo ankstes
nėje poezijoje yra pasireiškusi dau
giau minties negu emocijos poete. Bet 
šiame rinkinyje juntamas lyg pailsi
mas, išsisėmimas. Mėginimas kalbėti 
“nežmoniškai, kad tik kitoniškai” ne
įstengia pridengti dvasinės sausros. 
Žmogus ieškai laiškų Dievui — ir jų 
nerandi. Išrašytose citatose nesilai
kiau autorės skyrybos: ji gerokai nu
tolusi nuo musų sintaksės taisyklių. 
Tai taip pat yda ...

O vis dėlto rinkinys “Laiškai Die
vui” nėra visiška tuštuma. Svorį ant 
savo pečių neša tie eilėraščiai, kur 
neieškoma įmantrių palyginimų, dirb
tinių metaforų, o tik leidžiama tyliai, 
nuosekliai atsiskleisti susitvenkusiai 
emocijai. Skaitai po kelis kartus to
kius nesudėtingus eilėraščius ir jais 
gėriesi. Į skaitytoją prakalba autorės 
tiesioginis sąlytis tokiuose eilėraščiuo
se, kaip: Medi! Dykumoj, Akmuo, Ty
la, Naktis Kalifonijoj, žodžiai, Prie 
durų, Dulzūroj, Atvelykis, Žolė, Min
tys apie tave, Kryžius nugalėjo tam
są, Aušra, Su tavimi, Giesmė ... Ne-

KULTŪRINĖS POPIETĖS 
CHICAGOJE

Lietuvių Tautinių Namų valdyba 
Chicagoje šį pavasarį savojoj būsti
nėj surengė penkias sekmadienio po
pietes. Bendrinė popiečių temo buvo 
lietuvė moteris Chicagoje, o kiekvie
na penkių popiečių turėjo atskirų sri
čių iškilesnę lietuvę savojoj progra
moj. Pirmoji popietė buvo su daili
ninke keramike Eleonora Marčiulio
niene, antroji su rašytoja Nijole Jan
kute Užubaliene, trečioji su aktore ir 
režisore Zita Kevalaityte Visockiene, 
ketvirtoji su jaunosios kartos poetėm: 
Živile Balaišyte ir Egle Juodvalkyte 
ir penktoji su Valerija Birute Rau- 
linaitiene, MD.

Kiekviena sekmadienio popietė su
traukė apie 60 iki 80 dalyvių, kurie 
turėjo malonią progą arčiau susipažin
ti su tos ar kitos srities darbo bei 
kūrybos apimtimi, dirbančios nuotai
ka, rūpesčiais ir polėkiais. Atsirado 
šiltesnis nusiteikimas tarp darbo ir 
kūrybos iš vienos pusės, ir visuome
nės iš kitos pusės. Tas abipusis susi
pažinimas ir iškeltos mintys dar dau
giau kristalizavosi kiekvienoje popie
tėje grupiniuose pašnekesiuose, vyku
siuose po sceninės programos užbai
gimo.

Sekmadienio popiečių rengėjų labui 
tenka tarti padėkos žodį už pasitalki- 
nimą kiekvienai popietei programos 
vedėjų iš jaunesniųjų lietuvaičių gre
tų. Jųjų įtarpos ir trumpi paklausi
mai, pokalbiai su tos dienos pagrindi
ne dalyve, pačią programos slinktį 
darė visad naują ir nenuobodžią. Pro
gramų vedėjomis buvo: Živilė Keliuo- 
tytė Modestienė, Eglė Vilutienė, Ra
mutė Pliplytė ir Rimvydą Valiukė- 
naitė.

Penktąją sekmadienio popietę bai
giant, Jonas Jurkūnas, LTN pirminin
kas ir šių popiečių organizatorius, pa
reiškė padėką visoms programų at
likime dalyvavusioms, jas vedusioms, 
o taip pat ir visoms-iems tas progra
mas sekusiems ir jas savo dalyvavi
mu bei finansine parama rėmusiems. 
Drauge jis paskelbė vasaros metui 
pertrauką, kviesdamas visus ir visas 
dar aktlviau ir skailingiau lankyti 
LTN sekmadienio popietes, būsiančias 
rudenį. Rudenį, maždaug tos pačios 
dvasios popietėse, kaip kad buvo iki 
šiol, bet jau kitoje vietoje — naujai 
LTN įsigytoje pastogėje, 6422 So. Ke- 
dzie Avė., Chicagoje!

* * *

abejojame D. Sadūnaitės turimu ta
lentu. Ir kituose eilėraščiuose švyste
lėja tikros poezijos perliukų, tačiau 
Įsigalinčių prozinių piktžolių reikėtų 
nuoširdžiai atsisakyti.

Danguolė Sadūnaitė, LAIŠKAI 
DIEVUI, eilėraščiai. Viršelis N. 
Vedegytės - Palubinskienės. Reda
gavo “Ateities” leidyklos redak
cinė komisija. Išleido ATEITIS, 
1970 m., 72 psl., parduodama po 
$2.00.
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• ŠEIMA IR MOKYKLA

BĖDOS SU NŪDIENIO JAUNIMO AUKLĖJIMU

PRANYS ALŠĖNAS
Ryšium su nūdien nežmoniškai iš

plitusia ateistinio komunizmo banga 
pasaulyje, nužmoniškėjo ypatingai 
daug šiandieninio jaunimo, ypač š. 
Amerikos kontinente — JAV-bėse, Ka
nadoj, kur, sakytume, dėl perdidelio 
demokratiškumo, gerokai yra atleistos 
auklėjimo vadžios.

