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Laikas ir žmonės

40metųsu„Moterųgyvenimu”
StasėE.Semėnienė

Pa ra šy ti į „Drau go” 100 me tų lei-
di nį apie ma no re da guo tą ja me sky rių 
„Mo te rų gy ve ni mas” la bai ne no riai su ti-
kau. Jo kios me džia gos ne su kau piau, tad 
ten ka rem tis vien sa vą ja „pa sa kiš ka“ at-
min ti mi. 

Mo te rims skir tas sky rius „gi mė“ 
su kun. dr. Juo zo Pruns kio (bu vu sio Lie-
tu vos „XX am žius“ re dak to riaus) at si ra-
di mu ir jam ta pus dien raš čio šeš ta die ni-
nio kul tū ri nio prie do „Moks las, me nas, 
li te ra tū ra“ re dak to riu mi (1949 m.). Kai 
ku rių mo te rų džiaugs mui tai bu vo mu zi-
ka be ri bų.

Kad mo te ris gy ve ni me vai di na 
vie ną svar biau sių vaid me nų, nė ra abe jo-
jan čių. Va, kaip tiks liai ir ver tin gai mo te-
rį iš ke lia baronas Ge or ge Gor don By ron, 
gi męs XVI II a. pab., ra šęs XIX a. prad., 
po etas, be abe jo nės, vie nas di din giau sių 
An gli jos sa ty ri kų, tu rė ju sių di džiu lės įta-
kos pa sau lio au to riams: „Pir mas žmo gaus mais tas yra iš mo ters krū ti nės. Mo ters 
lū pos mo ko vai ką pir mų žo džių. Jū sų pir mas aša ras nu šluos to mo te ris ir daž nai 
jū sų pas ku ti niai ato dū siai nu ai di klau san tis mo te riai“. Kaip tei sin gai įam ži no 
mo te rį ra šy to jas, o juk mes pa tys – pil ko jo gy ve ni mo ste bė to jai – ži no me, jog 
vi sa mo ters sie la ir vi sas jos su pra ti mas sly pi jos šir dy je.

Na, ne at si li ko mo ters šlo vi ni mu nei Na po le o nas I (Bo na par te), Pran cū-
zi jos im pe ra to rius, Eu ro pos aris tok ra ti jos sluoks niuo se švys te lė jęs kaip di dis 
mo te rų ger bė jas. „Gra ži mo te ris džiu gi na akis, ge ra mo te ris – džiu gi na šir dį; 
pir mo ji yra per las, ant ro ji – ne ap sa ko ma bran ge ny bė!“

J. Pruns kis, įstei gęs mo te rų sky rių (kas an trą sa vai tę vie ną pus la pį) kul tū-
ri nia me prie de, re dak to re pa si kvie tė iš Pie tų Ame ri kos jau ną Ant ro jo pa sau li nio 
ka ro pa bė gė lę Da nu tę Na ru ta vi čiū tę. Ne il gai ji re da ga vo, ir po jos va de lės ati te-
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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

ko ki tai „Drau go“ re dak to rei, la bai pri ty ru siai žur na lis tei dr. Onai La ba naus kai-
tei. Ir to ji greit „at si kan do“, per trum pą lai ką spė jo at si bos ti. Ji nuo lat rei ka la vo 
ras ti ki tą re dak to rę.

Pa ga liau, 1952 m., kul tū ri nio prie do re dak to rius pa pra šė ma nęs per im ti 
re da ga vi mą. Ir taip iki pat 1992 m. tem piau tą ve ži mą – 40 me tų.

Pir ma sis rū pes tis bu vo nu ties ti drau giš ku mo bei ben dra dar bia vi mo til tą 
su vie ti nė mis lie tu vė mis. Pa si se kė. En tu zias tin gai pri ta rė ir įsi jun gė se no sios 
kar tos vi suo me nės vei kė jos Elž bie ta Sa mie nė (10 vai kų mo ti na), vie na iš BAL-
Fo „šu lų“. Ki ta bu vo ALRK Mo te rų są jun gos veik li na rė Don na Kamm. Jos ra šė 
straips nius, at siųs da vo ži nių iš sa vo or ga ni za ci jų veik los, uo liai ben dra dar bia-
vo ir pa li ko vi sam lai kui ar ti mos, it se sės. E. Sa mie nė pra šė ne vis ką re da guo ti 
„aukš tu sti liu mi“, kad „Drau gas“ bū tų su pran ta mas ir jų kar tos skai ty to jams.

