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NAUJĄ LAPĄ ATVERČIANT

G. BREICHMANIENĖ

Esame Naują Mėty angoje . . . Kiekvienas žmogus 
rašo savo gyvenimo knygą. Vieny ji labai įvairi, vin
giuota, įdomi, su įvairiais lūžiais ir pergyvenimais, vi
dine kova, kity gi kaip upė lengvai ir lygiai tekanti. 
Šiandien kiekvienas užverčiame vėl pilną prirašytą 
savosios knygos lapą ir pradedame naują, kuris dar 
tuščias ir baltas. Tie, kurie turėjome laiko tarp 
triukšmo, skambalą, pamišusio pirkimo, dovaną 
sriauto ir balią bei kitą linksmybią, sustojome valan
dėlei perversti savo gyvenimo knygą, kurios pakeisti 
negalime, bet kurią galime skaityti, iš jos pasimokyti, 
gauti ryžto ir noro naujiems darbams ir planams. Juk 
1984 m. rudenį sukako 40 metą, kai palikome savo 
tėvynę. Šis žingsnis nebuvo nei planuotas, nei iš anksto 
apgalvotas, o daugeliui mūsą net labai skaudus ir 
liūdnas.

Kai 1944 metą rudenį peržengėme Vokietijos sieną, 
kiekvienas širdyje galvojome, kad šis atsiskyrimas 
laikinas ir neilgas, kad kažkokia magiška jėga pakeis 
viską, kad grąžins Tėvynei laisvės dienas, ir mes 
laimingai tęsime savo gyvenimą savo gimtame krašte. 
Dabar, kada žvelgiu atgalios, akyse tebestovi pasku
tiniai tėviškės vaizdai: plačiai išmėtytos sodybos, 
rudenėjanti gamta, Suvalkijos lygumos, Vištyčio 
pamėlusios kalvos . . . Užmerkiu akis ir matau Vilniaus 
dantytus bokštus, Neries juostą, Aušros Vartus, 
Gedimino pilį ir tolumoje baltuojant Tris Kryžius . . . 
Suvalkijos arimuos lieka įmintos vaikystės pėdos, Vil
niaus kalvose — gražiausi jaunystės prisiminimai . . . 
Glaudžiu mažą kūdikį prie krūtinės ir žinau, kad kelio 
atgal nėra. Nežinia ir vargas laukia vakaruose, bet ne 
toks baisus, kaip slibinas atslenkąs iš rytą. Atrodo, kad 
palieku dalį savęs. Iš tikrąją taip ir yra, nes mes niekada 
nebuvome tie patys. Mes pasidarėme benamiais 
“išvietiniais asmenimis”.

Keturiasdešimt metą — tai didesnė dalis žmogaus 
gyvenimo, nes ne daugeliui lemta dvigubai tiek iš
gyventi. Tai pačio pajėgiausio ir darbingiausio 
gyvenimo dalis. Palikus Lietuvą karo ugnyje, gaisruose 
ir dūmuose, mūsą keliai, kaip medžio šakos plačiai 

išsikerojo, kiekvieną vesdamos kita kryptimi. Ir kur 
nėra lietuvią — nuo Šiaurės ligi Pietą Ašigalio, nuo 
Sibiro tundrą ligi Korėjos karo lauką ... ir ant svetimo 
aukuro daug auką pakloję, vis tik nesunykome, ne
palūžome. Priėmę mums skirtą vardą, stengėmės į 
gyvenimą kibti visomis jėgomis ir jį pradėti iš naujo, 
kad ir sunkiai nuriję netiesos ir kartelio kąsnį.

Ar verta prisiminti apie tai, ko pakeisti negali, ką jau 
pats dengi užmaršties skraiste? Tiesa, pakeisti, negali, 
bet gali pagalvoti, ką padarei, ar viską, ką galėjai 
padarei ir ką dar padaryti galėtum. Tėvynėje dar vyksta 
nuolatinė kova už būvį, už tautos išlikimą, už siekį 
laisvės . . . Pirmomis dienomis buvusi atvira kova, 
partizaną krauju aplaistyta, dabar gi labai aktyvi ir 
priešui žalinga pogrindyje, nes per keturiasdešimt metą 
nepalūžusi. Tie, kurie aktyviausiai kovoja, užaugo jau 
okupacijos metu. Jiems buvo skiepijama kitokios san
tvarkos idėja .Tačiau jie įstengė užaugti patriotais, kovoti 
ir ateinančios kartos širdyse žadinti laisvos Lietuvos viltį.

Ar mes, kurie esame kitoje laisvo pasaulio pusėje, 
atlikome viską? Ar mes esame dar su tuo pačiu 
patriotizmo jausmu? Ar nesame paskendę turtingo 
krašto ir gyvenimo malonumuose? Ar mūsą jaunimo 
širdyse dar gyva lietuviška dvasia? Jaunimas mokyk
lose gyvenimo būdo ir aplinkos yra skatinamas eiti šio 
krašto įpročią keliu. Ar įstengėme perduoti jiems 
jausmą, kad jie nėra vien šio kontinento gyventojai, bet 
kad jie yra apdovanoti turtinga savo protėvią praeitimi, 
papročiais, lietuvią tautos meno lobiu. Lietuvią kalba, 
tradicijos, papročiai riša juos su tolimu tėvą kraštu. Ją 
pareiga ne tik patiems visa tai išlaikyti, bet turėti noro ir 
ryžto savo vaikams perduoti.

Atversdami naują savo gyvenimo knygos lapą, 
pagalvokime, ką sekančiais metais jon įrašyti, kaip 
savo darbu, pasiaukojimu šią knygą praturtinti, 
paįvairinti, jos lapus išpuošti. Didžiausias atpildas bus 
jausmas, kad “neišnykai kaip dūmas”, bet šį tą šiame 
gyvenime ir tu palikai, jei ne pats savo egzistencija, tai 
savo vaiką ir anūką asmenybėse.
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JANINA DEGUTYTĖ * * *

MĖLYNAS ETIUDAS

. . . Ir dangus — vasaros, mėlynas, 
Jūrą ir kopas apvožęs . . .

Ir meldžiasi nežinomam dievui 
Šiurkščios mėlynos žolės . . .

Ir kažkur, dangaus vidury, 
Mėlynas paukštis verkia.

Palikus šarvus ir skydus, 
Atvira teisingumui ir klastai —

Saulėm pakvipus diena — 
Mūsų mažyčiai spąstai . . .

O kažkur, dangaus vidury, 
Mėlynas paukštis verkia.

Egle, 
mano medi, 
mano vienišas medi 
skaidriam birželio skliaute . . . 
Žiemą vasarą 
Žiemą vasarą 
siūruoji tamsi ir tyli.
Kokią naktį neši savo šakose?
Kokią ašarą 
savo dugne? 
Ką tau kalba 
pražydę rugių laukai, 
lietaus ošimas auštant? 
Kur skubi?
Ar žvaigždę nori pasiekti, 
ar pamatyti kitą žemės krantą? 
Kam praskleidei 
tą nepasiekiamą purpuro žiedą 
viršūnėj 
kaip nuogą širdį?

Sveika, rugpjūčio diena, 
dvelkianti kviečiais ir debesiu. 
Už alksnių nuošaliam upokšny, 
atsispindi tavo veidas, 
pilnas ramybės.
Toks didelis tavo džiaugsmas 
(viską padarei), kad pritilai 
ir tik naktį suskambėsi žvaigždėmis. 
Tu eik. Sustoti — neprašysiu.
Vydžiuose liks 
tie kviečių laukai ir debesis. 
Uždengsiu vokais, kad niekas 
jų neištrintų.

(Iš ‘ ‘Po medžio ir paukščio sparnais”)
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KETURIOS AMERIKOS

PREZIDENTIENĖS

LADY BIRD JOHNSON

GRAŽINA KRIVICKIENĖ

Šešiolika mėty bevaikščiodama į Baltuosius rūmus 
korespondentės titulu, turėjau progos stebėti keturią 
Amerikos prezidentienią veiklu. Tekdavo kartais su 
jomis pakalbėti ir jas apie Lietuvą galimybią ribose 
painformuoti. Patekau ten, kai prezidentu buvo Lyndon 
Baines Johnson, kaipo “Draugo” korespondentė, 
gavusi atitinkamas rekomendacijas iš Valstybės 
departamento-News office ir JAV Atstovą rūmą — 
Senato, Press Gallery. Man buvo beveik neįtikėtina, 
tarsi pasaka, kai gavau pranešimą ateiti paimti Baltąją 
rūmą žurnalistą kortelę-pasą. Taip buvo likimo lemta ar 
Dievo skirta tapti lietuvią spaudos atstove ir patekti j 
aukščiausią Amerikos įstaigos, Baltąją rūmą spaudos 
skyrią, akredituota korespondente. Koks džiaugsmas!

Nebuvau aš pasiruošusi tokiam darbui, tik labai 
trumpai teko jo “paragauti”, kai baigusi mokslą 
Prancūzijoje, pradėjau dirbti Finansą ministerijoje 
Kaune, kaip prancūzą kalbos korespondentė. Ministeri
jai nutarus leisti informacinius ekonominius biuletenius 
užsieniams anglą, prancūzą ir vokiečią kalbomis, buvo 
paskirtos trys moterys atitinkamą kalbą techniškomis 

redaktorėmis: S. Černienė, dr. F. Levaitė ir aš. Kiek 
panašumo mano darbe turėjau, eidama Socialinio 
skyriaus viršininkės pareigas D.P. reikalams Vokieti
joje (Prancūzą okupacinės valdžios žinioje).

Čia, Washingtone, viskas įvyko netikėtai greit, kai 
tuolaikinis VLIKO pirmininkas dr. A. Trimakas man 
pasiūlė atstovauti ELTĄ Valstybės departamente 
Kubos krizės metu, o duris atidarė dr. Kazio Sruogos 
(buvusio mano viršininko Finansą ministerijoje) straip
snis Lietuvią Enciklopedijoje, kuriame aš buvau 
paminėta kaip Finansą ministerijos leidžiamo ekono
minio biuletenio “Les Informations Economiques de 
Lithuanie” techniškoji redaktorė. Taip aš įkopiau į 
Baltuosius rūmus. Įdomios buvo kasdieninės spaudos 
skyriaus viršininko apžvalginės konferencijos, bet ypa
tingai prezidento Johnson iškilmingos spaudos konfe
rencijos, kur jo kiekvienas tartas žodis, tarsi meteoras, 
skrisdavo aplink platąjį pasaulį. O čia įvairią kores
pondentą, vietinią ir užsieninią žinią agentūrą buvo 
aiškinamos, diskutuojamos ir perteikiamos viso pasau
lio žmonijai.

Kiekviena iš mano sutiktą Baltuose rūmuose pre- 
zidentienią buvo savaip iškilmingos, malonios, be
sistengiančios kiek galint geriau atlikti First Lady 
pareigas, įnešti savo veikloje ką nors naujo, gero 
Amerikai ir jos žmonėms, o taip pat būti savo vyro- 
prezidento darbą rėmėjomis.

LADY BIRD JOHNSON — Claudia Alta Taylor 
yra gimusi 1912 metais Texas’e amerikoniškame dvare, 
1840 m. vergą statytuose namuose. Ji buvo 5 metą, kai 
mirė jos motina. Ji buvo savo tėvo, pasiturinčio pre
kybininko, tetos ir tamaičią auginama. Esą dėl jos 
domėjimosi ją supančia gamta, gyvūnija, paukščiais, 
auklėją pavadino — Lady Bird. Taisai “vardas” taip ir 

TRIJŲ MILŽINŲ 
SALEJE
KAUNE 1939 M.

IŠ K.: INDRIŠIŪNIENĖ 
INČIŪRA, KRIVICKIENĖ, 
JASINSKAS, TONKŪNIENĖ, 
PREZ. SMETONA
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paliko. Tačiau man ji iš tikrąją primena paukštį-erelį 
savo aštriu, tamsią akią žvilgsniu ir ilgoka pakumpusia 
nosimi.

Ji buvo gera mokinė, pareiginga, gabi, Texas uni
versitete baigė B .A. laipsniu meną ir žurnalistiką. 1934 
metais susipažino su jaunu teisininku Lyndon Baines 
Johnson ir tais pačiais metais susituokė. Jis kandidatavo 
į JAV kongresą ir, padedamas savo žmonos rinkiminėje 
kompanijoje, 1937 m. buvo išrinktas kongresmanu.

Po Lady Bird tėvo (Taylor) mirties 1942 m. savo 
paveldėjimo dalį ji investavo į radijo stotį, kuri sėk
mingai vedama juos praturtino. 1944 m. gimė ją duktė 
Lynda Bird, 1947 — Lucy Baines.

Lady Bird aktyviai dalyvavo rinkiminėje kompani
joje, kai Lyndon Johnson kandidatavo į senatorius 
(1943) ir drauge su John Kennedy 1960 metais tapo 
vice-presidentu. Lady Bird ta proga yra pasakiusi daug 
įtikinančią kalbą žavėjusią rinkėjus, ir apkeliavusi daug 
tūkstančią mylią.

Ponia Johnson yra stipri, savimi, pasitikinti asme
nybė, realiai žiūrinti į gyvenimą, gera administratorė, 
siekianti savo pianą įgyvendinimo, savo vyro darbą 
rėmėja ir kritikė.

Po Kennedy mirties ponia Johnson tapusi prezi
dentiene, atrodė, lyg buvo pasiruošusi tokiom 
pareigom: pagarbiai atstovauti Amerikai, priiminėti 
aukštus valdžios ir svetimą valstybią pareigūnus, 
rūpintis visuomeniniais reikalais. Ji ne vien rėmė pre
zidento programą — “kova prieš skurdą”, bet siekė 
Amerikos pagražinimo. Jos pastangomis daug pasikeitė 
apleistą vietą vaizdas, apsodintais medžiais, krūmais, 
gėlynais.

Prezidentienė savo biuro direktorės ir spaudos 
sekretorės pareigoms pasirinko žurnalistę Elizabeth 
Carpenter, kuri mokėjo įdomiai, autoritetingai pravesti 
apžvalgines spaudos konferencijas, pagarbiai, tinka
moje šviesoje pristatyti prezidentienę.

Geriau negu kitas Amerikos prezidentienes man teko 
pažinti ponią Johnson, kaipo motiną, dėka ją dukters 
Lucy vedybą su Patrick Nugent, kurio motina buvo 
lietuvią kilmės, ir kurią jungtuves atliko kunigas 
Kuzminskas irgi kilęs iš lietuvią šeimos. Su nedidele 
korespondenčią grupe turėjau progos dalyvauti spaudos 
sekretorės p. Carpenter pranešimuose apie vedybas, 
ponios Johnson ir Lucy priėmime oficialiose Baltąją 
rūmą patalpose, nuoširdžiuose pasikalbėjimuose su 
korespondentėmis artėjančią įvykią temomis. Čia galima 
buvo pajusti glaudžius tėvą-dukterą santykius. Lucy, 
pavyzdžiui, paminėjo, kad jeigu ji turėdavo kokią 
rūpesčią, tai nueidavo pas savo tėvą ar motiną. Jie 
pasakydavo, ką jie mano tuo reikalu, patardavo ir

LADY BIRD JOHNSON

suramindavo, palikdami jai pačiai apsispręsti. Ponia 
Johnson paklausta, kokia esanti jos dabartinė, prieš 
dukrai ištekant savijauta, išsireiškė palygindama tai 
linksmai dainai su prasiveržiančiu liūdesio atgarsiu. Ji 
pasigesianti savo dukters ir su ja ilgai užtrukusią 
pasikalbėjimą vakarais.

Korespondentėms buvo pasiūlyta duoti jaunajai savo 
mėgiamą valgią receptą. Aš išrašiusi daviau kelis 
lietuvišką valgią receptus, už kuriuos gavau padėkos 
laiškelį. Taip pat turėjau progos pamatyti vestuvią 
puotai gražiausiais indais padengtus, baltais ir rausvais 
žiedeliais išpuoštus stalus ir mums korespondentėms 
paruoštą vaišią palapinę. Vestuvią rytą ponia Carpenter 
drauge su Marijos Šventovės direktorium (tada prelatu) 
Grady įsivedė visą korespondentą būrį parodyti puikiai 
gėlėmis išpuoštą bažnyčią. Praeinant pro jau įrengtą 
Šiluvos Marijos koplyčią, atkreipiau į ją korespondentą 
dėmesį su kai kuriais paaiškinimais. Prelatas Grady dar 
pridūrė, kad ši koplyčia bus pašventinta rugsėjo mėn. 4 
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d. ir čia laukiama apie 10 tūkstančių žmonių.
Vestuvių pagrindinės gėlės buvo konvalijos, kurios 

buvo panaudotos vestuvinėm puokštėm, kelios šakelės 
puošė ir jaunojo atlapų.

Nepaprastai didelis malonumas man buvo matyti ir 
sekti šias iškilmingas Lucy ir vėliau Lynda Johnsonaitės 
vestuves su marinų kapitonu Charles Spittai Robb.