Čia nerašysiu tam reikalui receptų 
ir nenurodysiu vaistų. Ne mano tai sri
tis ir ne mano pareiga. Čia nurodysiu 
porą pavyzdžių iš spaudos, kas šian
dien atsitinka su jaunuoliais, ir kokias 
bėdas tie jaunuoliai užkaria tėvams,, 
žinoma, buvusiems jų tiesioginiams 
auklėtojams.

Susitvarkykit, ar išsikraustykit ...
“Daily Star”, Ann Landers kolum- 

noje, vienas tėvas rašo:
“Aš esu gydytojas ir šešių vaikų tė

vas. Keturi iš mūsiškių vaikų, auklėji
mo atžvilgiu pasidarė tiesiog, nebepa
kenčiami. Jie nusistatė daryti viską, 
kas tik jiems patinka. Mes mėginome 
juos kaip nors atitiesti, naudodami 
augščiausios rūšies toleranciją ir leis
damiesi į įvairius kompromisus. Deja, 
reikalai ėjo tolyn nuo blogų iki blo
giausių. Pirmuoju iš vaikų buvo vyres
nysis. Tačiau jo blogi pavyzdžiai už
krėtė ir kitus, baigiant penkiolikme
čiu mūsų sūnumi. Galiausiai, 1968 m., 
mes buvome išvesti visiškai iš kantry
bės, ir pasinaudodami Jūsų, Dear Ann 
Landers, prieš kurį laiką patalpintu 
laikraščiuose tokios bėdos susilauku
siems tėvams patarimu. Mes savo vai
kams griežtai pasakėm: “Shape up or 
ship out” (Susitvarkykit, arba išsi
kraustykit) .. .”

Jie buvo išvaryti iš namų ir jiems 
pabrėžta, kad tik tada galės grįžti, kai 
susitvarkys ir bus pasiruošę klausyti 
tėvų, respektuoti šeimoj tvarką ir ne
duoti blogų pavyzdžių namie liku
siems — jaunesniesiems.

Vienas iš jų, sako gydytojas, jau na
muose. Jaunuolis pasidaręs tikru tėvų 
džiaugsmu. Kiti jau visiškai pasiruošę 
sugrįžti. O buvę likę namuose, pamatė 
pavyzdį, kas atsitinka su neklaužado
mis.

Kieta linija yra geriausioji linija. 
Tai kaip ir gydytojo operacija: trum
pam laikui skausmai, nemalonumus, 
bet turint prieš akis ilgesnį laiką — 
visa tai apsimoka. Žinoma, ne visos 
operacijos yra sėkmingos. Kaikurie li
goniai jų neišlaiko arba ir išlaikę vė
liau miršta, bet visuomet patartina tai 
išmėginti. Gydytojo pavardė neduoda
ma.

O toliau — rašo studento motina
Pasirašiusi tik pirmomis raidėmis 

P. A. Čikagos motina rašo apie savo 
sūnų studentą:

Nusiunčiau savo vaiką į kolegiją. At
rodė, kad taip reikia.

Aukštesniojoj mokykloj jo niekas 
nepamokė, kurį kastuvo galą reikia 

rankoje laikyti, dėl to į darbą jo nega
lėjo siųsti. Nenorėjau, kad jį į kariuo
menę pašauktų ne dėlto, kad ypatingai 
būčiau prieš karą, bet vien iš egoistiš
ko jausmo, norėdama jį globoti.

Gerai žinojau, kad iš jo bus ne koks 
studentas rimtam kolegijos darbui, 
bet jis buvo priimtas, kitais žodžiais, 
kolegija suteikė tuščią vietą, kurią jis 
užpildė.

Štai, dabar, praėjus vieneriems 
“aukštojo švietimo” metams, sūnus 
grįžta namo su “aukštais smegenimis”. 
Dabar jis absoliučiai gerai žino, kaip 
išspręsti visas negeroves, nors spren
dimas yra perdaug sudėtingas, kad bū
tų galima išaiškinti suakmenėjusiems 
tėvų smegenims.

Kas dar įdomiau, tai kad jis ir jo 
gentkartė visas šias negeroves per 
septynias dienas perdirbs į “tobulą pa
saulį”, jei tik dabartinė santvarka 
grius.

Deja, jis vis dar nežino kurį kastu
vo galą laikyti rankoje ir aš vis dar 
šaukšteliais jį maitinu šios kapitalisti
nės sistemos pagedusiais vaisiais ...

Taigi...

MEILĖ IR SANTUOKA
Iškilus krikščionis filosofas, Sarbo- 

nos profesorius, Prancūzų Akademijos 
narys Jean Guilton davė interview po
puliariam savaitraščiui “Candide” ta
riamai pikantišku klausimu — meilės 
ir seksualinio gyvenimo tema.

Klausimas: Mūsų laikais laikomas 
antikomunistiniu teigimas, jog gali
ma išgyventi didelę meilę santuoko
je. Kodėl santuokinė meilė šiandien 
turi tokią blogą reputaciją?

Atsakymas: “Aš manau, kad san
tuokinės meilės niekad nevertino nei 
poetai, nei dramaturgai, nei jaunimas. 

