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RUDENĖJANT
MARIJA STANKUS-SAULAITĖ

Nustembame, vieną rytą pastebėję, kad saulė kitaip pakrypusi, ne tokia 
tiesioginė, lyg rimtesnė, lėtesnė. Taip greitai keičiasi žemės veidas! Žali lau
kai mažiau ryškūs, medžiai tuštesni, oras kitoks. Neseniai, atrodo, laukėme 
pavasario ženklų, o dabar ne vien jie praėję, bet ir spalvingos vasaros vaiz
dai, garsai jau praeity.

Stebėdami besikeičiantį pasaulį, jaučiamės jo dalis. Mes irgi kitokie, 
negu pavasarį, vasarą buvome; kitokie, negu vaikystėje, jaunystėje... Lyg 
kažką praradę, kasmet darbų bei rūpesčių skriaudžiami, jaučiamės mažiau 
gyvi. Mūsų siela ir veidas keičiasi ir, mums atrodo, menkėja. Kiti irgi mums 
primena, kad esame nebe tie — "pasenai, suvargai, raukšlėjiesi”.

Jeigu būtume tik gamtos dalis, tikrai galėtume nusiminti. Būtų tik viena 
galimybė — senti. Matytume, kad gamtos tvarka augame ir vėliau nykstame, 
bet tuo pačiu žinotume, kad gamta mums nemaloni, nes pavasarį nebeatgy
tume, kaip kad atgyja kiti gamtos reiškiniai. Viltinga pavasario nuotaika 
būtų tik iliuzija, ir džiugi vasara apgauli.

Bet mes esame kitokie, negu gėlės, medžiai ir net pati saulė. Tiesa, mes 
naujai nekylame iš žemės, nesipuošiame visai grynom spalvom, senoms nu
blukus. Mums duota kažkas daugiau: mes galime išsilaisvinti iš būtinumo, 
iškilti iš ciklo, kuriuo nesame patenkinti. Mes galime galvoti. Mintys mus 
išlaisvina. Savo padėtį galime keisti, jei ne kitu būdu, tai apie ją galvodami, 
ją nagrinėdami, kitų išvadų pasiekdami. Tuo būdu mes esame ištrūkę iš ny
kimo, senėjimo varžtų. Nors mes fiziškai keičiamės — gal dėl to, kad taip 
yra, — mūsų mintys gali būti vis gilesnės, tikslesnės, gyvybingesnės. Mūsų 
mintims nėra ribų, ir jos mums atveria ir pasaulį, ir save pačius.



▼

Kristaus statula ant Corcovado kalno Rio de Janeiro mieste.
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Pasakojama apie išmintingus senelius, 
išmokusius visatą nagrinėti savu būdu. Kny
gų neskaitę, jie tačiau suprasdavo kas gi
liau, nematoma. Per eilę metų jie stebėjo, 
darė išvadas, suformulavo. Be abejo, ir šiais 
laikais tokių žmonių yra. Tačiau jiems ir 
mums visa tai mokslo palengvinta. Kny
gos, paskaitos, diskusijos mums atveria tai, 
ką kiti yra įžvelgę, mums teikia tuos duo
menis, be kurių mūsų sprendimai būtų klai
dingi. Visą gyvenimą reikalinga mokytis, 
skaityti, stebėti ir klausytis. Tam yra bib
liotekos, mokyklos, organizacijos; tam yra 
susisiekimo priemonės — žurnalai, laikraš
čiai, radijas, televizija. Mums reikia žinių, 
kad savo pasaulį suprastume.

Atnaujinti ir papildyti žinias svarbu vi
sose srityse. Atrodytų, kad gal tik medici
na, erdvių mokslas ir panašios sritys kei
čiasi, ir todėl greitai galima atsilikti. Taip 
juk nėra: net tie dalykai, kurie mums at
rodo artimiausi, asmeniškiausi, nuolat nag
rinėjami, kitaip suprantami. Mūsų dėmesio 
vertos naujosios studijos įvairiais tikėjimo, 
šeimos gyvenimo, visuomeninės santvarkos 
klausimais. Neužtenka to, ką išmokome ka
daise, nes tai gal jau papildyta ar pakeista. 
Mums reikia mokytis.

Mokytis, be to, yra smagu. Protas jau
čia įtampą ir džiaugiasi supratęs. Susikaup
damas žmogus atitolsta nuo varginančių 
smulkmenų; jis net gali išmokti jas per
dirbti, kitaip suprasti. Gyvenimas pasidaro 
turtingesnis ir visad naujas, jaunas, kai gal
va veikia — ir veikia ne gandais, ne tuo, 
"ką žmonės sako”, ne apkalbomis, bet tik
rove ir tuo, kas virš jos. Kuo daugiau žino
me, tuo labiau galime suprasti, tuo sėkmin
giau galime kitiems padėti. Nėra reikalo 
klaidžioti, kai čia pat knyga. Nėra reikalo 
lėkštai galvoti, kai galima gilėti.

Kaip mes visi pasikeistume, kaip pasi
keistų lietuvių išeivija, jeigu visi pasiryžtu
me šiemet mokytis. Pirktume ir skaitytume 
knygas, prenumeruotume žurnalus. Lanky
tume kursus, dalyvautume diskusijose, visą 
laiką pasitikrindami, ar mūsų žinios tikros, 
ar pakankamai suprantame. Mes būtume 
laimingesni, entuziastiškesni, ir mūsų šir

dis apimtų plačiau, negu siauros pažiūros 
leidžia.

Kiek pastangų lietuviai deda, kad jų 
vaikai lankytų geriausias mokyklas. Tai 
puiku, bet, deja, to neužtenka. Tos mokyk
los tėra pradžia ir jiems, ir mums. Net ir 
posakis "gyvenimas - mokykla” nebepakan
kamas. Gyvenimas moko, bet mokslas kei
čia gyvenimą. Žmogui neužtenka būti kaip 
medis ar gėlė, kurie auga pagal saulę, lietų 
ir žemę; žmogus turi žinoti, kas tie daiktai 
yra, jiems duoti vardą ir juos suprasti. 
Žmogus minta ne tik maistu, bet ir minti
mis.

Rudenėjant grįžtame į save. Pasvarsto
me, ką norime žinoti, kur trūksta žinių, ko 
nesuprantame. Rudenį ir žiemą norime 
skirti dėmesio ir laiko sau, savo sielai, min
tims. Gamtai nutylant, ruošiantis šalčiams, 
galime surasti duris į begalinį mokslo pa
saulį, kuriame visa tai, ką branginame, su
švytės neblėstančia šviesa.

DIEVO MEILĖ 
IR GAILESTINGUMAS 
MUS PRIKĖLĖ GYVENTI
CHIARA LUBICH

"Bet Dievas, apstus gailestingumo, savo 
didžia meile, kuria mus pamilo, mus, miru
sius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kris
tumi” (Ef 2,4-5).

Tie žodžiai paimti iš apaštalo Pauliaus 
laiško tikintiesiems, kurių vieni buvo kilę 
iš pagonių, o kiti iš žydų. Jis norėjo paro
dyti jiems begalinę Dievo meilę žmonėms, 
palygindamas mus visus, kuo esame buvę ir 
kokiais būtumėm pasilikę, jei Kristus ne
būtų atėjęs ir nupelnęs mums to, kuo dabar 
esame. Mes buvome nuodėmės vergai, klai
dų ir aistrų audrose blaškomi, toli nuo 
Dievo, maištaujantys. O dabar turime tik
ro gyvenimo pilnatvę Kristuje.

Kas įvykdė tą neįtikėtiną perkeitimą? 
Tai padarė Tėvo meilė, beribiu savo gailes
tingumu grąžindama mus iš mirties į gyve
nimą, iš nuodėmės vergijos į Dievo vaikų 
laisvę; taip, krikštu mes tapome viena su 
jo Sūnumi.
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Pirmasis Dievo meilės bruožas, kuris 
šioje ištraukoje sušvinta, yra jos laisvė. Jis 
imasi iniciatyvos grąžinti mums Dievo vai
kų teises, nepriklausomai nuo mūsų nuopel
nų. Jis mūsų siekia iš meilės, kuri yra visiš
kai laisva, be jokių kitų motyvų. "Iš tik
rųjų mumyse nėra nieko patrauklaus Dievo 
meilei. Bet tai kaip tik ir yra Dievo meilė, 
kuriai sužadinti nereikia objekto patrauk
lumo, kaip žmogiškai meilei. Dievo meilė 
daro objektą mylėtinu. Dievas myli žmogų 
ne dėl to, kad jis mylėtinas, bet jis tampa 
mylėtinu, nes jį myli Dievas” (M. Zervick. 
The Epistle to the Ephesians. New York, 
1969. 52 psl.).

Dievo meilė yra kūrybiška. Jis mus my
lėjo pirmas ir dėka tos jo meilės mes tapo
me naujomis būtybėmis. Jis formuoja mūsų 
vidinį grožį pagal Kristų, darydamas mus 
taip mylėtinus kaip jo Sūnų.

