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VYSKUPO

MOTIEJAUS VALANČIAUS

100 METŲ MIRIMO

SUKAKTĮ MININT

S. VILKAUJA
VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS

Šie 1975 m. yra ypatingai svarbūs, nes jie bus 
pažymėti deklaracijomis, minėjimais, šventėmis, pili
grimu kelionėmis ir kt.

Viso pasaulio katalikams popiežius Paulius VI 
šiuos metus paskelbė Šventaisiais ir praėjusių Kūčių 
naktį atidarė šv. Petro bazilikos duris, idant maldinin
kai iš visų kraštų galėtų atvykti Į senąją Romą.

Jungtinės Tautos ir JAV prezidentas G. Fordas 
šiuos metus pavadino Moterų Metais.

Mums, lietuviams, šie metai yra vysk M. Valan
čiaus ir dail. M. Čiurlionio, nes sueina 100 metų nuo 
vyskupo mirimo ir 100 metų nuo dailininko gimimo. 
Tad reikia manyti, kad lietuviai šiuos metus ir šias 
sukaktis iškilmingai paminės visuose pasaulio konti
nentuose.

Žemaitijoje, Telšių aps., Salantų vis., Nastrėnų 
kaime 1801 m. vasario 17 d. pasiturinčių ūkininku šei
moje gimė sūnus, kuriam buvo duotas Motiejaus var
das. Rūpestingi ir darbštūs tėvai, visai negalvodami, 
kad jis kada nors gali būti vyskupu, paūgėjusi ber
niuką pradėjo mokyti namie, o paskiau nuvežė i Že
maičių Kalvarijos domininkonų mokyklą. Ją baigęs, 
jaunas M. Valančius Įstojo į Varnių kunigų seminariją. 
Baigęs kunigų seminariją, buvo Įšventintas kunigu ir 
paskirtas i Mozyrių (Gudijoje). Vėliau profesoriavo 
Petrapilio Dvasinėje akademijoje. Į Lietuvą sugrįžo 
jau kaip Varnių seminarijos rektorius. 1850 metais 
Neapoly (Italijoje) M. Valančius gavo vyskupo skeptrą 
ir buvo paskirtas Žemaičių vyskupijos valdytoju. Vys
kupas Motiejus Valančius buvo pirmas iš valstiečių 
kilęs vyskupas, kuris savo giliu protu, tvirta valia, 
darbu bei įsipareigojimu sugebėjo rūpintis savo žmo

nėmis ir pačiose sunkiausiose gyvenimo valandose. O 
tie laikai buvo tikrai sunkūs ir vargingi, nes Lietuva, 
praradusi laisvę ir nepriklausomybę, buvo rusų pa
vergta ir nešė sunkų jungą.

Jis mirė Kaune 1875 m. gegužės 17 d. Tad šiemet 
ir sueina 100 metų nuo jo mirimo. Palaidotas Kauno 
katedros rūsyje.

Vysk. M. Valančius buvo gili asmenybė, o jo nuo
pelnai mūsų tautai (ypač žemaičiams) yra itin dideli 
ir svarbūs. Jis yra minimas mūsų istorijoje, nes visą 
savo gyvenimą rūpinosi katalikų tikėjimu, kaip geras 
ganytojas, mokslu ir švietimu, gimtąja kalba, spauda, 
lietuviškuoju raštu bei visais kitais žmonių reikalais, 
kurie jam kaip vyskupui, didžiai rūpėjo. Tai buvo 
žemaičių vyskupas, kuris 19 a. atliko tokius darbus, 
kuriais net ir caro pareigūnai stebėjosi. O tai padaryti, 
be abejo, galėjo tiktai gilios energijos ir nepalūžtamos 
dvasios asmuo.

Lankydamas parapijas, vyskupas arčiau pažino 
žmonių gyvenimą, jų būda, papročius, nelaimes bei 
pasisekimus. Jam labai buvo svarbu, kad žmonės 
neliktų beraščiais, nes rusai gerai žinojo, kad tą tautą, 
kuri yra tamsi, galima daug greičiau pavergti ir suru
sinti. Yra išlikęs vyskupo vienas laiškas, rašytas para
pijų klebonams. Čia jis rašo, “kad prie kiekvienos pa
rapinės bažnyčios ir net didžiųjų filijinių būtų laikoma 
mokykla po priežiūra vietinio klebono arba filialisto, 
kame neturtingo luomo žmonių vaikai galėtų pramokti 
skaityti gimtine kalba ir katekizmo ...” O kai caro 
valdžia pradėjo uždarinėti parapines mokyklas, vysku
pas ragino žmones samdyti mokytojus — daraktorius 
ir mokyti vaikus skaityti bei rašyti. Jis net parašė ir 
slaptai išleido tam reikalui mokymosi vadovėli, kuri
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pavadino “Antano Tretininko pasakojimais”.
Po nepavykusio 1863 m. sukilimo rusai pradėjo 

sekti vyskupą, nes gerai jautė, kokią gilią įtaką jis 
turėjo žmonėms. Tada ištrėmė ji iš Varnių ir perkėlė 
i Kauną, kur žandarų kiekvienas jo žingsnis buvo se
kamas. Negalėdamas išvažiuoti iš Kauno, jis nenuleido 
rankų, bet tęsė ir toliau savo religini, kultūrinį bei 
visuomeninį darbą. O žemaičiai dar labiau pamilo 
savo ištremtąjį vyskupą ir būriais keliaudavo į Kauną 
įvairiais religiniais reikalais. Net ir Maironio atsimi
nimuose yra viena tokia kelionė, kai jo tėvas susisodino 
kelis kaimo vaikus ir jį į vežimą, apdengė su būda ir 
važiavo į Kauną, kad vyskupas padirmavotų. Tačiau 
kelionėje juos sustabdė rusų žandarai, neleido toliau 
važiuoti, o liepė grįžti atgal. Bet tėvas kitą dieną įsiso
dino į vežimą Jonuką (būsimą Maironį) ir visai kitais 
keliais iš Raseinių pasiekė Kauną. Po dirmavonės vys
kupas jam davė dovanų rožančių ir paklausė, kuo jis 
norėtų būti užaugęs? Tada Maironis atsakęs, kad no
rėtų būti kunigu ir vyskupu.

Vyskupas sužinojęs, kad vienoje Kauno prieglau
doje visi vaikučiai yra mokomi stačiatikių tikėjimo, 
pats nuėjo į tą prieglaudą ir surinkęs visus katalikus 
vaikus, pradėjo juos mokyti katekizmo.

Kai 1864 m. rusai uždraudė mums spaudą lotynų 
raidėmis, vysk. M. Valančius pats pirmasis pasidarė 
knygnešiu, suorganizavo talką iš kunigų bei pasaulie
čių ir pradėjo knygų gabenimą iš Prūsų. Tais laikais 
ypač yra svarbios jo slaptai išleistos kelios knygelės, 
kaip: “Broliai katalikai”, “Perspėjimas”, “Gromata ap
skrita”, “Vargai bažnyčios katalikų” ir kt.

Vienas iš svarbių vysk. M. Valančiaus darbų taip 
pat yra jo kova su girtybe. Važinėdamas po parapijas, 
jis pamatė, kad žmonės labai geria. Tada jis pradėjo 
per pamokslus drausti nuo girtavimo ir kurti visur 
blaivybės brolijas. Daugelis žemaičių, išgirdę pamoks
lus ir skaitomus vyskupo laiškus apie girtavimo kenks
mingumą, paklausė savo ganytojo ir nustojo gėrę, o 
smuklės visose pakelėse ir kryžkelėse pradėjo užsida- 
rinėti.

Be visų šių nuopelnų, vysk. M. Valančius užima 
svarbią vietą ir mūsų literatūros istorijoje. Kaip Kr. 
Donelaitis davė pagrindus mūsų poezijai, taip M. Va
lančius — mūsų prozai. Jo raštų ištraukos yra randa
mos visuose mūsų vadovėliuose bei chrestomatijose, 
kurias mokiniai skaito ir iš kurių mokosi.

Visais savo raštais vyskupas mokė žmones, kad jie 
daugiau šviestųsi, mokytųsi amatų, nepasitikėtų viso
kiais išnaudotojais ir 1.1. Jam rūpėjo, kad visi būtų geri 
katalikai, pavyzdingi tėvai, mylėtų Dievą, savo gimtąjį 
kraštą, papročius bei kalbą.

Vysk. M. Valančiaus literatūrinį palikimą sudaro 
religiniai, istoriniai ir dailiosios prozos kūriniai. 1848 
m. jis parašė “Žemaičių Vyskupystę”, kuriai medžiagą 
rinko įvairiuose archyvuose. Daug paliko religinių 
raštų, kaip: “Senojo įstatymo šventoji istorija”, “Nau
jojo įstatymo šventoji istorija”, “Gyvenimas Jėzaus 
Kristaus”, “Šventųjų gyvenimas” ir kt.

Jo grožinei literatūrai priklauso šie leidiniai: “Vai
kų knygelė”, “Paaugusių žmonių knygelė”, “Antano 
Tretininko pasakojimai” ir “Palangos Juzė”. Visos šios 
knygos yra parašytos labai gražia kalba, pilna palygi
nimų, ištiktukų, žodžių bei gyvų posakių, kuriuos vys
kupas, išgirdęs iš žmonių, pats dažnai užsirašydavo. 
Tain pat daug yra sąmojaus, vykusių dialogų, daug 
puikių vaizdų iš žemaičių kaimo gyvenimo. Todėl žmo
nės jo knygas mėgo ir skaitė.

Paimkime, pavyzdžiui, jo “Palangos Juzės” ištrauką:

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS — TAPYBA
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Keliaudamas per pušyną, įlipau į Žąsino kalną. 
Apsižvalgęs regėjau Janapolės, Pavandenės, Luokės ir 
Varnių bažnyčios bokštus. Buvo pašalę, aš bežiopso
damas su savo klumpėmis šliukšt paslydau, žlakt iš
virtau, tabalai - tabalai, bir - bir nuo skardžio rietėjau, 
medeliai rietant trakšt - trakšt lūžo. Mano klumpės 
nuo kojų brabrakšt - brabrakšt kaži kur rietėjo, brylius 
sklinst nulėkė į daubos gilumą . . . Rasi būčiau ir 
mirtinai užsimušęs, nes ir šonai traškėjo, kad rietėda
mas būčiau capt nenusitvėręs augančio alksnio . . . ” 

Dar vienas nuopelnas M. Valančiaus yra tas, kad 
surinko ir smulkiai aprašė žemaičių vestuves. Ir dabar 
dar daugelis naudojasi tuo, kai nori parodyti scenoje 
senovės vestuvių papročius, šokius, dainas bei juokus.

Štai piršlio melagio teismas:
“Nepaprasto melagio piršlio Vaištaro gyvenimo 

garsingos pabaigos dekretas, išduotas didžio karaliaus 
Zigmanto Trečiojo vardu.

Metais šiais, tais, anais . . . pasišovęs, girdi, į pirš
lius, atvyko į Ardiškių sodžių ir pasakė Kazę Pocelį 
esantį Klempalių sodžiaus ponaičiu, gyvenantį didžia
me mūro dvare, kurio stogas esąs klotas su lašinių 
paltimis, langai deimanto, takai su sūriais išgrįsti. . . 
Šulinys su medum ir pienu prigožtas, alaus ežerai, 
degtinės pilnos kūdros ... To viso pameilusi, Petronėlė 
pažadėjo tekėti ir ištekėjo už Kazimiero, o mes čia visi 
atvykę randam gyvenimą paprasto žmogaus . . .

Mes tad, žemiau su savo rankomis pasirašę, pildy
dami tuos garsingus įstatyus, nusprendėm didį melagį 
Vaištarą pakarti . . .

Berniukams už piršlio capt - capt sukibus, marti 
šmurkšt atskubėjusi šmarkšt ant kaklo piršliui rank
šluostį ir tuo parodė dovanojanti piršliui visas mela
gystes ...” (Iš “Palangos Juzės”).

Ir pabaigai dar viena ištrauka iš “Palangos Juzės”, 
kur M. Valančius aprašo moteris:

“Moterys, tiesą pasakius, čia labai yra gačnios. 
Bažnyčioj buvo apsidariusios su striupkėmis, aplinkui 
surauktomis, su margai dažytais sijonais, pačių austais. 
Galvos aprutulintos su didžiomis pirktinėmis skepeto
mis, užsiklėstusios su tokiais pat raiščiais. Neturtingos 
— su namie austomis žičkuotomis skaromis. Ant jų 
krūtinės gali regėti daug brolijų, škaplierius ant plačių 
raudonų pasaitų. Kojos apautos su šikšnos kurpėmis, 
retai kurios su naginėmis ...”

Tad baigiant šią trumpą apžvalgą, tikrai nesuklysi- 
me pasakę, kad vyskupas Motiejus Valančius buvo 19 
a. atkaklus Didysis Žemaitis, kuris nepabijojo žiaurios 
rusų priespaudos, bet vedė tautą į šviesią ateitį, laisvę 
ir nepriklausomybę. Kai jis buvo tardomas ir kai jam 
buvo grasinama ištrėmimu į Sibirą, jis atsakė rusams:

“Tegul su manimi daro, ką nori, aš viskam esu 
pasirengęs. Man neilgai begyventi, mano pareiga 
palaikyti savo tikėjimą.”

i & & & % $, K

“ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖ” PIRMOJI LAIDA

VYSK. M. VALANČIAUS GYVENAMASIS NAMAS VARNIUOSE
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LIETUVĖ MOTERIS VESTUVINIUOSE PAPROČIUOSE
(Pabaiga)

KRISTINA BRAZAITIENĖ

Jaunojo namuose marti būdavo sutinkama kuo iš
kilmingiausiai. Kaikuriais atvejais jaunieji pirmiau 
grįždavo pas jaunosios tėvus. Tuo atveju nuotakos 
motina grįžtančius jaunavedžius pasitikdavo prie durų 
su duona ir druska. Jauniesiems važiuojant į jaunikio 
Šalį daromos įvairios kliūtys (taip kaip anksčiau buvo 
jos daromos jaunikiui atvykstant pas nuotaką Merg
vakaryje). Per kelią būna pertiesiamas eglišakių, gėlių 
ar lapų vainikas, virvė, kartis ir pan. Kaikur Užnemu
nėje būdavo pertiesiami raštuoti naminiai rankšluos
čiai, ilginiai kūliai ir sukuriami laužai. Pats jaunosios, 
jau dabar marčios sutikimas jaunojo namuose praveda
mas įvairiai. Be sutikimo su duona ir druska, apie Mer
kinę sutikdavo ir su ugnimi “ant dugno”, t.y. and pa
dėklo. Šeduvos apylinkėje jaunikio tėvas pasitinka 
jaunavedžius su žvake rankose, o motina su duona ir 
druska. Šis paprotys ypač jaunajai daug reiškia, nes 
sutikimas su duona ir druska ir gėrimu (alum, vynu, 
degtine) anksčiau turėjo magišką prasmę. Tuo sim
bolizuojama, kad jauna marti draugiškai priimama į 
naująją bendruomenę nauju šeimos nariu, jai atidaro
mos naujų namų durys ir žmonių širdys.

Minėtini ir kiti įdomūs magiškos kilmės papročiai, 
kurie tai vienur, tai kitur buvo praktikuojami. Kartais 
jaunikis turėdavo apeiti tris kart apie stalą, kartais 
tėvai ir giminės jaunavedžio apdengdavo išverstais 
kailiniais. Pretorijus rašo:

“Anyta ima kailiuką ir apvynioja marčiai kojas.”39)
Šis kailinių paprotys taip pat siejasi su magija: 

gauruotumas buvo laikomas turtingumo ženklu. Taigi, 
gauruoti avikailio kailiniai buvo skaitomi ženklu, 
kuris gali nulemti jaunųjų ateities gyvenimą.

Panašus paprotys, ir kitose tautose plačiai prakti
kuojamas, buvo apiberti per slenkstį žengiančią mar
čią grūdais arba gėlėmis. Grūdai, kaip vaisingumo 
simbolis, turėjo duoti jaunajai galimybę išauginti 
gausius įpėdinius.

Dar kitas paprotys buvo sutinkant jaunavedžius 
patepti jiems lūpas medumi:

“Piršto galu palaižo, paskui vėl paima medaus ir 
pabraukia jaunavedžiams lūpas, kad gyvenimas būtų 
saldus.”40)

Šie papročiai, kurie magiškais ženklais linki jau
niesiems turtingumo, jaunajai vaisingumo ir abiem 
laimingo gyvenimo, pabrėžia tuo pačiu naują jauno
sios statusą. Yra net ir papročių, kurie dar aiškiau pa
brėžia jaunosios atsiskyrimą nuo tėvo autoriteto, jos 
perdavimą jaunikio globai. Dzūkuose, rengiantis iš
vykti į vyro šalį, jaunąją paima tėvas už rankos ir 
privedęs prie jaunavedžio, paduoda jam jos ranką. 
Jaunajam pavesdamas dukterį jis įduoda žentui rūtų 
šakelę ir sako, kad didesne šakele negalima jo duk
ters mušti, kaip .šią rūtos šakele. Kad jaunoji ne visai 

pasyvi, rodo sekantis pavyzdys: jaunikiui prašant, 
kad nuotaka sėstų šalia, ji tyčiomis nesėda, norinti 
parodyti, kad jos “viršus”. Jaunikis tada bando suktai 
pasodinti, jai suduodamas per kojų linkimus. Jei 
atsisėda — vadinasi, jaunikio viršus, o pabroliai 
džiūgauja.

Tuo tarpu kai virš minėti povestuviniai — mar
čios sutikimo — papročiai buvo dar tik švelnūs įrody
mai merginos pasikeitusios rolės, tolimesnieji papro
čiai vis aiškiau pabrėžia jos naują statusą, jos pakėlimą 
į marčias ir į naują namų šeimininkę. Vaizdžiausias 
paprotys yra Juškos vadinamas “Gobtūravimas su 
šliku”, t.y. Marčios Gaubimas arba Gaubtuvės. Tai 
aiškiausias išorinis merginos pasikeitimo į moterį 
ženklas. Šioje ceremonijoje ant nuotakos galvos už
dedama tam tikra kepurė, kuri vadinama įvairiais 
vardais: kykas, kapikas, čepčius, čipkas, šlikas ir pan. 
Prieš gaubtuvės dažniausiai nuimamas vainikas, vie
nur tą daro jaunikaičio svočia arba kvieslys, kitur 
dieveris (Biržuose), o kitur motulys (apie Kupiškį).41) 
Muzikantams grojant liūdną maršą vainikas nuimamas 
nuo jaunosios galvos, ir uždedamas vyriausiai pamer
gei, o motina apgobia jaunąją nuometu. Nuo šio 
momento nuotaka tampa marčia. Seniau gaubdavo 
marčią po sugultuvių, vėlesniais laikais — prieš sugul
tu ves. Ši apeiga, nykstant skirtumui tarp merginos ir 
ištekėjusios moters galvos dangos, jau 20 štm. pra
džioje retai kur Lietuvoje bebuvo praktikuojama.42)

Seniau prieš gaubimą jaunamartei būdavo nuker
pamos kasos. Tai dar minima Sūduvių knygelėje 16 
štm. Ir naujesniuose laikuose šis paprotys ilgą laiką 
išsilaikė. Žinoma, kad apie Biržus ir Kalesnykus vyres
nioji pamergė raudodavo.43) Šis apeiginis plaukų 
nukirpimas, kuris lygintinas su kasų išpynimu, buvo 
auka namų dvasioms, giminės sakralinio ryšio nutrau
kimo aktas. Tai reiškė išsivadavimą iš tam tikros glo
bos. Tuo tarpu kepurės uždėjimas simbolizavo nuota
kos perėjimą į vyro giminę.44)

Su Gaubtuvių arba vad. Martuotuvių apeiga glau
džiai susijusi marčios į šeimininkes pakėlimo apeiga. 
Tai įvyksta keltuvių ryte, kai anyta, jaunojo motina, 
atvesdavo marčią iš klėties į pirkią ir jai perduodavo 
šeimininkavimo įrankius — puodšafces, žarstiklį, puod- 
kėlę, tuo simboliškai atiduodama jai šeimininkavimo 
namuose pareigas. Žemaitijoje žinomas variantas, kai 
marti būdavo pasodinama ant kėdės ir keliskart pa- 
kilnojama. Po to anyta atnešusi sukraudavo jai ant 
kelių samčius, tarkas, o jaunajam tuo pat metu būda
vo įteikiami ūkio padargai (šakė, grėblys, pakinktai 
ir 1.1.). Apie Zarasus marti, atsidėkodama anytai už 
valdžios perdavimą, paduodavo jai ant žarsteklio už
kabintą rankšluostį.