Visa meilės literatūra yra literatūra 
apie meilę už santuokos ribų, atseit, 
nuo pirmo pažvelgimo, nuo karštos, 
degančios, vad. meilės liepsnos ir 
apie meilę iki tos “liepsnos”. San
tuokinė meilė yra gili ir pastovi ir 
kaipo tokia ji pasiliks, jei taip ga
lima išsireikšti, literatūrai visada ne
suprantama, o literatūra aš apimu vi
sus menus, poeziją, apysaką, teatrą 
ir net kiną, nes tie menai iškelia 
smarkią, vulkanišką, dramatišką mei
lę; reikalauja dramos, o santuokinė 
meilė yra be dramos. Kai žmonės 
tuokiasi, prisiekia ištikimybę vienas 
antram ant visados. Įsigilinimas į šią 
paslaptį, mano manymu, reiškia su
pratimą, jog santuokinė ir šeiminė 
meilė yra giliai išgyvenama, roman
tiškiausia pasaulyje kasdieniniais vaiz
dais. Moteris, kūdikis, mylimas as
muo niekad per visą gyvenimą nėra 
tokia pati, o kadangi santuokinė mei
lė yra abipusiškas nuotykis dviese, 
tad kiekvienas kiekvienu momentu 
yra kitoks, negu vakar buvo, o ka
dangi tarp dviejų būtybių santykiai 
taip kinta kasdien ir kiekviename gy
venimo laikotarpyje, tad lengva su
prasti, kiek santuokoje yra galimy
bių, permainų, varijantų, netikėtumų 
ir atsinaujinimų.

Klausimas: “Ar tamstos manymu 
šiuo metu ne perdaug kalbama apie 
seksą?”

Atsakymas: Seniau sekso reikalų 
bei klausimų aptemdymas privedė 
prie labai neracionalių iškrypimų, ir 
visi kentėjome dėl to, atidengdami 
seksualinį, lytinį gyvenimą prieš sa
vo tėvų valią, prieš mokyklą, dėl to 
formos buvo slaptos, nenešančios jo
kios šviesos į tą sritį. Džiaugiuosi, 
kad man tenka gyventi tokiame šimt
metyje, kada lyties klausimai geriau 
suprantami, ir nėra reikalo jų atra
dinėti vulgariško “švietimo” keliu. 
Betgi bijau, kad mes neatplėštumėm 
seksualinio gyvenimo nuo meilės. Ma
no įsitikinimu mūsų amžiaus didelė 
nuodėmė, didelė klaida ir didelis pa
vojus eina iš sekso atskyrimo nuo 
meilės, nes tai gali privesti prie to, 
jog seksualiniai aktai gali virsti kaž
kuo matematišku, mechanišku, vulga- 
rišku, automatišku ir užmuš patį ma
lonumą. Tatai virs praeinančiu, lai
kiniu sudrebėjimu, suvirpėjimu, kurs 
greit mums nusibos, mūsų nebeinte- 
resuos. Tatai sunaikintų tą džiaugs
mą ir nužudytų meilę.

Klausimas: Kyla klausimas, ar po 
kokių 10 metų jau musų niekas ne
papiktins. Visus neš banga, ir tai 
neišvengiama?

Atsakymas: Visai galimas daiktas, 
jog žmonių giminė vis labiau iškryps 
ir išsigims ir jog vieną gražią dieną 
laikys normalumu suėsti tėvus, bet 
daugumos nuomonė negali būti nor- 
malybės mastu. Žmogus yra tikras 
žmogus tik tada, kai yra toks, koks 
privalo būti.. . Įsivaizduokime, jog 
visi žmonės virto seksualiniais iškry
pėliais, bet vienas sudarė išimtį. Tas 
žmogus, ta išimtis tikrai bus vertas 
žmogaus vardo. Tai ne kiekybės, o 
kokybės klausimas. Viena būtybė, ku
ri atitinka savo tipui, geriau repre
zentuoja žmogišką prigimtį, negu mi
lijonai iškrypėlių.
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“LABDARAI” TREJI METAI
P.Gudelis

• MOTERYS PASAULYJE
Vienintelė Europoje viešai veikian

ti lietuvių šalpos draugija “Labda
ra”, su būstine Stuttgarte, gana sėk
mingai pabaigė trečiuosius savo gy
vavimo metus.

Jos reikalingumą ir svarbą supran
ta vis daugiau tautiečių ir stoja į ją 
nariais. Metus baigiant ji jau turėjo 
64 narius. Metiniame susirinkime 
su apgailestavimu buvo paminėti 
praeitais metais mirusieji du draugi
jos nariai.

Plinta garsas apie draugiją ir pa
ramos reikalingųjų tarpe. D-jai teko 
sušelpti nelaimėn patekusius, apsir
gusius vienišus tautiečius, o kitiems 
padėti išgauti paramą iš socialinių 
ištaigų.
' Metų pradžioje draugijos kasoje 
buvo atliekamų pinigų, o moksleivių 
šalpos pareikalavimai nedidėjo. 
Draugijos pirmininkas J. Glemža bu
vo net susirūpinęs j ieškoti kelių, kad 
pasiekus platesnes lietuvių mases ir 
paraginus jaunimą siekti mokslo.

Kai skaitome spaudoje apie JAV 
ir Kanados lietuvių janimo pasiektus 
mokslo laipsnius, gaunasi įspūdis, kad 
ten lietuviai lenktyniauja mokslus ei
dami. O čia lietuviai yra užsikrėtę vo
kiečių papročiu, kaip galima greičiau 
pradėti uždarbiauti. Netgi amatų mo
kyklų lankymas jaunimo tarpe nėra 
populiarus. Nežymi dalis baigusiųjų 
pradžios mokyklą, lanko dar pasirink
tos specialybės trumpalaikius kursuc, 
o daugumas tuojau stoja į fabrikus pa
prastais darbininkais, kad tik greičiau 
uždirbtų pinigų ir pradėtų gyventi ne
priklausomai nuo tėvų. Statistikos duo
menimis, aukštuosius mokslus Vokie
tijoje eina daug mažesnis nuošimtis 
darbininkų vaikų, negu kitose vals
tybėse.