Kita Dievo meilės charakteristika yra 
ta, kad ji yra beribė. Dievas, atleisdamas 
mūsų nuodėmes, savęs neriboja. Jis nori 
duoti mums didžiausią gėrį, kokio žmogus 
negali ir įsivaizduoti: savo paties gyveni
mą, džiaugsmą ir dalyvavimą jo garbėje per 
Jėzų. Dažnai krikščionys turi menką supra
timą apie tai, ką Jėzus mums pelnė atpirk
damas. Jie pasitenkina vien tik kai kuriais 
įspūdžiais, kaip nuodėmių atleidimo ar iš
laisvinimo nuo amžinosios bausmės. Bet jie 
užmiršta nuostabesnį, pozityvų reiškinį — 
dovaną, kurią Dievas nori mums duoti; 
duoti save, savo meilę ir malonę, kuri daro 
mus panašius į Jėzų. Kas gali būti didin
gesnio, kaip kvietimas amžinai dalyvauti Jo 
Sūnaus gyvenime? Tai ir yra, ką šv. Pau
lius nori pasakyti, tvirtindamas, kad Dievas 
mus "prikėlė gyventi su Kristumi”.

Šios svarstomos ištraukos žodžiai reika
lauja iš mūsų didelio tikėjimo Jėzaus mei
le, kurios kūrybinę ir perkeičiančią galybę 
jis atnešė į žemę. Norėdami pagal tuos žo
džius gyventi, turime gerai į jį įsižiūrėti. 
Gyvendamas žemėje, Jėzus parodė mums, 
kaip turime mylėti nuolat ir nesavanaudiš
kai, visad mylėti pirmiems, mylėti visus, 
nedarant skirtumo, teikiant pirmenybę 
"mažiausiems”, atstumtiems, nusidėjėliams.

Jo meilė buvo beribė. Jis mylėjo, neboda
mas savo klausytojų ribotumų ar siaurapro
tiškumo. Jo meilė nepaisė nesupratimo, ne
dėkingumo, priešiškumo ir daromų kliūčių 
jo žodžiams. Jis sėjo Palestinos mažuose 
kaimuose ir savo mokinių širdyse tą meilę, 
kurios jėga buvo neįveikiama. Jis žinojo, 
kad jo idealas, jo karščiausias troškimas — 
"Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, ma
nyje ir aš tavyje” (Jn 17,21), — išsipildys, 
nežiūrint viso susiskaldymo žmonijoje ir 
nuodėmių jo Bažnyčioje.

Mes taip pat turime tuo būdu veikti, įsi
tikinę, kad mylėdami privalome būti pirmi, 
imdamiesi iniciatyvos visose situacijose. 
Kartais mums gal atrodys, kad su kai ku
riais asmenimis, pavyzdžiui, su sunkaus cha
rakterio bendradarbiais nėra vilties suartė
ti. Gal kartais absurdiškos situacijos šeimoj, 
grupėj ar bendruomenėj, kuriai priklauso
me, vers mus ušsidaryti savyje? Gal mes no
rėtumėm nuo jų pabėgti? Ar mūsų nepri
slegia ir neatima drąsos, kai matome ap
linkui tiek blogio, neteisybės, korupcijos, 
šmeižtų ar stokos nuoširdumo daugelyje, 
kurie laiko save krikščionimis? Ar mes pa
kankamai suprantame ir sielojamės, maty
dami tiek pasidalijimo skirtingo tikėjimo 
krikščionių bendruomenių tarpe? Kai visa 
tai matome ir žinome, tada pats laikas atsi
minti svarstytos ištraukos žodžius ir pasi
ryžti: mylėti visus, mylėti pirmiems ir būti 
turtingiems gailestingumo, nes pats Dievas 
yra gailestingas. Iš anglų kalbos išvertė

Kostas Paulius
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Zenta Tenisonaitė

MINIATIŪROS

t u   i r   a š 
Aš tavęs daugiau 
nebeapleisiu, eilėrašti . . .
Gyvensiu tavim alsuodama — 

tu mano ašara 
ir mano juokas . . .

ž i e m a

Kartais nežinai — 

lėtai krinta sniegas ir 
dengia nakties nuogumą.
Kartais nežinai — 

negirdimai prie durų 
atsistoja geležinis vėjas.

m a l d a  ž e m e i

Šventoji Motina Žeme, 
aš myliu tavo laukinius žodžius, 
kuriais tu kalbi.
Tavo mėlynės pilną vandenį ir orą. 
Ir medžius be ašarų.
Ir tavo kūdikį žmogų — 

gimstantį . . . 
gyvenantį . . . 
mirštantį . . .
Motina Žeme! . . .

p r a e i n a

Dalykai praeina . . .
Trapi gyvybė.
Kieta mirtis.
Tik grožio dvasia palieka — 

Amžinoji Šviesa.

p a v a s a r i s

Sodai geria šviesos ratus.
Šiandien saulės alsavimas 
pažadino miegantį pavasarį 
Dievo gėlyne . . .

l a i m ė s  l i n k ė j i m a s

Tegu rytoj mano juoke 
aidi šviesa.
Tegu tavo šešėliai 
pamiršta savo juodą dalią.
Tegu mūsų sapnai 
atgyja vėjo dainose.
Tegu Dievas laimina Žeme . . .

m a d o n a

Gėlių girliandos ir 
begalinė meilė.
Kaip nemylėti pasaulio, 
kai Kūdikis glėbyje 
godžiai geria Motinos Pieną.

v a s a r o s  l i e t u s

Dienos žaidžia ir žydi.
Padangėje tarp debesų 
vaikšto pranašai, 
laimindami žemę 
sidabrinėmis ašaromis . . .

e l e g i j a

Juodoji naktie. užverk dangų . . .
Kitos jūros akyse aidi mano juoko aidas. 
Juodoji naktie, paslėpk žvaigždes. . . 
Kitos jūros bangose plaukia mano dienos.

r u d u o

Rudens tyloje juoda naktis.
Dievo pirštai varto 
parudavusius lapus, 
kaip maldos karoliukus . . .

r y t a s

Vakaras — pamirštas akimirksnis.
Rytas, mėnuliui tekant, 
sulaužo šešėlius . . .
Dieve, koks gražus pasaulis! . . .



TIKĖJIMO PRARADIMO PRIEŽASTYS (VI)
BRUNO MARKAITIS, S.J.

Viena žmogui tipingiausių silpnybių 
yra savęs pateisinimas. Tipinga dėl to, kad 
beveik kiekvienas nori pasirodyti geresniu, 
negu iš tikrųjų yra. Todėl pagerinama tei
giamosios savybės, savo geriems darbams 
priskiriant daugiau vertės ir svarbos. Su 
blogomis savybėmis elgiamasi panašiai, su
švelninant juodąsias linijas ir šešėlius bei 
sumažinant jų skaičių.

Stebėdami žmones iš arčiau, klausyda
miesi jų kalbų apie kitus ir apie save, paste
bime vieną savotiškumą: žmogus paprastai 
yra linkės pateisinti tik save. Reikalas gali 
suktis apie lygiai tą patį dalyką, bet skirtu
mas priklausys nuo to, kas jį padarė. Jei 
dalykas nėra labai malonus, jei nėra kuo 
džiaugtis ar didžiuotis, o jis vis tiek pada
rytas, tai be ypatingų sunkenybių bus pa
siūloma ilga pateisinančių priežasčių eilė. 
Tuo tarpu, jei taip pat ar panašiai pasielgė 
kitas asmuo, tai pateisinančios priežastys 
sumažės, o gal net iš viso pranyks. Vadina
si, esame linkę teisinti save, ne kitus. Liūd
na tai gyvenimo tikrovė, bet ją nuolat pa
stebime savo ir kitų žmonių gyvenime.

Savęs pateisinimas užtinkamas kiekvie
noje gyvenimo srityje, kiekviename žmo
gaus tipe. Jį randame ir švenčiausioje sri
tyje— religijoje. Mes norime atkreipti skai
tytojo dėmesį į vieną dalyką: savęs pateisi
nimas nėra tas pats dalykas kaip pasiaiški
nimas. Be to, ypatingasis savęs pateisinimo 
bruožas yra sąmoningas prasilenkimas su 
tiesa. Žinoma, paprastai turima nemaža 
priežasčių, kodėl prasilenkiama su tiesa. 
Bet faktas lieka faktu, kad nutolstama nuo 
tiesos ir tai daroma laisvai ir apgalvotai. 
Čia norisi paklausti, kodėl šiaip jau gana 
aiškus dalykas neretai nustoja aiškumo ap
čiuopiamoje gyvenimo tikrovėje. Mat tei
sindamasis apeliuoja pirmoje eilėje ne į sa
vo individualią, bet į prigimties silpnybę. 
Vadinasi, jis savo atsitikimą subendrina. 
Tokiu būdu jo atvejis tampa ne atskiro as
mens silpnybe, bet klaida ar ribotumu, ku

ris gali liesti kiekvieną. Juk visi žmonės 
turi tą pačią prigimtį.