Šis šeimininkavimo perdavimo paprotys simboli-
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zuoja jaunajai naują gyvenimo momentą, kai neatsa
kingas jaunystės laikas staigiai dingsta ir minėti vir
tuvės dalykai, kaip ir naujas galvos apdaras tiesio
giniai atkreipia jos dėmesį į naują vaidmenį svetimoje 
šeimoje. Ji nuo šio momento yra teoretiškai naujų na
mų šeimininkė, nors iš daug dainų žinome, kad ne 
marti, o anyta pasilieka svarbiausia namų šeimininkė.

Momentas, kuris parodo tolimesnę marčios rolę 
naujuose namuose yra vad. Marčpietis, kurį seka 
marčios dovanų dalybos ir nuotakos išvedimo šokis. 
Nors ir svočia kelia marčpietį, jaunoji parūpina žvakes 
ir pyragus. Po marčpiečio jaunoji išeina iš užstalės į 
aslos vidurį. Pagal Juškos aprašymą:

“Į ratą išėjusi, geria midų arba vyną ir lieja į 
aukštą, į lubas, o paskui eina šokti su jaunuoju. Pa
šokę triskart aplinkinį, pasibučiuoja su jaunuoju ir 
sėdasi atpent (“atgal”) į stalą.”45)

Apie Pilviškius šioje vestuvių dalyje atsiranda ir 
kiti dalyviai vadinami “šėrikais”, — tai pulko žirgų 
saugotojai. Jie ateina persirišę šiaudų grįžtėmis, su 
botagais, su šiaudiniais pančiais (bizūnais) rankose. 
Jie vaišinami ir apdovanojami. Tiek “Marčpietis” tiek 
ir nuotakos išvedimas šokti jau simbolizuoja tolimesnį 
jaunosios priėmimo į naują aplinką etapą. Yra žinoma 
įvairių šios apeigos variantų. Vienoje Lietuvos dalyje 
šokį pradeda didysis pajaunys, kitur (apie Vyžuoną) 
jaunikio motina apsuka marčią, pašoka su ja. Čia šoka 
dviejų generacijų moterys, kurios ateityje turės dalin
tis gyvenimu. Prūsų lietuvių nuotaka turi pašokti tris 
šokius su visomis moteriškėmis, šventės dalyvėmis. 
Apie Rūdiškes, nuotakai šokant, svečiai ploja į taktą 
rankomis ir garsiai komentuoja savo mintis apie mar

telę, kas nesivaizduojama anksčiau, jaunajai turint 
tik merginos- nuotakos statusą.

Vienas iš paskutiniųjų vestuvinės dramos momen
tų, liečiančių marčią yra “Dovanų Dalybos”. Marti 
dalina dovanas jaunojo giminėms pagal Jušką, — 
“tėvams (šešurui, anytai), po jų dieverims, mošoms, 
dėdėms, dėdinoms, tetoms, tetėnams, brolėnams, bro- 
linčioms, seserinčioms ir tolesnei giminei”. Nors ir 
jaunoji pati gaudavo nemažai dovanų, jų ji labai daug 
išdalindavo, kaip rodo minėtas giminių skaičius. To
dėl jau 17 štm. šaltiniuose atkreipiamas į tai dėmesys, 
kaip į neigiamą lietuvių liaudies paprotį. Jaunoji 
išdalindavo vyro giminėms savo austus rankšluosčius, 
plačias, siauras juostas, pirštines, stuomenis ir t.t. Šio 
gausaus apdovanojimo prasmė buvo įsipirkimas į 
naują bendruomenę. Tuo pačiu marti galėjo parodyti 
savo darbštumą ir sugebėjimą. Ne vien tik ji dovanas 
kitiems įteikdavo. Ją taip pat apdovanodavo, kaip jau 
“ačiavimo” metu pastebėjome. Apie Kupiškį kaimynai 
nešdavo įvairius maišus dovanų: viename maiše duo
ną, kitame pyragą, trečiame pusę paršo mėsos, du, tris 
nupeštus žąsiukus, dešrų ir kitų dalykų. Šios dovanos 
laikomos vaišių daiktais, o tikrasis apdovanojimas 
vykdavo marčią užgeriant (susižiedavimo metu?). 
Tada įteikiamos stambesnės dovanos: linų pundeliai, 
avis, žąsis, vilnos ir t.t.

Pačioje vestuvių pabaigoje pati marti vėl tiesiogi
niai nebedalyvauja: dabar vėl daugiausia figūruoja 
piršlys, kuris apeigiškai baudžiamas, daugiausiai nuo
takos brolių, už essers “pražudymą” ir už “melagys
tes”. Šios apeigos labai įdomios. Jos vadinamos “Pirš
lio Kartuvėmis” ir dar dabar žinomos bei praktikuoja
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mos Lietuvoje. Jaunosios pasekėjai ima prikaišioti pirš
liui, kam jis jų seserį pavogė, aukso kalnus, pieno upes 
pažadėjęs. O čia nieko panašaus jie neradę. Vadinasi, 
piršlys esąs apgavikas, melagis ir nutariama ji pakarti. 
Tai išreiškiama prakalba, vadinamu “dekretu”.

Po Piršlio Kartuvių seka vestuvių Pabaigtuvės, 
taip pat ir Sugrąžtai ir Atgrąžtai. Ryškiausias Šioje 
vestuvinėje dalyje paprotys yra svečių “išrūkymas”, 
kai po stalu padedamos virkščios ir uždegamos — tai 
ženklas, kad vestuvės baigtos ir reikia išsiskirstyti. 
Jaunamartės tolimesnis gyvenimas jaunojo namuose 
yra tamsus. Nors ir vestuvių metu beveik visur pa
brėžiama linksmumas ir gera nuotaika, keli momentai 
nurodo, kad dabartinis linksmumas negarantuoja švie
sios ateities ir laimingo gyvenimo. Visi atsisveikinimo 
veiksmai, plaukų išpynimas, perdavimas moteriškų 
pareigų, simbolizuoja realistišką supažindinimą su 
ateities gyvenimu. I ateiti žiūrima ne optimistiškai, 
bet su baime, su dideliu nepasitikėjimu.

* * *
Įdomus moters vaizdavimas pastebimas vestuvi

nėse dainose. Pačiose vestuvinėse apeigose nedaug 
randame pavyzdžių, rodančių nuotakos nenorėjimą 
ištekėti. Čia randame tik kelis papročius, rodančius 
nuotakos nenorėjimą absoliutiškai atsiduoti vyro va
liai, kuris buvo simbolizuojamas, kai tėvas, perduoda
mas jaunikiui rūtų šakelę, perduodavo jam ir savo 
autoritetą. Tiek nenoras tuojau atsisėsti prie jaunojo, 
tiek paduškos paprotys, rodo, kad jaunoji nori pasi
laikyti savo individualybę, nenori absoliutiškai atsi
duoti vyro valiai. Šie papročiai yra tik išimtys.

Aiškesni nuotakos protestą prieš tėvų autoritetą 
randame vestuvinėse dainose. Jaunoji protestuoja 
prieš beteisiškumą, prieš santuoką su nepageidaujamu 
asmeniu. Mergelė grasina besiperšančiam seniui, ža
dėdama jo nemylėti, šunimis užpjudyti ir pan:

1. Ai tu, seni senutėli, 
tu manim dabojai, 
Po kailinių skrandutėle 
Pas mane atjojai. ..

2. Per laukeli atjodamas, 
Degutu smirdėjai, 
Už stalo sėdėdamas, 
Dageliu žydėjai. . .

3. Per vartelius išleisdama, 
Šunimis užpjudysiu, 
Per laukelį lydėdama, 
Vis mūši darysiu . . .

Dainose, ne tik pabrėžia nenorą tekėti už nemyli
mo, bet ir rodo aiškų mergelės principingumą rinktis 
berneli iš savo krašto. Jos nesugundo turtas, mergelė 
pabrėžia esanti varguolė, nenorinti turtuolio. Ji “nepa
laužia širdelės ant bagočiaus”.47)

Per pačias vestuves dainuojamos dainos, atsklei
džiančios berno augaulę, ką aiškiai rodo daina “Pirš
lys šelmis melavo” (Šaltinis?). Čia apnuoginta piršlio 
melagystė, parodoma tikra kaimo buitis be puošmenų, 
pabrėžiamas kasdieniškumas, pilkumas. Nuotaka ne
randa vyro šalyje nei “mūro dvaružių”, nei “murmuli- 
nių durelių”, nei “zerkolinių langužių”. Ten esą tik 
“sausų medžių nameliai”, “pušų lentelių durelės”, 
“tvoromis tverti dvaružiai”, “virkščiomis kimšti lan- 
gužiai”.48)

Dažnai, vaizduojant bet kuri apeiginį veiksmą, 
kaip pav. kraičio vežimą, vainiko pynimą Mergvaka

ryje, Gaubimą ir pan. pabrėžiama, kad kartu prasideda 
nuotakos vargai. Pinant vainiką, prašoma neįpinti “var
gios rūtelės”, “juodo vargelio”, išlydint sakoma, kad 
gegutė iškukavo mergelę “į vargelį”, išleido močiutė 
dukrelę į ašaras. Tokiose dainose girdis mergelės re
zignacija, jaučiamas didelis kontrastas su jaunystės 
nerūpestingomis dienomis.

Tos šviesios nerūpestingos jaunos mergelės dienos 
ypač vaizdžiai apdainuojamos lietuvių liaudies daino
se. Šis laikas pasirodo dar šviesesnis, dar gražesnis 
negu ištikrųjų buvo, kai jis matomas iš patyrusios, ve
dusios moters perspektyvos. Mergelės gyvenimas tėvų 
namuose, dainose suprantamas kaip ramaus, nerūpes
tingo gyvenimo idealas. Ji tėvų namuose auga visų, 
ypač motinos, mylima, “turi valelę”, nemato vargų, 
nesusiduria su atsakinga vedusios moters dalia. Vie
noje dainoje sakoma, kad mergelė pas močiutę augda
ma, “kas rytelis vakarėlis” į darželį eina, rūtytėles skina, 
vainikėlį pina, jį ant galvelės deda. Kitoje, kad motu
lė dukrelę taip myli, kad ją “vyneliu prausia, šilkeliu 
šluosto”, kad mergelių “rankelės baltos, pirštai žieduo
ti, plaukai geltoni ir sušukuoti”, ir sakoma, kad jos 
“nespaudžia vargai, nei klapatėliai”.4 9)

Visai kitoks yra jau vedusios moters vaizdas ves
tuvinėse dainose. Jose išreiškiamas kontrastas optimiz
mui vestuvinėse apeigose. Dainose apie jaunamartės 
gyvenimą pas vyrą ir anytą nuvainikuojama svajonė ir 
perdėti gyrimai. Gyrimų pašiepimas yra tik viena iš 
daugelių vargo temų. Ypač gaubimas vestuvinėse dai
nose dažnai pavaizduotas kaip lemiamas momentas, 
kaip moters vargo pradžia: “sunkumas galvelės, smūt- 
numas širdelės — ir visokie rūpestėliai”.50) Ištekėti, 
būti apgaubtai dainose reiškia patekti į nelaimę: “o 
aš nečeslyva jau su kepurėle”.51)
Gobtūras, yra marčios viso gyvenimo nelaimės sim-

BIRŠTONAS 1935 M.DAINININKĖS
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bolis. Jaunosios vargo tematika dainose yra surišta su 
anyta, kurios paveikslas yra ypač nesimpatingas ir 
atstumiamas. Anyta — velnio pramanyta, sako liaudis. 
Tuo tarpu, kai ji minėtose vestuvinėse apeigose vaiz
duojama neutraliai, netgi pozityviai, tai vestuvinėse 
dainose jos atvaizdavimas visai kitoks. Nuotakos viltis 
ir nelaimė pas anytą piešiama kontrastingais simbo
liais: pas motulę ji buvusi “kaip rožė raudona”, pas 
anytą “kaip drobė baltoji”. Marti pas anytą esanti 
beteisė, svetima, atėjūne. Anyta nuolat “Šnairiai žiūri”, 
“sando kojas, rankeles”. Nuotakos nedalia itin išryš
kėja, palyginus jos gyvenimą pas motinėlę ir anytą:

“Pas motinėlę/Rylia rylele/Pas anytėyę/Dldi 
vargeliai.

Biauriai dėvėjau,/Raiša vaikščiojau,/Po 
muturėliu/Visų bijojau;

Ryteli kėliau,/Smūtna būdama/Dureles 
vėriau,/Graudžiai verkdama.

Ypač šviesus ir patrauklus yra motinos atvaizdavi
mas vestuvinėse dainose. Nors iš pradžių vestuvinėse 
dainose ji kiek kieta ir griežta, vėliau pasidaro švelni, 
maloni ir gera. Motina, ypač iš vedusios moters per
spektyvos žiūrint, yra nepaprastas kontrastas anytos 
žiaurumui. Mergelė pas ją viską turėjusi, jas ją ji 
“aukštyn šokinėjusi”. Pas ją, mergelės žodžiais, “svir
ne gulėjau, šilkais klojėjau, pro vainikėli aušros žiū
rėjau”. Tokie prisiminimai yra labai sentimentalūs. 
Jie labai skiriasi nuo vedusios moters vargų.

Vargo tematika dainose tačiau nesurišta vien tik 
su anyta, bet ir su blogu vyru. Vestuvinėse dainose 
marti dažniausiai skundžiasi girtuokliu, žiauriu, tin
giniu vyru. Šie tematiniai motyvai girdimi per visas 
vestuves. Mušamos moters vaizdas ypač piešiamas 
dainoje “Plaukit, plaukeliai”, kurioje ištekėjusi duktė 
skundžiasi, kad iš jos plaukų vejami pančiai, iš rankų 
daromi grėbliai, iš pirštų — danteliai. Didvakaryje 
mergelės gąsdinamos, kad joms bus šukuojami plau
keliai su nageliais, skalbiamas žlugtelis ant jų petelių. 
Neviltis dėl vyro “rūsčios širdelės” dainose tokia dide
lė, jog mergelė greičiau sutiktų mirti, negu gyventi:

“Kad būčiau žinojus/Savo bernelį/Tokios rūsčios 
širdelės,

Būč atsilenkus/Saulelės lanksmu/Aušrelės pažarė- 
le;

Aš bevelyčiau/Lygiam laukely/Sieruoju akmenė
liu, -

Aš būč nukentus/Šiaurius vėjelius/Ir bangiuosius 
lietelius,

Aš nenukenčiu/Savo bernelio/Jo neviernų žo
delių.”33)

Palyginant vestuvinius papročius su vestuvinėmis 
dainomis gaunamas priešingas paveikslas. Nežiūrint 
išimčių, vestuvinėse apeigose dominuoja jaunosios vil
tis ir gera nuotaika. Šokiai ir žaidimai pakelia visų 
dalyvių ūpą. Dainose tačiau nuotakos-martelės atvaiz
davimas jau parodo priešingą vaizdą: vietoj vilties, 
kančia; vietoj linksmumo, liūdesys. Svarbiausia, dai
nose girdimas aiškus moters protestas prieš patriar
chalines tradicinės šeimos normas. Ypač martelė pro
testuoja prieš niūrią anytą, prieš visą vyro giminę ir

ŽEMAITIJOS MOTERIS 1934 M.

prieš pati piktą pijoką vyrą. Dainose atsispindi kartus 
gyvenimo patyrimas. Šiose dainose protestas yra arti
mai surištas su rezignacija, nes nelaimingai moteriai 
nėra išeities. Ji nebegali grįžti pas tėvus, nes po vestu
vių priklauso vyrui. Už tai ir dainose niekur neranda
me jokio liudijimo, kad išsilaisvinimas būtų galimas 
ar jieškomas. Jose nerandame net silpniausių moters 
emancipacijos momentų. Moteris jose ne vyro partne
ris, ne lygiateisis, už savo veiksmus atsakingas indi
vidas, o priešingai — ji antraeilis, beteisis ir priklauso
mas, pirma nuo tėvų, vėliau nuo vyro autoriteto, 
asmuo.

i) Šis moters išsilaisvinimo judėjimas eina ir šiandien 
toliau, ypač stipriai pasireikšdamas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse (Women’s Liberation, National Organization 
of Women, Women’s Political Caucus), pal. žurnalą “Mo
teris”, Nr. 5 (89), 1972, p. 5.

2) A. ir J. Juška: Lietuviškos svotbinės dainos. 2 to
mai. Vilnius 1955. “Svotbinė rėdą”, II. p.289-376. “Svotba” 
lietuvių kalboje pažįstama jau 16 štm. (žr. J. Bretkūno 
M. Daukšos postilėse). K. Sirvydas savo žodyne (16 štm.) 
vestuvinę dainą — nuptiale carmen — taip pat verčia į 
“giesmė svotbinė” (A. ir J. Juška: “Lietuviškos ... II. 
P- 5.)

3) Svočia, nors ir turi svarbų vestuvėse vaidmenį, ne
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sirodo liaudies dainose ir neduoda medžiagos pilnam api
būdinimui. Jos paveikslas stereotipiškas, ji visada vaišinga 
ir linksma ir, be to, gera daininkė.

4) JSD (A. J. Juška — Lietuviškos svotbinės dainos) 
II, p. 289.

5) Piršliu jaunikis pasikviesdavo vedusį iškalbingą se
nesnio amžiaus kaimyną ar giminaitį. Žr. A. Vyšniaus
kaitė, Lietuvių Šeimos Tradicijos. Vilnius 1967, p. 14.

6) JSD, II, p. 290.
7) JSD, II, p. 569.
8) JSD, II, p. 290.
9) V. Milius: “Punskiečių Vestuvių Papročiai”. Liau

dies Kūryba I, red. komisija V. Ambrazas ir kt. Vilnius, 
1969, n. 271 ir t.t.

io) A. Vyšniauskaitė, LŠT, p. 15.
11) JSD, II, p. 290.
i 2) JSD, II, p. 569.
13) Kernavė, red. V. Milius, 1972. p. 209.
14) JSD, II, p. 291.
15) Kiti pavadinimai: užgertuvės, žiedynos, pragertu- 

vės, sutartuvės, sužadėtuvės, prageros, užgeros ir t.t. JSD 
II, p. 570 ir t.t.

16) VLŠT, p. 17.
17) VLŠT, p. 17.
18) JSD, II, p. 292.
19) JSD, II, p. 293.
2 0) Kiti vardai: Žilvitvakaris, vakarynos. Tose vietose, 

kur jungtuvės įvyko sekmadienį, Mergvakaris vadinamas 
subatvakariu, nes pradedamas šeštadienio vakare. Žr. J. 
II, p. 574.

21) Jaunikis taip pat atsisveikindavo su savo drau
gais. Jaunojo “mergvakaris” buvo iš esmės trumpesnis, 
jis apėmė tik jaunojo apdovanojimą ir atsisveikinimą su 
draugais ir tėvais išvykstant pas jaunąją.

2 2) šis paprotys išsilaikė iki 19 a. galo Šiaulių apy
linkėje.

