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TRADICIJOS

Prie arbatos puodelio – apie skalbimą

Skalbimas – vienas iš mūsų kasdienių darbų. Rečiau ar
dažniau visi esame priversti skalbti. Vieni skalbiame rankomis, kiti renkamės lengvesnį būdą – skalbimo mašiną.
Apie kasdienį buities darbą – skalbimą – rūdaitiškiai ir
svečiai kalbėjosi arbatvakaryje „Motinėlė žlugtą skalbė...“.
Sakoma, jog egzistuoja dvi versijos,
kodėl žmonija sukūrė skalbimo mašiną. Pirmojoje pasakojama, jog ją sukūrė rūpestingi vyrai, siekę palengvinti
savo moterų buities darbus. Antroji
teigia, kad skalbimo mašiną sukūrė vyrai didelėse dirbančių vyrų susibūrimo
vietose – kariuomenėje, aukso ieškotojų stovyklose, uostuose. Tačiau nesvarbu, kurią versiją pasirinktume, akivaizdu, kad tuo momentu, kai žmogus
suvokė, jog apranga gelbėja nuo šalčio,
tą pačią akimirką atsirado ir problema,
kaip tą aprangą išskalbti.
Senovėje žmonės savo apdarus
skalbė daužydami juos į pakrantės
akmenis, trindami smėliu, skalaudami vandenyje. Rašytiniuose šaltiniuose teigiama, kad tik 1797 metais
pasaulyje pasirodė pirmoji mūsų senoliams pažįstama banguota skalbimo lenta – velėtuvė, kuri, beje, išliko
iš principo nepakitusi iki mūsų dienų.
Kultuvę droždavo iš tvirto, neskilaus
ir nedažančio medžio, dažniausiai

iš beržo, liepos, klevo ar žilvičio. Jas
dovanodavo merginoms prieš vestuves (vėlesnėse tradicijose – piršliai
per vestuves įteikdavo nuotakai).
Kultuvės vienoje pusėje išpjaustydavo
širdelę, kuri buvo tarsi simbolis karštų vaikino jausmų būsimai žmonai.
Kartais išraižydavo inicialus, kad skolinamos kultuvės nesusimaišytų.
Skalbimas buvo sunkus darbas,
ypač žiemos metu. XIX a.–XX a. pradžioje skalbta retai, 2–3 kartus per
metus, dažniausiai prieš didžiąsias
metų šventes: šv. Kalėdas, šv. Velykas
ar Sekmines. Sukauptų ir vienu metu
skalbiamų skalbinių kiekis buvo vadinamas žlugtu. Skalbdavo pelenų šarmu. Mano močiutė Elena Mažeikienė
pasakojo dar mačiusi, kaip darydavo
šarmą. Jį darė iš lapuočių medžių pelenų (geriausia iš beržo). Užplikydavo
verdančiu vandeniu ir laikydavo dieną
ar dvi, kol nusės pelenai ir pasidarys
skaidrus, minkštas vanduo. Kitą dieną
ištrindavo medine trintuve, kai ku-

Tradicine arbatvakario prijuoste tautotyrininkė Elena Mažeikienė papuošė Kretingos kultūros centro Vydmantų skyriaus moterų vokalinio ansamblio vadovę Jolantą Japertienę.

riuos dar sudėdavo į katilą ir virindavo.
Po to juo nešdavo ar veždavo prie ežero, upės ir kultuvių pagalba skalbinius
velėdavo, skalaudavo, kol išnykdavo
šarmas. Sunkiausia būdavo išskalauti
šarmą šaltame vandenyje. Esu girdėjusi, kaip skalbdama moteris įlūžus ledui
paniro eketėn ir žuvo. Skalbimui buvo
samdomos ir talkininkės. Po skalbimo

dažnai moterys, atšalusios rankas nuo
stingdančio vandens, sirgdavo, sloguodavo. Tad su visa pagarba sakoma
„Motinėlė žlugtą skalbė“. Vasarą skalbtis kas kita prie upelio ar kūdros, kur
vasarošiltis vanduo. Anų dienų skalbimas nuo šių dienų smarkiai skiriasi, kai
skalbiame automatinėmis skalbimo
mašinomis...