Susitikę su savęs pateisinimu religijos 
srityje, klausiame trumpai ir tiesiai: kas gi 
verčia žmogų save pateisinti religijos srity
je? Atsakymas yra taip pat trumpas ir tie
sus: žmogaus nenoras pritaikyti gyvenimui 
religinę tiesą ar joje išreikštą reikalavimą. 
Mums prisimena atviras žodis, kurį randa
me šv. Augustino "Išpažinimuose”. Augus
tino malda — prieš visuotinį ir galutinį at
sivertimą — taip skambėjo: "Viešpatie, 
duok man skaistybę, bet tik ne šiandien”. 
Štai momentas, gana tiksliai nusakąs psi
chologinį stovį, kuriame dar nėra galutinio 
ir visuotinio apsisprendimo už kokią nors 
religinę tiesą. Čia neabejojama tos tiesos 
teisingumu, kilnumu, priimtinumu. Sunke
nybės reikia ieškoti kitur. Žmogui sunku 
išsižadėti kokio nors malonumo, patogaus 
papročio, nutraukti įdomų, nors pavojingą 
draugavimą. Nėra dvasinių jėgų atsisakyti 
turto ir pasirinkti labai kuklų gyvenimo 
būdą. Kadangi žmogus neturi pakankamai 
dvasinių jėgų ir nededa rimtų bei ištver
mingų pastangų jų įsigyti, jis lieka neapsi
sprendęs arba vienos religinės tiesos atžvil
giu, arba visos religijos. Tokiu būdu jo gy
venimas — bent kai kuriose srityse — lieka 
priešingas religijos turiniui.

Žinoma, problemos čia tik prasideda. 
Žmogus negali nepastebėti to nenuoseklu
mo, kuris kyla iš religijos turėjimo ir jos 
nepraktikavimo. Sąžinė atkreipia dėmesį į 
proporcijos stoką tarp gyvenimo laike ir 
gyvenimo amžinybėje, nes žmogus svarbos 
brūkšniu pabrėžė ne amžinąjį, bet laikiną
jį vertybės bruožą. Kas daryti, norint išsi
vaduoti iš šios pavojingos padėties?

Jei žmogus ne tik galvotų nuosekliai, 
bet taip ir elgtųsi, tai kelias ir kryptis būtų 
aiškūs. Deja, religinėje srityje tarp nuosek
laus galvojimo ir nuoseklaus elgesio randa
me nuotolį, savo ilgiu ir statumu prašokan
tį žmogaus jėgas. O žmogų, kuris vien sa
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vo jėgomis bando kopti į šį begalinio ilgio 
statumą, atgal traukia nemažas kenksmingo 
įpročio svoris. Atsiminkime, kad kalbame 
apie asmenį, nenorintį apsispręsti už visą 
religiją arba kurią nors ypatingai jį liečian
čią religinę tiesą. Negi toks asmuo prašys 
Dievo malonės nusikaltimui ar nuodėmin
gam elgesiui, ypač jei tas elgesys yra ne va
landų, bet metų klausimas?

Vienas rašytojas vaizduoja ūkininką 
sekmadienio popietę, ganantį arklius sveti
moje pievoje ir kalbantį rožančių. Tai yra 
aiškus religinio primityvumo įrodymas, pa
sakys civilizuotas žmogus apie tokį priešta
raujantį ir veidmainišką elgesį. Vadinasi, 
tenka pasirinkti kitą išeitį, kuri paprastai 
remiasi savęs pateisinimu.

Pirmasis žingsnis į savęs pateisinimą 
yra savęs išskyrimas iš bendrinių dorovės 
dėsnių ir reikalavimų. Gal ne visoje doro
vės plotmėje? Gal tik kai kuriose jos srity
se? Žmogus pradeda manyti esąs kitoks, ne
gu visi kiti. Jis norėtų priklausyti privile
gijuotajai grupei, kuri, ar tai dėl ypatingos 
asmens sudėties, ar dėl stipresnių palinki
mų, ar dėl didesnio veržlumo į individua
lią išraišką, jo manymu, turėtų turėti dau
giau išimčių ir mažiau įsakymų.

Niekas nenori būti vidurkio žmogumi. 
Kai kalbama apie vidurkį, mes paprastai 
turime galvoje kaimyną ar pažįstamą. Nie
kas nenori priklausyti tai pilkajai masei — 
be veido ir be charakterio.

Bendrinis dorovės dėsnis turi būti tai
komas atskiram atvejui. Ir čia vieta prisi
minti, kad bendrinio dėsnio taikymas ypa
tingam atvejui yra ne tik sunkenybė, bet ir 
pareiga. Atsakinga ir įkyri pareiga. Tačiau 
visa tai nereiškia, kad šioje žemėje būtų iš
rinktųjų grupė, kuriai iš tiesų negaliotų 
bendroji dorovė ir jos pagrindiniai dėsniai. 
Mat nėra mūsų planetoje žmogaus, kuris 
turėtų pagrindą ir teisę tvirtinti, jog jis 
stovi už dieviškojo įstatymo ribų, jog vi
siems kitiems skirtoji dorovė jo neliečia, 
kad jis esąs laisvas susikurti atitinkamą 
pakaitalą.

Deja, gyvenime tenka susitikti ne vieną, 
susikūrusį savąją dorovę ir tvirtinantį, kad,

girdi, esą dalykų, kurie prašoka prigimties 
jėgas. Kokia gi prasmė kovoti prieš žymiai 
galingesnį priešą? Argi ne bergždžios pas
tangos mėginti keisti prigimtį, kuri nieka
da iš esmės nesikeičia?

Liūdni žodžiai liūdnai skamba ir pirštu 
prikišamai rodo, kad jau seniai pamiršta 
antgamtinė malonė ir jos pagalba, o reli
gija nebesiremia Dievu, bet žmogumi. Ir 
nėra ko stebėtis! Pačioje pradžioje pradėta 
žengti klaidingu keliu. Juk dorovei turinį 
duoda Dievas, o ne žmogus. Nekalbame 
apie išorines smulkmenas, kurios keičiasi 
su laiku, naujų aplinkybių reikalavimais. 
Mums rūpi dalykai, neatpalaiduojamai su
rišti su išganymu. Svarstome veiksnius, ku
rių įtakoje žmogus subręsta palaimai arba 
pernoksta supuvimui.

Antrasis žingsnis į savęs pateisinimą yra 
atkaklus tvirtinimas, kad savas vargas, sa
va nelaimė, sunkenybė bei įtampa yra di
desni už kitų žmonių. Vadinasi, sau reikia 
taikyti išimties arba privilegijos atvejį.

Skaitytojas supras, kad šitose eilutėse 
vengiama smerkti bet kuris žmogus. Šių 
straipsnių tikslas yra dėmesio atkreipimas į 
du dalykus. Pirma, dažniausiai pasitaikan
čias priežastis, kurios veda į tikėjimo pra
radimą. Veda ne būtinai staigiu šuoliu, bet 
greičiau mažu žingsneliu ir todėl nepaste
bimu, kad jis mažas. Be to, pats tikėjimo 
praradimas turbūt tektų lyginti ne saulės 
užtemimui, bet ilgam ilgam saulėleidžiui. 
Šviesa gęsta palaipsniui, ir dvasios akys tu
ri laiko priprasti prie gilėjančios tamsos. 
Nėra staigaus perėjimo, kraštutinumų, su
krėtimo. Dalykai rutuliuojasi lėtu tempu. 
Net tą dieną, kai žmogus prisipažino pra
radęs tikėjimą, liūdna įvykio istorija jau 
siekė tolimesnę praeitį, o šiandieninis su
gedimas buvo nors negera, bet dar nepa
vojinga pradžia.

Antra, gyvas tikėjimo išlaikymas yra ne 
tik pareiga, ne tik problema, bet rimtų ir 
pastovių pastangų reikalas. Šitų dviejų da
lykų šviesoje yra lengviau suprasti, kodėl 
žmogus bando pasiteisinti. Antra vertus, 
nesunku suvokti, kodėl savos sunkenybės
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padidinimas yra tiesos pasmerkimas į melo 
prievartos kalėjimą.

Vienas žmogus turi rečiau užtinkamą 
paprotį. Kai gyvenimas darosi įkyriai mo
notoniškas, tariamai beprasmiškas ir sle
giančiai sunkus, jis užsuka į miesto ligoni
nę. Įvairios ligos — skausmingose ir bevil
tiškose padėtyse — pasirodo nuogame at
virume. Pagalbos šaukiantys balsai nuaidi 
neatsakyti. Stebuklingi vaistai neberodo 
stebuklingosios galios. Tamsiuose kampuo
se — už nublukusių užuolaidų — palikti 
miršta vieniši žmonės, kai didmiesčio gat
vėmis plaukia nesibaigiančios minios.

Po šios skausmingos ekspedicijos žmo
gaus nuotaikos barometras pakrypsta į 
giedrą. Slėgimas sumažėja, ir įtampa at
slūgsta. Monotonija nebetenka blyškaus 
pilkumo. Kančios aštrumas atbunka, ir net 
blankią dieną baisiai norisi gyventi, tik 
gyventi.

Reikia pripažinti, kad žmonių dauguma 
yra perdėtai sutelkę dėmesį į savąjį asmenį, 
savuosius reikalus. Jei nemigo naktis — kai 
gyvenimo apčiuopiamumas šiek tiek nutols
ta — padidina tikrovės ir iškreipia, jei sun
kiai sergąs ligonis išsiilgusiai laukia ryto, 
tai gal neklystame manydami, kad reikia 
įtemptų pastangų išsilaikyti tiesos objek
tyvume. Kitaip žmogus manosi turįs jo jė
gas viršijančių sunkenybių ir, jei jis slysta, 
puola, klysta ir klaidoje pasilieka, reikia 
pateisinti ne tik žmogų, bet ir jo klaidą. 
Gal dėl to ne vienas ieško prieglaudos al
koholyje, skyrybose, vagystėje.