23) VLŠT, p. 23.
24) JSD, II, p. 57.
25) Prie to buvo dainuojama, pav. “Žalios rūtelės”, 

VLŠP, p. 24.
26) JSD, II, p. 574.
27) JSD, II, p. 315, 316, 320, 323.
28) JSD, II, p. 315, 316, 326, 323.
29) JSD, II, p. 315, 316, 320, 323.
30) JSD, II, p. 315, 316, 320, 323.
31) JSD, II, p. 315, 316, 320, 323.
3 2) VLŠP, p. 98; JSD, II, p. 328, 580.
3 2) JSD, II, p. 330.
34) JSD, II, p. 580.
3 5) JSD, II, p. 333.
3R) Pretorijus, VIII, Par. 30-32.
37) Kappeler, 30. Cituota JSD II, p. 583.
38) Tai matyt ir iš vokiečių ir kitų tautų vestuvių 

papročių.
39) JSD, II, p. 581.
40) JSD, II, p. 584.
41) VLŠP, p. 46.
4 2) JSD II, p. 585.
4 3) šitas kepurės užsidėjimo aktas vėliau įgavo net 

teisinę prasmę. Pal. JSD II, p. 585.
4 5) JSD, II, p. 343.
46) JSD, I, p. 68, 271.
47) JSD, I, p. 68, 271.
48) JSD, II, p. 62.
4 9) Lietuvių Tautosaka II, p. 8.
50) JSD, II, p. 424.
51) JSD, I, p. 213.

52) JSD, II, p. 219.
5 3) Dainuojamosios Tautosakos Klausimai, p. 203.

* * *
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JANINA NARŪNE

LIEPOS ŽYDI

Štai, ankstybą rytą 

žiūrim: mūsų liepa 

žiedais nubarstyta!

Žydi, žydi, žydi, 

tartum, visas medis 

pasakon įbridęs . . .

Ak, žiedai pakvimpa! 

Bičių suvilioja, 

gal ne vieną šimtą!

“Bus, oi bus, dieduli, 

“man korys medaus! 

“Avily jis guli, — 

“Tik prieit bijaus!”

ILIUSTRACIJA
DAINA GELAŽIŪTĖ-KAZLAUSKIENĖ

Šypsosi senelis, 

anūkėlį glosto . . . 

Rišosi tinklelį 

ant raukšlėtų skruostų.

Mielasai diedulis 

ruošias kopti medų 

ir auksinį korį 

anūkėliui duoti.

FLORIDOJE

Ta aušra aušružė 

Mums tiktai išaušo 

Ir mana dainužė 

Tau tiktai priklauso 

Ta balta dienelė 

tiesia mūsų kelią, 

Kol žvaigždė vakarė 

Jūrų perlais virsta . .
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SENELIS

PEGGY TATE

su vandeniu, didelis porcelianinis ąsotis ir dubuo prau- 
simuisi (tame pačiame dubenyje, Senelis taip pat 
plaudavo ir indus). Pačioje spintelėje jis laikė didelį 
gabalą naminio muilo, didelę, seną, juodą keptuvę, 
taip pat ir įvairius sausus produktus, iš kurių Senelis 
pagamindavo nepaprastai skanius patiekalus.

Senelis turėjo dvi kėdes. Viena iš jų, su augšta, 
tiesia atrama stovėjo prie stalo. Kita, šiek tiek platesnė 
ir patogesnė, užėmė garbės vietą arti krosnelės. Žino
ma, niekas nedraudė svečiui atsisėsti ant skrynios, ar
ba ant krašto Senelio lovos. Dviejų spalvų antklodė 
dengė Senelio lovą, teikdama šiam dideliam kamba
riui spalvingumo.

Man labai patiko šis didelis, baldais neperkrautas 
Senelio kambarys. Ant grindų nebuvo jokių patiesalų 
ar kilimų. Jos buvo baltos, švariai iššveistos. Šis kam
barys buvo man pats jaukiausias visame pasaulyje. 
Čia aš jaučiausi saugiau, negu bet kurioje kitoje vie
toje.

❖ ❖ *
Senelio namas stovėjo penkiasdešimt jardų arčiau 

kelio, negu mūsų, bet ir vieno ir kito sklypas užpaka
lyje susidūrė su niekuo kitu, kaip tiktai su Texas žeme.

Mūsų namas buvo didokas, dviejų augštų, su visa 
eile kaminu ir fontanų. Senelio namas buvo kuklesnis. 
Be jokių išraitymų ir papuošimų, jis turėjo tiktai tą 
vieną vieninteli kaminą.

Priekyje Senelio namo buvo veranda, iš visų pusių 
uždengta tinkline sienele. Šią verandą Senelis labai 
mėgo. Jis vadindavo ją savo galerija. Čia jis susidur
davo, kaip jis sakydavo, su pasauliu. Ilgas valandas 
jis prasėdėdavo tenai, bežiūrėdamas i laukus . . .

Kai buvau keturių metų amžiaus, Senelis pradėjo 
mokint mane dainuoti. Didelę dalį savo gyvenimo 
Senelis buvo praleidęs ant balno, prižiūrėdamas gal
vijų bandas, tat dainos, kurias jis stengėsi mane iš
mokinti buvo senoviškos, cowboyisko stiliaus dainos. 
Neturėjome muzikos instrumento, kuris mums akom
panuotų, tat bedainuodami mes plodavom rankomis 
į taktą, arba Senelis pagal ritmą stukseno savo augšto 
bato kulnimi į grindis. Tomis popiečio valandomis jo

❖ * *

Retkarčiais, tenai mums besėdint, jis paskaitydavo 
man iš savo senos, gerokai apsinešiojusios Šventojo 
Rašto knygos. Knygą jis laikydavo pasidėjęs ant kelių. 
Jo senoviško stiliaus, apvalios formos akiniai kabėjo 
ant paties vidurio nosies. Nors Senelis mokyklos iš 
viso nebuvo matęs, kaikuriuos skyrius iš Šventojo 
Rašto jis skaitydavo su tokiu įsijautimu, autoritetingu 
tonu ir dramatizavimu, jog taip ir žinojai iš karto, jog 
šiuos skyrius jis skaito nebe pirmą kartą. Kai Senelis 
susidurdavo su jam mažiau pažįstamu tekstu, jis 
skaitydavo labai lėtai. Atsargiai, su piršto pagelba, 
jis išjieškodavo žodžių skiemenis, vieną po kito.

ik iį:

Tais laikais man atrodė, jog tas vienintelis didelis 
kambarys, kuriame Senelis gyveno, talpino viską, kas 
galėjo būti įdomaus pasaulyje.

Prie vienos sienos stovėjo didelė kuprota skrynia. 
Ant cerata uždengto stalo (cerata buvo užtiesta ant 
labai švarios, baltos staltiesės) visada stovėjo didelis, 
svetingas ąsotis, pilnas juodo tiršto gėrimo, kurį vadin
davome molassis, to nepamainomo gėrimo, su taip 
man gerai pažįstamu skoniu.

Pačiam viduryje kambario Senelis buvo įtaisęs 
krosnį su apvaliais šonais. Žiemos metu, krosnies šonai 
įkaitę paraudonuodavo. Man, mažai mergaitei, atrodė, 
jog visame pasaulyje, niekas kitas kambario taip gerai 
ir patogiai neįšildytų, kaip kad ši krosnis.

Viename kampe, atsirėmusi į sieną, stovėjo prausi- 
muisi skirta spintelė. Ant jos buvo pastatytas kibiras

AMŽINASIS SMUIKININKASA. KATELIENE
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senas girgždantis balsas ir mano banguojantis nestip
rus sopranas pripildydavo kambarį.

Kai as buvau jau beveik penkerių metų amžiaus, 
Senelis nupirko man pianiną. Nupirkti pianiną tais 
laikais, reikėjo turėti daug pinigų. Aš niekad nesu
žinojau kokios slaptos svajonės jis atsisakė išleisdamas 
tokią tikrai didelę sumą pinigų: net visą šimtą pen
kiasdešimt dolerių! Sumą, už kurią jis nupirko man 
patį geriausią šios rūšies instrumentą, kokį tiktai gali
ma buvo rasti mūsų mieste.

Jau daug metų, kai visas jo pragyvenimo šaltinis 
buvo mažoka, liesoka pensija ir tai ką jis retkarčiais 
užsidirbdavo atlikdamas įvairius ūkio darbus. Iš mano 
tėvo, savo vienintelio vaiko, jokios piniginės paramos 
jis nepriimdavo. Senelis ir tėvas buvo geri draugai. Bet 
mes, visi jo artimieji, pažinojome Senelį, kaip tvirto, 
savarankiško būdo žmogų, ir gerbėme tą jo savaran
kiškumą.

❖ ❖ ❖

Nuo tos dienos, kai Senelis padovanojo man piani
ną, mano gyvenimą palietė disciplina. Praleisti visą 
pilną valandą skambinant pianinu kasdien, mažam 
vaikui — tai buvo didelis laiko kampas atskirtas iš 
amžinybės. Sutrumpinti tą ilgą valandą, kurią aš kas
dien praleisdavau prie pianino, aš net negalvojau. 
Tai būtų buvęs įžeidimas Senelio duosnumo ir jo 
geros širdies.

Senelis retai kada būdavo kambaryje man beskamf- 
binant. Dažniausiai tuo laiku jis išeidavo atsinešti van
dens iš vandens namelio, kuris stovėjo sodo gale. Aš 
visada žinodavau — be žiūrėjimo, kada Senelis būdavo 
vėl sugrįžęs kambarin: dažniausiai dvi ar trys katės 
atsekdavo paskui jį iš sodo . . .

A. KATELIENĖ VIENARAGIS

❖ ❖ ❖

Vieną gražų vasaros rytą aš nuėjau į namą, kuria
me buvo įtaisytas šulinys ir laukiau Senelio tenai 
ateinant. Kai mano akys priprato prie tamsos, pa
mačiau kažką baltuojant kampe. Kai Senelis galų gale 
pasirodė tarpduryje, aš jau negalėjau pajudėti. Stovė
jau kaip užhipnotizuota ir žiūrėjau į šešką, į tą išsi
gandusį žvėrelį, su iškelta augštai uodega.

“Išeik pamažu atbula pro duris”, ramiai man pa
sakė Senelis. Kai aš ėjau pro jį, jis padavė man savo 
lazdą. Ir žemu, raminančiu balsu pradėjo niūniuoti 
indėnišką dainą. Kai jis galų gale išėjo iš vandens 
namo, jis laikė šešką iškėlęs už uodegos ir nešė jį pie
vos link, žvėreliui visai nesipriešinant. Švelniai jis 
padėjo šešką and žolės, nenuleisdamas akių nuo jo, 
tada apsisuko ir neatsigrįždamas atgal, sugrįžo pas 
mane. Šeškas tupėjo tenai kurį laiką, mirksėdamas 
aštrioje šviesoje, tada, lyg niekur nieko, lyg jis būtu 
pratęs būti žmogaus nešiojamu už uodegos — nudul
kėjo į laukus, į priešingą pusę nuo mūsų.

Kai aš vėliau paklausiau Senelį, kaip jis išdrįso 
imti šešką į savo rankas, Senelis atsake: “Tikėjimas 
kalnus perkelia, kaip Šventame Rašte pasakyta.”

❖ * ❖

Kaip tie metai greitai bėga, pagalvodavau, kai 
buvau sulaukusi septynerių metų amžiaus.

Buvau aštuonerių, kai iškepiau Seneliui gimta
dienio pyragą. Jis buvo tada aštuoniasdešimt aštuo
nerių metų amžiaus. Mano pyragas, dėl man nesuvo
kiamos priežasties ikrito vidury, o šonuose buvo kietas 
kaip akmuo. “HAPPY BIRTHDAY”, užrašiau and jo 
raudonomis raidėmis. Bet cukraus užtepimas buvo 
perminkštas, ir raidės nuslydo į šoną. Aš pilnai patikė
jau Seneliui, kai vėliau jis pasakė, jog tai buvo pats 
skaniausias tortas, kokį jis buvo valgęs visame savo 
gyvenime . . .

-I5

Kai buvau dvylikos metų, Senelis vos nenumirė. 
Jis užsikrėtė kažkokia liga, bet tik tada kai jo veidas 
sutino ir pamėlynavo, jis leido mums pašaukti dak
tarą. Pasveiko jis pamažu. Ilgai truko, kol atgavo 
užtenkamai jėgų, kad galėtų vėl sėdėti verandoje. Po 
tos ligos jis jau nepajėgė užsirišti savo sunkių karei
viškų batų. Nuo tos dienos pati pirmutinė mano ryt
mečio pareiga buvo užrišti jo batus.

Ilgą laiką jis dar kalbėjo žeminančiu balso tonu 
apie tą" “brangininką daktarą”, o kai jo plaukai užaugo 
ilgesni" negu kad buvo įprasta tokio amžiaus žmogui 
nešioti, aš galų gale supratau, jog Senelis neturi pini
gų kirpėjui.

" Jis nudžiugo, kai vieną dieną atėjau į jo kambarį 
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nešina žirklėmis, šukomis ir mažomis žirklutėmis. Man 
net nekrito i galvą suabejoti, jog dvylikos metų vai
kas vargu ar yra tinkamas plaukų kirpėjas. Nesuabe
jojau greičiausiai dėl to, jog savo visa laikysena Sene
lis sakyte sakė, jog manimi visiškai pasitiki.

:Jc

Dabar jis jau neturėjo jokių smulkių pinigų, kuriais 
galėtų mane apdovanoti, bet vistiek, labai dažnai 
jis mane kuo nors pavaišindavo. Kol jo namie rūkyti 
lašinukai kepdavo, jis išplakdavo kiaušinius, bet pir
miausiai įpildavo į keptuvę saują kukurūzų miltų, ir 
tiktai kai miltai gerokai paruduodavo, jis supildavo 
tenai kiaušinius. Ak, kaip skaniai tas viskas kvepė
davo . . .

kai reikėdavo daryti ką nors, kas pareikalauja iš tavęs 
daug drąsos.

* * *

Keliom savaitėm praėjus, suskambėjo telefonas, 
kai aš buvau besirengianti išeiti į paskaitą.

“Aš negaliu atvažiuoti į laidotuves”, melavau. “Jei
gu aš neišlaikysiu šito egzamino, aš turėsiu pakartoti 
visą semestrą.” Kai pakabinau ragelį, draugė su kuria 
gyvenau vienam kambarį, įėjusi pasakė:

“Keista. Koks čia kvapas? Jeigu nežinočiau, jog 
uždrausta kambariuose virti, sakyčiau kad užuodžiu 
kepančius kukurūzų miltus ir dar kažką kitą ...”

Ir ji visai neapsiriko tai sakydama.
Sulietuvino D. Sadūnaitė.

Vieną ankstyvą rudens dieną, rengiausi grįžti atgal 
į kolegiją. Jau buvau antrųjų metų studentė. Laiko 
nebuvo daug. Reikėjo skubėti į geležinkelio stotį. 
Prieš išvažiuojant, kaip ir visada, aš nuėjau į Senelio 
namus atsisveikinti . . .

“Greičiausiai aš jau nebebūsiu čia, kai tu sugrįši”, 
atsisveikinant jis man visada pasakydavo. Tai buvo 
lyg tam tikra atsisveikinimo ceremonijos dails.

*

Tiktai šį kartą jis buvo pilnas kažkokio nujautimo 
kai sakė: “Aš nebebūsiu čia, kai tu sugrįši”. Ir tas jo 
balso tonas, kai jis tai pasakė buvo neginčijamas.

“Dievas mums davė didelę dovaną”, tęsė jis toliau. 
“Jis neapdovanoja visus savo kūrinius, tuo artimumu, 
kurį mes jaučiame vienas kitam. Reti žmonės tai 
išgyvena.”

Aš sėdėjau Senelio kambaryje įsitempusi, atydžiai 
klausydama kiekvieno jo žodžio. Senelis labai retai, 
beveik niekada nepamokslaudavo. Paprastai, nuo pat 
mano mažų dienų, nuo pat kūdikystės, vien tik savo 
elgesiu, arba kokiu nors atpasakojimu, jis duodavo 
man suprasti, ko jis iš manęs nori.

“Visada laiminga tu nebūsi”, jis sakė man dabar. 
“Tu užsispyrusi kaip asilė, o siela panaši į elnią. Tu 
nemokėsi visada prisitaikinti prie bandos. Nebijok, tai 
nėra blogas dalykas, tik tas kartais teikia žmogui daug 
vienišumo.”

Baigęs kalbėti, jis nusiėmė akinius, ir pradėjo juos 
atydžiai šluostyti nosine. Mano gerklėje atsistojo 
kažkoks kamuolys, ir aš negalėjau ištarti nei žodžio.

“Kai aš numirsiu, ir jie kvies tave parvažiuoti į lai
dotuves, nevažiuok. Aš visada būsiu arti tavęs, bet 
jeigu tu būsi mačiusi mane mirusį, tau bus sunkiau 
tuo tikėti. Ir bendrai paėmus, žmonės, kurie daugiau
siai verkia laidotuvėse, paprastai nėra tie, kurie tau 
buvo artimiausi.” Tai pasakęs, jis šyptelėjo sau, ir tęsė 
kalbą toliau. “Mes nesakysim šį kartą sudieu. Tu tik 
išeik iš čia, ir viskas. Aš nebūsiu toli nuo tavęs, kai 
tau manęs reikės ...”

Aš priėjau prie jo ir lengvai paliečiau jo žandą 
pirštų galiukais. Tada apsisukau ir greitai išėjau iš 
kambario. Visą tą laiką aš jaučiau, tarsi du žmonės 
buvo apsigyvenę manyje. Vienas iš jų norėjo tuoj 
pat apsisukti ir grįžti atgal pas Senelį, kitas ėjo tiesiai 
pirmyn, su atmestais atgal pečiais ir augštai iškeltu 
smakru. Taip, kaip kad Senelis norėdavo mane matyti,

13



GRAUDŪS

ATGARSIAI

Ta ryčio

A. GIEDRIUS

A. MAKŪNAITĖ MOTINA

Kai važiuoju autobusu i užmiestį, vis pravažiuoju 
pro tą apleistą namą. Kodėl niekas juo nesirūpina?. . .

Tai buvusioji geležinkelio stotis. Didelis, dailus na
mas. Autobusai ir plieniniai padangių paukščiai pa
viliojo keleivius — nebereikalingas jau šitas namas. 
O kiek dar kas važiuoja, tai praeina per šito didžiojo 
namo atsikišusi sparną. Tas sparnas kadaise atsirado, 
kai to didžiojo visiems kelionių reikalams nepakako. 
O dabar . . .

Didysis visai uždarytas. Langai vaikų išdaužyti, 
durys užmuštos lentomis — tai žinokite, kad čia tėra 
likusi tiktai praeitis ir ta praeitis dabar uždaryta ir 
užkalta . . .

Man patinka geležinkelis. Lietuvoje ir Vokietijoje 
daug esu jais keliavęs. Patogu, malonu. Gali net pasi
vaikščioti po vagoną. Prieš keliolika metų ir čia, Ame
rikoje, iš šio didžiulio namo dar važiavau. Arba atei
davau pabūti, pažiūrėti, kaip žmonės kažinkur keliau
ja. Vieni linksmi, kiti rimti ir liūdni, o dar kiti visai 
abejingi, rodos, nei rūpesčių, nei džiaugsmo nejaučia. 
Arba atvažiuojantieji . . . Vieni skuba, kiti pamaži 
eina, lyg niekas jų nelauktų, lyg nėra kur jiems sku
bėti. Dar kiti sugrįžta, rodos, kažinko netekę, kažinką 
palikę, ko negalėjo drauge paimti. Šimtai keleivių, 
šimtai veidų, o vis kitokių, vis kitaip atrodančių, savo
tiškais žvilgsniais žvelgiančių į nežinomą ateitį . . . 
Vieną vasaros pavakarę pėsčias ėjau pro šalį. Langai 
augštai, durys žemai, tiktai užkaltos. Yra plyšių, tik 
persiauri. Norėčiau nors pažvelgti į vidų. Paklibinu 
duris. O jos ir besančios jau kažinkeno išklibintos. Pa
traukiu, ir atsidaro. Įeinu ir užsidarau, kad dar kas 
paskui mane neatsektų.