Atsiskyrę nuo savųjų, tarp vokiečių 
išsimėtę lietuviai, eina jų pėdomis, o 
pasiekti juos ir paskatinti mokytis, ne
įmanoma. Netgi Bendruomenės orga
nai nepajėgia išjudinti visų lietuvių 
leisti savo vaikus Vasario 16 gimnazi
jom Yra keletas lokalinių laikraštėlių, 
kurie uoliai ragina lietuvius mokytis, 
bet visa bėda, kad tokie lietuviai ne
besidomi nė lietuvių spauda.

Vis dėlto ir tokiose nepalankiose 
sąlygose į metų pabaigą padidėjo 
mokytis norinčio vargingesniojo jau
nimo kiekis.Tuo būdu atsirado dau
giau draugijos paramos pageidaujan
čių jaunuolių. Taigi, per metus su
rinktos lėšos eina apyvarton. Tai vėl 
tenka suaktyvinti aukų rinkimą. 
Pirmininkas J. Glemža kvietė visus 
narius paremti valdybos pastangas su
daryti lėšų ir pasistengti kiekvienam 
pritraukti bent po vieną narį. Per juos 
būtų galima tuojau skleisti jiems pa
žįstamų lietuvių tarpe žinių apie drau
gijos tikslus ir priartėti prie jokių ry
šių su lietuvių organizacijomis netu
rinčių tautiečių.

Š. m. sausio 9 d. Stuttgarte įvyku
siame draugijos metiniame susirinki
me pirmininkas J. Glemža plačiai nu 
švietė valdybos praėjusių metų veik
lą ir draugijos medžiaginę būklę.

Pereitais metais draugija gavo au
kų (kartu su 1969 m..likučiais) DM 
4. O 73, 77, stipendijoms — DM 300.-,

New Yorko kanklininkių būrelis “Vaidilutė” vadovaujamas Teklės Dzikienės 
sėkmingai dalyvauja įvairiuose pasirodymuose. (Nuotr. R. Kisieliaus)

Akt. Dauguvietytė - Kudabienė su 
“Aukuro” teatrine grupe Hamiltone, 
Kanadoje, ruošia scenai J. Marcinke
vičiaus dramą “Mindaugas” anglų kal
ba.

Į Lietuvių Rašytojų D-ją priimtos 
sekančios naujos narės: Ilona Gražytė 
— literatė; Marija Saulaitytė — poetė; 
Julija Švabaitė — poetė.

Dail. A. Zubienė, “Moters” žurnalo 
bendradarbė, iš Montrealio išsikelia 
gyventi į Fidži salas (arch. V. Zubas 
siunčiamas Kanados valdžios). K. L. K 
M d-jos Montrealio skyrius surengė 
išleistuves p. Grigeliu namuose. Žodį 
tarė pirm. Cečkauskienė, palinkėdama 
ilgametei draugijos narei ir buvusiai 
pirmininkei geros kelionės ir geros 
kloties. “Moters” žurnalo redakcija 
linki gerai įsikurti naujoje vietovėje 
ir neužmiršti pasidalinti naujais įspū
džiais.

Poetė Žentą Tenisonaitė Hellemans, 
gyvenanti Belgijoje, rengia XX am
žiaus Niederlandų poezijos rinktinę, 
kurią verčia į lietuvių kalbą. Tikimasi, 
kad greitu laiku pasirodys ir jos pa
ruošta lietuvių poezijos rinktinė fla
mandų kalba.
nario mokesčių — DM 720.— Išdavė 
pašalpų ir paskolų studentams ir 
moksleiviams —■ DM 2.658.—, ligo
niams — DM 312.—Einamųjų išlai
dų turėjo rašomoms priemonėms, paš
tui ir kt. DM 195.22.

Kontrolės komisijos aktą perskai
tė J. Norkaitis (snj.)ir pasiūlė apy
skaitą priimti. Susirinkimas vienbal
siai priėmė ją ir pareiškė padėką 
valdybai už atliktąjį darbą.

Kviečiame ir šiemet tautiečius už
jūryje dar uoliau remti draugiją, 
stojant į ją nariais ir duosniau au
kojant. Draugijos adresas: J. Glemža. 
7 Stuttgart 50, Steinhaldenstr. 147. 
Banko kontas: Staedt. Girokasse 
Stuttgart, Nr. 1185168.

Dail. S. Kvietienės paroda vyko To
ronte kovo mėn. Laike atidarymo pro
gramą išpildė sol. M. Vilčiauskaitė.

P. D. Grajauskienė prie L. M. F. K. 
šventinio stalo Hartforde.
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N. P. M. SESELIŲ VEIKLA 
PUTNAME

Vienuolyno sodyboje Putname vysk. 
V. Hines su seselėmis Paule, Augusta 
ir Aloyza; (dešinėje) seselės dirba 
spaustuvėje; seselių choras; mergai
čių bendrabutis, viduryje svečias vysk. 
V. Brizgys; (apačioje) nauji pastatai 
Vysk. Matulaičio vardo senelių namai 
ir koplyčia (nuotraukos: B. Kerbelie- 
nės, R. Kisieliaus ir V. Maželio)
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• Gyvenamoji aplinka VEDA ALDONA YČIENĖ

Nevystančių gėlių puokštės, kurios ilgą laiką gali puošti mūsų kambarius. 
Jas pasigaminti galime pačios. Vasaros metu parinkime įvairių žiedų, šakelių, 
lapų, smilgų ir išdžiovinkime. Galime palikti natūralią spalvą arba nudažyti 
(dažymui tinka rūbų dažai). Taip pat džiovintų augalų galime pirkti gėlių 
parduotuvėse. Svarbiausia yra tinkamas parinkimas vazelės (indo, puodo; kai
rėje apačioje — plyta su skylutėmis) ir sudėjimas Išdėstant nereikia perdaug 
prigrūsti, retesnė puokštė geriau atrodo. Šios puokštės yra ne tik meniškos, 
bet ir praktiškos, nes galima keisti jų formą, prisitaikyti tinkamas spalvas 
aplinkai ir taip pat parodyti savo meniškus sugebėjimus.
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© Madų ir grožio 
pasaulis

VEDA I. KAIRIENĖ

KAIP PIRKTI RANKINUKĄ
Kiekviena moteris, eidama į gatvę, 

nešasi su savim rankinuką. Jis yra ne
atskiriama ir reikalinga aprangos da
lis. Tad perkant kasdieninį rankinuką, 
reikia pagal išgales išsirinkti patį ge
riausią.