Prezidentas Johnson užbaigė savo kadencijų. 
Nostalgiška nuotaika vyko jų atsisveikinimai su vyriau
sybės atstovais, kongresmanais, spaudos atstovais irkt. 
kuriuose dalyvaudavo dažnai ponia Johnson ir kiti 
šeimos nariai, tardami atsisveikinimo žodžius. JAV 
Senato suruoštame prezidentui atsisveikinime, kur be 
kitų narių buvo ir mažasis anūkas, kuris, progai 
pasitaikius, nutraukė senatoriaus Dirkseno akinius, pre
zidentas apie tų savo anūkų Lyn išsireiškė taip: “Mano 
anūkas yra mažasis lietuvis iš Waukigan”. Padrųsinta 
tokio išsireiškimo, atspausdinto Baltųjų rūmų leidinyje: 
“For immediate Release, 1-16-1969, Office of the 
White House Press Secretary”, panorau pasimatyti su 
“mažojo lietuviuko” motina. Ponia Carpenter mane 
maloniai priėmė savo kabinete, kuriame viskas buvo 
kraunama prieš išsikeliant į dėžes. Pasakiau, kad noriu 

įteikti poniai Lucy Nugent lietuviškų “Lopšinę”, igrotų 
plokštelėje. Po kelių minučių atėjusi jauna valdininkė 
mane vedė man žinomais ir nežinomais koridoriais pro 
budinčius policininkus, kurie tikrino mano Baltųjų 
rūmų kortelę ir atžymėdavo laikų. Keltas mus nukėlė į 
III aukštų. Mus sutiko jauna, tamsiaplaukė, didelėmis 
mėlynomis akimis ponia Nugent. Apie 20 minučių aš su 
ponia Nugent kalbėjomės gražiame, bet gana kukliame 
salionėlyje. Tarp kitko ji pastebėjo, kad jos vyras, 
mažas būdamas, lankė lietuviškų parapinę mokyklų. 
Atsisveikindama, linkėdama laimės, aš įteikiau poniai 
Lucy Čiurlionio ansamblio įdainuotų “Lopšinę” su 
žodžių vertimu į anglų kalbų, jos seseriai Lynda Robb, 
kuri domisi vaikų literatūra, prašiau perduoti mano 
išverstų į anglų kalbų lietuvių liaudies legendų apie 
laumes.

Miglotų dienų Baltųjų rūmų kieme nedaug korespon
dentų atėjo išlydėti buvusio prezidento. Jis nusiminęs 
ėjo raudonu kilimu į laukiantį helikopterį, savo glėbyje 
nešdamas savo mažųjį lietuviukų!

Baltieji Rūmai buvo pasirengę sutikti naujus 
gyventojus.

(Bus daugiau)

GRAŽINA KRIVICKIENĖ IR PREZ. LYNDON B. JOHNSON
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LAIŠKAS PROFESORIUI

ALĖ RŪTA

D. BERTRAŠIŪNAITĖ NATIURMORTAS

Ūžė ir ūžė mašinos kryžkelėj. Į vieną pusę po tris, į kitą 
— po tris; skersai, išilgai, rodyklią užrašai apdulkėję 
nuo ištisai tekančio judėjimo.

Baltą namą nuo ūžesio ir dulkią saugojo didžiulis 
ąžuolas, liepaičią alėja, daržo žalitvorė. Pašto dėžutė— 
prie pat kelio, liepos liemens įsikibusi. Pro langą pro
fesorius žiūrėdavo, kada paštininkas atneš jam in
formaciją iš miesto, kurį jau treti metai paliko.

Kambarys potamsis. Dvi platesnes sienas nukloję 
knygą lentynos, keturkampis langas į kelią; kambario 
nišoj — lova ir drabužią spinta, greta kurios įspraustas 
rašomasis stalas. Ant vieno stalo kampo — siauralapis 
kaktusas, kurio raudonas žiedas laikėsi pusmetį; ant 
kito — siauroj vazelėj kvepianti rožė, vis nauja, vis 
prasiskleidusi ir kvepianti. Rože pasirūpindavo motina.

Profesorius sėdėjo prie stalo, apsiskleidęs knygomis, 
popierią lakštais ir lapeliais. Ilsėjosi, mąstė. Ramus tas 
kambarys, guodžianti rožė, kuri, kad ir priminė aną 
skaudžią dieną, teikė jaukumo, net džiaugsmo.

Motina. Tai ji pakvietė jį pas save, kai Lili triukšmin
gai išsikėlė, palikdama ją kambariuose tiktai knygas, 
kurią jai niekad nereikėjo, ir šiukšles. Laimėjusi 
skyrybą bylą, ji per dvi dienas išsigabeno baldus, 
paveikslus, brangius kilimus, kitą turtą. Namas irgi jai 
priklausė, kurį tuojau žadėjo parduoti. Rado jį motina 
prie knygą lentynos parklupusį, gal pirmąkart ver
kiantį. Tarnaitė atleista, virtuvės rakandai išvežti; jau 
kelintą dieną jis maitinosi užkandinėj, arba nieko 
nevalgė.

Motina pakėlė jį sakydama: “Dievas geras, 
neapleis”.

Po tėvo mirties daugelį metą ji gyveno viena, ge

dėdama vyro ir iš šalies stebėdama sūnaus gyvenimą. 
Nebuvo turtuolė, bet ir vargo nepažinojo. Augino daug 
gėlią, ypač rožią. Kai nuo kaulą gėlos apgrubo rankos ir 
sulėtėjo kojos, prisipratino ji savo mirusios draugės 
dukterį, irgi našlę. Jodvi susigyveno, tarnaitė tapo 
drauge šeimininkei, kuri buvojai gera.

Profesoriui pensijos pilnai užteko. Motiniška globa 
išgydė jo žaizdas. Aišku, Lili nebuvo verta jo liūdesio. 
Vėlai susigundęs vedybomis, gražuolės linksmu ža
vumu, keletą metą vos atlaikęs triukšmingą lėbavimą, 
iškentėjęs jos neištikimybę ir įžūlias skyrybas, senutės 
motinos ir rūpestingos tarnaitės globoje atgavo lygs
varą, galėjo vėl dirbti mokslinį darbą. Rašė naują 
knygą. Kalbininkui šis kambarys mažokas, per ankšta 
daugybei naują knygą susitalpinti. Bet jis išvažiuodavo 
į viešą ar universiteto biblioteką, kviečiamas pakeliau
davo su paskaitomis. Taigi, tekdavo ir prasivėdinti.

Nežinodamas tikros priežasties, tą dieną profesorius 
buvo prislėgtas, neramus. Senutė motina negalavo, ir 
jam buvo baisu jos netekti. Graužė ir kažkas kita. Jo 
moksliniame darbe atsirado viena spraga. Užtiko 
įvairią kalbinią hipotezią, o negalėjo surasti tiesos, 
nesugebėjo išspręst šios problemos. Tai jį graužė ir 
slėgė, kaip jau ne kartą jo gyvenime. Tą dieną ir pašto 
mašina vėlavo, o tai profesorią pykdė. Pats buvo punk
tualus, ir iš kitą to laukė. Be to, jis įprato šnektelti su tuo 
jaunu vyruku, kitados buvusiu jo studentu, kuris 
vežiodavo paštą, laikinai tokiu būdu užsidirbdamas. 
Gabus vyrukas buvo linkęs į tolimesnes studijas, bet 
buvo apkrautas brolią ir tėvą nesėkmingą gyvenimą 
naštomis, turėjo padėti jiems materialiai. Profesorius, 
lyjantar šąlant,įsikviesdavo paštininką į kambarį sušilti, 

10



pasiūlydavo kuo pasistiprinti. Jie prisėsdavo abu prie to 
kampo, kur žydėjo pamerkta rožė, ir keliolika minučią 
ne tik pailsindavo nuolatos skubantį jaunuolį, bet at
gaivindavo ir profesorią. Jis vėl pasijausdavo esąs 
pedagogu, sprendė problemas, ar dalijosi kokiu atra
dimu, veikalą berašant . . . Vyrukas buvo šviesaus 
proto, domėjosi ir lingvistika, nors buvo pasirinkęs 
istoriją. Kai jie užkliudydavo istorines temas, nukryp
davo į politiką ir tada imdavo “tvarkyti pasaulį” . . . 
Taip jie kartą nejučiom prakalbėjo pusantros valandos, 
ir vyrukas šoko išsigandęs, kad neprarastą darbo.

Profesorius dabar stovėjo, praskleidęs lango užuo
laidą, laukė pašto mašinos ir savo jauno draugo. Kai 
pamatė, išėjo liepaičią alėja paštininko pasitikti, ko 
anksčiau nedarydavo.

Uniformuotas vyrykas jau iš tolo šypsojos ir mojavo 
nemažu voku. Tai buvo registruotas laiškas, reikėjo 
profesoriaus parašo. Į vidą paštininkas negalėjo užeiti; 
esą daug siuntinėlią ir laiškinės važmos, jau susivėlinęs, 
labai skubąs . . . Atidavęs laikraščius ir žurnalus, 
paėmęs profesoriaus parašą ir įteikęs registruotą laišką, 
laiškininkas pridėjo pirštus prie kepurės ir skubiai liepą 
alėja grįžo atgal, kur pačiame judraus kelio pakrašty 
stovėjo siaura pašto mašinėlė.

Profesorius jau siekė namą durą rankenos, kai prie 
greitkelio sukvykė mašinos, taukštelėjo, sužvigo stab
domą automobilią signalai ... Jį išpylė prakaitas. 
Kažkas prie kelio įvyko labai negero . . .

Taip registruotas laiškas ir išgulėjo ant rašomojo stalo 
— neatidarytas kelias dienas, o įmerkta rožė nuvyto, 
nes . . . Profesorius užsidarė savo kambary, neįsileis
damas net motinos. Nėjo pietą, atsisakė ir šilto pieno 
stiklinės vakarais, kurio tarnaitė arba motina jam at
nešdavo į kambarį. Tik vidurdienį nueidavo į netoliese 
esančią valgyklėlę, prasėdėdavo ten kampe, užsisakęs 
sriubos, mąstydamas ir klausydamasis aplink kalbą 
nuotrupą . . . Apie nelaimę, apie beprasmiai nukirstą 
jauną gyvybę . . .

— Jūs pažinojot vaikiną, profesoriau? — Klausė 
pažįstama padavėja.

— Taip.
— Sako, puikus žmogus! Gerai pažinojot?
— Buvęs mano studentas . . . Gaila, labai gaila.
— Viešpatie, kokie neatsargūs žmonės! Kaip nema

tyti stovinčio?. . .
— Taigi.
— Kad tokius tuoj areštuotą!
— Žinoma.
— Ar surado kaltininką? Ar sulaikė? Sako, susigrūdę 

kelios mašinos, bet jį partrenkusi pirmoji. . .
Profesorius jau tylėjo, atidžiai įsižiūrėjęs į atskleistą 

laikraštį, kur vis teberašė apie nelaimę.
— ... belipantį į pašto mašiną . . . Dieve, Dieve! — 

Aimanavo padavėja, žiūrėdama į profesorią, lyg lauk
dama pritarimo.

— Sriubos! — Tas tik pasakė, į ją nebežiūrėdamas. 
— Vakar buvo nebloga, atneškite tos pačios . . .

Padavėja nuėjo giliai dūsaudama. Profesorius žvelgė 
į langą, kur greitkely skrido įvairios mašinos. Viena 
tokią nukirto gyvybę jo mėgiamo vaikino. Taip neseniai 
jis dar pasakojo, svajojo užsidirbęs vėl grįžt į univer
sitetą, baigti mokslus ... Jis turėjo daugelį planą ir 
didžią troškimą.

Tą dieną grįždamas profesorius rado saulės atokaitoj 
sėdinčią motinėlę, kuri kilstelėjo galvą, jam nusišyp
sojo ir aiškiai ištarė:

— Dievas, vistiek, geras . . .

Profesorius pastovėjo prie jos, tyliai galvą lin
guodamas; paskui padėjo jai atsikelti, įvedė į vidą, nes 
jau kilo šaltesnis vėjas. Savo kambary jis ilgai svarstė 
motinos ištartus žodžius. Kaip — geras? Tai kodėl 
nekaltam leidžia žūti? O narkomanai, o alkoholikai ir 
kitokie lekia sau ir nulekia ... O išplėšęs banką, net 
apvogęs ir vargšą, pasprunka ir dažno ją net nesugauna, 
nenubaudžia? Kodėl jo buvusi žmona gyvena jau su 
trečiu, o gal ketvirtu, kaskart, per skyrybas, laimėdama

PRIE JUROSV. KLEMKA
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daugiau turto, vis puošnesnė ir vis daugiau lėbaujanti? 
Kas blogį sustabdys? Kur teisybės ir blogio riba? Kodėl 
nekaltas žūva? Kodėl, kodėl . . . Žmogus, svajojęs 
šviesesnę ateitį sau ir kitiems, jaunas žmogus — su 
talentu, pilnas noro dirbti ir kurti. . . Kodėl nukertamas 
girto vairuotojo?

Profesorius purtė ir purtė galvą. Nuvytusios rožės 
lapeliai, pabirę ant stalo, raitėsi, džiūvo ir nyko . . . 
Kaip sunyks ir palaidotas kūnas, dings jo vizijos, 
svajonės. Jauno gyvenimo tartum nebuvę ... O 
palaidūnai gyvens ir terš pasaulį.

Pamažu jis nustojo purtinti galvą nusivylimo gestu, 
nes jo žvilgsnį užkliudė — tarp laikraščią numestas 
laiškas, registruotas, dar neatidarytas. Laiškas, kurį 
pasiimdamas pažvelgė į jo parašo laukiančio jaunuolio 
akis, tokias geras ir mįslingas . . .Tas akis už kelią 
minučiy amžiams užspaudė mirtis. Jaunuolio šypseną 
amžiams nubraukė, užgesino pasalūnė nelaimė. O, kad 
būtą juodu staptelėję įprastiniam pašnekesiui! Gal 
mirtis būtą greitkeliu pralėkusi pro šalį . . . Jaunas 
vaikinas neturėjo laiko, jį skubino pareigos, jis tikėjosi 
šnektelt su profesorium rytoj ... Jo gyvybės laikrodis 
buvo sustabdytas — šiandien. Rytojaus jau nebebuvo.

“Kodėl ne aš, senis?...” Šnibždėjo sau profesorius. 
Tarnaitė beldėsi, gal su šiltu pienu, bet jis neatsakė; ji 
nuo durą nuėjo.

Jis paėmė nuo lentynos popieriui piaustyti peilį ir iš 
lėto atidarė registruoto laiško voką. Ilgai skaitė, ne
atitraukdamas akią nuo smulkiai prirašytą lapelią.

Skaitė ir mąstė. Padėjo laišką į šalį, rymodamas prie 
stalo galvojo ir galvojo. Tada pasklaistė rankraščius jo 
seniai rašomos knygos, vėl žvelgė į laišką, skaitė, 
lygino su savojo rankraščio pribraukytu lapu ir vėl 
pasirėmęs ilgai svarstė, kol pradėjo nejučia šypsotis . . . 
Temo. Jis nebematė rašto raidžią, tik ant stalo kampo 
baltavo vystą rožės žiedlapiai. Jo sąmonę kažkas per
braukė, tartum krintą švelnūs rožią lapeliai. Iš lėto 
atsistojęs priėjo prie lango, ilgai žvelgė į ją namus 
globiantį ąžuolą, į gale liepą alėjos žybčiojančias 
skubančią automobilią šviesas . . .Jis giliai atsikvėpė ir 
palengvėjusia širdimi, visu nugiedrėjusiu savo vidumi 
garsiai ištarė:

— Dievas yra geras.
Registruotas laiškas buvo iš jo tolimoje praeity 

pažinto žmogaus. Užtruko jį prisiminti. Kai jis, dar 
prieš savo studijas, mokytojavo pradžios mokykloje. 
Pirmame suole sėdėjo labai jo mėgiamas vaikelis, vi
sada atidžiai besiklausąs mokytojo žodžią. Dabar tas 
vaikelis — profesorius, mokslininkas, rašytojas. Iš
girdęs per spaudą apie profesoriaus ruošiamą naują vei
kalą, anas “vaikelis” parašė, diskutuodamas vieną vei
kalo detalę. Ir profesoriui atsivėrė akys . . . . Į labirintą 
patekusi viena jo svarstomo dalyko problema dabar 
atsirado naujoje šviesoj ir, atrodo, atsipainios . . .

Registruotas laiškas, paskutinis jauno paštininko 
patarnavimas, atnešė, gal būt, didelės mokslinės tiesos 
išgelbėjimą.

Ar yra didesnią tiesą ir už mirtį? . . .

R. ŠATŪNIENĖ
KILIMAS
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*ŽENTĄ TENISONAITĖ

AUTOPORTRETAS 
(aliejus 50 X 60)

Tarp dangaus ir žemės 
liepsnojantis saulės ratas. 
Aukšta žolė gieda gyvybės giesmę. 
Aš kandu į gyvenimą 
ir malšinu alkį 
nebyliais žodžiais . . .

Nerimas aprengia naktį 
bemiegiais sapnais.
Aš paišau laiką rasos 
lašeliais ir girdžiu, 
kaip mano kraujo balsas 
atgimdo iliuzijas . . .

★ ★ ★

A. TOLEIKIS DUONA

Vėjas kanda į rudenį 
ir drasko nuo medžių lapus. 
Aš kandu į laiką ir 
draskau valandas be saiko . . .

Mėnesiena už lango . . . 
mėnesiena su vėju . . . 
mėnesiena virš jūros . . . 
Mano nakties paukštis 
sukvatojo ir 
gaudo sparnais orą . . .

Nėra dienos . . . 
Nėra nakties . . . 
Saulės pamirštas 
vakaras linksta. 
Aš noriu gyventi 
Kaip Paukštis, 
Kaip Žuvis, 
Kaip Gėlė . . .