Viduje pro išdaužytus langus prasiskverbia pava

karės šviesa. Tuščia, tylu. Skvernu nublaškau dulkes, 
atsisėdu ant ilgo ąžuolinio suolo ir stebiuos.

Čia kitados šimtai ir tūkstančiai praėjo . .. 
turtingų, vargšų . . .
sveikų, paliegusių . ..
senų, jaunų . . .
Vieni tušti skubėjo, 
kiti su nešuliais svyravo.
Vieni linksmi, iškėlę galvas, ėjo, 
kiti su sopuliu širdy iš lengvo žengė.
Šimtai ir tūkstančiai veidų, 
nepermatomų žvilgsnių . . .
O šie suolai. . .
ilgi, patogūs, įgaubti. . .
Juose ilsėjosi pavargę, negalingi, 
kiti ko ilgai laukdami.
Čia ir benamis kartais snūduriavo.
Čia ir svaigaus lašelio prisisiurbęs 
vėlybą valandą ilsėjosi, 
o kartais ir kitos dienos sulaukė . ..
Ši nuostabi vieta 
visokiems buvo atvira, šilta, svetinga.
O štai dabar . . .

Kažinkas sukrebždėjo. Pakėliau akis ir pamačiau 
— gal šmėklą, gal žmogų. Kitam gale salės pamažėle 
leidosi laiptais žemyn. Ilgi balti plaukai, balta ir plati 
barzda, šviesiu palaidiniu apsivilkęs. Nulipo, lėtais 
žingsneliais atėjo prie manęs ir prašneko:

— Good evening!
— Good evening!
(Toliau vėl rašau lietuviškai).
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— Ar jūs manęs nebijote? — paklausė jis.
— Aš neprietaringas, — pasisakiau.
Jis atsisėdo ant suolo prieš mane.
— O kaip Jūs čia Įėjote?
— Pro duris. Radau jas išklibintas.
— A, tai turėsiu pasirūpinti, kad niekas jų dau

giau neatidarytų.
— Kodėl?
— O kam kas turi drumsti šios vietos miegančią 

ramybę! Seniau šimtų šimtai čia praėjo, ir visi paliko 
savo pėdas savo garsą. Tegu niekas jų nemaišo!

Jisai nutilo, ir atrodė, klausėsi. Paskui vėl pra
šneko.

— Ar Jūs kada nors seniau čia buvote?
— Prieš keliolika metų.
Ėė ... Tai tik maži būreliai jau tepraeidavo . . . 

seni geležinkelių mėgėjai. O reikėjo pamatyti ir pa
justi, kas buvo prieš 50 metų . . . Tūkstančiai kasdien 
praeidavo. Tai jie paliko čia savo pėdas, tai jie įspaudė 
savo gaidą į šias sienas, į lubas ir į visus daiktus . . .

Jis vėl, tarytum, ėmė klausytis.
Po valandėlės paklausiau:
— Jūs čia buvote koks tarnautojas?
— Taip. 50 metų išbuvau sargu. Mačiau, kokie 

dailūs buvo šitie namai, kokių puikių ir kokių vargšų 
žmonių praeidavo; mačiau naujus šituos suolus, ži
bančius sietynus, išrašytas, išdailintas sienas ir lubas. 
O dabar........

Štai metai bėga, ir griūvančios sienos 
kas dieną nyksta, apleistos ir vienos . . .

— Atsiprašau, kad aš čia savo gimtąja kalba tuos 
žodžius pasakiau, — tarė jis. — Aš dabar dažnai juos 
prisimenu. Paaiškinsiu ...

— Nereikia, — pasakiau jam lietuviškai. — Tie žo
džiai ir man artimi.

— Tai tamsta — lietuvis? — nustebo senukas.
— Taip.
— Miela ir malonu, — tarė jis. — Dėkui, kad prisi

pažinai. Taip netikėtai ... ir dar čia . . .
Susigraudino. Paskui sako:
— Seniai seniai šioje vietoje girdėjau lietuvišką 

žodį.
— Ar Tamsta čia ir gyveni? — paklausiau.
— Taip. Jau 60 metų. Dvidešimties būdamas pasi

traukiau iš Lietuvos. Nenorėjau tarnauti caro kariuo
menėje. Iš laivo atvažiavau į ši miestą ir gavau čia 
sargo vietą. O kai stotį susiaurino ir namą uždarė, 
nenorėjau iš čia išeiti. Geležinkelių valdyba leido man 
pasilikti. Mano sūnus technikas įtaisė man buveinę 
buvusiame viršininko kabinete. Is ten pusę pasaulio 
matau. O čia nusileidęs, jaučiu anų metų dvasią . . .

Iš augštai pradėjo sklisti lietuviškos muzikos gar
sai. Abu klausėvos. Senukas paaiškino:

— Tai mano dukters sūnelis atėjo. Tai jis tą mu
ziką paleido. Ir žino, kad aš čionai, jeigu ne savo bu
veinėje. Pagelbsti man, ką nors atneša, kai aš jau ne
paslankus toli pavaikščioti.

Garsiau pasklido “Kur bėga Šešupe . Senukas, 
nuleidęs galvą, tylėjo. O kai pabaigė “Apsaugok, Augš- 
čiausias”, nusišluostė ašaras ir pasakė:

- Tai tik Maironis taip suprato tą mylimą šalį . . . 
ir tas, kas tuos žodžius į giesmę sudėjo.

Dabar ėmė sklisti kiti garsai ... iš pradžios paty- 
liai, paskui garsiau ir garsiau. Moterų choras dainavo 
graudžią dainą. Ta daina perėjo į raudą, ir, atrodė, 
visa ta tuščioji erdvė prisipildė širdį veriančio verks
mo. Senukas abi alkūnes pasidėjo ant kelių ir abiem 
rankom parėmė baltą savo galvą.

Ir mane kuteno graudūs šiurpuliukai.
Pagaliau tie garsai susilpo, išsisklaidė po visą tuš

čią erdvę ir pranyko, tarytum, čia pat pasislėpė. Da
bar ir man atrodė, kad ta vieta netuščia. Užsimerkiau. 
Mano vaizduotėje perbėgo tūkstančiai veidų ...

Senukas pakėlė galvą.
— Tai mano vaikaitis taip mane guodžia. Tai jis 

žino, ko trokšta mano širdis. Girdėjai. Tai šitų namų 
praėjusiųjų metų atgarsiai. Tai ir viso nepasisekusio 
mūsų gyvenimo balsas . . . Tai ir Lietuvos žemės 
rauda . . .

Jis dar valandėlę patylėjo ir atsistojo.
— Eisiu. Vytelis manęs lauks. Sudieu, brangus 

tautieti.
— Sudieu. Man miela buvo, kad atėjai.
Tarytum iš amžių atkilęs vaidila, jis tolo nuo ma

nęs ir pamažėle žengė laiptais augštyn.
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• KNYGOS

SEPTYNI SAULĖS PATEKĖJIMAI — 
ANTRASIS JULIJOS ŠVABAITĖS POEZIJOS 

RINKINYS

PR. NAUJOKAITIS

Pirmuoju savo eilėraščių rinkiniu 
“Vynuogės ir kaktusai”, išleistu 1963 
m., Julija Svabaitė pasirodė kaip sa
vito kelio subrendusi poetė. Po ilges
nės pertraukos štai turime antrą rinki
nį “Septyni saulės patekėjimai”. Pir
mame skyriuje “Balta kreida asloje” 
poetė praskleidžia savo dvasios glau
dų ryšį su palikta tėviške, su myli
mais žmonėmis. Ji kalbasi su dieme
dėliu, parneštu iš svetimo lauko. Die
medis, paliktas vienas, niekada nežy
dės. Diemedžio simbolis dar paremia
mas rezignaciniu ketinimu:

Neravėsiu daržų, 
netaisysiu namų, 
virtuvėje nekabinsiu 

kalendoriaus ... (7 p.).
Pirmajame rinkinyje buvo išryškin

tas mirusio tėvo - artojo paveikslas. 
Šiame tik vienas eilėraštis skirtas tė
vui, saugančiam šviežiai užraugtą duo
ną, bet už tai iškyla motinos paveiks
las. apipintas amžino praradimo ir nu
tolimo simboliais. Atsisveikinimo su 
motina prisiminimas skaudina poetę 
— “graužia mane ir graužia” (8 p.) 
nes atsisveikinant motinos akyse atsi
spindėjo “ne mėlynasis Gižų dangus, 
o degančios tėviškės agonija”. Motina 
ten jau mirė, o jos mylimas veidas 
“ištirpo nepažįstamai”, poetei keliau
jant “šimtą mylių nakties debesų pė
domis, tūkstantį dienų, tūkstantį me
tų” (9 p.). Tos laiko ir erdvės nuoto
lių metaforos ir mirusių traukinių 
vaizdas išreiškia praradimo klaikumą 
ir beviltiškumą.

Antrame knygos skyriuje “Pasodin
siu vijoklį” atskleidžiamas jau pačiai 
lyrinei herojei tekęs motinos vaid
muo: pareigos, rūpesčiai, virtuvės, 
kambario ir daržo aplinka. Virtuvės 
lyrika ribojasi smulkiais daikteliais 
— šnypščiančiais puodais, želiančiu 
svogūnu, augančia bulve, na, ir puoš
niomis rožėmis. “Virtuvė — mano gy
venamo duona ir druska ... nepasibai
gianti liūdno veido dainelė... kur 
kiekvienam mažam daiktely randu sa
ve ir savo visą buitį — žmogaus, mo
ters ir motinos” (15 p.). Tačiau šita
me mažame še'mos reikalų pasaulyje 
ji jaučiasi amžinai uždaryta, gal tik 
vėlyvą gyvenimo rudenį išsivaduosian
ti. ... jei sausos žolės pražydės (be
viltiškumo metafora). Ji gana kantri, 
nes žino, “kad virtuvė yra šeimos pa
laima, vyro pagarbinimas, vaikų užuo
vėja” (15 p ). Ji tik skundžiasi, kad 
esanti vargšė poetė, negalinti sukurti 
tokio eilėraščio, kurs sustabdytų lai
ką. O laikas yra didžiausias priešas: 
jis vagia paskutini meilės lašą, artina 
senatvę ir mirtį. Laiką simbolizuoja 
ant sienos kabąs senas laikrodis savo 

nuolatiniu tiksėjimu. Kova su laiku 
išreiškiama pasodinto vijoklio simbo
liu: vijoklis apglėbs laikrodžio kojas, 
apraizgys švytuoklę. Tačiau be saulės 
ir vijoklis skursta, virtuvė virsta dul
kėmis, jaunystės eleksyras tėra tik se
novės kiniečių pasaka. Virtuvės lyrika 
yra moters kasdieninių rūpesčių po
ezija, turinti nedaug viltingų, švieses
nių prošvaisčių.

Į kiek platesnį ratą išveda trečiasis 
skyrius “Septyni saulės patekėjimai”, 
davęs knygai vardą. Čia yra kiek mė
lyno dangaus, gėlių kvapo, drąsesnių 
polėkių, svajonių, kad laikas gal su
stos ir leis būti mylimai, leis būti am
žinai (56 p.). Lyriniai išgyvenimai iš
sidėsto per septynias savaitės dienas 
(o šeštadienių atsiranda net šeši). Ir 
šitam dienų rate motinos pareigos nė
ra pasibaigusios. Per atsiminimų skry
nią (42 p.) ji nori praeitį surišti su da- 
bartinimi ir ateitimi, išlaikyti tradici
nę šeimos vienybę ir meilę. Bet ir čia 
skamba rezignacinės, minorinės gai
dos:

Savo gyvenimą aš pardaviau 
už kasdieninę duoną ...
už nebaigtą džiaugsmo 
eilėraštį .. (47 p.).

Gal dar daugiau eleginio tono pas
kutiniame knygos skyriuje “Requiem 
mano draugams”. Draugais čia laiko
mi ne tik artimi mirę žmonės, bet ir 
mieli poetei daiktai, vietos, vaikystės 
žaislai, pamėgtos knygos, mokyklos 
suolas. Daugumas šio skyriaus užuo
minų skaitytojui lieka neatspėjamo
mis mįslėmis — tiek daug čia grynai 
asmeninių santykių, pašaliečiui nepri
einamų. Ir iš viso abu paskutiniai sky
riai skęsta miglotoje simbolikoje. Me
taforos griūva viena šalia kitos, be 
aiškesnio loginio ryšio ir be nuotaikos 
vieningumo. Pirmajame ir antrajame 
skyriuje problemos iškyla pro konkre
tų gyvenimišką vaizdą, dėl to ir jų 
sprendimas pasiekia skaitytojo sąmo
nę. pat°nkina estetinį jausmą, turi 
įtaigios jėgos.

Visi rinkinio eilėraščiai parašyti 
laisvu ritmu, nerimuotomis eilėmis, 
nevienodo ilgio posmais. Jaučiama 
minties persvara prieš emociją. Poetė 
šiame rinkinyje patraukia tų mažų 
daiktų — virtuvės aplinkos — lyrika, 
tačiau pirmajame rinkinyje buvo dau
giau erdvės, poetinės platumos, ir for
ma buvo vientisesnė, sklandesnė, ne 
tokia laužyta.

Julija švabaitė - Gylienė, SEPTYNI 
SAULĖS PATEKĖJIMAI, eilėraščiai. 
Išleido “Ateitis” 1974 m. Viršelį ir 
vinjetes piešė Danguolė Stončiūtė. 
80 psl., kietais viršeliais, kaina $3.50.

NAUJAS
ALFONSO TYRUOLIO 
SONETŲ RINKINYS

1974 m. pabaigoje Anglijoje išleis
tas (Šaltinis) sonetų rinkinys “Dieme
džio paunksmėje” yra šeštoji origina
lios Alfonso Tyruolio kūrybos knyga. 
Prieš tai išleistame “Metų vingių” 
(1963) rinkinyje buvo eilėraščių sky
relis “Tave nuskynė kaip tą rožę”, 
skirtas mirusiai poeto žmonai. Tuose 
eilėraščiuose poetas atsivėrė visa šir
dimi, kaip Petrarka savo Laurai, kaip 
Dantė Beatričei, giedojo savo gilią 
meilę, tikėjimą amžinuoju gyvenimu, 
viltį vėl susitikti su mylimu asmeniu 
už mirties uždangos. Ir per dešimtį 
metų ta idealistinė poeto meilė neiš
blėso. Naujasis rinkinys tėra anų me
tafizinių nuotaikų pratęsimas. Rinkinį 
ir dedikuoja žmonos Elenutės dešimt
mečio amžinybėje atminimui. Rinki
nyje yra 22 sonetai.

Mistinės meilės laukas nėra platus, 
ir poetui buvo nelengva nesikartoti 
savo mąstymų motyvais, ypač kad sa
vo žmonos paveikslo autorius nekon- 
kretizuoja prisiminimuose. Buvęs lai
mingas gyvenimas poetui atrodo lyg 
sapnas: “tartum sapnas liko atmini
mas iš mūsų metų vasaros šviesiosios” 
(27 p.). Nuolatos iškelia mirusios my
limosios sielos grožį, jos veržimąsi į 
augštesnį dvasinį gyvenimą:

Tyliai ji gręžės nuo nykaus pasaulio 
Ir nuo jo nedarnių daiktų daugybės: 
Žavėjo ją skaisčioji Grožio Saulė, 
Jos širdžiai davus nemarios gyvybės.

(26 p.)
Dėl to jos vardą Praamžius “palie

pė žvaigždėse įrašyti”, ją amžinybėn 
ateinančią pasitiko angelas ir nuvedė 
pas patį kūrėją. Ir visa tai vyko dėl 
skaisčios jos širdyje Meilės (11 p.). 
Dėl to jai leista iš augštybių siųsti į 
žemę viltį ir paguodą, šviesti iš tolu
mų, kaip Stella Maris (18, 20 p.).

Antras vedamasis šios lyrikos moty
vas yra didelis paties poeto tikėjimas 
amžinybe ir antgamtiniu gyvenimu. 
Jis tiesiog mistiškai jaučia savo my
limosios artumą, jos motinišką globą 
ir teikiamą paguodą. Ji net įspėja “čia 
grožio amžino nerasi niekad” (15 p.), 
kad čia žemišką “laimę pridengė erš
kėčiai ir lyg paukštelis kilpose ji tvy
ro” (19 p.), kad reikia “dieviškoj 
Versmėj atgimti” (22 p.). Mistinėje 
ekstazėje poetas džiaugiasi: “kovojom 
dviese, Brangioji, liūdesy vilties ne
šėja” (17 p.). Vienatvę skaidrina 
šventas mylimosios atminimas, o mei
lės kančia ir ilgesys yra net Įkvėpimo 
šaltinis:

Gražiausia lyrika — graudinga
Meilė, 

Kuri kančioj lyg deimantas 
skaidrėja ... (21 p.).

Diemedis neišauga į didį medį, ku
rio paunksmėje galėtų ilsėtis gyvas 
žmogus, tačiau mirusiosios kapui už
tenka ir diemedžio paunksmės. Tai 
prasmingas simbolis, turįs asociacijų 
su lietuvaičių gėlių darželiu, su lietu
viška aplinkuma, kurioje išaugo ir 
pražydo tokia graži, kilni mylimosios 
siela. A. Tyruolis mirusiosios Elenu- 
tės atminimui pastatė poetinio žodžio 
ir tyros meilės paminklą. Tiesa, šiame
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NE SOTAUS GYVENIMO, — SVAJONĖS !

ALĖ RŪTA

Pasirodžius B. Pūkelevičiūtės kny
gai, premijuotam romanui “Naujųjų 
metų istorija”, vienas recenzentų ra
šė, kad jos veikėjai “nori gyventi iki 
soties” ... Ar panašiai buvo išsi
reikšta.

Skaičiau ši romaną jau pustrečio 
karto, galvojau apie jo veikėjus, ypač 
apie spalvingą, tikroj psichoanalizės 
šviesoj autorės pristatytą Vilę, ir su
radau nemažai aprašymų bei klausi
mų, kuriuos verta pasvarstyti ir apie 
juos pamąstyti. —

“Naujųjų metų istorija” nėra vien 
pramoginiam pasiskaitymui skirta 
dviejų žmonių meilės pasaka, gyveni
mo sunarpliota ir nepaprastu būdu 
atmegzta. Ji tokia yra, bet ir daug 
daugiau.

Tai nedidelė knygelė, nei 200 pus
lapių nepripildęs penkių žmonių roma
nas, jų keistai nubanguoją likimai. 
Bet jau ir paimt “Naujųjų metų isto
riją” Į rankas malonu: abstraktus ir 
labai Įdomus dviejų spalvų aplankas 
— K. Veselkos; kieti viršeliai, gra
žus “Draugo” Knygos Klubo leidinys; 
kaip vertinga knyga, — nė nebran
gus.

Tiek dėl reklamos.
Skaityti pirmą kartą labai lengva 

ir smagu, — tikras poilsis. Turinys ir 
veikėjų sielos atsiskleidžia palaips
niui, daugiausiai tirštuose, taikliuose 
monologuose ir visos istorijos nuosek
liam tekėjime. Skaitant antrą kartą, 
— yra daugiau apie ką pamąstyt.

B. Pūkelevičiūtė nėra aforizmų ra
šytoja; tačiau yra vietų, kur skaitai, 
ir gėriesi ir atrandi tiesą.

Aprašomas Aspeno kalnas, Ameri
kos slidininkų pasigėrėjimas. Kodėl 
neaprėpiamai masyvus kalnas taip 
žavi? — ... “kad jis tvirtas ir nepa
judinamas . . . Kad jis žino slėpinius, 

kurių žmogus niekad neatskleis.” 
(11 P.)