Rankinukų gaminama tokių įvairių, 
kad kartais sunku išsirinkti patį tin
kamiausią. Pirmiausia atkreiptinas dė
mesys į formą. Kas dėvi sportinius rū
bus, turėtų rinktis šiek tiek didesnį ir 
lygių formų, kur sutilptų visi kasdie

niniai reikmenys.
Reikia gerai apžiūrėti kaip rankinu

kas pagamintas. Dažniausiai geresnis 
rankinukas turi plieninius ar varinius 
rėmus. Jie būna auksinės arba sidab
rinės spalvos, apdengti oda arba kito
kia medžiaga. Rėmai pirmiausia turi 
būti stiprūs. Kartais pigesnių gaminių 
rėmai apipurškiami priderintos spal
vos dažais. Tačiau, tie dažai bedėvint 
nusilupa ir suardo visą gerą išvaizdą. 
Reikia kreipti dėmesį ir į rankenas, ar 
jos gerai pritvirtintos. Uždarymai ir 
užtrauktukai neturi būt aštrūs ir leng
vai atidaromi.

Rankinukų pamušalai siuvami iš 
odos, medžiagos ir plastikos. Plastiki
niai pamušalai dažnai sutrūkinėja. Pa
tys patvariausi, žinoma, yra odiniai, 
bet žinoma, jie ir patys brangiausi.

Šiam pavasariui rankinukai gamina
mi iš įvairiausių minkštų plastikinių 
medžiagų, vadinamo “šlapio” lako, ali- 
gatoriaus, Štrauso odos ir gyvatės imi
tacijų. Net ir šiaudeliai ir rafija daro
ma iš plastikos. Plastikiniai rankinu
kai yra labai lengvi, lengvai valomi ir 
žymiai pigesni kaip odiniai.

Kiekvienas rankinukas tvers daug 
ilgiau, jei bus tinkamai prižiūrėtas. 
Plastikinius ir lakinius rankinukus ga
lima lengvai valyti muilu ir šlapiu 
skudurėliu. Žinoma, po valymo juos 
reikia gerai nusausinti minkštu rank
šluosčiu. Odinius rankinukus patartina 
laikas nuo laiko patepti neutraliu ba
tų tepalu. Be muilo ir vandnes plasti
kinius rankinukus galima plauti ir ac
to su vandeniu skiediniu. Tikros gy
vatės ir krokodilo rankinukai valomi 
tik sausu minkštu dulkių šluostuku.

Norint rankinuką gerai išlaikyti, 
reikia kiekvieną dėmę tuoj pat nuva
lyti. Niekad nereikia rankinukų per- 
kimšti. Perkrovimas gali sugadinti jų 
formą ir suplėšyti siūles.

Lakinius ir plastikinius rankinukus 
reikia laikyti suvyniotus atskirai, nie
kad nedėti vieną ant kito, nes jie gali 
sulipti.

Nenaudojant rankinukų reikia iš jų 
viską išimti ir prikišti minkšto popie
riaus.

Minkštus ir surauktus rankinukus 
geriausia spintoje pakabinti, nes jei 
jie padedami plokščiai ar pastatomi, 
nuo ilgesnio stovėjimo jie praras for
mą. Niekada nereikia dėt odinių ran
kinukų į plastikinius maišus. Be oro 
jie gali sudžiūti ir sukietėti.
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PERLAI IŠ PERTH’O
Visada atsiranda žmonių, kurie sa

ko, kad nieko šioje žemėje nėra tobu
lo. Tačiau tai netiesa. Tie pesimistai 
turėtų pamatyti Perth miestelyje 
Abernethy perlą. Abernethy yra pats 
didžiausias, pats tobuliausias, pats gra
žiausias gėlo vandens perlas pasauly
je. Jis yra pusės inčio diametro, kartais 
rausvas, kartais švelniai violetinis, vi
siškai simetriškas, nepaprasto žvilge
sio ir net milijonieriui Richard Burto- 
nui nepasiekiamas. Niekas nežino jo 
tikros vertės, nes tas perlas niekada 
nebuvo parduodamas.

Perthė yra pati didžiausia Europoje 
ar net visame pasauly gėlojo vandens 
perlų pramonė. Visa tai prasidėjo dau
giau kaip prieš šimtą metų, kai vieti
niame laikrašty pasirodė dviejų brolių 
Cairncross skelbimai. Cairncross atida
rė Perthė kuklią laikrodžių dirbtuvė
lę. Sekančios generacijos James Char
les Cairncross pradėjo domėtis iš upių 
išžvejojamais perlais. Jis pradėjo juos 
pirkti iš perlų žvejo William Aber
nethy ir puošti jais auksines sagteles 
ir auskarus. Tos sagtelės patiko kara
liškajai šeimai ir škotų kilmingoms da
moms.

James Cairncross mirė dar būdamas 
jaunas pradžioje 20 šimtmečio, užrašys

damas įmonę savo mažamečiams 
sūnums. Karas, žinoma, sutrukdė visą 
pramonę ir tik 1951 metais jau užaugę 
Cairncross sūnus atgaivino perlų pre
kybą. Jie sudarė sutartį su vieninteliu 
profesionalu perlų žveju Bill Aberne
thy, senojo William sunum. Cairncross 
broliai ir dabar turi privilegiją pirmie
ji pasirinkti iš kiekvienos Abernethy 
žvejonės.