1983.

KOKIA VERTĖ 
ŠEIMININKAVIMO DARBO 

NAMUOSE?

B. ŠIMKIENĖ

Nuo seniausią laiką galbūt visame pasaulyje įaugęs 
paprotys ir nusistovėjusi nepakeičiama nuomonė, kad 
ruošos darbai šeimose priklauso moterims, nes tie 
darbai joms geriau sekasi, jos yra tarytum tam su
tvertos, be to, jos būna neišvengiamai pririštos prie 
namŲ auginant šeimą. Ir jos kantriai dirbo ir tebedirba 
tuos darbus namuose užsidariusios, ar gal teisingiau 
uždarytos. Bet atėjo su 20 a. laikas, moterys susipratu
sios, išsimokslinusios (išsikovojusios teisę į mokslą ir 
darbą), įvairią aplinkybių verčiamos, plačiai pravėrė 
savo namą duris ir išėjo kitose specialybėse savo jėgas 
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išbandyti,negalėdamos betgi visai atsisakyti ir savo 
senosios namą ruošos profesijos. Nors šiais laikais, 
aplinkybėms susidėjus, yra ir pasikeitimą rolėse: 
moteris yra duonos pelnytoja, o vyras prižiūri vaikus ir 
atlieka ruošos darbus.

Jeigu būty šeimininkavimo darbas apmokamas, 
kiekgi jis būty vertas?

Kaip žinome, tas darbas yra savotiškas, labai 
specialus, sudėtingas, smulkmeniškas, daug darbo 
rūšiy, komponenty, su jokiu kitu darbu nesugretina
mas, kai kurie darbai keičiasi, kartojasi, kartais dir
bama tuo pačiu metu du, trys darbai, padedant 
mašinoms, kad sutaupius laiką, yra kasdieniniy, 
savaitiniy ir sezoniniy darby, tik pabaigus kai kurį 
darbą, vėl reikia pradėti iš pradžios ir 1.1. Teisingai 
sakoma, kad motery darbas namuose niekad nesibaigia. 
Aplamai, ruošos darbai yra patarnavimo darbai, 
paruošiant šeimai kiek galima geresnes gyvenimo 
sąlygas.

Anksčiau, dar net pradžioje šio šimtmečio, moterys 
visur, mūšy tėvynėje ir net Amerikoje, be ruošos darby 
turėjo daug ką pačios pasigaminti namuose. Namai 
buvo tartum įmonės -— moterys verpė, audė, mezgė, 
siuvo antklodes, virė muilą irkt. Tik prisiminkime, kiek 
mūšy motinos ir močiutės per gyvenimą priausdavo 
rietimy drobės, staltiesiy, rankšluosčiy, skary, si
jonams audiniy, kuriais prikraudavo dideles kraičiy 
skrynias dukterims. Išsiaustais marginiais paskaidrin- 
davo pilką gryčios ir ypač seklyčios aplinką ir pačios 
pasirėdžiusios spalvingais parėdais geriau jausdavos 
bažnyčioje ar svečiuose. Namą darbo dirbiniai, įvairūs 
rankdarbiai, kurią pasigaminimas lyg priklauso prie 
ruošos darby, buvo ir bus gaminami, bet kaipo priedinis 
darbas.

Šiais laikais šeimininkėms tenka rūpintis daugiau 
kitokiais darbais ir užsiėmimais. Viską, kas reikalinga 
namams pagamina įmonės, šeimininkėms reikia tik 
susipažinti su siūlomais daiktais ir mokėti išsirinkti 
pačius geriausius ir tinkamus jy namams ir ruošos 
darbams.

Šį komplikuotą šeimininkavimo darbą bando ana
lizuoti ir atsakyti (nes gauna tuo reikalu paklausimą) 
1982 m. rudeninis “Home Economics” žurnalas 
straipsnyje — What is a Homemakers job Worth”. Ir 
tuojau pasisako, kad nėra vieno tikro atsakymo, nes iki 
šiol nėra nustatytą, surastą priemonią ar kitokią 
taisyklią, koks piniginis šeimininkystės darbo teisin
gesnis atlyginimas galėtą būti ir kokią ekonominę vertę 
(kuri yra neabejotinai reikšminga) sudaro to darbo 
rezultatai.

Rodos, paskutinis tais metais žinomas, kieno tai ap

skaičiavimu, to darbo metinis (šiuose kraštuose) at
lyginimas buvęs nuo 4 iki 20 tūkstančią. Tai didelis 
skirtumas, nes, mat, namai nelygu namams. Manoma, 
kad sprendžiant šią problemą reiktą atsižvelgti į kelis 
faktorius — darbo sąlygas, darbą gausą, šeimos dydį, 
šeimininkės išsimokslinimą ir kt. Pirmiausia reiktą 
namus skirti į dvi pagrindines grupes — šeima su vai
kais ir be vaiką, nes pagal darbą ir pareigą gausą ir 
atlyginimas turėtą būti taikomas. Savaime aišku, kad 
šeimoje su vaikais darby visada bus daugiau.

Bet vėl, šeimos auginimas, motinystės pareigos ir su 
tuo surišti darbai, argi priklauso šeimininkavimui. Taip 
pat vaiky pamokymas, vaiky vežiojimas į mokyklas ir 
daug kitokiy su vaiky auginimu ir auklėjimu už- 
siėmimy. Tai nepriklauso prie ruošos darby, bet yra 
didelis ryšys su kitais sunkiai atskiriamais ruošos 
darbais.

Namy dydis, kambariy skaičius ir ypač įrengimas, 
namy ūkio reikmenys šios problemos sprendime labai 
svarbu. Kiekviena šeimininkė pasakys, kad mašinos 
palengina ir pagreitina, pavaduoja ranky darbą, taupo 
fizines jėgas, tam tikslui jos ir yra išrastos. Sakoma, kad 
prie esamą elektroninią namą ir virtuvės reikmeną ir 
kompiuteris netrukus įsirikiuos ir bus naudingas 
šeimininkės pagelbininkas. Dėl įdomumo paklausiau 
savo vaikaitį, ar gal tas kompiuteris man išrašyti 
“cheese souffle” receptą (manydama, kad kompiuteris 
lietuviškai nemoka). “Ne”, sako, “reikia turėti prog
ramą” — “o tai kas ta “programa?” — “Tai kaip 
kokia “cook book”. Su kompiuteriais, kurie taip 
skverbiasi į visas sritis, gal teks ir šeimininkėms 
susipažinti, kurios norės būti moderniomis.

Pats svarbiausias iš ruošos darbą yra virimas. 
Virėjos, kai samdomos, būna brangiai apmokamos, nes 
ją ir atsakomybė didelė — parūpinti ir paruošti šeimai 
sveiką maistą, apie ką šiais laikais reikia ir nusimanyti. 
Taip pat gerai mokama ir namą prižiūrėtojoms, kurios 
visus darbus ir reikalus veda, kaip imamą šeimininkės.

Su visu šeimininkavimo pobūdžiu daug rišasi ir 
šeimos visuomeninis statusas. Kaip namus užlaikyti, 
dekoruoti, paruošti vaišes ir kt., visa tai pareikalauja iš 
šeimininkės tam tikrą kvalifikaciją,sugebėjimo ir ap
dairumo, kad išsilaikius, per daug neišsiskiriant draugą 
ratelyje, kitaip sakant — budėti kiemo sargyboje. 
Mums, mamytėms ir močiutėms, dar prisideda atskiras 
darbas ir pareiga vaikus supažindinti su mūsą pa
pročiais, tradicijomis ir kad kalbėtą lietuviškai. Taigi 
šeimininkės yra ne tik šlavėjos, skalbėjos, virėjos, bet ir 
auklėtojos, mokytojos, šoferės, talkininkės vyro kar
jeroje, savą tradiciją puoselėtojos ir dar daugiau pro
fesiją būtą galima priskaičiuoti. Motinystė — įgimta 
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motery profesija, jei taip galima išsireikšti, taip pat 
rišama su šeimininkavimu, bet tai yra atskira tema.

Seimininkystės darbo šeimose gera pusė yra ta, kad 
pati šeimininkė yra “bosas”. Todėl gali darbus ir laiką 
taip suderinti, kad jai liktą laisvo laiko sau, poilsiui, ar 
nereiktą taip intensyviai dirbti, kaip dirbant kitur. Iš 
tikro, jos visą laiką ir nedirba, ir tai yra dar viena kliūtis 
atlyginimo įvertinime. Kiek iš tikro valandą dienoje 
dirbama, nes jeigu kas prileiskim mokėtą už tą darbą, 
tai turbūt būtą mokama už darbo valandas. Arba pagal tai, 

kiek, sakysim, moteris dirbdama kitur galėtą uždirbti.
Kaip seniau, taip ir šiais laikais, dar nemažai moterą, 

ypač jauną, nepatyrusią ir dar be profesiją ir taip pat 
senosios šeimininkės, šeimininkauja už pragyvenimą. 
Tai toks ir atlyginimas.

Apie šeimininkystę aplamai yra visokią nuomonią — 
darbas nuobodus, įkyrus, laiką eikvojantis, nesvarbus, 
betkas gali ruoštis po namus ir 1.1. Čia nereikia kokią 
aiškinimą ir įrodymą, kas visiems žinoma ir aišku, kad 
niekas nesiruoštą — nebūtą galima gyventi iš viso.
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• KNYGOS

LAUREATĖ ALĖ RŪTA

Ir vėl rašytoja Alė Rūta Arbienė, 
gyvenanti Califomijoje, laimėjo “Draugo” 
konkurso premiją už romaną “Pirmieji 
svetur’ ’. 2000 dol. premijos mecenatė yra J. 
Pupelienė, kuri gyvena Floridoje. Knygos 
aplanką ir viršelį nupiešė rašytojos dukra 
dail. Rasa Arbaitė.

Šita romano premija rašyt. Alei Rūtai yra 
ne pirmoji. Jau 1954 m. ji laimėjo 
“Draugo” premiją už romaną “Trumpa 
diena”. Be to, 1964 m. laimėjo irgi 
“Dirvos” premiją už romaną “Kelias į 
kairę”. Laureatė dalyvauja mūsų išeivijos 
spaudoje su įvairiais reportažais, knygų re
cenzijomis, o taip pat nemažai rašo ir poezi
jos. Alė Rūta yra bendradarbė ir mūsų 
“Moters” žurnalo.

Autorė romanui temą pasirinko iš mūsų 
ankstyvosios kartos ateivių — Pensilvanijos 
angliakasių gyvenimo. Idėją šiam buities 
romanui ji gavo iš vieno lietuvio pasakojimo 
apie savo senelį. Pradžioje skaitytoją nu
kelia į mūsų praeitį, kai Lietuva dar buvo 
carinės Rusijos pavergta ir kai baudžiavos 
laikais kaimo žmonės dvarininkų buvo 
išnaudojami skriaudžiami. Nors Rusijos 
caras baudžiavą ir panaikino, bet valstiečių 
gyvenimo sąlygos pradžioje nedaug pa
gerėjo. Taipgi rašo apie 1863 m. sukilimą

Atitaisymas: “Moters” 6 nr. 15 psl. turi 
būti ne Lukoševičiūtė, bet Laucevičiūtė - 
Gedvilienė.

prieš rusus ir tų laikų sukilimo vadą kun. A. 
Mackevičių.

Nepagerėjus kaimo gyvenimo sąlygoms, 
o rusams siaučiant krašte, nemažai jaunų 
vyrų važiavo į Ameriką laimės ieškoti. Taip 
ir Kazimieras Martišiūnas, svarbiausias 
romano veikėjas, kuris dalyvavo sukilime ir 
buvo papuolęs rusams į rankas, laimingai 
pabėgo ir, nemokėdamas nė skaityti, nė 
rašyti, pasiekė Amerikos krantus. Pradžioje 
apsistojo pas tokį pat ateivį Anuprą Šešelgį, 
kuris paspruko nuo tarnavimo carinės Rusi

SANTA MONICA KAIMYNAI, IŠ K.: ALĖ RŪTA, KLEVĄ VIDŽIŪNIENE, JUOZAS 
KOJELIS

jos kariuomenėje. Jis gyveno Brukline ir 
dirbo siuvykloje. Anupras priglaudė savo 
vargingoje pastogėje K. Martišiūną ir 
parūpino siuvykloje jam darbą. Juodu tuoj 
pamatė, kad siuvykloje labai mažai uždirba. 
Tada pradėjo ieškoti geresnių darbą. Taip 
atvažiavo abu j Pensilvanijos anglių kasy
klas. Kasyklose darbas irgi buvo sunkus, 
kiekvieną dieną grėsė gyvybei pavojus, 
angliakasių saugumas buvo labai menkas, 
bet kasyklose daugiau galėjo uždirbti. 
Tuomet susitaupė pinigų, prasigyveno, 
nepamiršo ir Lietuvoje paliktų saviškių, o 
net ir j Ameriką abu išsikvietė sau lietuvaites 
žmonas. Sukūrę lietuviškas šeimas, aukoja 
bažnyčiai, spaudai ir mokslui. Pagaliau 
autorė plačiai rašo apie vaikus ir vaikaičius, 
apie gyvenimo pasisekimus ir nelaimes, 
apie gimimą ir mirtį. Tai toks maždaug yra 
romano siužetas.

Alė Rūta savo romane aprašė gyvenimą 
tų, kurie pirmieji atvykę pastatė Amerikoje 
bažnyčias, įkūrė parapijas, vienuolynus ir 
mokyklas. Apie mūsų pirmųjų emigrantų 
gyvenimą JAV-se nedaug turime knygų 
(Lietuvoje rašė P. Cvirka, o Amerikoje — 
L. Dovydėnas), todėl ir šitas romanas 
papildys mūsų išeivijos literatūrinį lobyną.

Recenziją apie šį premijuotą romaną 
žadėjo parašyti Pr. Naujokaitis, mūsų 
nuolatinis bendradarbis. Bet, deja! . . . 
Rugpjūčio 12 d. jis mirė New Jersey. Gaila, 
kad netekome nuoširdaus spaudos bičiulio. 
Sunku bus jį pavaduoti, nes tokių lituanistų 
gretos išeivijoje jau retėja, o iš jaunosios 
kartos dar nieko nesulaukėm.

S. VILKAUJA
Alė Rūta, Pirmieji svetur. Premijuotas 

“Draugo” romanas. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas Čikagoje 1984 m. Kaina — 
$12.00
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RAŠYTOJA 
ALĖ RŪTA 
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DAILININKE 
RASA ARBAITE

1984
SANTA MONIKA

SUSITIKIMAS SU ALE RŪTA

Perskaičius spaudoje apie naujus rašyto
jos Alės Rūtos laimėjimus, visada ją pri
simenu iš studiją laiką Vilniaus Universi
tete, kaip buvusią studentę Eleną Nakaitę. 
Nelengvi tada buvo laikai vokiečią karo 
metu. Šalia visą kitą nepriteklią kamavo ir 
labai sunkios žiemos. Apie universiteto 
rūmą kūrenimą niekas ir nesvajojo. Į 
metrinio storio sienas susigėręs šaltis išsilai
kydavo net iki pavasario, todėl paskaitą 
metu dėvėdavome viską, ką tik išmanyda
vome. Bet ištiktąją mes to šalčio gal pilnai ir 
nepajusdavome, nes širdys buvo jaunos ir 
gyvenimas stovėjo prieš akis. Lyg šiandien 
matau Alę, dėvinčią dailią megztą kepuraitę 
ir aukšta kailine apykakle žieminį paltą. 
Putino paskaitą metu ji visada sėdėdavo 
pirmojo suolo pačiame viduryje su visom 
kitom to laiko ir busimom literatūrinėm 
garsenybėm. O ją ten buvo daug: visada 
besišypsantis Mačernis, kiek užsisvajojęs 
Nagys, vikrioji Julija Švabaitė, avią 
kailiniais apsisiautęs Bradūnas, rimtai nusi
teikęs Matuzevičius ir daugelis kitą. Mes, 
pradedantieji studijas, nedrąsiai užimda- 
vome tik paskutiniuosius suolus ir nesvajo
dami brautis į pirmąją eilią “parnasą”. 
Jaunystės dienos ėjo greitai. Ir nepajutome, 
kaip 1943 metą kovo mėn. 17 d. prie 
nudaužytos universiteto iškabos atsiradęs 
prierašas “geschlossen” pakeitė visą mūsą 
gyvenimo eigą. Metą eilės išskirstė visus 
beribiuose atstumuose . . .

Vieno suvažiavimo metu sutikau Alę. 
Prisiminėme praeitį. Tiek metą, tiek iš at
minties išdilusią veidą ir įvykią. Kalbėjome 
apie dabartį. O kokia moters kūrėjos 
ateitis? Klausinėjau apie viską.

“Rašyti buvo noras nuo pirmąją gimnazi
jos klasią. Kaip juoką prisimenu, kad an
troje klasėj, prisiskaičiusi įvairią knygą, 
parašiau “essay”: Kas yra meilė? Paskui 
pakaitomis rašydavau vaizdelius, tai eilė
raščius. Studijuoti literatūrą troškau nuo 
paskutinią klasią, nors dėl materialinią 
sąlygą ne iš karto pavyko į tas studijas 
įsigilinti.