Autorė žavėdamasi keliais taikliais 
brūkšniais nupiešia kalną. Aštuonių 
tūktančių pėdų augšty šiaip išsako
ma Aspeno vilionė žmogui:

“Nebijok, kopk dar augščiau, pa
siek mano viršūnę! Ten susitinka sep
tyni vėjai, ten ir tu pajusi savo troš
kimų sparnus.” (10 p.) —

Yra ir gamtos ryškus vaizdas, ir 
simbolis; čia suskridę žmonės irgi 
troško pasiekt nepaprasto: pačią spin
dinčią viršūnę. —

Aprašomos vietos — amerikinės, o 
veikėjų atžvilgiu — negali rast lietu- 
viškesnio romano. Tiesiai išvyniojami 
lietuvės moters charakteringieji bruo
žai, dažnai iš juokingos pusės, bet to
kie tikri, kad juokies ir liūdi, kadangi 
tokie gilūs ir nepakeičiami. Išvynioja
mas savojo krašto ilgesys ne tiesio
giai, sentimentaliai deklaruojant, o iš 
atsitiktinai užkliudytų detalių (Kau
no, kaimo pirties, sporto rungty
nių). —

“Liūdniausia, — tęsia Paulius, — 
kad ir mano prisiminimai buvę tokie 
ryškūs ir gyvi, ima pamažu blėsti. 
Kaikurių veidų jau nebeprisimenu 
. . . Darosi neapsakomai graudu . . . 
Lyg žiūrėčiau Į savo vaikystę pro 
apšalusio lango stiklą. Tada paskiros 
detalės išsilieja Į vieną vaizdą — žie
ma, Lietuva, ilgesys ...” (55, 56 p.p.)

Iki detalių tikroviniai ir tikri apra
šymai nupiešia neįprastus vaizdus: 
kalnų kurortą, besimaudančius vyrus 
pirty, važiavimą slidžiais takais ma
šinoj; tačiau veikėjų kalbos ir juokai 
ir barniai taip lietuviški, tartum ap
rašomųjų vietų, tartum paties pasau
lio pulsas būtų pritvinkęs vien lietu
viška siela.

Stefa ir Paulius Morkūnai, Vilė ir 

Edis Gedvilai; ir nepaprastas lietuvio 
charakteris — Stepas Narutavičius, 
Naras. Tai romano veikėjai. Iš jų vi
sų autorės daugiausia dėmesio skirta 
ir spalvingiausiai įkūnyta — Vilė. —

“ — Pasaka ... — sako Vilė, ste
bėdama spalvų persimainymą. — Ar 
tu matai, kaip gražu? (19 p.)

Ir Stefa jai atžeria:
— Gražu. Bet penkių šimtų dolerių 

(kelionei) neverta.” (19 p.)
Šios dvi kontrastingų charakterių 

moterys, praktiška, rimta, irzli Stefa 
ir žaisminga, svajotoja, tuštoka Vilė 
tik vienu pokalbiu, rezorto balkone 
saulėj gulėdamos, atsiskleidžia beveik 
iki nuogumo.

Tik detalė:
“Taip, Vilės kostiumas šaunus, nė

ra abejonės. Rūbas gerai sukirptas, 
neveltui pusantro šimto pliaukštelėta 
vien už švarkelį. Tam ji ir pradėjo 
dirbti banke, kad galėtų įsigyti tai, 
kas stilinga. Ne taip, kaip Stefa, kuri 
kuičiasi po išpardavimus ir pati sau 
raukia “ryzus”. (22 p.)

Arba kita:
“Stefa perbraukia ranka kaktą: — 

Nepernešu tuščio vaipymosi. Vaipy
kitės scenoj, užsidėję kaukes.

— Štai kaip! — Vilė atsilošia, — 
neperneši kaukių! Bet tavo debesingas 
veidas irgi yra kaukė.

— Ne debesingas, bet rimtas, su
pranti? Nes gyvenimas yra rimtas rei
kalas.

— Tik gyvuliai yra beviltiškai rim
ti, — atkerta Vilė. — Žmogus tuo ir 
skiriasi nuo gyvulio, kad jis išrado 
šypseną. (24 p.)

Ir toliau Vilė dėsto atostogų drau
gei Morkūnienei:

— Aš dažnai atpažįstu lietuves — 
bažnyčioj, gatvėj, autobuse. Lūpos 
suspaustos, tokios, kaip tavo; veide 
nuolatinis susirūpinimas, kažkoks per
dėtas rimtumas, kuris lietuvės niekad 
nepaleidžia . . . Jūs esat paskiepytos 
nuo džiaugsmo. Ir tikrai — juo neužsi- 
krečiat.” (26 p.)

O pačiai Vilei “reikia, kaip gėlei, 
saulės ...” (24 p.)

Ir ta beveik kraštutiniškai tuščia 

sonetų rinkinyje yra daugiau kilnaus 
mąstymo, negu jausminio išgyvenimo, 
įtaigiau veikiančio poezijos mėgėją, 
tačiau gerai išlaikyta klasinio soneto 
forma teikia estetinio pasigėrėjimo.

Pr. Naujokaitis
Alfonsas Tyruolis, DIEMEDŽIO PA- 

UNKSMĖJE, sonetai. Išleido “Šalti
nis” Anglijoje. Viršelį nupiešė dail. 
Ada Korsakaitė - Sutkuvienė. Knygelė 
išleista skoningai, geras popieris, 36 
psl., kaina $2.00.

Lietuviški šiaudinukų ornamentai — 
Museum of Science and Industry, Chi
cago: iš k. V. Radavičięnę, V. Kentrie- 
nė ir R. Kentra.
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jauna moterim tikime, kai ji tvirtina: 
“Reikia daug išmanyti, kad galė

tum šypsotis.” (25 p.)
Šių penkių imigrantų, romano vei

kėjų, gyvenimai įrodo, kad Amerika 
gal atskleidė jų gabumus ir jų sva
jones, vienus netikėtai iškėlė, kitus 
sumurkdė, bet autorė apie šį kraštą 
taip samprotauja:

“Ameriką mylėk arba ją palik! Jei 
nori mylėk, jei nori palik. Tavo pra
kaitą, tavo jėgas ir sveikata Amerika 
pasiruošusi priimti. Viską, tik ne tavo 
meile.” (113 p.)

Užtat: “Yra laimė, kad yra — tokia 
šalis, kurios nenustoji mylėjęs, net ir 
ją palikęs. Ir nesidrovi jai išpažinti 
savo jausmo.” (113 p.)

Ir kalnuose šie penki, Naujus Metus 
sutikę, spontaniškai sugieda Lietuvos 
himną.

Vilės asmuo knygoje labiausiai pa
traukia, nes ji nei absoliučiai bloga, 
nei gera, — tik labai žmogiška ir mo
teriška. Dažniausiai ji nereali, svajo
toja ir aiškiai besiveržianti (bent 
mintimis) į tą savo žėrinčią viršūnę 
(šokėjos karjerą); ir, taip pat, labai 
liūdinti bei gyvenimą ir žmones (ypač 
savo vyrą) smerkianti, kad jai nepa
vyko plačiau prasiveržti. Kaltina, at
rodo, net pati save:

“Kodėl verkiu, klausia jis manęs. 
Todėl, kad aš viską sutrypiu kojom. 
Girdėjai, ką sakė Edvardas? (jos vy
ras) Jis mane pažįsta? Aš esu sava
naudė, aš esu koketė, aš esu apsime- 
lavusi iki ausų, susijaukusi iki kaulo 
smegenų, nieko manyje nėra tikro!”

Bet Naras, kuris ją myli, atsako:
“Man tik atrodo, kad tu labai nelai

minga.” (164 p.)
Iš tikro Vilė ir meluoja ne iš blo

gos valios (fantazuoja apie savo tėvų 
kilmę, savo šokį . . . ), nes tarpais 
pati prisipažįsta ir įtikina:

“Aš nemeluoju. Aš tik priglaudžiu 
tai, kas mane žavi. Tarsi sau prisidai- 
ginu. Ir tie dalykai pasidaro mano pa
čios.” (34 p.)

Vilė ir Naras — abu svajotojai; bet 
abu labai skirtingi.

“ — Ko man trūksta? — garsiai 
šaukia Vilė. — Amerika yra didelis 
pyragas! Aš noriu gero jos gabalo, 
aš noriu saldžios riekės iš to karvo
jaus! Ne plutų, kuriomis esat paten
kinti jūs. Namelį pasistatėt, rūtom 
apsisėjot, ir tariatės išmelžę Ameriką 
. . . Tariatės užkopę pasisekimo vir
šūnėm “Make it big, make it big!” 
Čtai, ko aš noriu! (loop)

Vilei, deja, nepavyko to “big” pa
čiupti.

Nai as gi nesislapstė savo — juoda
darbio — tėvų kilmės, buvo atviras ir 
nuolankus; tik meilė sukeikė jam 
spa’nus, suteikė galią ir pastūmėjo 
sieUi kažko tikrai didelio, — kad jo 
pam Itoji matytų jame tai, ką jis sva
jojo (galią, turtus, “big” . . . ) Bet 
Vili:, kuri “trypė visa aplink save”, 
net ir meilę, — iš dalies likimo spar
no palytėta, — vos pasiekusi, pati su
naikino. —

Ir lieka Vilės tikrai gaila.
“Manęs tu nepaniekinai. Tu panie

kinai save. Todėl man taip skau
du ... ” (151 p.)

Tai mylintis Naras tikrai ją supran
ta ir viską atleidžia. o

Jie abu visą gyvenimą bėgo nuo 
skurdo, nors kiekvienas kitaip. Ir tik 
galų gale abiem pajutus vienas ant-

MOTERŲ KUNIGYSTE

Romoje vyskupų suvažiavime 1974 
m. rudenį vėl buvo kalbėta apie mo
terų kunigystę. Šį klausimą dideliu at
sargumu iškėlė Afrikos vyskupas Bay- 
ala. Jam patylom pritarė Helsinkio, 
Suomijos, vyskupas Verschuren ir 
Kingstono, Jamaica, arkivyskupas Car
ter.

Vysk. Bayala savo mintis parėmė 
pasauliečių apaštalavimu. Jis iškėlė 
labai augštai pasauliečių apaštalavi
mą Afrikoj, kur tikintieji dideliu ma
lonumu priima liturginius skaitymus, 
chorų vadovavimus, komunijos dalini
mą ir net pamokslus. Tad, reikalinga, 
vyskupas tvirtino, ruošti pasauliečius 
ir leisti vis daugiau moterims daly
vauti, neišskiriant kunigystės, jei ka
da nors Bažnyčia duotų leidimą.

Helsinkio vysk. Verschuren pasisakė 

ram meilę, trumpai valandėlei abu 
nuoširdžiai prisipažįsta savo “silpnas 
puses”: Vilė — neturtingųjų kilmę 
(kad apikaklė ne šermuonėlio), Na
ras — menką savo išsilavinimą. (160 
p.) Meilė juos abu išgrynina, sukilni
na, padaro nuoširdesniais. Nors Vilė, 
kai norėjo, mokėdavo būti (o gal su
vaidinti) nuoširdžią ir kilnią:

“ — Man buvo jo nuoširdžiai gaila. 
Aš norėjau jam tarsi suteikti vilties: 
gyventi, grumtis, įtikėti į save . . .

— Iš pasigailėjimo? — Naras la
bai išsigandęs to, ką jis išgirdo.

— Iš savo širdies pilnatvės, pone 
Narai! Argi jūs nesuprantat? Nes bu
vo toks geras, toks nepaprastas vaka
ras ...” (134 p.)

Nepavykus jaunai šokėjai Amerikoj 
prasiveržt į garsesnius teatrus, į pa
saulinę sceną, nepasiekus didžiųjų ro
lių, Vilė Stefai po dvidešimties metų 
prisipažįsta:

“Bet kad tu žinotum, kokias grakš
čias arabeskas, kokius nepaprastus 
šuolius aš dar ir dabar sapnuoju!” 
(40 p.)

Gale romano, meilei nušvietus Vi
lės sielą, “pirmą kartą jai ateina min
tis, kad ji turėjo savo kilme didžiuo
tis, užuot ją slapsčiusi. Ji ir Naras — 
juodu abu yra varguomenės vaikai.” 
(175 p.)

Bet, būdami tokiais, jie nepasidarė 
plikais materialistais; jie tik turėjo 
didelę svajonę, kiekvienas kiek kito
kią ir kiekvienas savaip jos siekė.

ir autorė juodu apibendrina:
“Jis Vilę supranta. Jis turi gyveni

mui tą pačią aistrą, kaip ir Vilė. Štai 
kodėl juodu artimi.” (175 p.)

Kaip Naras per dvidešimt metų sa
vo svajonės — meilės siekdamas kar
todavo, taip ir paskutiniu atdūsiu jai 
taria:

“Ar matai, Vilija, kaip gražu!” 
(182 p.)

Tuo B. Pukelevičiūtės romanas 
(“Draugo” premijuotas) “Naujųjų 
metų istorija” ir užsibaigia —

Niekas nesigailės perskaitęs. 

už lygybę, tai yra, kad ir moteris bū
tų priimta į dvasininkų luomą. “Priva
loma — jis pareiškė — pasvarstyti 
moters poziciją Bažnyčioje pagal jos 
užimamą vietą civilinėje visuomenėje. 
Linkėtina, kad moterims būtų atida
rytas kelias bent į mažesniuosius šven
timus, kurių tradicija niekad nerezer
vavo išskirtinai vyrams”.

Vyskupas Carter miglotai pasisakė. 
Girdi, Bažnyčia neturėtų būti užsida
riusi, bet dinamiška, panaudojant vi
sas galimybes Evangelijos skleidimui.

Viešoji spauda įžvelgė vyskupo Car
ter žodžiuose palankumą moterų kuni
gystei, tačiau oficialiuose Šv. Sosto raš
tuose ši mintis visai nepaminėta. Atsi- 
mintina, kad 1971 m. vysk. Carter 
kartu su Kanados, Winnipeg, kardino
lu Flahiff diskutavo moterų kunigys
tę, palaikydami tą propoziciją.

Vyskupo Verschuren pasiūlymas ne
sukelia jokių sunkumų. Iš tikrųjų jau 
daug kur moterys skaito bažnyčiose 
lekcijas ir dalina komuniją, neša ir 
ligoniams. Tai religinės funkcijos, ku
rias praeityje tik klierikai, turintieji 
mažesniuosius šventimus, galėjo atlik
ti. Dabar gali atlikti kiekvienas pasau
lietis, taigi ir moteris.

Visiškai skirtingas siūlymas Afri
kos vyskupo Bayala. Jis aiškiai kalba 
apie kunigystės suteikimą tinkamoms 
ir paruoštoms moterims. Tai nėra 
naujas dalykas. Šis klausimas buvo 
gvildentas antrame Vatikano suvažia
vime, kurį stipriai rėmė Amerikos vys
kupai.

Teologai yra pasidalinę į dvi grupes. 
Yra gana žymių teologų, kurie palai
ko moters sugebėjimą būti kunigu. Jų 
argumentas yra tas, kad Šv. Rašte nė
ra jokio pasisakymo prieš. Moterų ku
nigystė nepriimtina tik remiantis vien 
tradicija, tik dėlto, kad nėra buvę at
sitikimo, jog moteris kada nors butų 
gavusi šventimus. Panašiai galvojo 
ir Šv. Povilas.

Prieš šią mintį yra nusistatę tie 
teologai, kurie remiasi Evangelija ir 
tradicija. Jie argumentuoja taip: jei 
Kristus būtų norėjęs suteikti kunigys
tę moteriai, būtų neabejotinai sutei
kęs pirmiausia savo motinai Marijai 
ir toms moterims, kurios artimai jį 
sekė. Nesuteikė ne dėlto, kad būtų 
buvę prieš to laiko papročius, bet vie
ninteliai dėlto, jog norėjo rezervuoti 
kunigiškąją galią tik vyrams. Apašta
lai pagerbė Kristaus valią. Taipgi Baž
nyčia visais amžiais laikėsi apaštališ
kosios drausmės, kovojant prieš ere
tikus, kurie teikė kunigystę moterims.

Taigi, yra aiški pozityvi Kristaus 
valia išskirti moterį iš kunigystės šven
timų. Ar ir iš diakonato? Čia jau 
kitas klausimas. Senovėje buvo taip 
vadinamos diakonėsės. Bet tai nebu
vo šventimai. Jų pareigos buvo ribo
tos, skirtos labdaros darbams: vargšų 
ir ligonių priežiūrai.

Išvada aiški: katalikų Bažnyčioje 
kunigystės šventimai moterims niekad 
nebus teikiami.

K. T. B. Mikalauskas, OFM
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PONIA BETTY FORD IR 
1975-TŲ TARPTAUTINIU MOTERS METŲ 

PASKELBIMAS

GRAŽINA KRIVICKIENĖ

Besilankant man per dešimts metų 
Baltuosiuose Rūmuose kaip “Draugo” 
korespondentei, buvo progos pažinti 
ir stebėti tris prezidentienes: Lady 
Bird Johnson, Patriciją Nixon ir da
bar Betty Ford. Visos jos skirtin
gos. Kiekviena savaip maloni, iš
kilminga, bet kartu ir paprasta. 
Lady Bird Johnson — realistė, sa
vimi pasitikinti, siekianti savo numa
tytų planų vykdymo. Ji ypač rūpinosi 
Amerikos pagražinimu, apsodinimu 
krūmais, medžiais. Ponia Patricia Nix
on — jaunystės vargo užgrūdinta, stip
rios valios, nerodanti savo vidaus per
gyvenimų, tiksli, grakščiai ėjusi pir
mosios damos pareigas. Daugiausia rū
pinosi bedaliais žmonėmis. Ponios 
Betty Ford charakteris pradeda po 
truputį ryškėti.

Prezidentui Nixonui pasitraukus, 
nuotaika Baltuosiuose Rūmuose buvo 
Įaudrinta, gal todėl ir pirmieji kon
taktai prezidentienės su spaudos žmo
nėmis buvo kiek nesklandus. Pirma
jam susitikimui su spauda buvo skirta 
tik keletas minučių. Buvo numatyta 
ponios Ford spaudos konferencija. Ta
čiau ją reikėjo savaitei atidėti, nes 
numatytą dieną prezidentas sušaukė 
savo spaudos konferenciją, kurią pra
dėdamas jis pareiškė, jnešdamas kiek 
humoro, kad už šią dieną žmona jam 
nedovanosianti, ir visą savaitę turėsiąs 
patsai gamintis sau pusryčius. Paga
liau įvyko prezidentienės spaudos kon
ferencija į kurią susirinko apie 150 
Baltųjų Rūmų spaudos atstovų. Pra
džioj konferencijoj buvo jaučiama 
įtempta nuotaika. Prezidentienė buvo 
apipilta įvairiais klausimais, kartais 
kiek kandžiais, į kuriuos ji maloniai 
atsakinėjo labai paprastai, nuoširdžiai 
ir nuotaika juo toliau juo labiau ge
rėjo. Greit po tos konferencijos visus 
sukrėtė nemaloni žinia, kad jai pada
ryta vėžio operacija.

Kiek sustiprėjusi po operacijos, po
nia Ford pakviestoms koresponden
tėms pristatė naujai paskirtą spaudos 
sekretorę Sheilą Rabb Weidenfeld ir 
kitas savo biuro pareigūnes. Ji atrodė 
išvargusi ir dar kiek suplonėjusi. Tą 
pačią dieną prezidentas atvyko į Bal
tųjų Rūmų Rožių sodą su ponia Ford. 
Jis paskaitė susirinkusiai spaudos 
žmonių miniai priešrinkiminį praneši
mą ir apkabino savo žmoną per pe
čius, lyg norėdamas su čia esančiais 
pasidžiaugti, kad ji štai sveika.