Škotijos upių perlai yra tuo charak
teringi, kad jų yra visokių atspalvių — 
nuo lengvai kreminių iki violetinių. 
Taip pat jų pavidalai labai įvairūs. 
Jie turi ypatingą žvilgesį ir juos leng
vai galima atskirti nuo orientalinių ar 
kultivuotų perlų.

Geriausi perlai randami vasarą, 
sausros metu. Jų spalva priklauso nuo 
tam tikrų rūgščių ir kalkių, kurios su
daro skirtingus pigmentus.

Šių dienų vandens užteršimas gali 
padaryti perlams neapsakomos žalos.

Bill Abernethy turi didelį rinkinį 
austrių kiautų, iš kurių jis yra išėmęs 
perlus. Tų kriauklių tyrinėjimas atei
tyje sudarytų galimybes nustatyti per
lų sudėtį, jų spalvą ir pavidalą.

Perlas yra vienintelis brangakmenis, 
kurio nereikia poliruoti. Tiesiai iš van
dens išgriebus, jį galima naudoti pa
puošalų gamybai. Perlas yra mažas 
svetimas kūnas, smėlio grūdelis, koks 
nors parazitas, muselė, gal net mažas 
akmenėlis, kuris kokiu nors būdu pa
kliūva į austrės kiautą. Pajutęs erzini
mą, moliuskas tuojau pat pradeda 
dengti tą svetimą kūną eilėmis krista
lų. Perlas yra pats tobuliausias brang
akmenis.

Kultivuotieji perlai yra išauginti. Į 
jaunų 2—3 metų amžiaus moliuskų 
kriaukles įšvirkščiamas grūdelis ir tos 
kriauklės grąžinamos krepšiuose į jū
rą ar į upę. Tie moliuskai yra žmonių 
nuolatos maitinami ir po 6—7 metų 
ištraukiami perlų derliui.

Kai Bill Abernethy prisižvejoja per
lų ir nuneša juos broliams Cairncross, 
jie juos surūšiuoja pagal spalvą, dydį 
ir pavidalą, supila į mėlynus maiše
lius ir laiko iki specialaus pareikalavi
mo. Kaikurie pirkėjai pageidauja vi
siškai vienodų perlų karolių. Tokią ei
lutę sudaryti kartais trunka tarp dvie

jų ir dešimties metų. Daugelis pirkėjų 
nori turėti to paties dydžio ir spalvos 
perlus auskarams, žiedui ir sagčiai. 
Keista, kad gėlojo vandens perlai pa
tinka tam tikro charakterio žmonėms 
ir per eilę metų tarp pirkėjo, papuo
šalų gamintojo ir žvejo užsimezga 
tamprus, beveik šeimyniškas ryšis.

Kai Bill Abernethy surado savo di
dįjį perlą, jis dar porą savaičių jį lai
kė namie. Po to tik atnešė Cairncross 
broliams savo senoje skardinėje dėžu
tėje. Cairncross žvilgterėjo į perlą ir 
žado neteko.

Jie aprūpina perlais karalienę, prin
ceses, karalienę - motiną, kunigaikštie
nes, bet didysis Abernethy pasilieka jų 
nuosavybėje. Jis neparduodamas.

PLASTINĖS NOSIES OPERACIJOS
Ankstyvesnėse plastinių operacijų 

dienose visų pataisytų nosių forma bu
vo vienoda. Galima buvo eit ištaigin
ga New York’o ar Los Angeles gatve 
ir lengvai atpažinti kiekvieną pataisy
tą nosį. Jos buvo maždaug skirstomos 
Į Dr. Green, dr. Smith ar dr. Jones no
sį. Dabar plastiniai chirurgai bando 
pritaikyti nosis individualiai prie vei
do ir prie charakterio.

Pusantros valandos trunkančiai no
sies atitaisymo operacijai chirurgas pa
naudoja antropologijos, psichologijos, 
genetikos, meno ir anatomijos žinias.

Atrodytų, kad tai labai paprasta ope
racija, bet ji pareikalauja daug dau
giau chirurginio patyrimo negu kuri 
nors kita plastinė operacija.

Net ir su dideliais meniniais gabu
mais chirurgas kartais negali gauti tin
kamų rezultatų. Jam tenka dirbti su 
gyva oda, kaulu ir kremzle. O ta žalia
va yra viena nuo kitos skirtingos. Kai
kurie žmonės turi ploną odą ir mažus 
porus, kiti storą ir riebią odą, kuri 
daug sunkiau apvaldoma.

Prieš operuodami nosį, chirurgai ati
džiai studijuoja veidą, padarydami vei
do nuotraukas iš visų pusių ir bandy
dami tas nuotraukas retušuoti.

Nosies pataisymų yra įvairiausių: 
sutrumpinimai, sumažinimai šnervių, 
nuėmimai kuprelių, net įdėjimai sveti
mos medžiagos padidinimui.

Pacientė priimama ligoninėn dieną 
prieš operaciją. Dieną po operacijos ji 
jau gali keltis ir vaikščiot ir gale pir
mosios savaitės beveik visas patinimas 
ir mėlynės pranyksta. Po metų nosis 
visai susitvarko ir atrodo kaip sava.

Turbūt labiau negu prie kitų opera
cijų, gydytojas turi gerai pažinti pa
cientę, žinoti kodėl ji savo nosim ne
patenkinta, kodėl ji ryžtasi operacijai 
ir ko ji iš tos operacijos tikisi.