Šeima nei giminės lyg ir neturėjo įtakos į 
mano studijas ar kūrybą. Tačiau buvome 
visi kiek lyriški: tėvas rašė eilėraščius, rinko 
tautosaką, o motina mėgo pasakoti, mylėjo 
gamtą, mėgo skaityti . . . Gamta kaime, 
ūkininką darbai, tėvą kaimynai buvo ir 
mano gyvenimo dalimi. Pasiilgdavau! Visa 
mylėjau visa širdimi. Beje, kaimynams 
rašydavau (ją giminėms) laiškus. Nors ir 
nebuvo jie beraščiai, bet prašydavo: 
“Elenutė gražiau parašai...”

Pirmieji kūrinėliai buvo atspausti Rokiš
kio gimnazijos literatūros mėgėją laikraš
tėly. Didelio džiaugsmo nejutau; tarytum 
buvo pareiga rašyti, tai rašiau. Žinoma, gera 
būdavo gauti gerus pažymius už rašinius, ar 
matyti juos (šapirografu) atspaustus. Jau 
gimnaziją baigus, daug rašiau į “Šaltinėlį” 
vaikams, kiek į “Ateitį”. Būdama Peda

goginio Instituto studente Klaipėdoj, rašiau 
straipsnią į pedagoginius žurnalus Kaune; 
rašyti skatino lietuvią kalbos lektorius — 
Ašmantas.

Juntu, kad geros įtakos padarė gimnazijos 
vidurinėse klasėse literatūros mokytojas (ir 
mūsą auklėtojas) Petras Rapševičius; jis 
įdomiai dėstė ir pats rašydavo. Mane 
nuolatos skatindavo rašyti.

Studijuodama daug rašiau eilėraščią, bet 
vengiau spausdinti ar bet kam parodyti.

Vilniaus aplinka ir universitetas veikė 
kūrybiškai (nors pilną laiką dirbau kąip 
mokytoja). Studijos vakarais, darbas; ne
daug likdavo laiko kolegiškoms draugys
tėms. Bet priklausiau literatą būreliui 
(globojo prof. Putinas). Ypač veikė Vytauto 
Mačernio, talentingiausio iš mūsą kartos, 
kūryba.

Išeiviška aplinka? Užgrūdino vargais ir 
ilgesiu Lietuvos. Daug skaičiau, bet, rodos, 
turėjau rašyti! Išsisakyt. Jutau didelį in
telektualinį alkį, nes buvom išblaškyti,arti 
neturėjau buvusią studiją kolegą.

Moteriai rašytojai — jokią galimybią, 
jokią sąlygą! Reikėjo “kakta pradaužti 
sieną” . . . Pareigą daugybė, o privilegi
ją .. . Nei literatūrinią draugysčią, nei, 
vaikams augant, rimtesnės lektūros, skaity
bos . . . Išleidus pirmą eilėraščią knygelę, 
taiklus smūgis iš buvusią Vilniaus kolegą! . 
. . Aistis mėgino užtart, bet ir likau merdėti. 
. . Po novelią “Likimo keliu”, apysakos 
“Duktė” — jokią atsiliepimą, recenziją, 
moralinės paramos . . . Vyresnieji kolegos 
tik švaistėsi aštriais epitetais, pritariant ir 
mūsą kartos rašantiems. Tik po “Draugo” 
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premijos už romaną “Trumpa diena” (1955 
m.) šiek tiek nusišvietė man padangė ir at
sirado noro daugiau rašyti, tobulėti, veržtis į 
tikruosius literatūros laukus. Bet ir tada ne
buvo lengva. Moteriai rašytojai kūrybinis 
darbas žymiai sunkesnis, nes ją nuolatos 
užgožia, nualina daugybė naminią smulk
meną, pareigą irpareigėlią.

Vienas šviesus žmogus yra man pasakęs: 
“Būtum žymiai sėkmingesnė rašytoja, jei 
būtum vyras ...” Turėjo galvoje kritiką 
žvilgsnius. Tai kito nuomonė, nebūtinai 
mano.

Tačiau iš tikro moterys pajuntame skriau
dos iš “poną vyrą”, kai jie kartais lengva 
ranka (lengva plunksna) mėgina visiškai 
nubraukti tavo darbą vertę. Vienam nepa
tiko mano “Didžiosios meilės “romanai ir 
“Žemės šauksmas” — apysaka; tai jis, nei 
neskaitęs kiek geresnią mano knygą (kaip 
“Trumpa diena”, “Kelias į kairę”), 
“pagerbė” net devyniomis laikraštinėmis 
atkarpomis, tuo rašiniu visą mano kūrybą 
nuvertindamas ir padarydamas išvadas, kad 
man “niekados nepasiekti” . . . Kiti kritikai 
tas jo genialias mintis nuolatos cituodavo. 
Gal ir buvo jo tiesos? Bet kam taip smogti, 
kad reiktą paskui keliolikos metą šiek tiek iš 
dulkią prisikelti? . . .

Ačiū “Moters” redaktorei už progą 
pasisakyti, pasiguosti ir kiek daugiau įžvelg
ti kūrybinią vilčią ir moters kelyje.

Nes juk premijos gavimas — nebūtinai 
pripažinimas,” baigė Alė Rūta.

Moterą rašytoją keliai niekada nebuvo 
lengvi. Septynioliktame amžiuje vyravo 
rimta nuomonė, kad moterims knygą skai
tymas sugadina charakterį, o, neduok 
Dieve, romaną rašymas visai rimtai kenkia 
sveikatai . . . Ir kiek jos vargo net vėlesniais 
laikais pasirašinėdamos vyriškom pavar
dėm, kad tik ją kūryba išvystą dienos 
šviesą. Tie laikai jau praėjo. Mūsą devy
niolikto amžiaus klasikės davė pagrindą 
moteriai rašytojai. Tą literatūrinį kelią 
pasirinko talentingos moterys. Sėkmingai 
kūrybiniai jos reiškiasi Lietuvoje ir išeivi
joje. Alė Rūta yra viena iš ją, išleidusi savo 
kūrybos dvidešimt knygą bei knygelią, 
daugiausia romaną, o taip pat ir apysaką, 
novelią, eilėraščią. Ji yra laimėjusi penkias 
literatūrines premijas: dvi už eiliuotus vai
dinimus jaunimui ir tris už romanus — 
“Dirvos” už “Kelią į kairę” ir dvi 
“Draugo” už “Trumpa diena” ir “Pirmieji 
svetur”.

Rašytojai Alei Rūtai linkime kūrybinio 
įkvėpimo!

NORA KULPAVIČIENĖ

TYLIOJI HEROJĖ MARCELĖ KUBILIŪTĖ

1893 — 1963

V. SRUOGIENĖ

Yra did vyrią, kurią žygis būna vien
kartinis, bet yra ir tokią, kurie per visą 
gyvenimą, savęs nepaisydami, kitus gelbsti, 
dirba tėvynei ir žmonijai. Prie pastarąją 
priklauso kukli moteris — Marcelė Kubi- 
liūtė. Tai buvo žymi visuomenininke, drąsi 
ir pasiaukojanti, Vyčio Kryžiaus su kardais 
kavalierius.

1918 metai Vilniuje. Karas tebeėjo, slėgė 
vokiečią okupacija, badas. Lietuva pas
kelbta nepriklausoma, bet Valstybės Taryba 
neturėjo dar nei kariuomenės, nei 
administracijos aparato. Vokiečiams pra
dėjus trauktis, paliekamą tuštumą stengėsi 
užpildyti lietuviai ir lenkai. Tada Marcelė 
Kubiliūtė, kilusi nuo Rokiškio, 
Panemunėlio valsčiaus, ir tik baigusi Vil
niuje gimnaziją, ėmė organizuoti civilius: 
kur reikėjo, ten atsistojo savanorią 
sargybos, keli karininkai mokė vyrus ir 
moteris, kaip daryti bombas, vartoti ginklą. 
1919 m. pradžioje Vilnią užėmė bolševikai. 
Lietuvos vyriausybė pasitraukė į Kauną, 
Vilniuje liko dr. Jonas Basanavičius, broliai 
Biržiškos ir . . . Marcelė, kuri parodė ne

MARCELĖ KUBILIŪTĖ SU AUKLĖTINE

paprastus gabumus konspiracijai. Ji mokėjo 
tylėti ir būti nematoma, kai reikėjo žmones 
gelbėti nuo suėmimo, slapstytis, gelbėtis 
kultūros turtą.

Balandžio mėnesį įsiveržė lenkai. Prasi
dėjo su jais kova. Marcelė išvystė savotišką 
susisiekimo su Kaunu sistemą: įtraukė Vil
niaus ir apylinkią kaimą patikimus žmones, 
kurie, persirengę ir visaip lenką sargybą 
apgaudinėdami, pereidavo demarkacijos 
liniją ir ėjo iš Vilniaus į Kauną ir atgal. Prie 
jos “kurjerią” priklausė būrys ubagą, 
kurie, eidami su krepšiais ir lazdomis, 
pemešdavo dokumentus ir instrukcijas, į- 
siūtus į sijonus ar sermėgas. Taip kelerią 
metą bėgyje didelės vyriausybės pinigą 
sumos pereidavo per Marcelės rankas. Ji 
sąžiningai įduodavo juos Mykolui Biržiškai 
lietuviškoms mokykloms ir įstaigoms šelpti. 
Ji pati per sieną pernešė Lietuvos vėliavą.

Matematikas profesorius Viktoras Bir
žiška savo knygoje “Dėl mūsą 
sostinės” aprašė, kaip Marcelė dirbo. Ji 
gyveno Vilniuje svetimu pasu, lenką 
policininkai stropiai ieškojo “panelės su 
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lape” (Marcelė turėjo geltonos lapės 
apikaklę). Susekę policininkai atėjo jos 
suimti, o ji pati atidarė jiems duris ir, 
paklausta, kur tokia ir tokia gyvena, visai 
nesumišusi parodė jiems kitą namą, o 
pati pro kitas duris spėjo pasitraukti. Po 
kiek laiko su savo lape vėl po miestą 
vaikštinėjo.

1919 m. vasarą lenkai ruošė sukilimą 
tikslu Lietuvą prijungti prie Lenkijos. 
Rugpūčio mėnesio 29-tą dieną jau 
Kaune buvo nutrauktas susisiekimas su 
provincija, kai kur užpultos sargybos. 
Tuo tarpu Vilniaus patriotai sąmokslą 
susekė, jiems pavyko gauti svarbiausius 
dokumentus, ruošiamo sukilimo vadą 
bei dalyvių sąrašus, kurie tuoj buvo 
perduoti Kubiliūtei saugoti. Tik rugsėjo 
23 į Vilnių automobiliu atvažiavo buvęs 
tada ministru pirmininku Augustinas Vol
demaras su dviem anglų karininkais ir, 
sustoję sutartoje vietoje prie lietuvių 
mokyklos, pasiėmė dokumentus iš 
Marcelės. Sukilimas buvo likviduotas, 
Lietuva išgelbėta. Marcelė, saugodama 
dokumentus, rizikavo gyvybe.

Už savo drąsų žygį Marcelė 
Kubiliūtė buvo apdovanota Vyčio 
Kryžiaus su kardais ordinu. Ji niekad 
apie tą aukštą atžymėjimą nekalbėjo, 
niekad sau naudos ar garbės neieškojo.

Nuo 1925 m. Kubiliūtė gyveno 
Kaune ir dirbo Užienio reikalų ministeri
joje, kaip slapto archyvo tvarkytoja ir 
saugotoja. Giliai religinga, veikli ateitinin
kė, kartu ir aktyvi skautė, šaulių vade, 
Vilniui vaduoti sąjungos, Užsienio lie
tuviams remti draugijos, kalinių globos ir 
dar kitų organizacijų narė. Kalinius 
globojo nežiūrėdama jų įsitikinimų.

1940 m., komunistams likviduojant 
ministeriją, Kubiliūtė sugebėjo išnešti 
daug kitus inkriminuojančių doku
mentų. Atgavus Vilnių, organizavo mo
terų pogrindį. Dalyvavo rezistenciniame 
sąjūdyje, kiek galėdama gelbėjo 
politinius kalinius — lygiai lietuvius, taip 
ir lenkus bei kitus. Dideliu sumanumu 
gelbėjo žydus. Abiejų okupacijų metu, 
savęs išsižadėdama, kiekvienam ne
laimės ištiktam skubėjo padėti, kaip 
kokia šventoji, sakydavo jos artimieji.

1944 metų vasarą Kubiliūtė apsis
prendė likti Lietuvoje. Pasinėrė į lab
daros darbą. Aštuonerius metus buvo 
kalinama Sibire. 1956 m. grįžo palie
gusi, bet vis su šviesia šypsena ir 
niekad nesiskundžianti. Sirgo džiova, 
vėžiu. Mirė 1963 m. ir palaidota Vilniuje, 
Naujuose Rasų kapuose. Ten stovi

MARCELĖS KUBILIŪTĖS ANTKAPIS, DAIL. V. VILDŽIŪNAS

dailininko Vlado Vildžiūno laukų 
akmens paminklas su siluetu moters, 
laikančios rankoje saulę.

Užsienio reikalų ministerijos informa
cijos departamento direktore Magda
lena Avietėnaitė tvirtino, kad Marcelė 
Kubiliūtė buvo viena iš didžiųjų

MARCELĖ KUBILIŪTĖ
LIETUVOS LAISVĖS ŽYGIUOSE

VERONIKA MAMINSKAITĖ- KULBOKIENĖ

Pirmoje Pasaulinio karo pabaigoje, kada 
buvo sudarinėjamos sutartys su kai
myninėmis valstybėmis, nustatomos ribos ir 
valstybių santykiai, Lietuvos be kitų su
tarčių, derybos su lenkais prasidėjo 
1920.IX.27 Suvalkuose ir pasibaigė su
tartimi, pasirašyta 1920.X.7. Sutartyje nu
statyta demarkacijos linija tarp Lietuvos ir 
Lenkijos kariuomenių, pažymint tiksliai 
vietas, kuriomis turėjo būti pravesta siena 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Suvalkų sutartis, 
pasiršyta Lietuvos ir Lenkijos delegacijų, 
dalyvaujant svetimų valstybių stebėtojams.

Lietuvos didvyrių. Gerai ją pažinusi 
vilnietė profesorė apibūdino šiais 
žodžiais: “Tai buvo žmogus gerumo 
įkūnijimas, paprastas, sakyčiau, vals
tietiškas, tvirtas.”

Marcelė Kubiliūtė neturėtų būti 
pamiršta.

Betgi dar tą pačią dieną maršalo J. Pilsud
skio įsakymu lenkų kariuomenės daliniai, 
vadovaujami Želigowskio, peržengė ką tik 
nustatytą Lietuvos-Lenkijos demarkacijos 
liniją 1920.X.9 užėmė Vilnių ir didelę rytų 
Lietuvos dalį. Pilsudskio svajonė buvo 
sukurti Federalinę Lenkijos imperiją nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. Užvirė vėl kovos 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Lenkai siekė 
užimti visą Lietuvą. Šiam tikslui siekti prie 
kariuomenės jungė visas kariškas organi
zacijas, slaptai steigė jų padalinius 
Lietuvoje, kaip POW (Polska Organizacja
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Wojskowa — Kariška lenkų organizacija), 
OSN (Organizacja strzelcow Nadniemens- 
kich — Šaulių Nemuno organizacija), TSR 
(Towarzystwo stražy kresowej — Pasienių 
sargybos draugija). Visų šių organizacijų 
veikla buvo susieta betarpiai su fronte 
esančia kariuomene. Be šių kariškų organi
zacijų, veikė Lietuvoje ir slaptoji lenkų 
spauda. Viliojo dėtis prie lenkų netgi kai 
kuriuos Lietuvos veikėjus, žadėdami aukš
tas vietas būsimoje Federalinėje Lenkijoje. 
Veikė šnipų plačiai išvystytas tinklas, ypač 
su Vilniumi ir Vilniaus kraštu. Buvo pla
nuota perversmo būdu Lietuvoje nuverčiant 
valdžių arba kariuomenės jėga užimti 
Lietuvą, nuginkluoti Lietuvos kariuomenę ir 
pastatyti savą lenkų valdžią. Tam tikslui 
buvo sudarinėjami planai ir nustatomos tiks
lios datos. Į šnipų tinklą buvo įtraukta daug 
lietuvių, kurie nesiorientavo esamoje pa
dėtyje ir nesuprato lenkų tikslų, perteikdami 
svarbias kariškas ir kitas lietuvių veiklos 
žinias lenkų karo valdžiai. Visa lietuviškoji 
Vilniaus ir Vilniaus krašto veikla lenkų buvo 
sekama ir perteikiama valdžiai.