Pristatė parodą apie karo gydytojus

Arbatvakaryje pristatyti įdomūs eksponatai. Vienas iš jų – lenta su išpjaustyta data 1933 m. yra mano prosenelio
Leono Mažeikos dovana žmonai gimus
antrajamsūnui(manoseneliuiJuozapui
Mažeikai). Ir į Mažeikų muziejaus klėtelę ją parnešiau kartu su kitais pirmaisiais
eksponatais. Ta lenta buvo skirta velėti
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Kretingos muziejaus parodų salėse Vasario 16-osios išvakarėse atidaryta paroda „Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“. Ją pristatė pats
autorius Vilius Kavaliauskas – žurnalistas, kolekcininkas, sukaupęs vertingą Baltijos šalių valstybinių apdovanojimų kolekciją, taip pat kolekcijas „Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918–1940“, „Lietuvos bažnyčios regalijos“ ir kt.
„Šiandien atidarome išskirtinę parodą, kurioje pasakojama apie išskirtinius
žmones, o ją pristato išskirtinis autorius
Vilius Kavaliauskas. Kol bus tokių Lietuvos patriotų, meilę savo šaliai rodančių
ne žodžiais, o konkrečiais darbais, tol
Lietuva gyvuos“, – už Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ųjų metinių proga
surengtą parodą V. Kavaliauskui dėkojo
Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.
Ji pasidžiaugė, kad tarp karo gydytojų, apie kuriuos pasakojama parodoje, yra ir kretingiškis Vladas Nagevičius. Jis buvo pirmasis Lietuvos
kariuomenės karo gydytojas, vadovavo Karo sanitarijos tarnybai, įkūrė
Sanitarijos puskarininkių mokyklą,

Aukštuosius karo sanitarijos kursus.
Vieninteliu ir aukščiausiu to meto
valstybės apdovanojimu – Vyties
Kryžiumi – buvo apdovanoti keturiolika karo gydytojų: Vladas Nagevičius (1880–1954), Juozas Ūsas
(1890–1950), Linas Janulionis (1888–
1940), Antanas Starkus (1901–1975),
Kazys Oželis, pirmasis karo ligoninės
vyr. gydytojas (1886–1960), Kristupas Gudaitis (1894–1972), Jonas
Brundza (1890–1927), Vincas Kanauka (1893–1968), Petras Radzvickas (1864–1931), Borisas Strasburgas (1887–1944), Antanas Petraitis
(1894–1954), Vladas Ingelevičius
(1889–1985), gailestingoji sesuo Ona
Čebelytė (1894–1972).

Už prasmingą parodą V. Kavaliauskui taip pat dėkojo Seimo narys Antanas Vinkus, Kretingos savivaldybės
meras Juozas Mažeika, Savivaldybės
tarybos Švietimo komiteto pirmininkė Jūratė Sofija Laučiūtė, kuri prisipažino, jog jai ši paroda – asmeniškai
itin brangi. „Su Vladu Nagevičiumi
turime labai daug bendro – abu žemaičiai, abu mokėmės Sankt Peterburge, jis kartu su parodoje taip pat
pristatomais karo gydytojais Vladu
Ingelevičiumi ir Kaziu Oželiu įkūrė
Karo medicinos akademijos lietuvių
medikų korporaciją, kurios tikslas
buvo išsaugoti lietuvybę ir tautinę
kultūrą, o aš savo laiku buvau atkurtos Lietuvių kultūros draugijos pirmi-

Parodos autoriui Viliui Kavaliauskui (antras iš kairės) dėkojo Muziejaus direktorė Vida Kanapkienė, meras Juozas
Mažeika, Savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininkė Jūratė Sofija Laučiūtė ir Seimo narys Antanas Vinkus.
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ninkė. Dėkoju visiems, suteikusiems
galimybę pamatyti šią parodą Kretingoje“, – kalbėjo J. S. Laučiūtė.
Parodą parengė Vyčio paramos
fondas, vykdantis istorinės atminties
projektus. Fondo pirmininkas, dim.
brigados generolas Česlovas Jezerskas
parodos anotacijoje sako, kad prieš šimtą metų, kai į miestelių aikštes rinkosi
pirmieji savanoriai, netrukus trauksiantys į kovą prieš bolševikus, bermontininkus, lenkus, jaunai valstybei reikėjo
aprūpinti juos ne tik uniformomis,
ginklais, bet ir maistu bei sanitarinėmis
priemonėmis. Skubiai sukurta Lietuvos
kariuomenės sanitarijos valdyba išgelbėjo nuo mirties ne vieną šimtą vyrų.
Karo gydytojų žygdarbis šiame kare

buvo ne ką mažesnis už karvedžių.
Generolo Stasio Raštikio duomenimis, nepriklausomybės kare fronte
žuvo 1,444 karių, o drauge su mirusiais nuo įvairių ligų netekome 4,256
kovotojų. Kautynėse su priešais buvo
sužeisti 93 karininkai, 2,438 kareiviai
ir 146 šauliai bei partizanai. Karo
invalidais liko 154 karininkai bei kareiviai.
Parodos istoriniai portretai – iš
unikalaus Viliaus Kavaliausko rinkinio, pasiūlyto kaip dovana Lietuvos
valstybei. Ji skiriama Lietuvos kariuomenės šimtmečiui.
Paroda „Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“ Kretingos muziejuje veiks iki kovo 1 dienos.

Parodoje „Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“ pristatomi 14-a karo
gydytojų, kurie buvo apdovanoti vieninteliu ir aukščiausiu to meto apAisto Mendeikos nuotr.
dovanojimu – Vyties Kryžiumi.
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