Trečiasis žingsnis į savęs pateisinimą yra 
vengimas rišti problemą nuolatine kova ir 
auka, pasiryžus atsisakyti viso blogio, o ne 
tik jo dalies.

Bene kiekvienas, turėjęs reikalo su kon
krečiu alkoholizmu, pripažins, alkoholikui 
tol nėra vilties tapti normaliu žmogumi, 
kol jis radikaliai neapsispręs visiškai vengti 
alkoholio. Jei jis vilsis, kad pora stikliukų 
jam nieko nekenkia, tai jis ir toliau liks 
sunki, skaudi našta sau ir kitiems.

Panašaus nusistatymo gana apstu ne 
viename, kurie neapsisprendžia atsisakyti 
viso blogio. Radikalumas ir gyvenimiškas
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logiškumas nėra per daug dažni reiškiniai. 
Šiaipjau susitinkame savo ir kitų gyvenime 
nuotaikas, kurios dvelkia kompromisu, pu
sėtinumu. Nėra ko stebėtis, kad toks nusi
statymas, vien psichologiniu požiūriu, ne
uždega žmogaus sukaupti visas jėgas ir 
mestis į žūtbūtinę kovą. Vadinasi, pasiten
kinama dalinėmis pastangomis, proginiu 
entuziazmu, bet niekada nekovojama kas
dieniu pastovumu. Kokia gi prasmė galvo
ti apie viso lauko derlių, jei tik pusė lauko 
apsėta? Koks džiaugsmas iš operacijos, jei 
išpjauta piktybinio augmens tik dalis?

Didysis savęs pateisinimo pavojus glūdi 
stabdančiame veiksnyje, kuris žmogaus dva
siai suriša sparnus. Tada jos bandymai pa
kilti virš žemės ir laiko yra bejėgiai. Nors 
ji skirta amžiniems toliams, bet — neteku
si erdvės ir polėkio — įsikimba į medžiagą 
beviltišku užsispyrimu ir tampa kurčia 
kiekvienam amžinybės aidui.

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI
VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS

26. KRISTUS NEATNEŠA SUVARŽYMO

"Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip 
tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų”.

Tiesa ir malonė yra kažkas skirtingo 
nuo tos religijos sampratos, kurią sukūrė 
Mozė. Kad labiau paaiškėtų tarp jų esantis 
skirtumas, atkreipkime dėmesį į rišančios 
religijos atsiradimą žmonijoje. Iš religijų 
istorijos žinome, kad Vedų rašymo laikais 
Indijoje dievas Dijaus užleido vietą dievui 
Varūnui. Dijaus buvo dangaus tėvas, o Va
runas buvo tas, kuris mezga likimo siūlus 
ir kuris suriša. Jis buvo vaizduojamas su 
virve ir mazgu. Varūnas buvo daugiau su
vereninis valdovas. Rišantis religijos pobū
dis, išreikštas įvairių mazgų forma, yra su
tinkamas ne vienoje religinėje tradicijoje. 
Jis yra išlikęs ir lotyniškame tikėjimo pa
vadinime "religio”. Šis žodis yra kilęs iš 
veiksmažodžio "religare” — surišti kas bu
vo nutrūkę. Indijoje Dievo Tėvo pakeiti
mas rišančiu dievu įvyko 14-tame šimtme
tyje prieš Kristų. (Plg. M. Eliade. Pattern



of Comparative Religion, 67-72 psl.). 
Apaštalas Jonas Įsikūnijusį Žodį parodo 
skirtingą nuo rišančios tikėjimo sampratos, 
nes apie jį kalba ne kaip apie įstatymą.

Ką reiškia tas skirtumas? Jis tikrai ne
reiškia to, kad krikščioniškoje sąrangoje 
žmogus galėtų mažiau klausyti Dievo. Jis 
reiškia ką nors kita. Visų pirma evangelis
tas Jonas savo gana mįslingu skirtumo tarp 
Mozės ir Kristaus pabrėžimu nori pasakyti, 
kad Kristus nėra paprastas religinės evoliu
cijos padarinys, išsivystęs iš Mozės ir jo 
Įstatymo. Tiesa, Mozė yra jam kelio ruošė
jas, bet ne Mozė yra tas principas, kuris 
galėtų išugdyti Kristų. Apie Mozę yra pa
sakyta daug gero. Jis sustabdė religijos 
menkėjimo procesą ir, vietoj įstatymų lei
dėjo, grąžino žmonijai Dangaus Tėvą. Savo 
kuriamą religiją jis pastatė ant sutarties su 
Dievu, o ne ant ryšio ar mazgo. Dėl to jo 
religija vadinama sandora, nes ji yra as
menų susitarimas su asmeniniu Dievu.

Jau pastebėjome skirtumą tarp Kristaus 
ir Mozės — Kristus nėra Mozės evoliucija. 
Reikia pasakyti, kad žydų tauta laukė atei
nančio Mesijo kaip Mozės pratęsėjo. Ji ti
kėjosi, kad atėjęs Kristus toliau tęs Mozės 
mokslą tomis pačiomis kryptimis, kaip, 
pvz., darė Dovydas. Žydai tikėjosi, kad 
Kristus Mozės mokslą išaukštins, apgins, 
sustiprins ir praturtins. Tačiau evangelistas 
Jonas gana ryškiai pasako, kad Jėzus yra 
kažkas skirtingo.

Norėdami suvokti Kristaus skirtingumą 
nuo Mozės, galvokime toliau. Kiekviena 
įstatyminė sąranga, nors ji būtų ir geriau
sia, bet jeigu ji sudaryta ne paties Kūrėjo, 
prigimtį apriboja ir suvaržo. Tas suvaržy
mas, pedagogiškai žiūrint, gali būti naudin
gas ir ne kartą būtinas, bet jis vis tiek pa
silieka suvaržymas. O Jėzus, būdamas Die
vas ir Dievo Žodis, kuriantis pasaulį, į jį 
ateidamas, neatneša jokio suvaržymo, išsky
rus tą, kurį turi savyje pati žmogaus pri
gimtis. Pagaliau Dievas ir negali varžyti 
savo kūrinio, nenorėdamas jam kenkti. 
Dievas gerai pažįsta savo kūrinį, dėl to ir 
santykiauja su juo pagal nevaržomą jo ir 
savo prigimtį. Gal dėl to ir Jonas Kristaus

mokslą apibūdina žodžiu "tiesa”, sakyda
mas, kad Kristus atnešė tiesą. Jeigu į Mo
zės religiją galima žiūrėti, kaip į vis riedan
čią šiaurėjimo kryptimi, vis labiau susive
dančią į įstatymų rėmus, tai su Jėzumi ji 
yra grąžinama į Tiesos ir Meilės sritį. Tai 
reiškiasi Dievo nevaržoma malone.

Tad kai mes žiūrime į Kristų religijos 
istorijos akimis, galime geriau suprasti jo 
reikšmę ir prasmę. Tada suprantamesni pa
sidaro ir jo apibūdinimai N. Testamente. 
Vienas iš tokių paaiškėjančių apibūdinimų 
yra Jėzaus skirtingumas nuo Mozės, kurį 
iškelia Jonas ir kurį iki tragiškos kovos iš
vysto apaštalas Paulius.

27. NE REGĖJIMŲ TURINTIS, BET 

TIKINTIS ŽMOGUS

"Dievo niekas niekada nėra matęs”.
Įdomu, kad Jonas šitokį sakinį galėjo 

parašyti po to, kai jis rašė, kad mes matė
me šlovę Tėvo viengimio Sūnaus. Evange
listas Jonas yra paveldėtojas žydiškos tradi
cijos, kurioje patriarchai, karaliai ir prana
šai gyvai santykiauja su Dievu. Tačiau Jo
nas yra labai blaivios dvasios ir tuose san
tykiuose su Dievu įžiūri ne tiek stebuklingą 
Dievo pasireiškimą (nes Dievo regėjimas ir 
negali būti kitoks, kaip didžiausias stebuk
las), kiek kitaip aptariamą ryšį su Dievu. 
Tas ryšys S. Testamento religijoje yra ap
tariamas Dievo sandora su žmogumi, žmo
gaus ištikimybe Dievui ir Dievo malone 
žmogui.

Gali kilti klausimas, ar Jonas šiuo pasa
kymu nepaneigia žmogui galimybės pažinti 
Dievą. Ar jis nėra, kaip mes dabar sakytu
me, Kanto filosofijos atstovas, manydamas, 
kad daiktas savyje, esąs šalia mūsų, yra iš 
viso nepažįstamas. Tačiau šitokio priekaiš
to Jonui negalima daryti, nes jis anksčiau 
yra bendresniu būdu išreiškęs galimybę 
žmogui pažinti Dievą. Jis tai yra išreiškęs 
sakiniu, kad dieviška "gyvybė buvo žmonių 
šviesa”. Vadinasi, iš esmės žiūrint, ta šviesa 
galėjo pasiekti žmones. Tiesa, tamsybė tos 
šviesos neapėmė. Net ir savieji Jėzaus ne
priėmė, tačiau jie vis tiek buvo savieji, tai 
reiškia, kad jie galėjo jį pažinti ir priimti.
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Kad kas galėtų būti laikomas savuoju, jis 
turi turėti galimybę pažinti tą, kuris yra 
jam savas.