Lietuvių Vilniaus spauda lenkų valdžios 
buvo sekama ir cenzūruojama. Lietuviškos 
minties “Glos Litvvy” laikraščio, redaguoto 
M. Biržiškos, atsakomąsias redaktorės pa
reigas turėjo Aldona Čameckaitė, pas kurią 
lankydavosi lenkų puskarininkis Petras Vni- 
bliauskas, lenkų šnipas, perteikinėjęs 
Lietuvos lenkų organizacijoms žinias apie 
lietuvių veiklą Vilniuje. A. Čameckaitė, 
pažinojusi P. Vrubliauską anksčiau, žino
dama, kad jis yra lietuvis, bet dirba pra
gaištingą darbą Lietuvai, perkalbėjo, kad 
jis, pakeitęs savo taktiką, dirbtų Lietuvai. 
Vrubliauskas sutiko, tačiau tuoj buvo lenkų 
pastebėtas ir mažiau siunčiamas su žiniomis 
į Kauną. Kai sukilimui lenkų Lietuvoje buvo 
daug ruoštasi ir viskas smulkiai suplanuota, 
Vilniaus POW viršininkas Koscialkowskis 
rugsėjo 20 d. vakare išvyko į Varšuvą pasi
tarti su vyriausia valdžia, P. Vrubliauskas, 
turėdamas raktą nuo Koscialkovskio 
spintos, išėmė iš ten visus svarbiausius 
dokumentus ir įteikė juos panelei Aldonai, 
pakeitusiai “Elzei” — Marcelei Kubiliūtei, 
kad ji juos atiduotų, kam reikia. Šiuos 
dokumentus perteikus į Kauną, į lietuvių 
rankas, paaiškėjo visi POW organizacijos 
planai, kai pulkininko Bobelio vadovaujama 
visa kuopa (apie 230 vyrų), durtuvais iš- 
badinėdama žemę sode iš Putvinskio gatvės 
einant į Žemaičių gatvę, rado slaptus raštus. 
Rastus dokumentus pik. Bobelis nunešė į 
Karo mokyklą ir įteikė ypatingai tardymo 
komisijai. Prasidėjus tardymams, sukilimo 
planai sugriuvo ir Lietuvos laisvė buvo 
išgelbėta.

MARCELĖ
KUBILIŪTĖ

Kas gi buvo toji taurioji herojė “Elzė”, 
išgavusi Vilniuje lenkų POW raštus? Kaip 
legenda sklido Vilniuje lenkų okupacijos 
metais, kad moteris išgelbėjo Lietuvą. 
Spaudoje niekas apie tai anais laikais 
nerašė. Čia, Amerikoje, užkalbinta Magda
lena Avietėnaitė, dirbusi su Marcele Už
sienių reikalų ministerijoje, tvirtino, kad 
kaip Joana D’Arc gelbėjo Prancūziją, taip 
Marcelė Kubiliūtė buvo Lietuvos gelbėtoja. 
Tai buvo tyli ir nepaprastai kukli asmenybė, 
turėjusi labai svarbias ir atsakingas pareigas 
savo gyvenime Lietuvai. Nežinoma net jos 
kilmės vieta. Gimimo metai Liet. Enciklo
pedijoje pažymėta 1898.VII.6, gi mirusios 
antkapyje užrašyta 1893-1963 m. Prieš I 
pas. karą mokėsi Vilniaus gimnazijoje, 
dalyvavo Vilniaus lietuvių veikloje, pri
klausė ateitininkams. 1919-20 m. 
pasirašinėjo “Nepriklausomos Lietuvos” 
dienraščio, redaguoto kun. J. Tumo, atsa
kinga redaktorė (66-138 nr.). Po karo 
Kauno universitete studijavo humanitarinius 
mokslus. 1925-1940 m. dirbo Užsienio 
reikalų ministerijoje, buvo slaptosios 
raštinės vedėja. Gaudama šias pareigas, 
turėjo savo krauju pasirašyti paslapties 
išlaikymo pasižadėjimą. Originalas šio 
pasižadėjimo yra istoriko Klimo archyve 
Paryžiuje. Tą raštą yra matęs vienas 
diplomatinės tarnybos asmuo (pavardės 
prašė neskelbti). Už didelius nuopelnus 

Lietuvai Marcelė Kubiliūtė buvo apdova
nota Vyties Ktyžiaus antrojo laipsnio 
ordinu. Gyvendama Kaune, veikė su vil
niečiais, priklausė Vilniui vaduoti sąjungai. 
Buvo nuoširdi vilniečių globėja, ypač 
ištremtųjų iš Vilniaus lietuvių. Prasidėjus II 
pas. karui, 1940 m. sugrįžo į Vilnių ir buvo 
paskirta priešmokyklinio amžiaus vaikų 
auklėjimo organizuotoja. Į šio darbo talką ir 
aš buvau pakviesta, tačiau, keičiantis oku
pantams, darbas sunkiai vystėsi. Vėliau, 
man pajudėjus į Vakarus, mūsų keliai, 
išsiskyrė, Marcelė pasiliko Vilniuje, ir 
mūsų ryšiai nutrūko. Tiktai 1956 m. iš vil
niečių draugų laiško su perduotais man 
linkėjimais patyriau, kad Marcelė Kubiliūtė 
esanti ligonis ir guli Paberžės miestelio 
sanatorijoje, buvusiuose dvaro rūmuose. 
Persirgusi plaučių uždegimu, dabar serganti 
kaulų džiova ir vėžiu. Ilgai sirgdama, 
nepaisydama kančių, lankytojus visada pri
imdavo labai maloniai ir džiaugsmingai. 
Paskutinieji jos žodžiai lankančiam bičiuliui 
Juozui Kanopkai pasakyti: “Vakar buvau 
mirusi. Mane apgaubė tokia maloni šviesa . 
. . Man buvo gera, gera. Mačiau, kaip 
daktarai stengėsi man gyvybę grąžinti. 
Pagailo jų — grįžau. Jūs neįsivaizduojate, 
kaip man skauda.” Tą patį vakarą mirė. 
Palaidota Vilniaus kapinėse.

Po didelių darbų ir sunkių vargų jos 
poilsio kapą slegia sunkus netašytas akmuo.
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. . . rašo
apie mus . . .

(Pasaulio Lietuvis, 1984, Nr. 8-9, psl. 25)

MOTERYS, 
IŠSILAISVINIMAS
IR KAS TOLIAU?

A. Mauragis

Šiandien vakarų civilizacijoje vyksta 
gilus persiformavimas vertybių, keičiasi 
pažiūros ir socialinė padėtis, keičiasi ir 
gyvenimas, ir turės pasikeisti mūsų 
pasaulis: į gerų ar į blogų pusę. Ateina į 
scenų moterys. Tas moterų atkilimas, 
daugelio moralistų ir mokslo žmonių buvo 
sutiktas pasitenkinimu, nes buvo tikėta, kad 
moterys, būdamos švelnesnės, jautresnės, 
pakeis žiaurių realybę. Taip reikalinga 
socialiniame gyvenime meilė ir taika, 
teisingumas ir moralė gilesnį supratimų ir 
įvertinimų ras pas moteris, negu pas vyrus, 
kurie nuo neatmenamų laikų tebėra įpratę 
laikyti ginklų savo rankose ir niekaip negali 
susigyventi su visuotina meile ir taika.

Moterų teisių lygybės klausimas iškilo tik 
XIX a. pabaigoje Anglijoje, bet tai buvo tik 
pirmųjų pavasario kregždžių pasirodymas. 
Tik XX a. pradžioje, tuoj po Pirmojo pasau
linio karo, moterims buvo pripažintos 
politinės lygios teisės rinkimuose į parla
mentus ir į kitas valstybės įstaigas. Daug 
Europos valstybių — Airija, Austrija, 
Čekoslovakija, Danija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Luksemburgas, Lenkija, Olandija, 
Norvegija, Suomija, Švedija, Vokietija, 
vėliau ir JAV. (1920.8.26) ir kt. suteikė 
moterims lygias teises ir sukūrė didelę viltį 
amžinai taikai.

Daugelis į tų naujų moterų judėjimų 
žiūrėjo kaip į naujo ryto ateinančių šviesų, 
kuri augs ir didės, nešdama jaukių namų 
šilumų, taip reikalingų socialiniam 
gyvenimui. Deja, viltys nepasitvirtino. Sų- 
moningai ar nesųmoningai moterų judėji
mas pateko į politikierų rankas, kurie joms 
siūlo naujas galimybes valdyti pasaulį. Mū
sų demokratiniame pasaulyje balsų me
džioklė yra pati svarbiausioji valstybės 
gyvenimo funkcija. Gudrūs politikieriai 
žino, kur ir kaip tuos balsus lengviau su
medžioti. Kaip politikieriams svarbu balsai, 
taip moterims karjera. Teiginiui įrodyti 
pavyzdžių galima visur rasti, bet aš minėsiu 
Australijų — kraštų, kurį geriau pažįstu. 
Australija turi moterų ministerijų — The 
Minister of the Office for the States of Wo
men, kuri rūpinasi, kad moterys nebūtų 
kokiu nors būdu diskriminuojamos, kad 
moterys gautų darbų, kad aktyviai dalyvautų 
valdžioje ir kad visur būtų išlaikyta vienoda 
proporcija. Nors teisės plotmėje lygybė jau 
yra pasiekta, tačiau gyvenime jos dar tebesi
jaučią skriaudžiamos, esančios žemesniame 
laipsnyje, papročių, kultūros ir religijos var
žtų tebevaržomos. Taigi reikia tas kliūtis 
nugalėti ir vyrus prisivyti. Kai besirungian- 
čios politinės partijos nebeturi kų daugiau 
pasiūlyti, kaip lygybę, tai vis tiek išradin
gieji politikieriai randa būdų moterim suvi
lioti ir patraukti savo pusėn. Australijos 
ministras pirmininkas neseniai paskelbė 
Darbo partijos programinius punktus moterų 
atžvilgiu. Jis nurodo, kad moterys nepa
kankamai aktyvios politiniame darbe, kad 
darbo srityje jos dar nepasiekė joms pri
klausomos proporcijos, kad 64% dirbančių 
moterų yra žemesnių kategorijų darbuose: 
raštinėse, pardavėjų ir valytojų tarnybose, 
sporto ir poilsio darbuose. Nebėra vyriškų ir 
moteriškų darbų, taigi moterų laukia uni
versitetų katedros, parlamentai, inžinerija, 
kariuomenė ir kt. Jo vyriausybė žiūrės, kad 
visos durys būtų atdaros moterims ne tik į 
valdiškas vietas, bet ir privačias.

Nereikia sakyti, kad ministras pirminin
kas tapo populiarus tarp moterų ne tik kaip 
“sexy”, bet ir kaip didelis moterų teisių 
rėmėjas. Už tat visi kiti reikalai, kaip 
valstybės saugumas, užsienio ir kt. reikalai 
nukišami į paskutinę vietų.

Išvada aiški: kadangi vietų nėra tiek, kiek 
nori, tai vyrams tenka iš savo pozicijų 
pasitraukti. Tegul jie vaikus augina ir jais 
rūpinasi. Bet vyrai nėra linkę taip greitai 
naujai tvarkai paklusti, namuose nesėdi, 
gyvena klubuose, linksminasi su kitomis re
storanuose, todėl ir skyrybos pasidarė ne
beišvengiamos. Sydnėjuje skyrybų bylų tiek 

atsirado, kad ištisus metus reikia laukti 
eilės. Nekantrūs klientai daužo teismo 
langus, deda bombas po teisėjų durimis ir 
šaudo teisėjus. Dabar skyrybų teisėjus 
saugoja policija, prie jų namų stovi sargyba.

Taip moterys laisvinasi iš vyrų jungo, iš 
šeimos vergijos, iš senos kultūros papročių. 
To laisvinimosi pasekmės žiaurios: vaikai 
praranda tėvus, nėra kas jais besirūpintų, 
todėl sparčiai auga kriminalistai, tamsiose 
gatvėse, parkuose nebeliko saugumo, vie
šoji nuosavybė vandališkai naikinama 
traukiniuose, stotyse ir visur, kur tik kų 
galima sunaikinti. Tai, be abejo, yra tų ne
laimingų žmonių, be tėvų gatvėse išaugusių 
vaikų šaukiantis protestas prieš tokį motinų 
išsilaisvinimų. Tačiau taip toli politikai ne
galvoja, jų rūpesčiai nesiekia toliau ka
dencijos pabaigos. Čia kaip tik ir atsiveria 
demokratijos silpnoji pusė, kad ji gyvenimo 
neplanuoja ilgesniam laikui. Tai gali pa
tvirtini ir JAV užsienio politika, privedusi 
pasaulį prie atominio karo grėsmės, nes ir 
ten politikams rūpi pirmoje vietoje surinkti, 
visus, tarp jų ir moterų balsus.

Su moterų išsilaisvinimu yra tampriai 
susijęs ir sekso išplitimas. Tas palaidumas 
šeimoje, moralinių normų ir religinių 
papročių nepaisymas yra iškrikusių šeimų 
gyvenimo pasekmės, vedančios žmonijų į 
supuvimų. Moterų išsilaisvinimas pateko į 
rankas tų, kuriems nesvarbu, kokia bus 
ateitis. Svarbu, kad tik šiandien gerai. Daug 
vaikų ateina į pasaulį nelaukiami, ne
kenčiami, daug abortais išžudomi, todėl 
nenuostabu, kad tarp jaunimo turime tiek 
daug nusikaltėlių, savižudžių. Vaikai kal
tina tėvus, nes jiems pasaulis svetimas, 
šaltas, jie nekenčia civilizacijos ir pasaulio, 
nes tėvai jais nepasirūpino. Ateitis turės būti 
dar blogesnė, nes mes esame šios naujos 
eros pradžioje.

Negalima sakyti, kad senojoje mūsų 
krikščioniškoje sistemoje šeimose viskas 
buvo tvarkoje ir nebuvo jokio reikalo 
moterims ieškoti kokio nors išsilaisvinimo iš

21



“IŠSILAISVINUSIOS” MOTERS KLAUSIMU

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

“Pasaulio Lietuvio” 1984 m. 8 nr. A. 
Mauragis savo straipsnyje “Moterys, išsi
laisvinimas ir kas toliau?” labai stipriai 
smerkia šią dieną moters išsilaisvinimo ju
dėjimą, nueidamas net j tokius kraštutinu
mus, kaip ant ją suversdamas kaltę už nusi- 
kaltimp padidėjimą ir net atominio karo 
grėsmę . . . Niekur nei vienu žodžiu gerb. 
Mauragis neužsimena apie moteris, kurios 
savo talento ir nepaprastai stipraus charak
terio dėka dar gerokai prieš “išsilaisvini
mą” davė pasauliui ne vieną išradimą ar 
vertybę, net ir nedėkingo moteriai šimt
mečio nusistatymui nepajėgus užgniaužti jp 
genijaus. Tereikia paminėti tokias moteris, 
kaip Marie Curie mokslo srityje, Seimą 

papročip ar iš vyro valdžios. Apie tai yra 
nemažai prirašyta ir prikalbėta, visp 
argumentą čia neiškelsi, tačiau abejojan
tiems aš patarčiau pasiskaityti Marijos 
Stankaus-Saulaitės straipsnį — Nieks tokios 
neims. (Laiškas Lietuviams rugsėjis 1983).

Žinoma, jeigu žmonės nėra tobuli, negali 
sukurti ir tobulos šeimos. Tačiau, ar 
krikščionybė viską padarė iš savo pusės, 
kad moteris šeimoje ir už jos ribp būtp lygi 
savo teisėmis vyrui? Ne viską. O juk kaip tik 
krikščionybėje turėjo būti tarp vyro ir mo
ters tikroji lygybė. Juk Kristus atėjo 
panaikinti visus skirtumus tarp Dievo vaiką 
visi lygūs: ir žydas, ir graikas, ir vyras, ir 
moteris . . .

Dabar jau daug kas mato to išsilaisvinimo 
gąsdinančias pasekmes, bet to naujo kilimo 
jau nebesulaikysi. Kaip komunizmas atėjo į 
gyvenimą kerštu naikindamas seną kultūrą, 
taip ir moterą laisvės judėjimas ateina kaip 
potvynio srovė, naikindama krikščionybę. 
Jei kada mūsą kultūroje išnyktą šeimos, 
kaip dabar to siekiama, tai krikščionybės 
gyvenime nebeliktą pėdsaką. Ir neturėtume 
kuo guostis, kad tokia Dievo ištarmė — 
predestinacija. Ne, greičiau tai būtą teolo
ginė klaida — pastangos suderinti Evange
liją su Biblijos dvasia. Šitoje sintezėje 
išaugo krikščionis, kuris žemėje gyvena 
kaip žydas, o miršta su vilimi, kaip 
krikščionis.

Lagerloeff, Pearl Buck literatūroje, Clara
Schumann muzikoje, o šiuo metu Britanijos 
min. pirmininkę Margaret Thatcher arba In
dijos Indirą Gandhį, kad pripažinus ir 
moteriai lygybę prieš Dievą, kaip Jo kūrinį, 
sutvertą su visomis tomis pačiomis dvasios 
ir intelekto ypatybėmis, kaip vyras. Argi 
pamirštame ir mūsą Kataliką Bažnyčią su 
nepaprastu Dievo Motinos kultu ir dideliu 
skaičiumi šventąją moterą? Žinoma, iš 
dalies gal pagal kai kurią vyrą filosofiją 
moterim dera tik dirbti, kentėti, tylėti ir . . . 
nusileisti vyrams. Kitaip sakant, neturėti 
savo nuomonės.

Jis bando tvirtinti, jog davus moterims 
balsavimo teisę ir joms pagaliau leidus įeiti į 
politinį gyvenimą, buvo tikėtasi, kad staiga 
pasaulyje užviešpataus taika, nes moterys, 
anot autoriaus, “būdamos švelnesnės ir 
jautresnės, pakeis žiaurią realybę”. Koks 
naivus pasakymas! Juk tariamoji lygybė dar 
eina kūdikystės žingsniais, o pasaulis šimt
mečiais buvo valdomas tik vyrą. Vyrai 
apsprendžia tautą ir valstybią likimą, jie 
skelbia karus, jie kala ginklus, jie nustumia 
moteris, kad ir labiausiai užsitarnavusias ir 
talentingas, į antraeiles vietas. Ar ne tiesa, 
kad svarbiau kiekvienoje profesijoje yra tik 
tai, kas yra geresnis, kas daugiau sugeba. Gi 
moteris į “vyriškas” profesijas tik tada 
prasimuša, kai ji iš tikro yra ne tik gera, bet 
labai gera, veržli ir darbšti. Kiek svarbiąją 

J. KLEMKIENĖ 
MOTERIS

egzekutyvą negalėtą nei vienos dienos 
efektingai tvarkyti savo korporaciją be 
gerokai nustumtą, persidirbusią sekretorią? 
“Cherchez la femme” seniai sakė pran
cūzai, tvirtindami, kad šalia garsaus vyro 
visada yra stipri moteris.