Ne tru kus at si lie pė ir mū sų po etės: či ka gie tė Da nu tė Lip čiū tė Au gie nė 
(ji Mai ro nio gi mi nai tė) ir iš Ca li for ni jos Da nu tė Mit kie nė, Ele na Tu mie nė bei 
kt. Į sky rių ,,Mo te rų gy ve ni mas“ ne tru ko įsi jung ti Ju zė Dauž var die nė, ra šiu si 
apie pir mų jų JAV lie tu vių mo te rų įna šą Ame ri ko je, ir Ali na Skrups ke lie nė su 
sa vo straips niais apie mu zi ką. Lanks čia plunks na, kart kar tė mis iš lai ky tu są mo-
ju, re tom te mom džiu gi no įdo mūs Liu dos Ger ma nie nės straips niai. Ori gi na lūs, 
mums ne pa žįs ta mo pa sau lio bū da vo Ni jo lės Ber ta šiū tės Mas ka liū nie nės straips-
niai iš eg zo tiš ko ara bų gy ve ni mo (ji tu rė jo di de lę pa tir tį, iš gy ve nu si gan il go kai 
jų kraš te). Sa vo straips niais sky rių pra tur tin da vo ir mū sų pe da go gės is to ri kės 
Ona Krikš čiū nie nė, Ali ci ja Rū gy tė. Nuo tru pos iš li tu a nis ti nių mo kyk lų į mo te rų 
sky rių įkris da vo at siųs tos uo lios mo ky to jos Al do nos Dir man tai tės Ši mai tie nės. 
Vie na darbš čiau sių žur na lis čių, ra šiu sių apie New Yorko lie tu vių mo te rų veik lą, 
bu vo Al do na Ja na čie nė. Be veik kas ant ra me nu me ry je tilp da vo jos re por ta žai.

Na, o jau Ste fa ni ja Sta sie nė iš Cle ve lan do, Ohio, pra len kė jas vi sas. To ji 
nuo la ti nė ben dra dar bė pa si žy mė jo nuo sta biu darbš tu mu. Ne pri si me nu nu me rio, 
ku ria me ne bū tų bu vę jos re cep tų ar straips nio apie mi ty bą (ji spe cia li za vo si Pa-
ry žiu je, Cor don Bleu). 2000 m. ji Lie tu vo je iš lei do la bai ver tin gą ku li na ri jos 
kny gą „Kvie čiu vai šin tis“. 

Apie lie tu vių gy ve ni mą (ir kar tais džio vi nin kų gy dy mą) Švei ca ri jo je pa-
ra šy da vo Ma ri ja Mil vy die nė iš Da vos Platz. Net iš Ham bur go, Vo kie ti jos, vie-
na ki ta at siųs da vo kul tū ri nių ži nu čių. Ret kar čiais gro žio, ma dų, ele gan tiš ko 
ap si ren gi mo mė gė jos gau da vo pa ta ri mų iš mū sų pa si žy mė ju sios, ame ri kie čių 
aukš tai ver ti na mos pro fe sio na lės mo de liuo to jos Ni jo lės Lip čiū tės Vo ke tai tie nės. 
Kiek vie na me nu me ry je bū da vo gau su straips nių iš mo te rų veik los, kul tū ri nių 
ži nu čių.
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Ne ig no ra vo mo te rų sky riaus nei vy rai. Pats kul tū ri nio prie do re dak to rius 
kar tas nuo kar to ką nors brūkš tel da vo. O kal bi nin kas dr. Pet ras Jo ni kas, pa pra-
šy tas iš spręs ti LDK Bi ru tės drau gi jos na rių „bi ru tie tės” ar „bi ru ti nin kės” var dą, 
iš sa miai straips ny je iš dės tė, jog jos – „bi ru ti nin kės”. Pet ras Pet ru tis jaut riai ir 
įdo miai ap ra šė ba le ri nos, cho re og ra fės Vio le tos Ka ro sai tės gau sius dar bus, pa-
va din da mas ją Bar be de vyn dar be. Ir pe da go gas Ig nas Se ra pi nas pa ra šy da vo šį 
bei tą ir kt. Di dy sis to le ran tas, įvai rių pa žiū rų as me nų di džiai ger bia mas, nuo-
sta bus vi suo me ni nin kas, re dak to rius Le o nar das Ši mu tis (gal no rė da mas su teik ti 
mo ra li nę pa ra mą?) pa pa sa ko jo, kaip vy rai do mi si mo te rų sky riu mi. Esą, jam sto-
vint ant gat vės kam po ir lau kiant au to bu so, vie nas vy riš kis at sklei dęs „Drau gą“ 
skai tė „Mo te rų gy ve ni mą“.

Sky rius puo šė si ir pui kiu žen klu. Pus la pio kai rės pu sės vir šu je pui ka vo si 
dai li nin kės Bro nės Ja siu kai ty tės Ja mei kie nės dai lus kū ri nys: trys mo te rys, dė vin-
čios tau ti nius dra bu žius ir ka rū nuo tos, kiek vie na, iš tie su si del ną, ne šė po paukš te lį.

Vis kam yra pra džia ir pa bai ga. Kei tė si lai kai, kei tė si ir re dak to riai. Kul tū-
ri nio prie do re da ga vi mą pe rė mė nau jai at vy kęs į Chi ca gą po etas Ka zys Bra dū-
nas. Jam iš ėjus į pen si ją at si ra do to prie do pir mo ji re dak to rė Auš re lė Liu le vi čie-
nė. Nau ja šluo ta iš šla vė „Mo te rų gy ve ni mą“ iš kul tū ri nio prie do į šeš ta die ni nį 
ben drą „Drau gą“.

Dirb da ma sep ty nias die nas per sa vai tę Bal ze ko lie tu vių kul tū ros mu zie ju-
je, o, be to, jau gar baus am žiaus, 1992 m. ap lei dau „Mo te rų gy ve ni mą“. Ir nors 
re dak to rė Ire na Re gie nė siū lė si tuo met tą sky rių per im ti ir pri im ti į sa vo gau saus 
re da ga vi mo glo bą, anuo me tu bu vu si vyr. re dak to rė Da nu tė Bin do kie nė nu ta rė 
pa lik ti be jo.