Taigi apaštalo Jono religinis gyvenimas 
yra iš esmės panašus į mūsų gyvenimą. Jis 
nesiremia regėjimais. Jis net paneigia tokio 
regėjimo galimybę, kuriame Dievas būtų 
matomas taip, kaip jis yra. Tačiau nepai
sant to, jis yra religingas žmogus. Jo tikėji
mas remiasi pažinimu, nors tas pažinimas 
ir nėra regėjimas.

Skirtumui tarp regėjimo ir pažinimo 
suprasti šiek tiek naudos gali suteikti Sartre 
filosofija. Ji gali padėti nugalėti pažiūrą, 
kad ten, kur nėra intymaus pažinimo ob
jekto su jį pažįstančiu subjektu, ten nėra 
nė pažinimo. Sartre’ui "žinojimas prasideda 
su refleksija”, t.y. jis prasideda ne betarpiu 
regėjimu (Being and Nothingness, 239 
psl.). Taip pat yra žinoma Sartre’o pažiūra, 
nors ir perdėta, kad apie save aš geriau ga
liu sužinoti iš kito. "Aš iš kito turiu gauti 
savęs pažinimą... Aš esu toks, koks atro
dau kitam” (ten pat, 237 psl.). Tai, be abe
jo, yra per daug pasakyta, tačiau iš to pa
sakymo yra išvada, kad mes galime būti 
kito pažinti. Tačiau savo refleksijos pripa
žinimą Sartre sugriauna kito aptarimu. Ki
tą iš atžvilgio į save Sartre aptaria, kaip 
tam tikrą priešingybę. Jis sako: "Kitas yra 
tuščių intencijų padarinys; kitas iš principo 
ginasi nuo mūsų ir nuo mūsų bėga” (ten 
pat, 235 psl.).

Šis kito aptarimas nėra pilnas. Žinoma, 
kitas tai ne aš pats. Dievas man yra kitas 
nuo to momento, kai jis mane sukūrė. Sar
tre žodžiais tariant, jis leido man bėgti nuo 
jo. Bet Dievas nuo manęs nebėga. Aš taip 
pat turiu ne bėgti nuo jo, bet eiti pas jį. Jis 
turi būti mano ieškojimų ir mąstymų ob
jektas. Apie kitą Huserlis sako, kad "kitas 
yra pasaulyje ne tik kaip atskira, konkreti 
ir patirtinė apraiška, bet ir kaip nuolatinė 
savo vienybės ir turtingumo sąlyga” (cit. 
iš Sartre 233 psl.). Taigi šis kitas arba Die
vas, kaip pasaulio vienybės pagrindas, gali 
būti mūsų pažįstamas. Ir jis buvo pažįsta
mas apaštalo Jono tautai, nors ir be kon
krečios pojūtinės apraiškos.

Ta idėja gali būti naudinga ir man. Ne
reikia man laukti Dievo apsireiškimo sava 
prigimtimi. Tačiau iš to nereikia daryti iš
vados, kad aš jo visai nepažįstu, kad jis 
nėra asmuo, kad manęs neveikia ir kad jis 
man negalėtų kada nors apsireikšti.

28. DIEVO SŪNAUS IDĖJA SENOSIOSE 

RELIGIJOSE

"Viengimis Sūnus, Tėvo prieglobstyje 
esantis. .

Dievo Sūnaus idėja, kuri yra tokia sun
kiai beįveikiama problema filosofiniu po
žiūriu, yra viena iš populiariausių idėjų 
religijų istorijoje. Ten mes sutinkame įvai
rių mitų, legendų ir apeigų apie Dievo sū
nų ar sūnus. Graikų Dionizijus yra Dzeuso 
sūnus (Eliade. Pattern in Comparative Re
ligion, 98 psl.). Finikiečių Alleion yra 
Baalio sūnus (ten pat). Tie Dievo sūnūs 
yra žmonijos gelbėtojai ir turi ryšį su kan
čia, mirtimi ir prisikėlimu. Egiptiečių Osy
ris buvo skliauto deivės ir žemės sūnus (ten 
pat). Dievo gimimo idėja yra taip papli
tusi, kad ją galima sutikti įvairiuose kon
tinentuose ir labai skirtingose religinėse 
tradicijose.

Lygiagrečiai su Dievo sūnaus idėja eina 
įvairios legendos apie Dievo santykius su 
žeme, iš kurių gimsta Dievo sūnus. Egipte, 
kaip matėme, dieviškasis veiksnys yra mo
teris, o žemei atstovauja vyras. Tačiau daž
nai yra priešingai. Vyriškasis dievas santy
kiauja su motina žeme.

Ligi šiol į šias legendas buvo žiūrima 
krikščioniškame pasaulyje, kaip į kompro
mituojantį dalyką, ir buvo stengiamasi jų 
buvimo visiškai nematyti. Tai buvo daro
ma dėl labai pagrįstų priežasčių. Visų pir
ma nenorėta, kad dėl šių legendų ir Kris
taus istorija pasidarytų žmonių galvosenoje 
tik legenda, o ne istorinė tikrovė. Antra, 
buvo saugojamas! pavojaus suantropolo
ginti Dievo supratimą, padarant jį nieku 
daugiau, kaip žmogiškos šeimos gyvenimu.

Norint apsisaugoti nuo šio pavojaus ir 
stengiantis rasti įmanomą priėjimą prie ti
kėjimo paslapčių, kurios, nors ir nepilna 
forma, yra išreikštos žmonijos religijose,
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yra gyvas reikalas padaryti mažą filosofinę 
"iškylą”.

Filosofijoje sąvoka nėra tokia viena
prasmė, kaip matematikoje. Pvz., medžio 
sąvoka yra galiojanti įvairiems medžiams, 
tarp kurių yra ir topolis, ir raudonmedis, ir 
stalo lenta. Dėl to turėjo labai daug pa
grindo Tomas Akvinietis, atkreipdamas dė
mesį į tai, kad sąvokos yra analoginės arba, 
kaip mes sakytume, yra panašios. Jų esmė 
visais atvejais yra ta pati, tačiau tarp jų yra 
labai toli siekiančių skirtumų. Pvz., kalbant 
apie medį, vienas gali turėti stalo vaizdą, 
o kitas vienokio ar kitokio augančio me
džio vaizdą.

Jeigu dabar grįžtume prie Dievo sūnaus 
idėjos tiek krikščionybėje, tiek kitų įvairių 
tautų religijose, ši filosofinė "iškyla” gali 
būti labai naudinga. Ji visų pirma parodo, 
kaip žmonijos galvosena Dievo sūnystės ir 
jo įsikūnijimo idėją yra savaip sukonkreti
nusi. Vieni iš jos padarė dievų parnasą, 
kiti Dievo buvimo idėją suvedė į vitalisti
nius gamtos reiškinius. Tačiau anapus visų 
šių dievybės suprastinimų tiesa pasilieka 
galiojanti, kad Dievo intervencija žmonijos 
istorijon yra buvusi paskelbta, tik žmonija 
neįstengė jos pilno gilumo suvokti ir ją 
arba supoetino, arba sunatūralino. Tačiau 
nė vienas šių suprastinimų neprilygsta nuo
stabiai asmeninei dieviškų santykių su žmo
nija realybei, įvykdytai Dievo gimimu 
žmogumi.

Gimimo mintis ir sąvoka, su kuria susi
tinkame apaštalo Jono pasakyme, yra viena 
iš tų sąvokų, kurios galioja Dievui ir žmo
gui savo esme, bet kartu atidengia be galo 
didelius skirtumus, slypinčius šioje sąvoko
je. Kalbėdami apie viengimį sūnų, turime 
išskirti Jėzuje du gimimus, kurie yra ir tie 
patys, ir skirtingi. Pirmiausia Jėzus, kaip 
antrasis Švenč. Trejybės asmuo, gimsta iš 
Tėvo amžinu, niekad nesibaigiančiu gimi
mu. Apie šį gimimą pirmiausia ir kalba šv. 
Jonas. Bet šalia to čia turima galvoje ir 
Jėzaus gimimą iš Marijos, kartu jam pasi
liekant Dievo prieglobstyje, t.y. gimstant 
iš dieviškojo Tėvo. Kažin ar yra kuri kita 
teologinė ar filosofinė sąvoka, kuri būtų

taip gyvenimiškai reikšminga ir kuri filo
sofiniu požiūriu būtų taip mažai tyrinėta. 
Gimimą tyrinėja medikai, bet nepakanka
mai jį tyrinėja psichologai ir teologai. Dėl 
to psichologijoje atsiranda visokių nukry
pimų nuo asmens sąvokos į asmenybę, t.y. 
į visokius asmens pasireiškimus, o ne į patį 
asmenį. Teologijoje atsiranda dar blogesnių 
dalykų. Atsiranda pažiūrų, kurios nedrįsta 
Marijos gimdymui pripažinti, kad jis yra 
kilęs iš Dievo. Tai atsitinka dėl to, kad tie 
asmenys turi per siaurą gimdymo sąvoką — 
vien tik žmogišką, o ne kartu ir dievišką. 
Tačiau gimdymo sąvoka, kaip ir jai gimi
ninga asmens sąvoka, galioja ne tik žmo
gui, bet ir Dievui. Žinoma, gimimas Dieve 
vyksta be žmogiškų elementų, t.y. be vyro 
ir žmonos lytinio santykiavimo, tačiau gim
dymas tiek žmonijoje, tiek Dieve yra toks 
reiškinys, kuriame asmuo iš savęs išleidžia 
kitą asmenį. Čia yra tas reikšmingasis die
viško ir žmogiško gimdymo bendrumas.