Kaltina jis moteris už dabartinį moralės 
nuosmukį ir skyrybas. O kas gamina porno
grafinius filmus arba, viliodami jaunas mer
gaites įvairiais pažadais ir pinigais panau
doja jas šlykščiausiems pornografiniams 
žurnalams? Ir kas tuos žurnalus perka, tuos 
filmus žiūri? Ar moterys? Juk prostitucijos 
nebūtą, jei jos nepalaikytą vyrai. Pritrūkus 
klijentūros, prostitutės būtą priverstos eiti 
duoną užsidirbti kitu būdu. Ar ne?

Skyrybos ir antrą šeimą sudarymas irgi, 
anot autoriaus, yra moterą kaltė. Argi taip 
iš tikro yra? Juk kiekvienai naujai šeimai 
sudaryti reikalingas vyras, kuris pasiperša. 
Ir ne visas skyrybą bylas užveda moterys. 
Juk tiesa, kad kadaise skyrybos buvo beveik 
neįmanomos. Ką tada darė vyrai? Išeities 
nebuvo, skirtis “nepatogu”. Taigi, klestėjo 
meilužės, “išlaikomos damos”, o žmona, 
kuriai durys į viešą gyvenimą buvo už
darytos, turėjo sėdėti namie ir laukti savo 
negrįžtančio vyro. Moteriai buvo sunkiau 
turėti pašalinius romansėlius, nors ir tai 
pasitaikydavo. Kitaip sakant, skyrybos ir 
taip vadinamas išsilaisvinimas nėra vien 
moterą judėjimo padarinys. Tik dabar 
moteris nėra pasmerkta kentėti ir tylėti. 
Vyro neištikimybės nereikia toleruoti nei 
gyventi be vilties tarp keturią sieną, vystant 
ir ašarojant.

Jei anksčiau paminėjau vieną kitą į vie
šumą prasiveržusią moterį, tai ar kas nors 
kada nors sužinos, kiek talentą pražudė 
buvusi socialinė santvarka ir tradicija, kuri 
apsprendė moters gyvenimo tikslą tik jos 
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biologini y funkciją pagrindais. Žmonijos 
kultūros raida, civilizacijos pažanga būtą 
efektingesnės ir turtingesnės, jei moteris 
būtą visada buvusi pripažinta pilnutiniu 
žmogumi ir jai būtų sudarytos sąlygos siekti 
mokslo ar kurio nors užsiėmimo pagal jos 
Dievo duotus talentus?

Autorius piktinasi, kad motinai išėjus 
daryti karjerą, vyrams reikia saugoti vaikus. 
Na ir kas? Jei vyras yra prastas inžinierius, 
kurio pastatyti tiltai griūva ir lūžta viešbučių 
lubos, jo žmona yra gera gydytoja ar 
architektė, kodėl jis negali savo paties vaiky 
saugoti? Juk tai ir jo vaikai, bendras meilės 
vaisius! Žmogus turėtą rasti vietą ten, kur jis 
yra labiausiai tinkamas ir naudingas. Čia 
norėčiau priminti dar vieną faktą apie 
“vyriškus” ir “moteriškus” darbus. Kas
dieniniame gyvenime kiekviena moteris turi 
mokėti virti ir siūti ... ir 1.1. Bet garsiausi 
pasaulio virėjai yra vyrai ir į savo 
“gourmet” tarptautinį klubą atsisako pri
imti moteris. Taip pat geriausi siuvėjai, pa
minint ir garsųjį Londono “Seville Row”, 
yra vyrai. Reiškia, moteris namuose turi 
būti absoliučiai “universali” visose srityse, 
nors tam neturėtą ir jokią gabumą. Gi vyrai 
tuos darbus gali atlikti su dideliu pasidi
džiavimu, jeigu jie juos atlieka tik už namą 
ribą, “profesinėje” atmosferoje.

Laikas būtą, kad mūsą vyrai ne vien kriti
kuotą moteris, bet pažvelgtą ir patys į save. 
Tą “makalynę”, kurią jie sukūrė per tūk
stančius metą, dabar, anot Mauragio, per 
kelis dešimtmečius turi “atitaisyti” mo
teris, kuriai vis dar neleidžiama išeiti iš 
namą. Reikia ne “moteriškos” ar “vyriš
kos” lygybės, bet grynai žmogiškos: pagal 
talentą ir sugebėjimą.

KELETAS PRISIMINTINŲ METŲ DAINAVOJ

ONĖ ADOMAITIENĖ

Apie Dainavos ansamblį yra keletas 
leidimą, išleistą įvairią sukakčią progomis. 
Juos paruošė patys ansambliečiai. Tačiau 
ansambly nedalyvavę žmonės dažnai 
Dainavą priskiria vien St. Sodeikai. Tai ir 
iššaukė mano šį prisiminimą žiupsnelį.

Dainavos ansamblio įsikūrimo pradžia 
yra 1945-ieji m. Hanau tremtinių stovykloj. 
Suorganizavo ansamblį muz. VI. Adoma
vičius, dirigavo J. Žemaitis, taut, šokius 
pravedė S. Radzevičiūtė.

Dainavon įstojau jau persiorganizavimo 
metu, kada dirigentu buvo muz. B. Jonušas. 
Balsus tikrino trijų muzikų komisija: B. 
Jonušas, V. Adomavičius ir E. Gaučienė. 
Choristai, su mažomis išimtimis, turėjo 
pasižadėti ir tautinius šokius šokti, kuriems 
tada vadovavo L. Valiukaitė. Buvo ypač 
kviečiami jauni žmonės, chorui tinkamais 
balsais, be jokių solistinių pretenzijų.

Prasidėjo kruopštus pasiruošimas. Re
pertuaras buvo numatytas platus ir sunkus. 
Šalia lietuvių liaudies dainų, teko mokytis ir 
pasaulinio masto operiniai kūriniai: maršas 
iš D. Verdi operos “Aida”, Wagnerio 
Lohengrin ir St. Šimkaus Pagirėnų Saulės 
himnas. Mane lydi tie prisiminimai visą 
gyvenimą, kaip uoliai buvo ruoštasi, kiek 
džiaugsmo ir nusiminimo patirta nesisekant. 
Kilusi iš provincijos ir tik gimnazijos 

choruose tedainavusi, pasijutau nepaprastai 
didingame ir, beveik mano jėgas virši
jančiame, žaviam sūkury. Buvo kartu ir 
malonu, ir baisu! Jauni balsai, aukštos 
gaidos, dirigentas labai reiklus, absoliučios 
klausos: jam jau “pro šalį” nenudainuosi! 
Ak, varge mano, kaip sunku! Suprato tai 
mūsų vadovai, ir administratoriaus K. Mikla- 
ševičiaus pastangomis buvo pasamdyti du 
vokiečiai mokytojai: vienas vyrams, kitas 
moterims. Lavinome balsus dainuodami 
pratimus, kol pagaliau pasiekėme visas 
reikiamas plonybes ir aukštybes. Daug 
vargo ir darbo valandų įdėjo dirigento pa
dėjėjai — VI. Adomavičius su J. 
Adomaičiu.

Antrai programos daliai buvo numatyta 
Kryžkelė. Tai muzikinis veikalas iš lietuvių 
tremtinių “odisėjos”. Pavaizduota porelė , 
bepaliekanti savo kraštą, atsidūrusi kryž
kelėj ir nežinanti, kur keliauti nei kur sustoti 
. . . Jiems besiilsint iškyla iš pasąmonės 
gimtos šalies vaizdai: dainos, muzika, šo
kiai, linksmas jaunimo krykštavimas. Čia 
šalia chorą buvo įvesta taut, šokiai ir kaimo 
kapela, kuriai vadovavo J. Adomaitis. Po 
valandos sapno vėl realybė, vėl tremtinią 
pora kryžkelėj. Veikalą parašė A. Škėma ir 
pats jį režisavo. Dekoracijomis rūpinosi dail. 
K. Jezerskas, padedant visam ansambliui.

Dalis dainaviečią po dainą ir šokią pynės 
“Kryžkelėje” pastatymo 1947 m. 
Hanau. Iš dešines į kairę primoj eilej trečias 
dramaturgas A. Škėma; septintas VI. 
Adomavičius chormeisteris-akompanistas; 
antroj eilej iš dešines trečia L. Valiukaite 
taut, šokių vadovė; septintas J. Adomaitis 
instr, dalies vad. ir chormeisteris; vidury K. 
Jezerskas dailininkas; Br. Jonušas di
rigentas; K. Miklaševičius administratorius.
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Laiko stovykliniame gyvenime guvo 
“marios”, tai repetuodavom kasdien po 
keturias valandas. Šokėjai sportuodavo, 
mankštą atlikdavo, kad stiprintų jėgas, nes 
vadovė L. Valiukaitė buvo griežta ir reikli.

Priartėjo didysis pasirodymas! Genera
linė repeticija užsitęsė visą ištisą dieną, iki 
vėlyvos nakties. Koncertas pasisekė — visi 
laimingi! Publika net ašarą nubraukė. 
Sveikinimai, linkėjimai! Tai buvo 1947 m. 
Hanau stovykloje, Dainavai vadovaujant B. 
Jonušui. Tai, mano nuomone, buvo Daina
vos žydėjimo laikotarpis. Narių tada buvo 
arti šimtinės.

Dainava man įdiegė širdy didelę meilę 
dainai, kuri mane lydi jau daugelį metų. 
Dainavoj savo pirmuosius žingsnius pradėjo 
ir žymi mūsų primadona Dana Stankaitytė. 
Dainavome kartu ir niekas iš mūsų net 
nenujautėme, kokia garsenybė yra mūsų 
tarpe. Kartais, kai reiklusis mūsų dirigentas 
(net su piktumu) mėgindavo iš mūsų 
sopranų išgauti pianisimo ir nepasisekdavo, 
mes, merginos, slapta šnairuodavom į 
Daną ... O ji, pasirodo, turėjo tokį galingą 
balsą, kad net tylus jos dainavimas garsiai 
skambėjo. B. Jonušas, turbūt dar nenujautė 
tada, kokį talentą jis po savo sparnu 
brandino. Tik vėliau St. Sodeika Daną 
išvedė į plačiuosius dainos horizontus.

Daug buvo keliauta ir dainuota vokie
čiams, amerikiečiams kariams, ukrai
niečiams, bet daugiausia lietuviams trem
tiniams, išblaškytiems po tolimiausius 
Vokietijos kampelius.

Nebeprisimenu vargų ir sunkumų, bet 
mintyse likosi jaunystės džiaugsmas, dainos 
skambesys! Guodėme tremtinių širdis, o tuo 
pačiu ir sau skaidrinom benamių nuotaikas.

Prasidėjo emigracijos karštligė! Galutinai 
įsitikinus, kad Tėvynėn grįžti jokių vilčių 
neliko, o atsiradus galimybei į užsienius 
emigruoti, džiaugėmės. Tačiau, kai atėjo 
valanda su senute Europa atsisveikinti, buvo 
skaudu ir beveik beviltiška. Teks atsisvei
kinti su Dainava ir gal visam laikui . . . 
Dainaviečiai planavo emigruoti kompaktine 
mase, bet tai buvo tik svajonės. Mūsų 
šaunioji ansamblio valdyba, vadovaujama 
A. Dzirvono, išvykstančius atsisveikindavo 
ir apdovanodavo. Kai pavartau ansamblio 
dovanotą, jau stipriai apgeltusią dail. A. 
Dargio Lietuviškų Vestuvių knygą, net širdį 
nudiegia įrašas: “. . . Būdami svetimoj, 
aplinkoj, dainuokite mūsų liaudies melodi
jas ir turėkit vilties, jog ateis toks metas, 
kada mes visi kartu su daina į laisvą Tėviškę 
sugrįžti galėsime.” Deja, deja, kelio į laisvą 
Tėviškę dar vis nematyti, o daugelis mūsų 
dainos brolių jau Anapus iškeliavo . . .

Tačiau tie linkėjimai vis gyvi širdy ir viltis 
rusena, kad vis dėlto jei ne mes, tai 
ateinančios kartos grįš, tikrai grįš!

Papildymas prie G. Breichmanienės 
straipsnio — Liet, tautinio šokio atgimimas 
Lietuvoje, “Moteris”, 1984 m. Nr. 4, kur 
rašoma: “Amerikiečių zonoje veikė 
“Dainavos” ansamblis, vad. muz. Sodei
kos, Gaspero Veličkos ir Albertinos Ličkū- 
naitės”. Čia G. Breichmanienė tikriausiai 
turi galvoje Tautinį ansamblį, veikusį 
Wiesbadene. “Dainava” veikė Hanau 
stovykloj, muzikinės dalies vad. komp. Br. 
Jonušas, taut, šokių vad. L. Valiukaitė. 
1949 m., Jonušui išemigravus ir Taut, 
ansambliui Wiesbadene pairus, Hanau, 
“Dainavą” perėmė muz. Stepas Sodeika. 
Papildant G. Breichmanienę, pažymėtina, 
kad M. Baronaitė mokė taut, šokius 1938 
m. Palangoj, vykusioj tarptautinėj mokytojų 
stovykloj, kur be pabaltiečių dalyvavo 
švedai, čekoslovakai ir suomiai. Stovykloj 
dalyvavo vien vyrai, tai mergaičių roles at
liko vyrai. Mano vyras Jonas Adomaitis, 
šokęs mergaite su partneriu čekoslovaku, 
šiltai prisimena tą vasarą ir mielą bei labai 
gabią pedagogę, savo mokytoją M. Baro
naitę. Jei kur pasaulyje ne lietuvių tautybės 
žmonės puoselėja liet, tautinį šokį, tai nuo
pelnas skirtinas M. Baronaitei.

O.A.

Naujo vyskupo sutiktuvės Toronto Prisikėlimo par. bažnyčioje, iš k.: prel. J. 
Tadarauskas, k. L. Januška, vyskupo sekretorius diak. R. Putrimas vyskupas P. 
Baltakis, provinciolas k. A. Simanavičius, k. B. Pacevičius, k. E. Jurgutis; dešinėje 
“Volungės” dainininkai kurie atliko programą, dirigavo D. Viskontienė.

KODĖL KUNIGŲ KRIZĖ?

Niekam nebeįdomu tapti kunigu. Tikrai 
kunigų eilės mažėja. Tačiau visi supranta 
kunigo reikalingumą.

Argi celibatas pastoja kelią? Ar per sunki 
karjera, ją pasiekus, einant tik 25 metus 
amžiaus, ar jautimasis netinkamu ir nesu
gebančiu Dievo tarnyboje?

Kunigystė nėra karjera, bet pašaukimas, 
kuris virš visko kitų tarnybai, vedant aske
tinį, santūrų gyvenimą.

Sunkumas yra tame, kad šių dienų vi
suomenė ieško naujo tipo kunigo. Be to, 
modemiška šeima, turinti ribotą vaikų 
skaičių, siekia patogesnio, turtingesnio 
gyvenimo, žvelgianti į aukštesnę vaikų kar
jerą, vengianti religinės orientacijos.

Pats kunigas šiandien užmiršo esąs šventa 
asmenybė, pasišventęs Dievui ir maldai. 
Kunigas šiame amžiuje tinkamas viskam: 
organizuoti, atstovauti, redaguoti, aktyviai 
dalyvauti socialinėje veikloje ir užmiršo 
savo tikrąjį pašaukimą — melstis, bendrauti 
su Dievu.

Tapti kunigu šiandien pasidarė išimtis.
Ignas
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• MOTERYS PASAULYJE Muzikė Dalia Viskontienė su 
“Volungės” dainininkais.

Vyskupo šventinimo proga Kennebunckport, Me. surengtos vėžią vakarienės dalyvės; 
apačioje iš k.: Sapijonienė, Vaitiekūnienė ir Tamulionienė.

Sol. L. Šukytė dainuoja Muenchen’o 
operoje, kur atlieka pagrindinius vaidmenis 
Mozart’o, Verdi ir kitose operose. Taip ji 
gastroliuoja ir kitose šalyse. Paskutiniu 
laiku su visu operos ansambliu aplankė 
Kiniją.

Lituanistikos katedra Čikagoje, Illinois 
universitete, pradėjo veikti. Skyrius vadina
mas -— Slavą ir baltą kalbą literatūros 
departamentu.

Jaunos pianistės Angelės Karaliūtės 
debiutinis koncertas įvyko Clevelan’de. 
Koncertą surengė “Meno bičiulią” grupė.

Sportininkė Natalija Leiputė, gyv. 
Australijoje, dalyvavo garsiose Anglijos 
Wimbledon’o teniso varžybose.

Aktorė E. Dauguvietytė-Kudabienė 
vaidina Kanadoje gamintuose filmuose ir 
komercinėse reklamose. Taip pat ji va
dovauja ir Hamiltono lietuvią dramos grupei 
“Aukuras”, kuris gyvuoja jau 34 metus.