Patys dažniausi nosies operacijos at
vejai yra 18 metų mergaitėms, kai tė
tis užmoka už operaciją ir 35 metų mo
terims, kai jos pačios užsimoka. Jau
nos merginos yra labai dažni pacien
tai. Kai jos pasiekia 17-18 metų, jų 
išvaizda pasidaro joms labai svarbi. 
Nors jos iš pat mažens įsigyja nosies 
kompleksą, daktarai nedaro operacijos 
anksčiau kaip 18 metų, kada jau jų 
kaulai nustoja augti. Tačiau, vaikams, 
kurių ausys deformuotos, gydytojai pa
taria jas operuoti, kai tik vaikai pasie
kia mokyklinį amžių.
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Kepenėlių paštetas
1 svaras kepenėlių,
3 nedidelės galvutės svogūno,
4 koteliai saliero,
3 kietai virti kiaušiniai,
1 šaukštas vištos, anties ar žąsies rie

balų (lydytų), pipirų ir druskos pa
gal skonį.
Kepenis perplauti, išimti gyslas ir 

iškepti alyvoje. Svogūnus supjausčius 
pakepinti atskirai, dadedant sukapotus 
salierus. Kietus kiaušinius supjausty
ti ir tada viską permalti. Dadėti rieba
lus ir prieskonius ir labai gerai išmai
šyti. Sudėti į stikline formą ar indą ir 
gerai atšaldyti. Duodant į stalą išvers
ti ant lėkštės ir papuošti.

Suktas kalakutas
10—12 svarų kalakutas,

2 svarai maltos kiaulienos mėsos,
3— 4 kiaušiniai,

1 pakutis sausainių (crackers),
4 koteliai saliero,
1 pakelis koncentruotos džiovin

tų svogūnų sriubos, prieskonių 
pagal skonį, druska, pipirai, 
čiobrelis (thyme) ir meirūnas 
(marjoram).

Kalakutą nuvalius išimti kaulus ir 
nulupti odą. Mėsą supjaustyti gabalais. 
Salierą smulkiai sukapoti ir truputį pa
kepinti.

Maltą mėsą, sutrupintus sausainius, 
pakepintą salierą, svogūnų sriubos mil
telius, prieskonius ir kiaušinius gerai 
išminkyti. Dadėti supjaustyto kalakuto 
mėsą ir gerai išmaišyti. Kalakuto odą 
supjaustyti į norimo dydžio gabalus ir 
sudėti išmaišytą mėsą susukant į odą. 
Dėti į kepimo indą ir apiberti trupu
čiu žalatinos. Kepti krosnyje uždengus, 
nes tai palaikys sultingumą. Duoti ga
lima šiltą ar atšaldžius.

Skandinavų vaisių sriuba
Ši sriuba Skandinavijoje duodama, 

kaip saldusis patiekalas šilta arba šal
ta.
1 puodukas džiovintų slyvų,
1 puodukas džiovintų aprikosų, 
1 puodukas džiovintų persikų, 
¥4 citrinos tarkuotos žievės, 
V2 puoduko cukraus,
¥2 puoduko tamsaus romo ar sherry, 
2 šaukštai kukurūzų krakmolo.

Nuplauti slyvas, (išimti kauliukus), 
aprikosus ir persikus. Sudėti į gilų 
puodą užpilant du kartus verdančiu 

vandeniu. Leisti vaisiams mirkti per 
naktį. Dadėti dar citrinos tarkuotą žie
vę.

Vaisius virti ant lengvos ugnies ne
nupilant vandens, kol bus minkšti. 
Cukrų sumaišyti su kukurūzų krakmo
lu ir įmaišyti romą ar sherry, taip, kad 
masė būtų lygi. Į masę įmaišyti trupu
tį atsemtų vaisių. Tada sugrąžinti į 
virtus vaisius, dadedant žiupsnelį drus
kos. Pakelti karštį ir nuolat maišant 
pavirinti apie 10 minučių ar kol sutirš- 
tės. Duoti karštą ar šaltą su švediška 
grietinėle.

švediška grietinėlė
2 šaukštai sviesto,
4 šaukštai miltų,
IV2 puoduko grietinėlės (half and 

half),
2 kiaušiniai,
1 šaukštas cukraus,
1 šaukštelis vanilės,

Keptuvėje ant lengvos ugnies išleis
ti sviestą ir įmaišyti miltus. Pamažu 
maišant supilti grietinėlę. Tęsti mai
šymą ir virimą apie 20 minučių ar kol 
masė užvirs ar sutirštės.

Išplakti kiaušinius, kad būtų citri
nos spalvos. Dadėti truputį karštos ma
sės, gerai išmaišant. Tada sudėti į 
karštą grietinęlę, dadedant cukrų ir va
nilę. Gerai išmaišyti.

Supilti ir atšaldyti inde, kuris bus 
naudojamas duodant į stalą.

Sriuba ir grietinėlė duodama atski
rai, leidžiant svečiui pačiam užsidėti 
grietinėlės ant sriubos.

Nekeptas vaisių pyragas
Šiam pyragui naudojamas stiklinis 

indas.
1 pakelis jello,
1 dėžutė maišytų vaisių (fruit 

coctail),
4—5 biškutinės tešlos suktos bulkutės 

(Jelly rolls),
1 pakelis jello “Whip’n Chill” va

nilės,
Jello daryti kietesni ir sušaldyti 

lėkštoje formoje.
Vaisius nusunkti, bulkutės supjaus

tyti plonomis riekutėmis. Indo dugną 
ir šonus iškloti riekutėmis, pasiliekant 
kiek reikia viršui padengti. Sustingu
sį jello supjaustyti kubais ir sudėti į 
indą. Tada uždėti nusunktus vaisius, 
“whip’n Chill” išplakti pagal pakelio 
instrukcijas ir supilti ant vaisių. Už
dėti likusias riekutes ant viršaus ir pa-



dėti, kad atšaltų. Geriausia per naktį 
palaikyti šaldytuve.