Dėl savo ligos ji susilaukė daug 
įvairiais būdais pareikštos užuojautos.

Vieną rudens dieną, Washingtono 
priemiesčio mokyklos I, II ir III sky
riaus vaikučiai atėję su plakatais, lin
kinčiais poniai Ford sveikatos, buvo 
jos priimti Baltųjų Rūmų Rožių sode
lyje. Jie iš savo pinigų, gautų saldai
niams ar ledams pirkti, dalinai nuo to 
atsisakydami, sutaupė $38 ir įteikė po
niai Ford perduoti vėžio ligų tyri
mams.

Ponios Ford pageidavimu, praėju
sių (1974) metų Baltųjų Rūmų ir ka
lėdinės eglutės išpuošimas buvo labai 
skirtingas — paprastas. Ji pareiškė,

agentūrų atstovams, koresponden
tams, fotografams, specialus pareigū
nas pranešė, kad netrukus ateis prezi
dentas su ponia Ford. Prezidentas sė
dės fotelyje, o už jo stovės ponia 
Ford. Ypatingai moterims korespon
dentėms buvo keista, kad tokia proga 
prezidentienei nebus pastatyta kėdė. 
Kai atėjęs prezidentas atsisėdo fotely
je, ji pasiliko stovėti užpakalyje. Tada 
jis kreipėsi į ją —gal ji atsisėstų jam 
ant kelių? Ji nusišypsojo, nieko neat
sakė, tik pasirėmė ant jo fotelio atlo- 
šos. Kai prezidentas perskaitė prokla
maciją ir trumpais žodžiais nušvietė 
moters reikšmę visuomeniniame gyve
nime ir šeimoje, jis, atsisukęs į už jo 
stovinčią žmoną, paklausė, gal ji ga
linti ką pridėti prie jo pasakytų žo
džių liečiančių moters lygias teises su 
vyriais visose gyvenimo srityse? Ji 
atsakė laukianti, kad šią proklamaciją 
jis tikrai pasirašytų, o jam pasirašius 
pareiškė: “Jūs, ponas prezidente, nu
ėjote ilgą, ilgą kelią”.

Pasirašius proklamaciją, Amerikos 
Moterų Teisių Komisijos delegatė prie 
Jungtinių Tautų įteikė prezidentui ta 
proga išleistą ženkliuką — paauksuo
tą paukštį simbolizuojantį moterį ir 
taiką, o poniai Ford tokį pat ženkliu
ką pritaisytą prie retežėlio, kaip me
dalioną.

Prezidentas paskyrė specialią asis
tentę ir komisiją moterų reikalams ir 
pareiškė, kad šios proklamacijos prin
cipai bus pilnai įgyvendinti.

PONIA BETTY FORD

kad tai esąs grįžimas praeitin, kai kuk
lius, paprastus kalėdinius papuošimus 
pasigamindavo patys žmonės namie. 
Baltųjų Rūmų eglutė buvo papuošta 
sausainiukais, riešutų krepšeliais, iš 
medžio išpjaustytais gyvuliukais, iš 
įvairių medžiagų pasiūtais mažais pri
kimštais maišeliais, atstojusiais stikli
nius burbulus ir apjuosta iš medžia
gos gabaliukų susiūtais iškrakmolin- 
tais kaspinais.

Ponia Ford yra liekna, sveria 106 
svarus, 5% pėdos augščio, dėvi 6 nr. 
drabužius, daugiausia sportiškus, ne
brangius, tinkamus po operacijos ir 
pritaikytus įvairioms progoms. Kaip ji 
yra nekartą išsireiškusi, jos asmeniš
kas biudžetas yra nedidelis — depresi
jos laikotarpio. Tačiau elegantiškos, 
puošnios jos balinės suknelės kurios 
kainuoja ligi poros šimtų dolerių.

Š.m. sausio mėn. 9 d. prezidentas pa
sirašė proklamaciją skelbiančią 1975 
metus Taptautiniais Moters metais. 
Buvo įdomu, kai susirinkus į prezi
dento kabinetą Baltuosiuose Rūmuose 
kviestiesiems kaikurių ministerijų 
sekretoriams su žmonomis, atvykus vi
ceprezidentui Nelsonui Rockefelle- 
riui, Amerikos delegatėms prie Jung
tinių Tautų, kitų valdiškų ir privačių

BALTŲJŲ 
RŪMŲ 
NUOTRAUKA 
1975 M.
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L.S.S. Skaučių Seserijos Sąskrydžio 
dalyvės, viduryje vyr. sk. Lilė Milu- 
kienė. Sąskrydis vyko Hamiltone, Ka
nadoje (1974. 11. 1-3), viešnias priėmė 
ir talkino Hamiltono vyr. skautės va
dovaujamos ps. Irenos Zubienės. Iš 
Montrealio, Toronto, New Yorko, Cle- 
velando, Detroito ir kitų vietovių su
važiavo apie 150 dalyvių. Įdomias pa
skaitas ir diskusijas pravedė: s. I. Ke- 
reiienė, s. S. Šatienė, k. A. Simonavi- 
čius, OFM, k. P. Baltakis, OFM, k. P. 
Dolys, s. L. Kiliulienė, s. G. Matonie- 
nė; pranešimus darė vadeivės, tunti- 
ninkės, draugininkės ir t.t. Vyko įvai
rūs vadovių posėdžiai (dešinėje), buvo 
tariamasi veiklos klausimais. Įdomias 
tautodailės instrukcines pamokas pra
vedė “Vaivorykštės” projekto dalyvės 
ir surengė savo kūrybos parodą. Links- 
mavakaryje pasirodė įvairūs talentai. 
Visos dalyvės skirstėsi pilnos naujų 
įspūdžių, dėkingos sesėm hamiltoniš- 
kėm už skautišką nuoširdumą ir pui
kų priėmimą.

A.S.S. Jubiliejinėje Stovykloje, grupė 
stovyklautojų diskutuoja su sk. I. Kai
ryte (iš dešinės penkta).

1975 Tarptautinių Moters Metų pro
ga išleistus ženkliukus galima užsisa
kyti šiuo adresu: Mrs. Ruth Bacon, Di
rector U.S. Center for IWY Meridian 
House International. 1630 Crescent 
pl. N.W. Washington, D.C. 20009. 
(Tel. 332-1029, ext. 61).
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Sk. Irena Kerelienė ir vyr. sk. Lilė Milukienė prie “Vaivorykštės” projekto 
darbų parodos, laike L.S.S. Skaučių Seserijos sąskrydžio. “Vaivorykštės” 
projektą įgyvendino ir įvykdė Montrealio skautės ir jų rėmėjai. Surengdamos 
lietuviškos tautodailės kursus, kuriais pasinaudojo įvairių tautybių atstovės, 
jos gavo iš Kanados valdžios keletą tūkstančių dolerių paramą. Etninės kul
tūros puoselėjimo darbas tesėsi visus metus, daug buvo dirbta ir daug pasimo
kyta iš tautodailės specialistų dail. A. A. Tamošaičių. Iškilmingas “Vaivo
rykštės” užbaigimas su paroda, programa ir vaišėmis tęsėsi visą savaitgalį, kur 
dalyvavo valdžios ir organizacijų atstovai, skautai ir daug svečių. Tai buvo tik
rai gražus projektas, kuris davė gražių rezultatų ir pagarsino lietuviškumą.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Jubilie
jinė stovykla vyko Dainavoje (1974. 
8. 26 — 9. 2), kurioje stovyklavo gau
sus būrys studentiško jaunimo. Pro
gramoje buvo patiekta įdomių paskai
tų, diskusijų ir meninių pramogų. Sk. 
Irena Lukoševičienė (viršuje) disku
tuoja “Lietuvių identiteto ir lietuvy
bės išlaikymo problemas”.

Mokyt. Gailė Mariunaitė skaito paskai
tą tema — “Lietuvių šeštadieninių 
mokyklų programos”.

LOS ANGELES 
LIETUVIU MOTERŲ 

FEDERACIJOS 
KLUBO VEIKLA

Nors, Los Angeles, L.M.K.F. narių 
skaičius dar nėra didel's, betgi, vienų 
metų bėgyje, jau nemažai darbų yra 
nuveikta ir, tikimės, kad ateityje, 
savo veikloje dar sustiprėsim, t.y. 
dar daugiau padėsime tiems, kuriems 
mūsų pagelba bus reikalinga ir lau
kiama . . .

Pernai jau yra išsiųsti keli siunti
niai, padėta ir pinigais ir daug laiškų 
parašyta, dėl mūsų, su’mtų tautiečių, 
išlaisvinimo; tiek Kudirkos, tiek ir 
Bražinskų, reikalu. Rašyta ir Turkijos 
prezidentui!

Džiugu, kad musų prašymai, rašyti 
senatoriams, ar kongresmanams ne
buvo užmesti. Buvo gauti palankus 
atsakymai, dėl suimtųjų liūdnos pa
dėties, atrodo, atsirado, nemaža užta
rėjų, pačiame Amerikos Kongrese, ir, 
kaip žinome, daug kas pajudėjo pa
vergtųjų naudai. Yra įneštos rezoliu
cijos —- JAV-bių Kongrese, dėl S. 
Kudirkos išlaisvinimo, o, prie to, turi
me patys kuo daugiausiai laiškų iš
siuntinėti, kad tos rezoliucijos patek
tų į Kongreso posėdžius.

Žinoma, kad didžiosios lietuvių ko
lonijos, daugiau tų prašymų parašys, 
bet ir mūsų kolonijos skaičius nėra 
jau toks mažas, vien tik iš Los 
Angeles kolonijos, Senatoriai ir Kon- 
gresmanai yra gavę didoką skaičių 
prašymų. O kad greičiau sulauktume 
rezoliucijų priėmimo, visose lietuvių 
kolonijose yra suorganizuotas lalškų- 
atvirukų rašymas. Yra duodami net 
laiškų pavyzdžiai ir komiteto pavar
džių sąrašai; taigi, beliks tik truputė
lis rašymo, pats tekstas labai trumpas. 
Rašykime tuoj ir neatidėliokime to 
viso kitai dienai . . .

Malonu dar paminėti, kad neseniai, 
Los Angeles, L.M.F.K. skyriaus valdy
ba, gavo, visai netikėtai, ilgoką, išsa
mų laišką iš Mr. Murray Seeger, “Los 
Angeles Times” vyriausiojo korespon
dento, kuris yra Maskvoje. Jo atspaus
dinti straipsniai apie Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes, buvo atspausdinti 
“Los Angeles Times” ir vėliau pakar
toti visoje Amerikos spaudoje. Mr. 
Seeger, labai dėkingas už mūsų įverti
nimą ir dėmesį už jo atliktą darbą ir 
labai atsiprašo už pavėluotą atsakymą, 
nes jo įstaiga, tiesiog užversta laiškais 
(sąryšyje su tais straipsniais). Mr. 
Seeger pažymi, kad nežiūrint visų 
sunkumų ir nemalonumų jis jaučia 
didelį pasitenkinimą pats pamatęs ir 
aprašęs tuos drąsius žmones, kurie 
taip atkakliai siekia savo laisvės. Kar
tu reiškia viltį, kad tas, kuris jį pa
vaduos, irgi supras pavergtų tautų 
sunkią padėtį! . . . Atrodo, Mr. Seeger 
ten ilgam nepasiliks . . . Džiugu, kad 
ir svetimi atjaučia mūsų nuskriaus
tųjų nelaimes. Sukruskime tik patys 
smarkiau!

Šių metų Los Angeles, L.M.F.K. 
Valdybą sudaro: K. Mattis-Matijošai- 
tienė — Pirmininkė, O. Motiejūnienė 
— Vice-Pr., B. Skirienė — I-ji sekrt., 
B. Šimkienė — II-ji sekrt., J. Radve- 
nienė — iždinin., N. Sakalauskienė — 
korespondentė, E. Vyšniauskienė — 
kandidatė.

Nora S.
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MOTERYS PASAULYJE

MOKYT. ONA RAZUTIENE, L.B. Jaunimo Ansamblio os Angeles, 
Įkūrėja ir vadovė, šiais metais švenčia 25-rių metų ansamblio — darbo 
jubiliejų. Lietuvoje dirbdama pedagoginį darbą, taip pat mokė ir tauti
nius šokius, organizavo šokių ansamblius. Žemaitijoje rengė sporto ir 
dainų šventes. Domėjosi kraštotyra, užrašinėjo liaudies dainas ir senus 
šokius, pagal juos kurdama naujus pritaikydavo mokykloms. Pagal gali
mybes lavinosi muzikoje, dainavime, sceninėje plastikoje ir t.t. Atvykusi 
į Los Angeles suorganizavusi jaunimą vadovavo chorui ir tautinių šokių 
grupei. Jos šūkis — “Mielas jaunime, ženk per svetimybės jūrą apsigink
lavęs nesunaikinamais kultūros ginklais — daina ir tautiniu šokiu!”

Renata D. Ciečiuraitė, B.S., gyv. Det
roite, gavo biologijos diplomą, toliau 
numato studijuoti psichologiją. Pasi
žymėjusi labai plačia ir įvairia veikla 
Detroito universitete — yra įrašyta į 
“Who’s Who among Students in 
American Universities and Colleges” 
— for the year 1974 -1975; Renata da
lyvauja ir lietuviškoje veikloje, pri
klauso tautinių šokių ansambliui “Ši
lainė”, L. Stud. S-gai ir ateitininkams.

K. Leonaitienė — Chicagos Liet. Mo
terų Federacijos klubo vald. pirminin
kė, sveikina svečius ir abiturientus. 
M. F. klubas kiekvienais metais suren
gia iškilmingas abiturientų išleistu
ves, kurios pasidarė gražia tradicija.

Chicagos 1974 m. abiturientų vakaro 
dalyviai.



Adelė Katelienė, gyv. Toronte, dalyva
vo Dekoratyvinės dailės parodoje su 
medžio šakų - šaknų išdirbiniais. Jos 
kūriniai — žvakidės, vazos, figūrinės 
ir abstraktinės skulptūros pasižymi 
originalumu, lietuviškumu ir menišku 
apipavidalinimu, kuriame atsispindi 
liaudies meno tradicijos. Linkime kū
rybinės sėkmės!

Muz. Audronė Vainiūnaitė dalyvauja 
Vilniaus styginiame kvartete. Šis nau
jas kvartetas buvo sudarytas iš jaunų 
muzikų. Jie sėkmingai koncertuoja 
ne tik namuose, bet ir užsienyje. Šį 
rudenį su dideliu pasisekimu gastrolia
vo Austrijoje surengtame tarptauti
niame kvartetinės muzikos koncertų 
cikle.

Mažieji mokinukai dirba savo tarpe, 
jaukioj aplinkoj, tai yra nepamaino
ma dovana prieš-mokyklinio amžiaus 
vaikui; Lidia Jurcytė, Diana Lipinytė, 
Aras Lapinskas, Danutė Penčylaitė ir 
Jonukas Variakojis, Amerikos Liet. 
Montessori Vaikų Namelių auklėtiniai 
Chicago j e, pasiruošę skaityti (kairė
je).

Liaudies ansamblis “Sutartinė” gast
roliavo Belgijoje, kur įvairiose vieto
vėse turėjo 13 sėkmingų koncertų. Su 
ansambliu koncertavo pasižymėjusios 
solistės — dain. A. Stasiūnaitė ir kankl. 
L. Naikelienė.

Sol. P. Rageinė koncertavo Čikago
je, jos rečitalį surengė L. Gyd. mote
rų pagalbinis būrelis. Koncertas pra
ėjo su dideliu pasisekimu.

Muz. Alice Stephens pagerbimas 
įvyko Čikagoje Jaunimo Centre. Pro
gramą atliko “Aldutės”, lenkaičių — 
“Lira” ir liet, operos moterų chorai.

Dail. G. Geštautienės kūrybos paro
da įvyko Westwood Center of Arts, 
Los Angeles.

Mokyt. A. Miliušytei-Grinienei, gyv. 
Muenchene, paskirta Liet. Kat. Bend
rijos premija už nuopelnus visuomeni
nėje veikloje. Ilgus metus ji darbuoja
si Vasario 16 gimnazijoje, vadovauja 
jaunimo ansambliams ir vaikų stovyk
loms, taip pat neužmiršta ir organiza
cinės veiklos, moterų klubų federaci
joje ir ateitininkuose. Bendradarbiau
ja lietuviškoje spaudoje.

Kristijono Donelaičio mokyklos, kla
sių ir skyrių globėjos, 1973 - 1974 me
tais, iš k. I. Putrienė, B. Sasnauskie
nė, A. Ramanauskienė, D. Korzonienė, 
J. Bakaitienė, R. Bagdonienė, R. Grau- 
žinienė, A. Vaičiulienė, S. Pranckevi- 
čienė, Eringienė, M. Patrienė.
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. . . moters metai . . .

BALTA VARNA

POVILAS KEPAIŠIS

Nemanykite, kad įvykiai vystosi tik 
Pašiliuose, mūsų atžalų padangėje. Se
najame Keraišių bute, kiek praretė
jus šeimai, gyvenimas iš pažiūros ap
rimo, bet geriau Įsigilinę, pamatysime 
ir čia savus pragarus.

Mūsų name pasirodė nauja gyven
tojų šeima. Susikeitė butais ar pana
šiai. Rodos, nieko ypatingo: žmona 
kaip daugelis moterėlių, dešine ranka 
vis apatinius šonkaulius prilaiko (sa
ko, akmenys kepenyse), pora vaikelių 
— vienas dar įsikibęs sijono, o kitas 
— lanko mokyklą ir kažkokias muzi
kos pamokas, na, o vyras — toks nei 
jaunas, nei senas, nei gražus, nei 
bjaurus — gatvėje sutikęs, žvilgsniu 
nekliudytum. Iš pradžių atrodė — bus 
rami, tvarkinga šeima — atsikraustė, 
lyg akmenukas pliumptelėję Į upę — 
paraibuliavo, suburbuliavo, ir vėl ty
lu — lyg nieko nebūta. Bet pasirodė 
ne tai, ko laukėme. Mūsų name įsi
vaizduokite, apsigyveno, geriausias, 
nuostabiausias, jautriausias, paslau
giausias, šviesiausias, mandagiausias 
vyras, kažkoks neregėtas pažangūnas 
ir išsišokėlis, o kaimiškai tariant, bal
ta varna.

Pirmiausia visos šeimininkės paty
rė, kad jis keliasi anksčiau už žmoną, 
išleidžia mergaitę j mokyklą, o pats 
su r°zginėle bėga parduotuvėn apsi
pirkti. Mano žmona irgi pradėjo 
niurnėti.

— Žiūrėk, sako, — Vaitonis jau laip
tais nubildėjo, kelkis ir tu, eik į par
duotuvę.

Metų metais pati keldavosi, buvo 
viskas gerai. Sakyčiau, netgi labai 
sveika nenorinčioms nutukti moterims 
rytą pasivaikščioti, juoba, kad jau 
jpratusios į šitokį ritmą ir visvien ry
tą atsibunda. Bet žmoną tuo įtikinti 

PRAŠOME SUMOKĖTI
“MOTERS” PRENUMERATĄ UŽ 1975 METUS 

.......... 6 DOLERIAI METAMS ..........  
ŽURNALAS BUS SIUNTINĖJAMAS BE PERTRAUKOS

buvo beviltiška. Kaip musė ji zirzė 
tol, kol atsikėliau ir išspūdinau par
duotuvėn. Ten jau styreno keli ne 
laiku prikelti vyrai ir kaleno dantimis. 
Tik vienas Vaitonis buvo žvalus ir 
pasisveikino kilstelėjęs ranką prie 
kepurės.