Dėkojame už $50.00 auką “Moters” 
žurnalui, kurią paskyrė M. Petrauskas 
paminėdamas savo žmoną Stasę Petraus
kienę, mirusiąl984 m. birželio mėn,19d.
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• Šeimininkių 
kampelis

Veda L. MURAUSKIENĖ

Vištienos užkaindėliai
14 p. morky, piaustyty plonom riekelėm,
14 p. konjako arba brandy,
2 sv. vištienos be kauly,
1 svogūnas (mažas),
1 morka (maža),
1 štl. druskos,
14 štl. muskato riešuto milteliy,
1 kiaušinis,
3 št. aliejaus (augalinio),
2 št. šalto vandens,
!-'/> št. macymilty

arba kukurūzy krakmolo.
Morky riekeles troškinti konjake apie 5 min. 
ir išgriebti. Vištieną sukapoti stambiais 
gabalais. Ketvirtį vištienos sudėti į konjaką, 
nuimti nuo ugnies, uždengti ir palaikyti 45 
minutes, tada nusunkti. Likusią vištieną, 
svogūną ir morką perleisti per blenderį, kad 
gerai susmulkėtą. Sudėti į indą ir sumaišyti 
su marinuota vištiena, druska, muškato 
milteliais, kiaušiniu, aliejumi (2 št.) ir van
deniu. Pabarstyti mačy milty ir gerai iš
minkyti. Paimti mažas kepimo formeles 
(stiklo arba popieriaus), lengvai patepti alie
jumi, dugne įdėti marinuoty morky riekeles 
ir uždėti vištienos mišinį. Paviršiy išlyginti 
ir uždengti aluminijaus popierium (foil). 
Formeles sustatyti į kepimo skardą, įpilti 
vandens iki pusės formeliy. Kepti orkaitėje 
prie 325° apie 60 min. Kiek atvėsinti, išimti 
iš formeliy, sudėti į lėkšteles. Papuošti 
petražolėm.

Kumpio vyniotiniai
4 virto kumpio riekės,
4 belgišky endivijy saloty (endive),
2 št. majonezo,
1 št. citrinos sunkos,
2 kietai virti, kapoti kiaušiniai,
2 št. Dijon garstyčiy,
2 št. kapoty svogūny.

Kepimo formą patepti sviestu. Kiekvieną 
kumpio riekę plonai patepti garstyčiomis ir 
apvynioti apie endiviją. Sudėti į kepimo 
formą. Iš likusią garstyčią ir visą kitą priedą 

padaryti padažą ir užpilti ant kumpio. Kepti 
prie 375° apie 20 min.

Vištiena su obuoliais
4 št. riebalą,
1 supiaustyta gabalais višta,
8 kepimo obuoliai,
2 p. obuolią sunkos,

rudo cukraus, 
druskos, pipirą.

Keptuvėje išleisti riebalus ir pakepinti 
vištienos gabalus, kad gražiai paruduotą. 
Obuolius nulupti, išimti sėklalizdžius ir 
supiaustyti į 4 dalis. Obuolius pavolioti 
cukruje. Uždengiamą apkepo indą gerai 
išriebaluoti, sudėti vištienos ir obuolią 
gabalus. Pabarstyti druska ir pipirais. Į 
keptuvę kurioje kepė vištiena supilti obuolią 
sunką, pašildyti, pamaišyti ir užpilti ant 
vištienos. Indą uždengti ir kepti prie 300° 
apie 3 vai. kol vištiena bus minkšta. 
Servuoti su virtais ryžiais.

Kriaušių pyragas
3 št.
2
1 P- 
16 p. 
% p.
12

miltą, 
kiaušiniai, 
pieno, 
plakamos grietinėlės, 
cukraus, 
vidutinią kriaušią, 
sviesto.

Kiaušinius, miltus, pieną ir grietinėlę iš
plakti blenderyje. Kriaušes nulupti, išimti 
sėklas, supiaustyti mažais šmotais ir su
maišyti su išplakta tešla. Stiklinį kepimo 
indą lengvai patepti sviestu, supilti paruoštą 
tešlą, ant viršaus pabarstyti cukrą, uždėti 
mažus sviesto šmotelius ir kepti prie 400° 
apie 45 min.

Obuolių Šarlotė
416 sv. kepimo obuolią,
10 riekią baltos duonos,
14 sv. sviesto,
1 P- rudo cukraus,
14 p. “calvados” brandy.

Duoną pakepinti keptuvėje su trupučiu 
sviesto, kad lengvai pagelstą ir išdėti ap
kepo kepimo formos šonus ir dugną. 
Obuolius nulupti, išimti sėklas ir supiaustyti 
į keturias dalis. Didesniame inde išleisti 
likusį sviestą, įmaišyti cukrą, sudėti 
paruoštus obuolius ir lengvai pamaišant 
pavirinti apie 10 minučią. Obuolius sudėti į 
apkepo formą, užpilti “calvados” ir už
degti, kad paviršius nudegtą. Kepti orkai
tėje prie 400° apie 30 min. Formą išimti iš 
orkaitės, kiek pravėsinti ir obuolius prislėgti 
lėkšte ar lentele, uždėti svorį apie 8-10 
svarą. Palaikyti, kad visai atšaltą. Servuoti 
pašildytą su plakta grietinėle arba vaniliniu 
pudingu.

Agurkų ir grybų užkandis
16 sv.
4 št.
1
1
2 št.
116 p 
% p.

14 p.
14 p.

grybu,
sviesto,
kapotas svogūnas,
agurkas,
rupią kvietinią ar ruginią miltą, 
pieno, 
tarkuoto sūrio, 
druskos, pipirą, 
saulėgrąžą sėklą, 
džiuvėsėlią.

Grybus nuvalyti ir supiaustyti. Svogūną 
pakepinti svieste (2 št.), sudėti grybus ir 
maišant lengvai kepinti, kad pagelstą. 
Likusį sviestą išleisti indelyje, įmaišyti 
miltus, maišant supilti pieną ir lengvai 
pavirinti kol sutirštės. Indelį nuimti nuo ug
nies, sudėti prieskonius ir sūrį. Maišyti kol 
sūris išsileis. Agurką nulupti, išpjauti 
sėklas, supiaustyti mažais gabalėliais ir 
sumaišyti su pakepintais grybais. Kepimo 
formą patepti sviestu, sudėti paruoštas 
daržoves, užpilti padažą.
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Džiūvėsėlius sumaišyti su saulėgrąžų 
sėklom ir pabarstyti ant viršaus. Kepti prie 
350° apie 40 min.

Obuoliniai tešlainiai
1 sv.
1 P-
3
2 št.
14
14 p.
14 p.

obuoliu, 
miltų, 
kiaušinių baltymai, 
cukraus, 
citrinos tarkuota žievelė, 
romo, 
alaus, 
riebalų virimui, 
cukraus pudra.

Obuolius nulupti, išimti sėklas ir supiaus- 
tyti skiltelėmis. Pabarstyti cukrumi (1 št.), 
užpilti romu, uždengti ir palaikyti apie 1 vai. 
Iš visų produktų sumaišyti tešlų ir lengvai 
įsukti išplaktus baltymus. Obuolius nusau
sinti, pavolioti tešloje ir iš abiejų pusių 
pakepinti karštuose riebaluose. Sudėti ant 
popierinės servietėlės, kad susigertų rieba
lai, tada pabarstyti cinamono milteliais ir 
cukraus pudra.

Brakolių daržovės 
414 sv. brokolių,
2 p. plakamos grietinėlės,
14 sv. sūrio (šveicariško, ementalio 

ir 1.1.), 
druskos, muškato, pipirų, 
truputį sviesto.

Brokolius gerai nuplauti ir nulaužyti 
puokšteles su koteliais (storo koto nenau
doti). Pavirinti mažame kiekyje vandens 
uždengtame inde apie 8 min., nusunkti van
denį. Užvirinti grietinėlę, kad sutirštėtų. 
Sudėti prieskonius, brokolius ir išmaišyti. 
Apkepo formų lengvai patepti sviestu, 
supilti brokolius su padažu ir pabarstyti 
tarkuotu sūriu. Palaikyti orkaitėje prie 400°, 
kad sūris išsileistų. Tinka prie mėsų ir 
žuvies.

Porai garstyčių padaže
6 sv. porų, tik balta dalis,
16 sv. sviesto,
414 sv. pomidorų,
2 kapoti svogūnai,
2 kiaušinio tryniai,
1 št. stiprių garstyčių,
1 sutrinta česnako skiltelė,

druskos, pipirų, vandens.
Naudoti porų baltų dalį. Supiaustyti 

pailgai į keturias dalis ir gerai perplauti. 
Sudėti į apkepo formų, pabarstyti druska, 
pipirais ir uždėti 2 št. sviesto. Ant lengvos 
ugnies pavirinti apie 8 min. Apkepo formų

uždengti dangteliu arba aluminijaus popie
rium, palaikyti orkaitėje prie 400° arba kol 
išgaruos visas skystis. Pomidorus nuplikyti, 
nulupti odelę ir išplauti sėklas. Su likusiu 
sviestu patroškinti kapotus svogūnus ir čes
nakų, kai suminkštės sudėti pomidorus ir vėl 
troškinti apie 5 min. Į dvigubų indų įpilti 
truputį vandens, sudėti trynius ir išplakti. 
Šildyti ir plakti. Sudėti garstyčias. Plakti 
tol, kol sutirštės. Į servavimo indų sudėti 
porus, ant viršaus uždėti pomidorus ir aplink 
užpilti garstyčių padažų. Tinka su paskru
dinta duona.

Šokolado tortas su šokoladiniu kremu

14 sv. virimo šokolado,
3 št. vandens,
14 sv. cukraus,
14 sv. sviesto,
3 kiaušinio tryniai,
3 št. miltų,
3 kiaušinio baltymai,
1 sv. saldaus šokolado,
2 p. plakamos grietinėlės,

Virimo šokoladų išleisti su 3 št. vandens 
dvigubame inde, apatiniame turi būti ver
dantis vanduo. Sudėti cukrų ir gerai iš
maišyti. Nuimti nuo ugnies, kai skystis bus 
drungnas, tada po truputį įsukti sviestų ir 
įplakti vienų po kito baltymus. Sudėti persi
jotus miltus ir išmaišyti. Gerai išplakti 
baltymus ir lengvai įmaišyti į šokoladinę 
tešlų. Torto kepimo išardomų formų iškloti 
vaškiniu popierium. Atsargiai supilti pa
ruoštų tešlų ir kepti prie 275° apie 40 min. 
Įbesti medinį pagaliukų. Pyrago vidus turi 
būti drėgnas, bet nelipti prie pagaliuko. 
Paruošti kremų. Saldų šokoladų išleisti dvi

gubame inde, supilti grietinėlę ir gerai iš
plakti. Nuimti nuo ugnies ir plakti. Kai pra
dės tirštėti, atskirti vienų kremo puodukų 
užpilui. Sutirštėjusiu ir atvėsusiu kremu 
aptepti torto viršų ir šonus. Padėti į šaldy
tuvų ir palaikyti per naktį. Pašildyti paliktų 
kremų puoduke, užpilti ant šalto torto ir 
servuoti.

Troškinta veršiena
3 sv. veršienos piaustytos mažais 

gabalais (stew),
114 štl. druskos,
14 štl. šviežiai maltų pipirų, 
2 kapotos skiltelės česnako,
1 štl. sutrintų kmynų,
1 štl. sutrintų pankolių (fennel),
2 lauro lapeliai,
16 p. balto vyno,
1 p. buljono,
1 maža galvutė kopūsto,
3 porai, tik, balta dalis,
14 sv. grybų,

petražolių, truputį krakmolo.
Mėsų sudėti į gerai uždaromų troškinimo 

indų. Sudėti druskų, pipirus, česnakų, 
kmynus, pankolius, lauro lapelius, vynų, 
buljonų ir uždengus troškinti ant labai leng
vos ugnies 2 valandas. Gerai nuvalyti ko
pūstų ir porų baltas dalis, nuplauti ir 
supiaustyti didesniais, pailgais gabalais. 
Sudėti ant mėsos ir vėl troškint kol mėsa ir 
daržovės suminkštės. Mėsų ir daržoves 
nusunkti ir laikyti šiltai. Nuo padažo 
nugriebti riebalus. Į jį sudėti nuvalytus ir 
supjaustytus grybus, patroškinti 10 min., 
įdėti šaukštelį krakmolo, kad sutirštėtų. 
Mėsų su daržovėm sudėti į servavimo indų, 
užpilti padažu ir pabarstyti petražolėm.

Ankštinių pupelių salotos 
5 št. sviesto,
1 kapotas svogūnas,
1 sutrinta česnako skiltelė,
1 pk. šaldytų ankštinių pupelių (9 oz),
114 št. miltų,
14 štl. druskos,
14štl. pipirų,
% p. buljono (vištienos),
14 p. pieno.

Keptuvėje išleisti sviestų, sudėti svo
gūnus, česnakų ir troškinti kol suminkštės. 
Maišant įberti miltus, sudėti prieskonius, 
supilti pienų ir buljonų. Maišant lengvai 
užvirti. Pupeles išvirti pagal nurodytų ant 
pakelio receptų, nusunkti ir sudėti į ser
vavimo indų. Užpilti paruoštų padažų ir 
lengvai išmaišyti.
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• Madų ir grožio 
pasaulis

Pavasaris nebetoli

Šalia prancūzišku “haute couture” 
madą, kurios vis dar paduoda toną visam 
pasauliui, svarbią vietą pradeda užimti ir 

tinkamą kvapą galima panaikinti tik labai 
ribotai. Tai priklauso nuo oro valymo 
aparato dydžio ir kainos. Maži ant stalo 
pastatomi modeliai mažai ką padeda. Ją 
išvalymo pajėgumas ribojasi tarp 4 ir 30 
procentą. Geresnius rezultatus duoda 
didesni oro filtrai, įjungti į bendrą šildymo ir 
vėdinimo sistemą, kurią kaina yra aukšta. 
Grynas oras yra labai svarbus mūsą 
sveikatai ir grožiui, todėl stenkimės jį 
paduoti tiesioginiai.

Iš pasikalbėjimo su žinoma 
rašytoja Barbora Cartland

Ji teigia, kad sutvarkymas moters veido 
(make-up) turi būti atliktas kiekvieną rytą, 
nežiūrint, ar ji eina kur ar lieka namie. Tai 
yra disciplina, kurios taip trūksta mūsą 
laikais. Toks sutvarkymas yra tolygus švarai 
ir tvarkingumui. Gaila, kad disciplinos 
nemokoma mūsą mokyklose, tas taip yra 
naudinga visam gyvenimui.

Ji pastebėjo, kad mūsą laiką jauni vyrai 
darosi protingesni, bet mergaitės atsiliku
sios nuo ją, nežiūrint, kad jos labai savimi 
rūpinasi — rūbais, malonumais. Ji pataria

kitą kraštą mados. Ypatingai pasireiškia 
itališki madą kūrėjai, ieškodami naują idėją 
arba atgaivindami senesnes. Nuo ją neatsi
lieka ir kiti, o ypač amerikiečiai ir vokiečiai. 
Dar nepraėjus rudeniui, rūbą industrijos 
vadovai jau pilnu tempu ruošėsi sekančią 
metą pavasario sezonui. Vykstančiose 
madą parodose daugiausia vyravo lengvi 
moteriški kontūrai, panaudojant sumoterin- 
tus vyriško stiliaus švarkus, marškinius, 
kaklaraiščius ir 1.1. Spalvos yra naudojamos 
gyvos, daug klosčią, daug priraukimą ir 
“daug koją”. Prieš dvidešimt metą padaręs 
perversmą madą pasaulyje “mini” sijonėlis 
bando vėl prasiveržti į pavirsią. Bet per tiek 
daug laiko daug kas pasikeitė. Pasikeitė ir 
motetą nuotaikos bei norai. Atsirado 
moterišką balsą pasisakančią prieš betkokį 
primygtiną madą diktavimą, o ypač tokį 
nevykusį kaip “mini”. Pasigirdus tokiom 
nuomonėm, kai kurie madą kūrėjai si
jonėlius nusiuntė atgal į siuvyklas pailgini
mui. Ilgis paliekamas individualiam apsis
prendimui. Tačiau trumpos mados atras ir 
pritarėją, ypač jaunuolią tarpe.

Oro valymas

Dažnai reklamuojama, kad įvairūs oro. 
filtravimo aparatai tik įjungus bematant pa
naikina dūmus ir įvairius kvapus, kambariai 
pakvimpa šviežiu pavasario oru . . . Tačiau 
iš tikrąją taip nėra. Dūmus, dulkes ir ne- 

mergaitėms rūpintis vyrais. Geriausios mo
terys yra įkvėpimas vyrams. Tam tikslui jos 
buvo sutvertos. Ją pastangos stumtis, muštis 
į viršūnes yra be reikalo. Jos nėra net arti 
viršūnės, gal tik išskyrus Indirą Gandhį, 
kuri nežiūrint to tebėra labai moteriška. 
Moterys čia yra agresyvios ir triukšmingos, 
per daug vyriškos, jos visą laiką bando ap
sieiti be vyrą. Mintis “Aš esu tiek gera kaip 
ir jis, kodėl jis turi turėti visus malonumus” 
yra mirtis betkokioms vedyboms.