Išimti, trumpai pamerkiant indą į 
karštą vandenį. Kai pasiliuosuos iš
versti į servavimo indą.

žuvies kukuliukai
3 puodukai virtos kapotos žuvies, 
1 kiaušinio plaktas trynys,
2 kiaušiniai,
1 puodukas baltos duonos džiuvėsėlių, 
1 puodukas grietinėlės,
¥2 puoduko sijotų miltų, 
2 šaukštai sviesto,
1 maža galvelė svogūno (sukapota), 

druskos ir pipirų pagal skonį.
Svieste pakepinti svogūną, dadėti 

miltus, druską, pipirus ir pakaitinti 
kol pradės putoti. Nukėlus nuo ugnies, 
maišant supilti grietinėlę. Dėti vėl ant 
ugnies, kad greitai užvirtų, nuolat mai
šyti, kol sutirštės. Leisti atšalti. Iš
virtą žuvį smulkiai sukapoti, išrenkant 
kaulus. Sudėti į atšalusį padažą kartu 
su išplaktu kiaušiniu. Gerai išmaišyti 
ir daryti nedidelius kukuliukus, pa
merkiant į plaktus kiaušinius ir pavo- 
liojant džiuvėsėliuose. Kepti karštuo
se riebaluose gilioje keptuvėje ar puo
de. Virti kukulius apie 2—3 minutes 
dažnai vartant, kol gražiai paruduos. 
Išėmus nusausinti riebalus ant suge
riamo popierio. Duoti karštus arba šal
tus, pasmeigiant ant pagaliukų tarpuo
se su marinuotais grybukais.

Bulviniai varškėčiai
2 svarai nevirtų bulvių, 
1 svaras varškės, 
6 šaukštai sviesto, 
1 puodukas grietinės, 

truputis druskos.
Bulves sutarkuoti ir gerai nusunkti. 

Sudėti varškę ir druską ir gerai išmin
kyti. Padaryti nedidelės formos varš
kėčius ir kepti vidutinio karštumo 
krosnyje. Kai gražiai pagels išimti, su
dėti į dubenį ir užpilti iš grietinės ir 
sviesto padarytu padažu. Uždengus 
truputį patroškinti. Duoti karštus.

Šaltanosiai
2 puodukai miltų,
1 kiaušinis,
1 šaukštelis cukraus, 

vandens ir druskos. 
Įdarui

1 svaras mėlynių,
2 šaukštai cukraus, 

cinamono.
Užminkyti tešlą ir plonai iškočioti. 

Mėlynes perrinkti, nuplauti, sumaišy
ti su cukrum ir cinamonu ir dėti po 
šaukštelį ant iškočiotos tešlos. Tešlos 
kraštus patepti kiaušinio baltymu, už
lenkti ir su stikline išspausti virtinius, 
kraštus gerai užspausti ar užraityti ir 
virti mažai pasūdytame vandenyje. Iš
virus išgriebti, užpilti grietine ir api
berti cukrumi. Duoti į stalą karštus.

* * *

• PATARIMAI
Kai verdate rūgščius kopūstus, iš 

pradžių dėkite bulves, o po to rau
gintus kopūstus, nes bulvės blogai 
verda rūgščiame vandenyje.

* * *
Neatskieskite šaltu pienu bulvių 

piure: ji būna pilkos, nekeliančios 
apetito išvaizdos. Pilkite tik verdantį 
pieną ir po truputį, kad nebūtų gu
muliukų. * * *

Senų bulvių piure bus skani ir pu
ri, jei į ją įdėsite išplaktą baltymą.

Kad senos bulvės verdant nepatam- 
sėtų ir būtų skanesnės, įpilkite į van
denį šaukštelį citrinos sulčių ir įdėki
te du gabaliukus cukraus.

Prieskonių pavadinimai angliškai — 
lietuviškai

Allspice — kvepiantieji pipirai 
Anise seed — anyžių sėklos 
Arrowroot — strėliašaknis 
Bay Leaves -— lauro lapai 
Cardemon — kardemonas 
Cellery seed — salierų sėklos 
Chervil Leaves — garsčio lapai

Cinnamon — cinamonas
Chives — žali svogūnėliai
Cloves — gvazdikėliai
Cumin — comino, kmynai
Caraway seed — kmynų sėklos
Dill seed — krapų sėklos
Dill weed — krapų lapai 
Garlic — česnakas 
Ginger — imbiras 
Mint Flakes — mėtos 
Marjoram — meirūnai 
Mace — muškato žiedas 
Nutmeg — muškato riešutas 
Leek — poras 
Mustard — garstyčios 
Parsley — petruškos, petražolės 
Poppy seed — aguonos 
Paprika — raudonieji pipirai 
Rosemary Leaves — rozmarino lapai 
Saffron — šafronas
Sage leaves — šalavijo lapai
Savory — puplaiškis
Sesame seed — sezamo sėklos
Thyme — čiobreliai
Truffle — trufliai



KAIŠYTINĖS JUOSTOS

• Gėlės

Philodendron (medžių draugas). 
Mėgsta šešėlį, šiltą ir vienodą tem
peratūrą. Auga greitai, tik reikia pa
remti lazda. Nuo balandžio iki rug
pjūčio kiekvieną savaitę uždėti trą
šų ir dažniau laistyti. Kitu laiku lais
tyti rečiau. Tinka dekoravimui ir gru
pavimui su kitais augalais.

• Rankdarbiai
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