Niekas jam neatsakė.
Tyčia nupirkau ne tą, ką žmona lie

pė — šokoladinio sviesto ir varškės 
masės su razinomis. Protesto ženklan. 
Tegu perkasi pati, jei nepatinka. Kai 
Aldona išpūtė akis ir prapliupo šauk
ti, pasakiau:

— Dabar bent žinosiu, kur mūsų pi
nigai išeidavo. Pasirodo, maitintis ga
lima žymiai įvairiau ir pigiau.

Šis argumentas buvo bene svariau
sias. Kitą rytą žmona vėl pati išlėkė 
pirkti.

Bet paaiškėjo, jog šitas Vaitonis dar 
ir skalbia. Pradžioje tik moterys 
pliauškė, negi matė, kas ten dedasi už 
keturių sienų. Tiek, kad džiaustyti tai 
tikrai išsinešdavo Vaitonis. Ne tik 
paklodes, ir nosines, bet ir visokias 
ten Vaitonienės palaidinukes ir lie
menėles. Pradžioje namo gyventojai 
smerkė ir jį ----- kvailį didžiausią, ir
ypač ją •— išpaikėlę, kuri jau vyrą 
verčianti net savo kojines skalbti. Bet 
kuo toliau, tuo daugiau vyrų susitik
davo kieme prie virvių, nelyginant se
novėje mergaitės prie šaltinio.

Aš vis laikiausi ir nepasidaviau 
šiam mados antkryčiui. Kodėl, po ga
lais, aš turiu senatvėje virsti kažkokiu 
idijotu. Ir ne todėl, kad to reikėtų 
namams ar žmonai, bet kad atsirado 
name tokia kelrodė žvaigždė.

Ir vis dėlto Aldona nebeištvėrė.
— Man visai nesunku pačiai pasi- 

džiauti, tiek to, įpratau būti darbo 
arklys. Bet gėda. Lyg vyro neturėčiau.

1
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Visi neša, pažiūrėk.
Pradėjau ir aš džiaustyti.
Bet šitas Vaitonis, vos tik labiau 

atšilo, susigalvojo išsinešti į kiemą 
skalbti. Apsivelka chalatėlį, pasiraito 
rankoves, dozuoja “Nerį” ar “Snaigę” 
ir taškosi muilo putose. Pamažu į jį 
pradėjo lygiuotis ir kiti. Kad būtų 
smagiau, visi pasirinko vieną skalbi
mo dieną. Dabar trečiadienio popietę 
visas namo pasienis nustatytas vone
lėmis ir kibirais.

Pirmo augšto žmonos pro langus pa
duoda vandenį visiems skalbiantiems. 
Šie parūko, patrina, vėl parūko. Pas
kui skalauja, vėliau džiausto. Pradžio
je mėginau elgtis pagal seniai patik
rinta metodą: išskalbiau taip, kad nei 
vilktis, nei kloti, nei žmogui parodyti. 
Atseit, nesugebu, ne tam skirtas esu. 
Bet kai nadžioviau savo dėmėmis mar
gintus skalbinius tarp kitų švarutėlių, 
pačiam gėda pasidarė. O Vaitonis pa
matė ir pasiūlė padėti dar kartą per
plauti, įpylus silikatinių klijų, kurie 
labai tinka užnešiotiems drabužiams 
skalbti.

Netrukus paaiškėjo, kad Vaitonis 
moka kepti nuostabų pyragą su obuo
liais. Žmona net parnešė kąsnelį pa
ragauti.

Paskui sužinojome, jog jis — ge
riausias konservavimo, sūdymo ir rau- 
ginimo meistras, be to, mokąs atitai
syti vartotus konservų dangtelius.

Vėliau mus pasiekė žinia apie tai, 
kad jis, palydėjęs žmoną į darbą, prie 
gamyklos vartų pabučiuoja jai į ran
ką. Ir niekur niekados neina be žmo
nos, net ir tuo atveju, jeigu ją kas 
užmiršta pakviesti.

Žinios buvo viena už kitą šiurpes
nės, o gyvenimas darėsi vis nemalo
nesnis. Moterys tik čirškė, pūtėsi kaip 
povės ir nieko iš jų daugiau negalėjai 
girdėti, kaip tik “Vaitonis šį, Vaitonis 
tą”.

Jis nuveda ir parveda vaikus. Jis 
blizgina grindis ir dulkina kilimus, jis 
laisto gėles ir valo balkoną, jis, prieš 
žmonai užmingant, garsiai skaito ei
lėraščius ir tuo ugdo jos intelektą, jis 
rašo giminėms laiškus ir švenčių pa
sveikinimus, šluoja laiptus, perdažo 
langų rėmus, šveičia vonią ir tualetą, 
įrišinėja žurnalų komplektus, o be to 
— lanko anglų kalbos kursus.

Ir mes, kaip peraugę pirmaklasiai, 
buvome verčiami įkandin kartoti jo 
veiksmus, mokytis visokių darbų abė
cėlės ir netgi žmonių akivaizdoje kar
tas nuo karto pabučiuoti žmonai ran
ką.

Suprantama, mumyse brendo maiš
tas, nes mes jau nebežinojome, kas 
mes — vyrai, moterys ar belyčiai ver
gai. Nuolat kėlėme galvas į šį ketvir
tame augšte gyvenantį dievą ir įgy
vendinome jo karalystę savo butuose.

Ilgiau taip negalėjo tęstis. Turėjo 
musų neapykanta prasiveržti, terei
kėjo impulso.

Ir štai keršto valanda išmušė. Na
mą apskriejo žinia, kad Vaitonis nusi
pirko kabliuką ir surinkinėja nubėgu
sias kojinių akis. Po tokį pat kabliuką 
parnešė ir mūsų meiliosios žmonos 
mums dovanų.

To buvo perdaug.
Visi vyrai, nors ir nesusitarę, pasi

griebė kas šepetį, kas dulkių siurblio 
žarną ir patraukėme į ketvirtą augštą 
daryti tvarkos ... (T, Moteris 
1973).4



• Madų ir grožio 
pasaulis

VEDA I. KAIRIENĖ

APIE SPALVAS

Sakoma, kad pagal žmogaus mėgia
mas ir nemėgiamas spalvas galima 
tiksliai spręsti apie jo charakteri. 
Namų dekoratorė Eleanor Brown sa
ko, kad net žmogaus akių spalva turi 
Įtakos jo charakteriui.

Žmonės mėlynom akim paprastai 
yra daug lėtesni, tuo tarpu tamsia
akiai daug gyvesnio temperamento ir 
dažnai daro staigius sprendimus. Tai 
ryškiai pastebima sporto pasauly. Pa
vyzdžiui, golfo čempijonas Jack Nick-

laus yra mėlynakis, tuo tarpu beis
bolo žvaigždė Babe Ruth turėjo ypa
tingai tamsias akis.

Ponia Brown sako, kad spalvų pasi
rinkimas savo gyvenamai aplinkai yra 
svarbus maloniam ir sveikam kas
dieniniam gyvenimui. Jos nuomone, 
kiekvienas žmogus turi stiprų spalvų 
pajautimą ir kiekvienas turėtų išmokt 
tą pajautimą panaudoti savo kasdie
niniam gerbūviui. Spalvų mada yra 
paveikiama gyvenimo būdo ir ekono
minių bei kultūrinių sąlygų. Šiandie 
madinga mėlyna spalva yra tiesos 
spalva. Taip pat gausiai naudojamos 
namų dekoravimui ir rūbams žemės 
ir gamtos spalvos.

Spalvų mada paprastai turi 10 metų 
ciklus. Praėjusis, 1960-tųjų metų de
šimtmetis buvo jaunimo revoliucijos 
perijodas, išsivystęs iš stokos discipli
nos ir gilios prarajos tarp vaikų ir 
tėvų. Perdaug dėmesio ir svarbos bu

vo skirta jaunimui, ir vaikai buvo 
auginami be jokios disciplinos. Tuo 
būdu violetinė spalva tapo pačia mo
derniausia 1960 metų dešimtmety. Po
zityvioji violetinės spalvos ypatybė 
yra kūrybingumas, bet jei ji maišoma 
su raudona — ji tampa agresyvumo 
simboliu. Sumaišyta su mėlyna — vio
letinė yra daug ramesnė ir pozityves
nė.

Pereitam dešimtmety mes visi per- 
gyvenom neramų, maištingą psichode
linį laikotarpi, su garsia muzika, ryš
kiom, akis rėžiančiom spalvom ir ne
sveikais kraštutinumais. Tų kraštuti
numų paveiktas jaunimas siekė nusi
raminimo ir pabėgimo nuo savęs nar
kotikuose ir alkoholy. Bet laikai kei
čiasi. Pagal ponią Brown, mes vėl 
pradedam vertinti discipliną ir tvar
ką. Tuo būdu jaunimas renkasi mėly
ną džinų spalvą. Mėlyna spalva yra 
tiesos spalva. Prie mėlynos jaunuo

liai dažnai derina oranžinę. Oranžinė 
yra ekspresyvi “kalbančioji” ir komu- 
nikuojanti spalva. Atrodo, šiandie 
kiekvienas jieško tiesos, todėl grįžta 
į madą namų dekoravimui ir rūbams 
žemės spalvos — rudos medžio žie
vės, rausvo molio ir žalių lapų spal
vos.

Ponia Brown paprastai prašo savo 
klientų pasirinkti jų labiausiai ir ma
žiausiai mėgiamas spalvas ir dar tris 
mažiau mėgiamas spalvas. Iš jų ji 
sprendžia apie kliento charakterį ir 
dažniausiai net atspėja jo profesiją 
ir pomėgius.

Rudos spalvos mėgėjai paprastai 
gerai jaučiasi namuose ir vertina na
mų saugumą. Menininkai paprastai
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renkasi geltoną spalvą, surištą su sau
lės šviesa ir geru matomumu.

Aiški kristalinė mėlyna spalva yra 
tobulumo spalva. Balta ir juoda iš
reiškia dramatinius polinkius. Muzikai 
paprastai pasirenka žalius ir melsvus 
tonus. Pilka nebūtinai atstovauja žmo
nes be charakterio. Pavyzdžiui, pilkom 
spalvom dekoruotas kambarys gali 
būti dramatiškai atgyvintas puokšte 
raudonų rožių ar šakom geltonų for- 
sytijų.

Apie žmonių charakterį galima 
spręsti ir iš to, kaip jie nustato spal
votą televiziją. Jei jie mėgsta raudo 
nūs tonus — jie yra agresyvūs, savim 
pasitikintieji renkasi oranžinius at
spalvius, o pasyvieji — žalius.

Automobiliai taip pat daug ką pa
sako apie žmogaus charakteri. Rau
donas automobilis visada lenkia kitus, 
oranžinis yra pusiau agresyvus, gelto
nas — saugus, mėlynas — konserva
tyvus, žalias visada pasirenkamas ra
maus ir sąžiningo piliečio, baltas — 
išdidaus savininko. Violetinius auto
mobilius perka tik keisti žmonės.

APIE MADAS

Mados turėtų būt suskirstytos j dvi 
pagrindines klases: tikrąją madą ir 
praeinančiąja madą.

Tikroji mada tesikeičia kas ketveri 
— penkeri metai ir ji kuriama paty
rusių profesionalų kūrėjų. Praeinan
čioji mada yra lyg tos mažos bange
lės, sukeltos akmenėlio, Įmesto į eže
rą. Ji sukuriama visos eilės nereikš
mingų, pradedančių ir bandančių ma
dų kūrėjų. Tik tikroji mada nustato 
liniją, formą, rūbų ilgi ir medžiagas, 
praeinančioji bazuojasi smulkmenom 
ir priedais.

Tikroji mada išsilieka, praeinan
čioji su džiaugsmu sutinkama kopi
juotojų ir rūbų prekybininkų. Dažnai

pavasarį pasipila rausvi ir žirnių ža
lumo apsiaustai, rankinukai, pirštinės, 
batukai. Bet jų amžius trumpas — vie
nas sezonas. Moterys, kurios negali 
sau leisti išleist daug pinigų rūbams, 
turėtų atsispirti pirkimo pagundai ir 
užmiršti tuos spalvotus papuošaliukus.

Žinoma, kiekviena elegantiška mo
teris seka madas. Jei naujausios ma
dos rūbai, jums tinka — puiku! Bet,

SPORTIŠKI
SILUETAI

1975 M.

jei, pavyzdžiui, jūs nemėgstat chemise 
— nedėvėkit jos. Svarbiausia išsirink
ti iš esančios mados tai, kas jūsų vei
dui ir figūrai labiausiai tinka.

Atrodo, kad mada seka gamtos cik
lą. Dažnai nauja mada nėra visai nau
ja, o tik atgaivinimas arba pritaiky
mas senokai praėjusios ir užmirštos 
mados. Yra, tačiau, eilė klasiškų rū
bų, kurie yra visada madoje. Šalia 
tradicinių sporto drabužių, skirtų tam 
tikrom sporto šakom, štai eilė niekada 
neišeinančių iš mados rūbų:

1. pelerina,
2. romantiška vakarinė suknelė, ypa

tingai — mezgininė,
3. plačiabrylė šiaudinė skrybėlė,
4. klasiškų linijų tweed’o eilutė,
5. geras kupranugario vilnų apsiaus

tas,
6. graikiško stiliaus, ilga šifoninė, 

suknelė,
7. kazokiška kailinė kepurė,
8. klostytas sijonas,
9. augšti, šilti odiniai batai,
10. paprastų linijų juoda ilga krepo 

suknelė,
11. perlai.
Praeinančios mados sekimas turėtų 

būt skirtas tik jaunesnėms moterims. 
Dabar dažnai gaunamos nebrangios 
Paryžiaus madų kūrėjų kopijos kiek
vienoje geresnėje rūbų krautuvėje. 
Bet vyresnės moterys ir ypatingai tos, 
kurios galėjo susirasti savitą stilių, tu
rėtų pasilikti prie klasiškų rūbų, pirk
ti jų mažiau, bet geros rūšies. Chanel 
pragarsėjo savo amžinai moderniom 
eilutėm dėl savo stiliaus paprastumo 
ir augšta medžiagų kokybe. Toks pat 
buvo ir Balenciaga. Jo eilutės, pirktos 
prieš dešimti metų, galėtų būti dėvi
mos ir šiandie.
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e Šeimininkių v
kampelis

Veda L. MURAUSKIENĖ

Elzaso — paukštiena želatinoje
5-6 svarų viščiukas,

1 svogūnas plonai supjaustytas, 
keletas saliero lapelių,

¥2 šaukštelio čiobrelių — thyme,
1 šaukštelis druskos,

1-1 ¥2 svaro geros kepeninės dešros 
arba kepenų pašteto

2 šaukštai sherry,
¥2 puoduko grietinėlės,

P/2 puoduko viščiuko buliono,
1 pakelis želatinos (be skonio — 

unflavoured),
6 puodukai šalto vandens.

Į didelį puodą pripilti šalto van
dens, sudėti svogūną, saliero lapelius, 
čiobrelius, druską ir išvalytą viščiuką. 
Leisti užvirti. Tada puodą uždengti ir 
sumažinti ugnį, leisti 2-3 valandas 
viščiukui tušti, patikrinant, kad butų 
minkštas. Nuėmus nuo ugnies leisti 
atvėsti. Atvėsus viščiuką išimti ir su
sukus į aluminijaus popierį, įdėti į 
šaldytuvą 24 valandoms.

Kitą dieną nuimti viščiuko odą ir 
nuo kaulų nupjaustyti mėsą plonom 
riekutėm, atskiriant baltą mėsą nuo 
tamsios.

Kepeninę dešrą sumaišyti su grieti
nėle ir sherry taip, kad masė būtų 
lygi. PApuoduko buljono pakaitinti — 
o kitame inde ¥4 puoduko šalto buljo
no užmerkti želatiną kokiom penkiom 
minutėm, tada supilti į pakaitintą 
buljoną ir pamaišyti, kad ištirptų. Įdė
ti į šaldytuvą, kol sutirštės (maždaug, 
kad būtų kiaušinio baltymo tirštumoj.

Naudoti atšaldytą 2 kvortų dydžio 
formą. Įpilti truputį želatinos ir for
mą pasukinėti, kad šonai pasidengtų 
želatina. Tada įpilti sluogsnį želati
nos (maždaug ¥s inčo storumo), įdėti 
į šaldytuvą, kad gerai sustingtų. Po 
to sudėti sluogsniais mėsą: tamsią, 
baltą bei kepeninę. Viską sudėjus 
uždengti vaškiniu popierių ir paslėgti. 
Grąžinti į šaldytuvą 2-3 valandom. Nu
ėmus svorius bei popierį užpilti tru
putį pašildyta želatina ir įdėjus vėl į 
šaldytuvą laikyti per naktį. Duoti į 
stalą išvertus iš formos ir papuošiant 
šonus petražolėmis ir rojiniais obuo
liukais.

Sūrio sriuba
¥4 puoduko kapoto svogūno,

1 šaknelė smulkiai kapotų salierų, 
1 maža kapota morka,
2 puodukai viščiuko buljono,
2 šaukštai miltų,
2 puodukai grietinėlės,

% puoduko tarkuoto gruere sūrio,
% puoduko tarkuoto Parmesan sūrio, 

druskos ir pipirų pagal skonį, 
pakepintų mažų ketvirtainių duo

nos (croutons), 
paprikos.

Viščiuko buljone pavirinti daržoves, 
kol bus minkštos (maždaug 15 min.). 
Perkošti, paliekant daržoves kitam 
panaudojimui. Išleisti sviestą, Įmaišyti 
miltus, kad masė būtų lygi. Pamažu 
supilti grietinėlę, tada supilti buljoną. 
Ir pamažu leisti užvirti, nuolatos mai
šant. Dadėti sūri ir virti, kol sūris iš
tirps. Sudėti prieskonius, užberti tru
putį paprikos ir duoti su pakepinta 
duona.

Salotų sriuba
¥4 puoduko sviesto, 
4 puodukai kapotų salotų, 
1 vidutinis svogūnas, smulkiai 

sukapotas,
6 puodukai viščiuko stipraus 

buljono,
3 kiaušinių tryniai,
1 puodukas tarkuoto Parmesan sūrio.
Išleisti sviestą, sudėti salotas ir svo

gūnus, gerai sumaišyti. Supilti buljo
ną ir pavirinti ant lengvos ugnies apie 
20 min. Kiaušinių trynius su sūriu ge
rai išmaišyti ir paplakant supilti į šil
domą buljoną. Palaikyti karštai apie 5 
minutes, bet neleisti užvirti.

“Girti” šonkauliukai
4 svarai šonkauliukų,

¥4 puoduko Bourbon degtinės, 
¥4 puoduko sojos padažo (soya 

sauce),
¥4 puoduko rudo cukraus,

1 šaukštas Dijon garstyčių.
šonkauliukus nuplovus sudėti ant 

kepimo grotelių. Sumaišyti likusius 
produktus ir ta mase aptepti abi šon
kauliukų puses. Kepti prie 350° F 
įkaitintoje krosnyje, kol gražiai paru
duos, maždaug l¥i -1% valandos. Vie
ną kartą apverčiant, bet nuolatos pa- 
laistant padažu. Duoti su virtais ry
žiais ir ananasų riekutėmis.

Veršiena su Vermouth
1 svaras grybų, 
2 puodukai vandens, 
1% svaro minkštos veršienos, 

supjaustytos plonomis riekutėmis, 
druskos ir šviežiai maltų pipirų 
pagal skonį, 
miltų mėsos pavoliojimui,

¥4 puoduko sviesto,
¥2 puoduko Vermouth vyno 

(dry — rūgštaus), 
2 šaukštai sviesto.