Senosios tautos turėjo vien tik žmogiš
ko ir vitalistinio gimdymo sampratą, dėl to 
pranašystę apie Dievo gimimą žmonių tar
pe suvokė vien biologiškai, vitalistiškai, bet 
ne asmeniškai. Dėl to iš Dievą gimdančios 
moters pasidarė tik motina žemė ar jos vai
singumo simbolis. Tai įvyko dėl to, kad jie 
neturėjo gilesnės ir aukštesnės pažiūros į 
tai, kas yra asmuo. Asmens sąvoka yra ne
lengvai išmąstomas dalykas. Net Aristotelis 
geros asmens sąvokos dar neturėjo. Jam trū
ko metafizinės asmens sampratos. Jis žino
jo tik individą, t.y. tokį, kuris yra skirtin
gas nuo kito. Tiesą sakant, tikroji asmens 
vertė ir krikščionijoje pasirodo tik įsikūni
jimo dėka ir tai nelabai greitai, nors Sen. 
Testamente tai jau buvo paruošta. Jėzaus, 
Dievo Sūnaus, gimimas iš Marijos ir jo gi
mimas iš Tėvo, amžinojo Žodžio, sudaro be 
galo dideles erdves mąstyti apie asmens są
voką. Kartu su asmens sąvokos išaukštini
mu eina ir žmogiškojo gimdymo išaukšti
nimas. Jis nėra vien biologinis reiškinys, 
apsprendžiamas tik biologinio paveldėjimo 
dėsnių. Gimsta ne vien naujas paveldėjimų 
derinys, bet gimsta veiksnys, tų paveldėji
mų nešėjas.
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LIETUVIŠKI PAPROČIAI. LIEPA-RUGPJŪTIS
DANUTĖ BINDOKIENĖ

Pats vidurvasaris: liepos-rugpjūčio mė
nesiai. Skamba šienapjūtės dalgiai, liejasi 
rugiapjūtės prakaitas. Nėra laiko svečiuo
tis, reikia skubėti, kad lietūs neužpultų, 
grūdai nenubyrėtų. .. Dėl to liepos ir rug
pjūčio mėnesiais papročių nedaug, nes žmo
nės užimti kasdieniniais darbais. Gerai, kad 
tuo metu nepasitako ir didesnių švenčių, iš
skyrus Žolines.

Liepos-rugpjūčio mėnesiai pasižymi tur
tingais ir gausiais šienapjūtės, rugiapjūtės 
ir ypač pabaigtuvių papročiais. Tai sunkaus 
darbo, talkų ir užbaigimo džiaugsmo mė
nesiai, tačiau retas išeivijos lietuvis užsiima 
rugiapjūte, o "šienapjūtė” atliekama be
veik kas savaitę, užkuriant pjaunamosios 
mašinėlės motorą ir nupjaunant kiemo pie
veles. Nei talkos, nei dalgių žvangėjimo, 
nei pabaigtuvių. . . Todėl šienapjūtės ir ru
giapjūtės (o tuo pačiu ir kitų, būdingų 
ūkio darbų) papročių neaprašysime. Vietoj 
jų trumpai stabtelėsime prie trijų didžiųjų 
žmogaus gyvenimo įvykių: vestuvių, krikš
tynų ir laidotuvių.

ŽOLINĖS

Rugpjūčio 15 d. švenčiama švč. Merge
lės Marijos Dangun Ėmimo šventė, popu
liariai Lietuvoje vadinama Žolinėmis. Tą 
dieną sustoja net būtiniausi darbai, nes rei
kia nueiti į bažnyčią. Anksti rytą moterys 
apeina pievas ir darželius, prisirinkdamos 
gėlių puokštes, nes paskiau bažnyčioje jos 
bus šventinamos. Parsinešusios tas puokštes 
po mišių, užkišdavo kur palėpėje ir sudžio
vindavo. Tokios šventintos gėlės buvo įvai
riai vartojamos. Jos apsaugodavo nuo gais
ro, nuo perkūno įtrenkimo; jomis buvo pa
rūkomi ligoniai, žiupsnelis įdedamas j pa
galvėlę mirusiam.

Gėlių ir žolynų šventinimas Žolinėje yra 
randamas ir išeivijos lietuvių parapijose. 
Žolinių rytą gatvėse galima sutikti mote
ris, ypač vyresnio amžiaus, besinešančias 
puokšteles rūtų, karkliukų, linelių ir kito

kių gėlių. Tai graži tradicija, nežinoma ki
tose tautose. Ją turėtume išlaikyti ir išsau
goti, nes ji dar kartą akivaizdžiai parodo 
lietuvio ryšį su gamta, su žeme.

VESTUVĖS

Dažnai spaudoje užtinkame gražiabyliš
kų aprašymų apie tos ar kitos poros "lietu
viškas” vestuves, "su visomis tradicijomis”. 
Tačiau, kruopščiau pažvelgę į tas tradicijas, 
pamatysime, kad tai tik kažkoks amerikie
tiškų ir lietuviškų papročių kratinys, kuris 
su lietuviškų vestuvių tradicijomis neturi 
jokio ryšio. Tai, žinoma, visai priimtina, 
jeigu jauniesiems ir jų artimiesiems tokios 
vestuvės patinka. Tik kažin, ar reikėtų vis
ką jau taip ir vadinti "lietuviškomis tradi
cijomis”, juo labiau, kad tikras, senoviškas, 
lietuviškas vestuves vargu ar sugebėtume 
(arba ir norėtume) iškelti. Reikia nepa
miršti, kad vestuvių vaišės tęsdavosi bent 
savaitę, o jaunąją su jaunuoju supažindin
davo tik piršlys. Žmonas sūnums surasdavo 
tėvai. Nežiūrint, kad šiandien lietuvės mo
tinos neretai pasvajoja apie tokį dalyką, 
vargu ar jų sūnūs sutiktų vesti mamos pa
rinktą žmoną. . .

Senaisiais laikais vestuvės įvykdavo vė
lyvą rudenį arba žiemą, laisvesniu nuo že
mės ūkio darbų metu. Ir tai suprantama, 
prisimenant, kad vestuvės užsitęsdavo gana 
ilgai. Dabar vestuvės keliamos bet kuriuo 
metų laiku, net Advente ir Gavėnioje, ko 
Lietuvoje beveik nepasitaikydavo (tik iš
imtinais atvejais — būsimajai nuotakai lau
kiant pavainikio, ar kitu kuriuo labai svar
biu atveju). Taigi, norint "tradicinių” lie
tuviškų vestuvių, pirmiausia reikėtų vengti 
netradicinio laikotarpio, t.y. Advento, o 
ypač Gavėnios.

Aišku, piršlys dabar nereikalingas, nes 
jaunieji ir be jo susitinka, vienas kitą pa
milsta ir nutaria vestis. Tačiau jaunoji ga
lėtų pasirinkti svočią iš vyresniųjų gimi
naičių tarpo. Svočia — tai lyg vyriausia šei
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mininkė ir jaunosios bei visų vestuviniu 
vaišių globėja. Jos pareiga prižiūrėti, kad 
visi būtų sotūs ir patenkinti, nes jaunosios 
motina vestuvėse būdavo kitaip užsiėmusi.

Liaudyje buvo žinomos sužiedotuvės, 
arba žiedynos. Jų metu jaunieji pasikeisda
vo asmeniškomis dovanomis ir žiedais, vie
šai pasibučiuodami tėvų, giminių ir artimų
jų tarpe, tuo pareikšdami ketinimą sukurti 
šeimą. Įdomi ir graži vestuvinė tradicija 
yra kvieslys, kviečiąs svečius į vestuves. 
Kviesliu buvo parenkamas jaunas, iškalbus, 
nevedęs vyras. Jaunasis pasirinkdavo savo 
kvieslį, o jaunoji — savo. Kvieslys būdavo 
atitinkamai pasipuošęs: su aukšta kepure, 
papuošta gėlėmis ir spalvotais kaspinėliais, 
su per petį perjuostu austu rankšluosčiu ir 
trišake lazda — kviesle rankoje. Ta kvieslė 
taip pat papuošta, o jos viršūnėje pritaisy
tas skambaliukas. Atvykęs į kviečiamųjų 
namus, suduodavo tris kartus kviesle į lu
bas ar grindis ir pasakydavo kviečiamąją 
kalbą arba oraciją. Už tai šeimininkai jį 
gražiai pavaišindavo, o moterys apdovano
davo nedidelėmis asmeniškomis dovanėlė
mis.

Galbūt vestuvių kvieslio tradiciją, kiek 
suprastintą ir sumodernintą (pvz., kvieslys 
galėtų važiuoti automobiliu, ne būtinai jau 
atjoti...), galėtume atgaivinti ir mūsų są
lygomis. Toks asmeniškas kai kurių arti
mųjų pakvietimas į vestuves būtų šiltesnis 
ir įdomesnis už spausdintų laiškelių siunti
mą. Žinoma, kur svečiai gyvena toliau, pri
imtinas ir laiškas.