Jei vedybos sugriūva, tai labai dažnai yra 
motetą kaltė. Ji tai sako iš patyrimo. 
Kiekvienos vedybos lengvai gali tapti nuo
bodžios, jei moterys nesistengia ją page
rinti. Vyras yra medžiotojas, duonos už
dirbėjus, nuomadinis gyvulys. Moterys — 
tai gėlės vedybose, jos neša grožį, roman
tiką, vien tuom, kad yra moterys. Tai ne
reiškia, kad jos turi būti lengvabūdės. Tai 
reiškia, kad moterys turi dėti pastangas kitus 
laimingais padaryti, stengtis daryti tai, ką 
kiti nori. Moteris turi suprasti, kad vyras 
nori atjautimo, užuojautos, švelumo, bet 
visą labiausiai jis nori, kad jo žmona būtą 
jam motina, žmona ir meilužė viename as
menyje. Tai turėtą būti visą motetą idealu, 
nes vedybos padarytos joms. Vedybos
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Vyriški siluetai

įsteigtos moterims apsaugoti. Todėl paleng
vinimas skyryboms gauti visai kvailas da
lykas. Per skyrybas moteris viską praranda 
nieko negauna atgaudama laisvę. Vedybos 
— tai geriausia investacija, kurią moterys 
gali padaryti.

Aprangos pritaikymas

Kokios bebūtą mados, visada reikia 
stengtis taikyti stilią ir spalvas prie savo 
asmenišką poreikią. Drabužiai turi būti pa
renkami tinkamo dydžio, nežiūrint ar jūsą 
sudėtis yra stambesnė ar laibesnė. Blogai 
atrodys plona moteris, dėvinti per ankštus 
drabužius, o dar blogiau — stambi, dėvinti 
per didelią išmierą suknelę. Nukrypimus į 
vieną ar į kitą pusę galima išlyginti pritai
kyta apranga. Pvz. nežiūrint ką mados 
diktuotą, jei jūsą liemuo yra ilgas, patartina 
dėvėti platą diržą, o trumpam liemeniui vi
sada geriau tiks siauras dirželis. Aukštom ir 
plonom moterim yra lengviau pasirinkti 
įvairesnę aprangą, jos gali dėvėti sunkesnią 
audimą medžiagas, išmargintas stambes
niais ornamentais, plačius ir banguojančius 
modelius. Tačiau labai aukštos turėtą vengti 
trumpą ir aptemptą švarkelią. Žemesnio 
ūgio moterim visada geriau tinka trumpesni 

švarkai, dvieją dalią suknelės su švarke
liais, lengvi paraukimai ir mažesni orna
mentai. Aprangos ilgis irgi turėtą dau
giausia priklausyti nuo jūsą išvaizdos, o 
ypač koją formos ir ilgio. Sunkią medžiagą 
ir siauresni drabužiai turėtą būti kiek 
trumpesni negu ploną ir plevėsuojančią 
medžiagą suknelės. Drabužiai, kurią ilgis 
yra žemiau vidurio blauzdą, trumpina ir 
sunkina, todėl sau tinkamą ilgį reikia labai 
apgalvotai pasirinkti. Pritaikant sau aprangą 
reikia žiūrėti, kokio stiliaus drabužiuose jūs 
geriausiai jaučiatės ir kokie drabužiai 
geriausiai pabrėžia jūsą asmenybę. Vienai 
geriausiai tiks ir ji geriausiai jausis tik 
dėvėdama aprangą su įvairiais paraukimais, 
plačiomis rankovėmis bei didelėmis apy
kaklėmis, klostuotais sijonais, kaspinais, 
žvangančiais retežėliais ir apyrankėmis. 
Kita jausis patogiausiai dėvėdama kiek 
daugiau klasikinio pasiuvimo modelius: tie
sią liniją sukneles, sportinius švarkus, įvai
rius kostiumėlius, ramesnią spalvą ir orna
mentą medžiagas, ribotą skaičią papuošalą 
ir kitą priedą.

Pagrindinius madą stilius galima skirstyti 
į: dramatišką, sportišką, natūralą, jaunat
višką, romantišką ir klasikinį. Tvirtą ribą 
jiems nustatyti negalima, nes dažnai jie 
nukrypsta, maišosi ir susikryžiuoja. Šią 
stilią pagrindinė įtaka jaučiama bendroje 
išvaizdoje, rūbą pasirinkime, šukuosenoje, 
kosmetikoje, papuošaluose ir visuose prie
duose. Bet pagrinde madą stiliai daugumoje 
atitinka asmenišką charakterį ir polinkius. 
Pvz. teatro aktore dažniausiai pasirinks 
dramatiško stiliaus, ryškesnią spalvą, iš
šaukiančią ornamentą aprangą su origina
liais priedais. Tuo tarpu gera sportininkė 
geriau jausis dėvėdama sportinio natūralaus 
stiliaus aprangą su jai tinkamais priedais. 
Romantiško stiliaus apranga daugiausia 
pabrėžia moteriškumą. Šis stilius geriausiai 
tinka ir turinčiom apvalesnes formas. Čia 
vyrauja lengvesnės medžiagos, švelnesnės 
spalvos ir pasiuvimo linijos. Jaunatviško 
stiliaus apranga tinka tik jaunom mergaitėm 
ir niekam daugiau. Prieš keletą metą, 
užėjusi “mažą- mergyčią” mada, daugelį 
vyresnią motetą, kad ir turinčią idealias 
kūno išmieras, pavertė pasigailėtinom 
karikatūrom. Klasikinė apranga daugiausia 
yra mėgiama motetą profesionalią, dir
bančią viešame gyvenime. Tačiau šio 
stiliaus apranga neturėtą pavirsti vyrišką 
uniformą ir kostiumą nuobodi kopija. Ir 
klasikinio stiliaus paltai, kostiumai, švarkai 
ir suknelės turi turėti tam tikrą moterišką 
akcentą savo linijose, spalvose ir visuose 
prieduose.

• SVEIKATA

VAISTINIAI AUGALAI

JONAS PRUNSKIS, 
diplomuotas chemikas

Vaistinią augalą yra gana daug. Apie juos 
teko studijuoti (spec, botanika) du semestrus 
po tris kartus savaitėje, tačiau čia aprašau tik 
dažniau vartojamus. Vaistinią augalą 
reikšmė nemažėja, tik dabar vartoja ją al
kaloidus, glikozodus ir kitus, koncentruo
toje formoje, t.y. ją ekstraktus. Jie yra labai 
striprūs ir vartojama tik su gydytojo receptu 
labai mažose dozėse. Yra augalą, kurie vei
kia gana stipriai ir patys, pvz., kada va
dovavau vaistą fabriko tyrimą laboratorijai, 
armija atsiuntė smulkiai sumalto augalo 
(dabar nebeprisimenu jo pavadinimo) ir 
prašė ištirti jo alkaloido procentą su 
perspėjimu, kad jo dulkės yra pavojingos 
akią, kvėpavimo ir burnos gleivinėms 
plėvelėms ir gali iššaukti odos uždegimą — 
dermatitą. Teko man tirti tą augalą su kauke, 
pirštinėmis ir specialiu švarku, naudojant 
feną. Armija to augalo miltelius naudojo 
prieš parazitus tropikiniame klimate karei- 
vią bazėse.

Dabar augalinės kilmės vaistus vartoja 
moterišką ligą gydymui 80%, širdies ir 
kraujo ligą 70%, o kepeną, skrandžio bei 
žarną gydymui apie 65% vaistą augalinės 
kilmės.

KMYNAI. LOT. CARUM CARVI. 
Tai lietuviams gerai žinomi augalai. Ją 
sėklas Lietuvoje dėdavo į sūrį, duoną ar į 
alkoholį skonio pagerinimui. Kmyną vai
siuose yra apie 5% eterinio aliejaus, kaip 
svarbiausia veikiančioji dalis, be to, ją 
sėklose yra apie 17% riebalą, 21% baltymą, 
daug rauginią medžiagą, flavonoidą, kvar- 
cetino ir kitą. Kmyną grūdą arbatą vartoja 
virškinimo traktui stiprinti, peristaltikai bei 
sekrecijai žadinti. Žarnyne mažina puvimą 
ir rūgimą. Ją eterinį alieją vartoja vaistą 
skoniui bei likerią ar degtinės kvapui ir 
skoniui pagerinti. Vidurią veikimo pagerini
mui juos patariama vartoti su ramunėlėmis 
ir mėtomis. Vaistinėse prašyk: Fruct. Carvi 
50 gram, (kmynai), Fol. Methae piperitae 
(mėtos) 30 gram., Fl. Chamomolae ra
munėlės) 20 gramą. Sumaišius po valgomą 
šaukštą, užpilti verdančio vandens stiklinę ir 
per 2 ar 3 kartus dienoje išgerti.
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VALGOMAS KRIENAS. Jis turi bea- 
zotinią medžiagų 15%, 3% ląstelines, C 
vitamino, lizocimo, antibiotinės medžiagos 
ir kitą. Jį gana plačiai vartoja kaip prieskonį 
prie mėsos. Liaudies medicinoje vartojo 
virškinimo skatinimui, apetito žadinimui, 
šlapimo varymui. Sutrintą šakny tyrė tinka 
aštriems įtrynimams. Dideli kiekiai krieno 
dirgina skrandį ir žarnas, o gali net sukelti ją 
uždegimą.

PIPIRMĖTĖ. LOT. MENTHA PIPI- 
RITA. ANGL. PEPPERMINT. Tai Lie
tuvoje žinomas augalas, augąs darželiuose. 
Jy lapuose yra apie 3% eterinio aliejaus — 
veikiantis pradas mentolis, mentanas ir kiti. 
Mėtos turi daug rauginią medžiagą, 
cukraus, organinią rūkščią, pektiną, vita
miną bei mineralą. Vaistams vartoja lapus ir 
iš jo išskirtą eterinį alieją. Lapą arbata var
tojama žarnyno reguliavimui, kvėpavimo 
taką gydymui, jaunus lapus vartoja kaip 
maisto prieskonį. Ją eterinį alieją vartoja 
gėralą, muilo, pudrą gamyboje — kosme
tikoje. Jei pirksi vaistinėje — prašyk: Fol. 
Menthae Pip.

PAPRASTOJI PUŠIS. LOT. PINUS 
SILVESTRIS. Ji visiems lietuviams gerai 
žinoma. Vaistams vartoja ją pumpurus. 
Juose yra 1.5% eterinio aliejaus, rauginią ir 
karčiąją medžiagą. Pumpurą nuoviromis 
gydoma kvėpavimo taką ligos garą 
formoje, šlapimo varymui. Iš spyglią 
daromos gydomosios vonios. Iš pušą saką 
pagamintas terpentinas vartojamas aštriems 
įtrynimams prie reumato. Terpentino daug 
vartojama industrijoje. Vaistinėje pumpurus 
perkant prašyk: Gemmae Pini.

RAMUNĖLĖS. LOT. MATRICARIA 
CHAMOMILLA. ANGL.
CHAMOMILE. Tai gana gerai lietuviams 
žinoma vaistažolė. Ją Lietuvoje kiekviena 

šeima turėjo prisirinkusi ir vartodavo ją ar
batą nuo visą ligą. Bumą plaudavo nuo 
danties skausmo. Į vidą jį vartoja nuo 
kosulio, pilvo negalavimą ir panašiai. Jos 
turi apie 0.5% eterinią alieją, kurie susideda 
iš visos eilės veikiančią pradą. Jie turi daug 
karčiąją, riebiąją rūkščią, vitaminią bei 
mineralinią ir kitą medžiagą. Ramunes var
toja nuo skrandžio spazmą, viduriavimą, 
bumai skalauti, jos mažina skausmą. Arbata 
tinka ir nuo lengvą kvėpavimo taką susirgi
mą. Ją eterinis aliejus mažina dują susi
darymą viduriuose ir veikia kaip švelnus 
dezinfekuotojas. Gerai jomis plauti galvos 
plaukus, nes dezinfekuoja odą ir stiprina 
plauką šaknis, o plaunant veidą suteikia 
maloną antspalvį. Stiprios ramunią nuo
viros nudažo ir plaukus. Perkant vaistinėje 
prašyk: Fl. Chamomillae. Vartojant į vidą, 
šaukštą įpilk į I litrą verdančio vandens ir 
gerk po pusę stiklinės 2 kart per dieną bei 
skalauk bumą.

RUSMENĖ LOTN. DIGITALIS. 
ANGL. FOXGLOVE. Ją yra kelios rūšys, 
todėl turi tiek lietuviškus, tiek lotyniškus 
kelis vardus. Ją gydomoji galia yra lapuose. 
Veikantieji pradai yra glikozidai. Kadangi 
lapuose glikozidą stiprumas priklauso nuo 
dirvožemio ir vietovės, o, be to, yra labai 
nepastovūs, tai vartojami ne lapai, bet paga
minti iš lapą preparatai, kurie veikia į širdį 
stimuliuojančiai. Digitalio glikozidas veikia 
į širdį ir stiprina jos muskulą bei jos susi
traukimą ir tuo padidina kraujo spaudimą ir 
širdies toną; jis veikia ir šlapimą varančiai. 
Iš rusmenės pagaminama daug įvairiais 
pavadinimais glukozidą, tačiau ją veikimas 
yra ankščiau minėtas. Iš rusmenės paga
minti glukozidai (nesvarbu kokį vardą turi) 
yra labai stiprūs ir ją vartojimą kontroliuoja 
gydytojai. Digitalio preparatus vartoja dau
guma širdies ligonią. Digitalio lapą arbatą 
negalima be gydytojo nurodymo naudoti.

VALERIJONAS. LOT. VALERIANA 
OFFICINALIS. ANGL. VALERIAN. Jis 
Lietuvoje buvo gana paplitęs ir ten jį plačiai 
naudojo kaip šakniastiebį su šaknimi. Jo 
šaknyje yra apie 1% eterinio aliejaus, 
susidedančio iš įvairią pradą. Jis turi daug 
alkoloidą bei veikiančią glikozidą, mineralą 
ir rauginią medžiagą. Jis kaip ir ramunės 
plačiai vartojamas. Jį vartoja prie nervą 
sistemos suirimą, nemigos, isterijos, rau- 
meną spazmą, skydinės liaukos hiperfukci- 
jos. Jo nevartoti prie skydinės liaukos 
susilpnėjimo. Valerijonas veikia stuburkau
lio nervą sistemą ir veikia nervus raminan
čiai. Į inkstus veikia šlapimą varančiai. 
Valerijonas gera vartoti su ramunėmis. 
Paimk po šaukštą be kaupo abieją, su
maišyk, supilk į 1 litrą verdančio vandens ir 
po valandos gerk 2 kart per dieną po pusę 
stiklinės. Arba vartok tinktūrą. Vaistinėje 
prašyk: Tinct. Valerianae 10 gramą ir gerk 
10 ar 15 lašą, užlašintą ant cukraus ar su 
vandeniu po 2 ar 3 kartus per dieną.

ŠIEK TIEK APIE UOG AS, ŽEMUOGĖ. 
LOT. FRAGARIA VESCA, ANGL. 
STRAWBERRY. Jas visi žino. Jose yra 
apie 9% cukraus. Organinią rūgščią jose yra 
1.5%, kaip citrininės, obuolią, salicilo ir 
kitą. Jose yra vitaminą, pektino, eterinio 
aliejaus, mineralą ir kitą vertingą medžia
gą. Vaistams vartoja uogas ir lapus. Juos 
vartoga prie inkstą ir kepeną ligą, vitaminą 
stokos, virškinimo trakto negalavimo, 
šlapimo išskyrimo, mažakraujystės. Taigi 
žemuogės — geras maistas ir gerina 
sveikatą, tačiau vartojant didelius kiekius 
skydo liaukai negerai, pasisavina jodą.

JUODASIS SERBENTAS, LOT. RIBES 
NIGRUM. Ją augdavo senuose soduose, 
krūmuose, drėgnose vietose. Ją uogose 
daug vitaminą, organinią rūgščią, apie 10% 
cukraus. Jos turi eterinią alieją, mineralą ir 
kitą. Gydomosios galios turi uogos ir lapai. 
Stiprina širdį ir kraujagysles. Vartoja prie 
skrandžio ir žarną negalavimą. Išskiria 
daugiau prakaito ir šlapimo.
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MĖLYNĖ, LOT. VACCINIUM MYR- 
TILLUS. Lietuvoje auga raistuose ir 
mums gerai žinomos. Jose yra apie 6% 
cukraus, vitaminu, raugintų medžiagų apie 
20%, glikozidų, mineralinių druskų, 
eterinio aliejaus ir kitų. Gydančiai vartoja 
žalias arba džiovintas uogas ir lapus. Uogas 
vartoja nuo viduriavimo, kraujavimo ir 
virškinimo trakto sekrecijai pakelti, žarnų 
bei skrandžio kataro, mažakraujystės, o 
suspaustų mėlynių košę tepti nuo egzemų, 
nudegimų. Perkant vaistinėse prašyk: Fruct. 
Myrtilli.

Pabaigai noriu priminti, kad vaistinių au
galų nevartok per ilgai, nes organizmas prie 
jų pripranta ir pasidaro neigiami kūno 
dirgikliai. Pavartojęs 2-3 sav., padaryk 
mėnesį pertraukų. Jeigu nori pasigaminti 
vaist. augalų nuovirų, tai augalus apipilk 
verdančiu vandeniu vekavimo inde ir gerai 
užsuk, kad garai neišeitų, nes išgaravus 
eteriniams aliejams, tu gersi tik rudų skystį 
be efekto. Pasigamink 1 ar 2 dienoms ir 
laikyk ne saulėje.
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