Grybus nulupti ir išimti kotelius. 
Odeles ir kotelius užpilti 2 puodukais 
vandens ir virti, kol maždaug liks pu
sė (apie 30 minučių), tada perkošti, 
o sunką palaikyti vėlesniam naudoji
mui. Veršienos mėsos gabaliukus ge
rai nusausinti, apibarstyti druska, pi
pirais ir pavolioti miltuose. Keptuvė
je išleisti maždaug ¥4 svaro sviesto ir 
apkepinti abi veršienos riekučių pu
ses. Supilti vyną ir vidutinėje kaitro
je palaikyti, kol vynas beveik išga
ruos. Tada dapilti vieną puoduką gry
bų sunkos, uždengti ir leisti patušti 
apie 20 minučių. Tuo metu grybų gal
vutes supjaustyti ir pakepinti su 2 
šaukštais sviesto, kepti kokias 5 minu
tes. Iškepus sudėti prie mėsos. Duoti 
su makaronų mišraine.

Makaronų mišrainė su aguonomis 
ir migdolais

1 puodukas smulkių makaronų, 
pasūdyto vandens,

1 puodukas baltintų migdolų 
(bleached almonds),

4 šaukštai sviesto, 
2 šaukštai aguonų.

Makaronus virti pasūdytame vande
nyje apie 9 minutes. Perkošti per sie
telį ir leisti gerai nuvarvėti. Kol ma
karonai verda, sukapoti migdolus ir 
apkepinti 2 šaukštuose sviesto, kad 
gražiai paruduotų. Įdėti, nusunktus 
makaronus, likusį sviestą ir aguonas. 
Naudokite dvigubą puodą, kurio apa
čioje verda vanduo, palaikyti šiltai 
apie pusvalandį prieš duodant į stalą.
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Bruselio kopūstėliai su 
vynuogėmis

l¥a svaro Bruselio kopūstėlių 
(Brussel sprouts), 
sūdyto verdančio vandens,

IVz puoduko baltų be sėklų vynuogių, 
nuskintų nuo kotelių, 

¥1 puoduko sviesto,
druskos ir šviežiai maltų pipirų 
pagal skonį.

Kopūstėlius nuplauti, nuimti sužalo
tus ir apvytusius lapelius, sudėti j ver
dantį vandenį ir povirinti kol su
minkštės, apie 12-15 minučių. Nusau

sinti. Keptuvėje išleisti sviestą ir su
dėti vynuoges, kopūstėlius ir priesko
nius. Uždengus palaikyti vidutinėje 
kaitroje, kol viskas gerai peršils.

Kavos želė
2 pakeliai želatinos be skonio 

(unflavoured),
% puoduko cukraus,

¥4 šaukštelio druskos,
¥4 puoduko kavos pudros (instant 

coffee),
3 puodukai vandens, 

¥4 puoduko creme de cacao 
(likeris), 
plaktos grietinėlės.

Didesniame puodelyje sumaišyti že
latiną, cukrų, druską ir kavą. Užpilti 
vieną puoduką vandens ir ant lengvos 
ugnies pakaitinti, kol cukrus ir želati
na ištirps. Nuimti nuo ugnies ir gerai 
maišant dapilti likusį vandenį bei 
creme de cacao. Tada supilti į nori
mus servavimo indus. Gali būti augšti 
stiklai, demitasse puodeliai ar dides
nis stiklinis bliūdas. Padėti šaltai, kad 
sustingtų. Duoti su plakta grietinėle 
apiberiant kapotais riešutais.

Vanilės sausainiukai
¥2 puoduko sviesto,

1 gerai išplaktas kiaušinis, 
¥3 puoduko cukraus, 
% puoduko miltų, 
¥2 šaukštelio vanilės.

Sviestą ištrinti iki grietinėlės pavi
dalo. Pridėti kiaušinį, cukrų, miltus ir 
vanilę. Gerai išmaišyti. Sausainių ke
pimo formą ištepti sviestu ir su šaukš
tu dėstyti masę kupetėlėmis, paliekant 
nemažus tarpus. Išdėsčius masę, paim
ti peilį, pamirkyti šaltame vandeny ir 
su juo paskleisti masės kupetėles, 
kad būtų gana plonos. Kepti prie 
375° F, kol pakraščiai paruduos, apie 
8 minutes. Išeina apie trys tuzinai sau- 
sianiukų. Tinka su ledais, žele arba 
vieni.

Riešutų “wafers”
1 kupinas šaukštas sviesto, 
1 puodukas rudo cukraus, 
1 kiaušinis,
2 kupini šaukštai miltų, 
1¥> puoduko kapotų riešutų, 

¥2 šaukštelio vanilės.
Sviestą su cukrum gerai ištrinti, 

įdėti kiaušini, įmaišyti miltus ir rie
šutus. Gerai išmaišyti. Sausainių kepi
mo formą ištepti sviestu ir šaukštuku 
išdėstyti masę, paliekant apie 3 inčų 
nuotolį viens nuo kito. Kepti įkaitin
toje krosnyje prie 400° F apie 10 mi
nučių ar kol iškeps. Nuimti nuo for
mos kol karšti. Išeina apie penki tu
zinai.

Bavariškas saldusis
6 dideli apelsinai (be grūdų), 

% puoduko apelsinų sunkos, 
l¥a pokelio baltos želatinos, 
l¥a puoduko šilto pieno, 
7 tryniai, 
5 baltymai,
2 šaukšteliai krakmolo,
1 puodukas plaktos grietinėlės, 

¥2 šaukštelio “cream of tartar”, 
¥4 šaukštelio druskos, 

apelsinų likerio,
1 puodukas cukraus.

Paimti 2 šmotelius cukraus ir jais 
patrinti 2 apelsinų žievę (kad sugertų 
žievės aliejų). Sukapotą cukrų įdėti į 
apelsinų sunką. Nulupti 4 apelsinus 
(su peiliu nutraukti ir baltą žieve), 
supjaustyti mažais šmoteliais ir sudė
ti į pašildytą pieną. Į vieną puoduką 
cukraus sudėti 7 trynius ir lengvai iš
plakti (galima su mašina), sudėti

krakmolą ir išmaišyti. Plaktus trynius 
supilti į šilto pieno ir apelsinų miši
nį. Maišant ilgai šildyti ant labai leng
vos temperatūros, kol pradės tirštėti. 
Į karštą mišinį supilti apelsinų sunką 
ir želatiną. Gerai išmaišyti ir atšaldy
ti. Išplakti 5 baltymus, sudėti “cream 
of tartar”, druską ir 2 šaukštus cuk
raus. Išplakti 1 puodelį grietinėlės su 
apelsinų likeriu. Viską gražiai sumai
šyti. Supilti į indą, formą ar mažus 
deserto indelius, laikyti šaldytuve apie 
6 vai,, kad sustingtų. Norint išimti iš 
formos reikia dugną pamirkyti šilta
me vandenyje. Servuojant papuošti 
apelsino skiltelėmis.

Bulvių ■ obuolių košė
2 sv. obuolių, 
2 sv. bulvių, 

¥2 sv. kraujinės dešros arba 
kiaulienos — šoninės, 
svogūno, druskos, pipirų, riebalų.

Nuluptas bulves supjaustyti mažais 
šmotukais, sudėjus į puodą įpilti ne
daug vandens ir pavirti apie 20 minu
čių. Obuolius nulupti, išimti sėklas, 
supjaustyti mažais šmotukais ir sudė
jus į virtas bulves apie 10 minučių 
troškinti. Jei dar liko kiek vandens 
nusunkti ir viską sutrinti į košę. Įdė
ti prieskonius: druską, pipirus ii’ pa
keptą svogūną; servuoti su pakepinta 
kraujine dešra arba kiaulienos šoni
ne; galima užpilti pakepintų lašinukų.

Rūgščios grietinės apkepas 
(souffle)

2 šaukštai miltų, 
1¥2 puoduko rūgščios, tirštos 

grietinės,
1 citrinos tarkuota žievė,
3 šaukštai cukraus,
4 baltymai,
4 tryniai, 

sviesto patepimui.
Miltus suberti į puodą, gerai išmai

šyti su grietine ir lengvai šildyti, mai
šant, kol pradės tirštėti (neleisti už
virti!). Nuimti nuo ugnies, įmaišyti, 
po vieną dedant, trynius, sudėti cukrų 
ir citrinos tarkuotą žievę. Išplakti bal
tymus ir viską lengvai išsukti.

Sviestu patepti mažas (8) apkepo 
formeles ir atsargiai sudėti tešlą. Kep
ti karštoje krosnyje apie 25 min., iš
ėmus iš krosnies tuoj servuoti, kad 
nesukristų. Apkepai (souffle) yra la
bai jautrus patiekalai ir greit sukren
ta neatsargiai nešant ar net nuo skers
vėjo.
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• Atsiųsta paminėti

Septyni Saulės Patekėjimai — Juli
ja Švabaitė-Gylienė; eilėraščių rinki
nys; 78 psl.; kaina — 3.50 dol.; išleido 
Ateities Literatūros Fondas, Literatū
ros serija Nr. 8; viršelis ir vinjetės 
Danguolės Stončiūtės.

Dvi spalvingai iliustruotos knyge
lės vaikams; autorė Janina Narūne, 
1. Lineliai — 23 psl.; dailininkė Zita 
Sodeikienė; JAV LB Švietimo Tary
bos leidinys; kaina ir tiražas nepažy
mėta. 2. Miško Viešnia — 23 psl.; dai
lininkas — Vincas Aleksandravičius; 
Jaunimo Bibliotekos leidinys R.N. 26; 
tiražas 1000 egz., kaina — 1.50 dol. 
Gražiai išleistos knygelės, puiki do
vana mūsų mažiesiems. Spausdino sa
leziečių spaustuvė Romoje.

25 Metų Darbo Sukaktis — Vysk. 
M. Valančiaus Lituanistinė mokykla— 
Hamilton, Ontario, Kanada; jubilėji- 
nis 1949—1974 metų leidinys, 73 pusi, 
gausiai iliustruotas; redakcinė komisi
ja Jonas Mikšys, Antanina Mikšienė, 
Kazys Mileris; dailininkas — Algis 
Trumpickas; spaudan paruošė — Rita 
Parėštytė. Gražiai paruoštas leidinys, 
papuoštas mokyklos istorinėmis nuo
traukomis; turinyje: mokyklos 25-rių 
metų darbo eiga ir gausi mokinių kū
ryba.

Išeivio Dalia — Juozas Kapačinskas; 
1950-1973 metų atsiminimai; Čikagos 
Lietuvių Literatūros Draugijos leidi
nys; 293 pusi., kietais viršeliais, gau
siai iliustruota knyga.

Kelionė aplink pasaulį — Juozas 
Kaributas; kelionių Įspūdžiai; 423 
pusi, kaina — 5 dol. tiražas — 1000; 
dail. J. Leškienė; iliustruota kelionių 
knyga.

Paroda - 73 — lietuvių fotografų 
išeivijoje parodos katalogas; išleido 
Lietuvių Foto Archyvas 1974 m.; 14 
pusi, teksto ir 103 nuotraukos; reda
gavo — A. Kezys, S.J.

Hestera — Vacys Kavaliūnas, ro
manas; išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje; dailininkė — A. Kor- 
sakaitė-Sutkuvienė; 221 pusi, kaina — 
4.50 dol.

Lietuvių Dienos — mėnesinis lietu
vių kultūros ir visuomenės gyvenimo 
žurnalas, lietuvių ir anglų kalbomis; 
redaguoja — D. Mackelienė; adresas: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 
90029, U. S. A.; prenumerata metams 
— 10 dolerių.

Moterų Dirva — L. R. K. Moterų Są
jungos leidinys; redaktorė — Mrs. 
Dale Murray; adresas — 3005, U. S. 
A. prenumerata metams — $2.50 
Amerikoje, kitur — $3. Adresas — 
3005 N. 124th st. Brookfield, Wis., U. 
S. A. 53005.

Museum Review — Balzeko Lietu
vių Kultūros Muzėjaus Čikagoje Biu
letenis.

Mūsų Žinios — Čikagos Lietuvių Jė
zuitų veiklos dvisavaitinis biuletenis; 
adresas 2345 West 56th Street, Chica
go, Ill. 60636.

Suvažiavimo Darbai, VIII tomas — 
redaktorius dr. A. Liuima, SJ; L. K. 
Mokslo Akademijos leidinys; 596 psl.; 
kaina — 20 dolerių.

Lituanus — Lithuanian quarterly — 
kultūros ir mokslo žurnalas anglų kal
ba; redaguoja: A. Klimas, T. Remei- 
kis, B. Vaškelis; prenumerata metams 
8 dol; adresas: Lituanus — 6621 S. 
Troy, Chicago, Ill U. S. A. 60629.

Gaudeamus — studentų ateitininkų 
sąjungos žurnalas; išeina neregulia
riai. Redaguoja kolektyvas: D. Koje- 
lytė. R. Navickaitė, A. Norvilą, A. Zail- 
skaitė. Adresas: 19 Chestnut St. 
Brooklyn, N.Y. 11208, USA.

Medicina — PLGS žurnalas; vyr. re
daktorius — Kazys Pemkus, MD. — 
1022 Beau Brummel Drive, Sleepy 
Hollow, Hl. 60118, U.S.A.; administra
torė — L. Dargienė — 10326 Kipling 
St., Westchester, 111. 60153, U.S.A.; iš
eina tris kartus metuose; prenumera
ta — 10 dol.

Eglutė — iliustruotas vaikų žurna
las; redaguoja ir leidžia N. P. M. Se
serys, Putname; išeina kas mėnesį, 
metinė prenumerata $5; adresas: Eg
lutė — Immaculate Conception Can
vent, Putnam, Conn. U. S. A. 06260.

Ateitis — Lietuvių Katalikiško Jau
nimo žurnalas; redaktorius —- kun. J. 
Staškevičius, 494 Isabella Ave., Mis
sissauga, Ont. Canada, administrato
rius — J. Polikaitis, Ateitis, 7235 S. 
Sacramento Avenue, Chicago, Ill. 
60629, U. S. A.; prenumerata metams 
$7.00.

Skautija —- Lietuvių Skautų sąjun
gos vadovybės biuletenis; redaguoja 
redakcinis kolektyvas: A. Saulaitis, R. 
Gudaitienė, Č. Kiliulis; administraci
jos adresas: K. Šimėnas, 45 Alban St., 
Dorchester, Mass. 02124, U.S.A.

Pasaulio Lietuvis — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos leidinys; 
redaktorius — Stasys Barzdukas; ad
resas — 18308 Hiler Ave., Cleveland, 
Ohio 44119, U. S. A.; prenumerata me
tams — $2.

Krivūlė — Vakarų Europos Lietuvių 
Sielovados leidinys; red. kun. P. Ce- 
liešius; 8939 Bad. Woerishofen, Kir- 
chenstrasse 5, W. Germany; vieno nr. 
kaina — 0.35 dol.

Laiškai Lietuviams — Tėvų jėzuitų 
leidžiamas religinės ir tautinės kul
tūros mėnesinis žurnalas; redaktorius 
J. Vaišnys, SJ; adresas — 2345 West 
56th Street, Chicago, Ill. 60636, USA; 
prenumerata metams — 5 dol.

Šv. Pranciškaus Varpelis — mėnesi
nis religinio - patriotinio turinio laik
raštis; leidžia T. T. Pranciškonai; re
daktorius — T. V. Gidžiūnas, O. F. M.; 
administratorius — T. S. Rapolas, O.F. 
M.; metinė prenumerata — 3 dol.; ad
resas: Francican Fathers, Kennebunk
port Me, U.S.A. 04046.

Šaltinis — tikybinės ir tautinės min
ties žurnalas; leidžia — šv. Kazimiero 
Sąjunga ir Tėvai marijonai, redaguo
ja k. S. Matulis, MIC. Metinė prenu
merata $4; adresas: 16 Hound Rd., 
West Bridgeford, Nottingham NG2 
6AH, England.

Eine Dokumentation — Deutsche in 
Litauen — nach 1945 — Litauische 
Volksgemeinschaft in der Bundesre- 
publik Deutschland; 20 psl. informaci
nis LB Vokietijoje leidinys.

Gabija — Skaučių Seserijos Vadi jos 
leidinys, redaktorė — ps. Birutė Ki- 
dclienė; Nr. 13-14 medžiagą paruošė 
v.s. Lilė Milukienė — 111 Grohmans 
Lane, Plainview, N.Y. 11803, U.S.A, 
leidžiami 4 egzemplioriai metams; 
metinė prenumerata — 2.00 doleriai.

GARBĖS PRENUMERATOS
Bulaikienė M., Chicago, HL, Burei- 

kienė R., Los Angeles, Calif., Caplins- 
kienė O., Darien, Ill., Černienė F. Chi
cago, Ill., Dėdinienė E., Brooklyn, N. 
Y., Diminskienė E. Chicago, Ill., Duls- 
kienė A., Oak Lawn, Ill., Dunderienė 
V., Toronto, Ont., Gudaitienė M., Day
ton, Ohio, Gustainienė O., Don Mills, 
Ont., Jonienė B., Islington, Ont., Juk
nevičienė E., Chicago, Ill., Juškienė 
L., Kenosha, Wise., Kapteinienė P., 
Chicago Ridge, Ill., Kazlauskienė G., 
Waterbury, Conn., Keršienė D., To
ronto, Ont., Kovelienė V., Hamilton, 
Ont., Masaitienė E., Havre de Grace, 
Md., Mašalienė A., Toronto, Ont., Mas- 
koliūnienė M., Santa Monica, Calif., 
Meškauskienė E., Sioux City, Iowa, 
Paukštienė M., West Hill, Ont., Pet- 
rienienė G., Sudbury, Ont., Pliuškonie- 
nė K., Philadelphia, Pa., Pocienė O., 
Newark, N.J., Rimkienė A., Chicago, 
Ill., Šamai L, San Mateo, Calif., Sciuc- 
kienė D., Seymour, Conn., Sirusienė 
V., Garrison, N.Y., Šlekienė K., To
ronto, Ont., Sriubiškienė J., Islington, 
Ont., Stasiulienė I., Priceville, Ont., 
Tonkūnienė O., Waterbury, Conn., Žil- 
vitienė M., Tillsonburg, Ont.

ŽURNALUI AUKOJO
$10.00 — Gustainienė O., Don Mills, 

Ont., Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas 
“Geležinis Vilkas”, Sudbury, Ont.

$7.00 — Sriubiškienė J., Islington, 
Ont.

$5.00 — Dėdinienė E., Brooklyn, N. 
Y., Mikšienė A., Hamilton, Ont.

$3.00 — Lingienė M., Perth, W. 
Australia, Rimienė A., Chicago, Ill., 
Rimkienė M., Cicero, III.

$2.00 — Asevičienė D., Toronto, 
Ont., Buračaitė E., Baltimore, Md., 
Butkuvienė P., Euclid, Ohio, Jasienė 
P., N. London, Conn., Jurienė J., Chi
cago, Ill., Juzaitienė K., Plymouth 
Meeting, Pa., Adelaidės Lietuvių Na
mų biblioteka, Norwood, Australia, 
Perkauskienė B., Hamilton, Ont., Pik- 
tuižienė S., Chicago, Ill., Šarūnienė J., 
Toronto, Ont., Smilgienė K., Vancou
ver, B.C., Strolienė S. Grand Rapids, 
Mich., Vasiliauskienė O., Woodhaven, 
N.Y., Žitkuvienė J., Chicago, Ill.

$1.00—Adomaitienė U., Chicago, Ill., 
Gegeckienė A., Zurich Šveicar., Juršė- 
naitė G., Chicago, Ill., Kasperavičienė 
A., Cleveland, Ohio, Kindurienė O., 
Gulfport, Fla., Lendraitienė M., S. 
Boston, Mass., Misevičienė V., Toron
to, Ont., Ruslienė J., Toronto, Ont., 
Salučkienė M. Rockford, Ill., Šimkie
nė M., Surfside, Fla., Sondienė E., To
ronto, Ont., Staugaitienė Z., St. Catha
rines, Ont., Steponavičienė G., Port
land, Oregon, Vilimienė A., Toronto, 
Ont., Vindašienė E. Delhi, Ont.
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