Visai prieš vestuves (dažniausiai vaka
rą prieš), įvyksta vadinamasis mergvakaris, 
t.y. jaunosios ir jaunojo atsisveikinimas su 
jaunystės draugėmis, draugais, giminėmis. 
Jaunasis tokį pobūvį, tik daug trumpesnį ir 
paprastesnį, turi savo tėviškėje, su savo 
draugais, o jaunoji — savo namuose. Merg
vakario nereikia maišyti su čia įprastais 
"bridal shower” pobūviais, kurių pagrin
dinis tikslas surinkti kuo daugiau dovanų. 
Nežiūrint, kad mergvakario pabaigoje jau
noji (ir jaunasis) taip pat būdavo svečių 
apdovanojami, pagrindinė vakaro mintis— 
atsisveikinimas su gyvenimu, kurį mergina

ir vyras iki tol pažinojo, atsisveikinimas su 
nerūpestingomis jaunystės dienomis, žen
giant į vedybinį luomą.

Pagrindinė mergvakario apeiga: jauno
sios kasų perpynimas, rūtų vainiko nupyni
mas ir juo jaunosios papuošimas. Bešukuo
jant jaunajai plaukus, šukos ar šepetys lyg 
netyčia yra sviedžiamas į šalį. Kuri mergi
na jį (arba šukas) pagauna, tai toji pirmo
ji ištekės. Papuošta rūtų vainiku, jaunoji at
sisveikina su tėvais, su broliais, seserimis, su 
giminėmis ir su savo kaimo jaunimu — 
draugais, draugėmis. Dainuojama daug dai
nų, kurios yra labai graudžios. Kai kur 
mergvakariuose ir šokama, arba šoka tik 
merginos su jaunąja (plg. mergvakario tau
tinius šokius — Sadutę ir kitus).

Tuomet jaunoji yra pasodinama užsta
lėje ir apdovanojama. Kelios vyresnio am
žiaus giminaitės, geros dainininkės, eina 
prie svečių ir dainuodamos prašo dovanų 
jaunajai. Jeigu dovaną kas duoda, taip pat 
dainuodamos padėkoja. Neduodančius do
vanų paragindavo pajuokiančiomis daino
mis. Pvz.:

"Jei neturi dovanų,
Nėr eik eiti iš namų,
Reik pas pečių tik sėdėti 
Ir sau nosį krapštinėti.. 

arba:
"Netur mūs broliai pinigų,
Pilnos kišenės guzikų,
Jei turėtų, tai įdėtų,
Kaip bezmėnai nesėdėtų. ..”
Paprastai vyrai duodavo pinigus, o mo

terys įvairias namų apyvokos dovanas.
Jungtuvės vykdavo bažnyčioje. Jaunasis 

ir jaunoji kiekvienas vykdavo atskirai su 
savo palyda. Vyrai turėjo prie atlapo pri
sisegę baltą kaspinėlį su rūtos šakele vidu
ryje, o merginos pasipuošusios tik rūtomis. 
Merginų (įskaitant jaunosios) drabužiai: 
tautiniai, šviesūs, išeiginiai. Vestuvininkams 
važiuojant po jungtuvių, kaimo jaunimas 
ir paaugliai statydavo ant kelio kliūtis — 
vartus, pertiesdavo virvę, užversdavo šako
mis ir pan. Vestuvininkai (dažniausiai pirš
lys) turėdavo išsipirkti saldainiais ar vynu, 
kad leistų pravažiuoti.



Prie namų durų jaunuosius pasitinka 
jaunosios tėvai su lėkštele, ant kurios pa
dėta riekutė duonos, truputis druskos ir 
pora stikliukų, papuoštų rūtomis. Seniau 
vietoj vyno ar degtinės šiose apeigose buvo 
vartojamas vanduo. Jaunajai žengiant per 
slenkstį, kai kur ji apiberiama grūdais. 
Amerikoje mada jaunuosius barstyti ryžiais, 
ir tai daroma prie bažnyčios, o Lietuvoje 
buvo naudojami įvairūs maišyti grūdai: 
miežiai, avižos, rugiai, kviečiai. Kai jaunie
ji su palyda sueidavo į trobą, jiems skirtas 
stalas būdavo užimtas moterų-viešnių. No
rėdami sėstis, turėdavo vėl duoti saldainių 
arba dovanų ir stalą nupirkti. Vakarų aukš
taičiuose ir dzūkuose stalo užsėdimas buvo 
surištas su "sodo” išpirkimu. Tas "sodas”
— tai virš stalo pakabintas specialus pa
puošalas: didelis šiaudinukas ar pintinėlė, 
papuošta gėlėmis. Mano mama (Julija Bra
zienė, 84 m.) pasakoja, kad jos brolio ves
tuvėse, maždaug 1906 m., buvo pakabintas 
toks "sodas”, suvertas iš ruginių šiaudų (ji 
yra iš Vilkaviškio apskr.), o moterys, ap
sėdusios aplink stalą ir saugojančios "so
dą”, vaizdavo tvorą. "Sodo nupirkimas” kai 
kurių tautosakininkų aiškinamas, kaip nuo
takos pirkimas.

Stalą išpirkus, vestuvininkai pagaliau 
susėda ir vaišinasi. Vestuvių puotoje skam
ba dainos, paįvairinamos "karti, karti, deg
tinė karti”, o po jaunųjų pasibučiavimo ta 
degtinė "pasaldėja”. Skambinimas šaukšte
liu į stikliuką arba barškinimas šakute į 
lėkštę Lietuvoje nebuvo žinomas.

Svarbi vestuvių puotos apeiga yra jau
nosios "nuvainikavimas”. Ji pasodinama 
kambario viduryje (Lietuvos kaime — ant 
apversto duonkubilio), svočia nusega rūtų 
vainikėlį, o galvą apmuturiuoja nuometu 
(seniau tai buvo atliekama kitą po jungtu
vių rytą, kai jaunieji buvo prikeliami klė
tyje po bendros nakties, ir jaunajai jau ne
betiko rūtų vainikas). Vainiko nuėmimo 
apeigos yra graudžios — dainininkai liūd
nomis dainomis virkdo jaunąją, jos motiną 
ir gimines. Lietuviškuose papročiuose nie
kur neužsimenama apie kojaraiščius, kurie 
mada Amerikoje, kai jaunasis pakelia jau

nosios sijoną ir nusmaukia kojaraištį nuo 
šlaunies. Nežiūrint, kad vestuvių papro
čiuose (o ypač dainose) turėjome gana 
daug užuominų apie "loveles, klėteles ir 
rūtų išmindžiojimą”, lietuvaičių kuklumas 
neleido viešai nuogas šlaunis rodyti ir apie 
jas graibaliotis.

Vestuvinės puokštės sviedimas pamer
gėms taip pat buvo nežinomas. Išvažiuoda
ma iš savo namų, jaunoji tris kartus apei
davo apie stalą (atsisveikindama su namais 
ir namų dvasiomis), o paskutinį kartą lyg 
netyčia paimdavo staltiesės kampą ir pas
kui save patraukdavo, tuo norėdama "pa
traukti paskui save į moterystės luomą” vi
sas savo drauges. Kuri jos draugė pirma iš
tekės, buvo galima spręsti ir iš mergvakario 
apeigų, kurias jau minėjau.

Vestuvėms dar būdingos jaunosios var
žytinės (nors ne visose Lietuvos vietose ži
nomos). Jaunojo ir jaunosios giminės var
žosi dėl jaunosios, dėdami ant specialiai pa
puoštos lėkštės pinigus ir šaukdami: "Mū
sų jaunoji”. Žinoma, laimi jaunojo pusė, ir 
laikas išvažiuoti į vyro tėviškę.

Prieš puotos pabaigą dar atliekamas 
piršlio teismas ir korimas, tačiau dabar 
piršlių nereikia, todėl nėra ir ko karti.

Vestuvių puotos ir apeigų muzikai bū
davo teikiama daug reikšmės. Vestuvinės 
dainos lietuvių tautosakoje labai gausios ir 
įvairios: nuo graudžių iki šelmiškų; nuo 
rimtų iki juokingų ir net nepadorių. Buvo 
labai populiarūs vestuviniai maršai, groja
mi sutinkant jaunuosius, dovanų įteikimo 
metu ir pan.

Vestuvės jaunosios namuose baigdavosi 
kraičio išvežimu ir jaunųjų bei svečių išva
žiavimu į jaunojo tėviškę. Galbūt verta pa
minėti įdomų ir išeivijoje tikrai neprakti
kuojamą paprotį — tai jaunosios dovanos. 
Tos dovanos būdavo dažniausiai pačios 
merginos pagamintos: austos juostos ir 
juostelės, rankšluosčiai, drobės gabalai ir 
pan. Apdovanodavo pabrolius, pamerges, 
piršlį, svočią, muzikantus, kraičvežius, jau
nojo tėvus ir artimuosius, savo brolius, se
seris ir t.t. Dovanos būdavo įteikiamos vie
šai, prie svečių ir su apeigomis. Būtų gra-
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KITOJE EKVATORIAUS PUSĖJE (II)
HENRIKAS STASAS

Vėsus rudens vakaras dvelkė virš Ar
gentinos pampų, kai mūsų lėktuvas pakilo 
iš Buenos Aires į Rio. Kai pakilome virš 
miesto, vakaro prieblandoje dar matėsi 
balti dangoraižiai, kurie, kaip tipiški šio 
amžiaus architektūriniai simboliai, buvo iš
kilę virš plačios pastatų masės. Tačiau ne
trukus jie horizonte išnyko, ir Argentinos 
pampas uždengė tamsa.

Nors nuotolis tarp Buenos Aires ir Rio 
nemažas, tačiau lėktuvo greitis jį nuosta
biai sutrumpino, ir po keliolikos valandų 
skridimo horizonte jau matėsi Rio žiburių 
atošvaistė. Artėjant šviesos dingo ir vėl iš
kilo dideliais šviesos lopais tamsių kalnų 
slėniuose. Taip šviesos, lyg klaidžiodamos 
tarp kalnų, staiga iškildavo ir vėl pranyk
davo, kol priartėjome prie daugybe įvairių 
šviesų mirguliuojančio Rio aerouosto. Lėk
tuvas pakrypo į vieną pusę ir, lyg vabzdys 
viliojamas šviesų, artėjo prie žemės. Moto
rams dusliai murmant, lengvu šlamesiu pa
siekėm gražiausio pasaulyje miesto žemę.

Čia mus sutiko kelionių biuro atstovas 
Dorio, su kuriuo autobusu vykome į vieš
butį. Važiavome gerai apšviestom gatvėm ir 
įlankų pakrantėmis, kur šio egzotinio mies
to gyvenimas dieną ir naktį plačiai išsilieja. 
Guanabaros įlanka su žaliais tropinių au
galų parkais ir prabangiais butnamiais da

žu, jeigu šis paprotys būtų sugrąžintas į lie
tuviškų vestuvių tradicijas. Dabar jaunųjų 
rankos mielai tiesiamos į dovanas, bet jie 
patys neatsilygina nors nedidelėmis, simbo
liškomis dovanėlėmis.

Kaip minėjau, vestuvių puota, užbaigta 
jaunosios namuose, dar ilgai tęsiasi jaunojo 
tėviškėje. Norėdami per ilgai užsibuvusiais 
vestuvininkais atsikratyti, šeimininkai už
kaičia kopūstus. Kai verdamų kopūstų kva
pas iš virtuvės išsisklaido po namus, vestu
vininkai žino, kad atėjo puotavimo pabai
ga. Prisivalgius riebių kopūstų su kumpiu, 
reikės keliauti namo. ..

bar skendėjo šviesų ir spalvų spektre. To
liau pavažiavus, Botafago įlankos pakran
tės taip pat žėrėjo daugybe šviesų ir tropi
nio dangaus spalvomis, o tolumoje matėsi 
Corcovado uolos tamsus siluetas su šviečian
čia Kristaus statula.

Nors didieji paplūdimiai jau buvo iš
tuštėję, tačiau gyvenimas virė šalia jų esan
čiuose bulvaruose, kuriuose lėtai slinko il
gos eilės automašinų, motociklų ir autobu
sų. Platūs juodo ir balto granito mozaikos 
šaligatviai buvo pilni pėsčiųjų. Čia buvo 
galima pastebėti daug grakščių mulačių, 
elegantiškų carioca moterų ir vyrų. Kitoj 
pusėj plataus mozaikinio šaligatvio į dan
gų kilo aukšti pastatai: prabangūs viešbu
čiai, restoranai ir naktiniai klubai, kurie čia 
veikė dangoraižių pastatuose, o iš jų į gatvę 
liejosi srovės šviesų ir triukšmingos muzi
kos garsai. Visoj šioj nakties atmosferoj 
buvo jaučiamas tropinio temperamento ir 
muzikos mišinys. Tokie nakties gyvenimo 
vaizdai bėgo pro autobuso langus, važiuo
jant Flamengo, Copacabana, Ipanema ir 
Leblon paplūdimių bulvarais. O toliau, 
kiek akis užmatė, spindėjo ilgos šviesų 
grandinės, kurios lyg deimanto juostom 
supo tamsius kalnų siluetus ir aukštus pas
tatus.

Netrukus pasibaigė pasakiški naktiniai 
Rio vaizdai. Autobusas dabar riedėjo siau
ru, vingiuotu keliu, kurio vienoj pusėj 
stūksojo aukštos uolos, o kitoj — uolas 
plakė įnirtęs vandenynas. Už keleto posū
kių staiga, lyg iš dangaus nuleistas, sušvito 
impozantiškas Sheraton viešbučio pastatas. 
Apsukęs nedidelę aikštelę, autobusas susto
jo prie viešbučio pagrindinio įėjimo. Išli
pus iš autobuso, vėl prieš akis atsistojo 
aukštos, tamsios uolos, o kitoje pusėje buvo 
girdėti šniokščianti jūra. Iš karto čia susi
darė įspūdis, jog esame toli nuo likusio pa
saulio. Netrukus gavome kambarių raktus 
ir buvome pakviesti sutikimo kokteiliui. 
Gražiame parko paviljone buvome pavai
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šinti charakteringais ir neįprasto skonio 
braziliškais kokteiliais: batida de maracuja, 
batida de caju, batida de coco ir kt. Ta
čiau jie visi turėjo vieną vyraujantį tekylos 
skonį. Ilgai nesivaišinom, buvo jau apie vi
durnaktį, ir kiekvienam rūpėjo daugiau po
ilsis, negu kokteiliai.

Saulėtam rytui išaušus, skubėjau su 
žmona prie jūros, kuri čia pat už lango ska
lavo geltono smėlio krantą. Nors ore nesi
jautė mažiausio vėjelio, tačiau įsisiūbavęs 
Atlantas į krantą siuntė aukštas baltų putų 
bangas, kurios triukšmingais lūžiais pla
čiai užliedavo saulėje žvilgantį smėlį. Ne
mažas šio viešbučio privatus paplūdimys 
čia tęsėsi pagal visą pastatą ir parką. To
liau natūralią ribą sudarė uolos. Tropiniu 
augalų parkas su dviem maudymosi basei
nais, gražiais paviljonais, su restoranais ir 
barais, už kurių kilo aukšti uolų kalnai, su
darė čia gražią ir gana jaukią aplinką. Ta
čiau kartu jautėmės čia uždaryti, lyg paukš
čiai auksiniame narvelyje, nes iš viešbučio 
rajono nebuvo jokios galimybės kur nors 
pėsčiam išeiti. Siauras tarp uolų pro vieš
butį einantis kelias buvo skirtas tik važiuo
tiems: be šaligatvio ir visada pilnas auto
mašinų. Pasiekti artimiausius miesto rajo
nus iš čia galima tik taksiu ar autobusu. 
Nors keletą kartų per dieną autobusas vieš
bučio svečius veždavo nemokamai, tačiau 
jo maršrutas buvo tik į prekybos centrus 
bei brangenybių krautuves. Tad visą savai
tę dalis mūsų bendrakeleivių ir ekskursavo 
tarp prekybos centrų.

Kelias, einantis pro viešbutį, vadinosi 
Avenida Niemeyer — pagal garsų brazilų 
architektą Ascar Niemeyer. Į šiaurę nuo 
čia jis eina labai gražia Atlanto pakrante 
vietomis net dviejų aukštų, t.y. viena kryp
tim viršuje, kita apačioje. Taip tarp kalnų 
ir uolų besiraitantis kelias dažnai viena pu
se prisišlieja prie aukštų kalnų grandies 
pusiau apaugusios žalia džiunglių augmeni
ja. Toliau kelias išsitiesia žalioj plokšta
kalnėj, į kurią atsimuša Atlanto bangos ir 
meta vandens mases aukštai virš uolų. 
Plokštakalnę pakeičia vėl atskiri kalnai, 
kurie lyg milžino kūjais iškalti įvairiomis

figūromis. Štai Gavea paplūdimys ir to pa
ties vardo kalnas, per kurio žalias džiung
les slinko melsvai pilki debesys. Pasinėrus 
autobusui tarp uolų, staiga vėl iškyla mels
vas jūros veidas, o kiek toliau nuo jos ke
letas aukštų modernios architektūros pas
tatų. Tai Intercontinental ir National Rio 
viešbučiai su nedideliu, bet elegantišku Sao 
Conrado prekybos centru. Kiek toliau pa
važiavus, prabangūs butnamiai ir kitas pre
kybos centras Barra. Tarp šių prekybos 
centrų vedantis kelias į uolų ir jūros pasau
lį rodo Oscar Niemeyer sugebėjimą labai 
vykusiai suderinti gamtos grožį su moder
nia technika. Į priešingą pusę Avenida Nie
meyer veda miesto link. Čia tuoj nuo She
raton už kelių posūkių atsiveria puikus 
vaizdas į Leblon ir Ipanema paplūdimius.

Visu pajūriu čia tęsiasi ilga palmėm ap
sodinta avenida Delfim Moreira ir Vieira 
Souto su plačiais mozaikiniais šaligatviais. 
Vienoj pusėj jų geltonas smėlis ir banguo
janti jūra, o kitoj aukšti pastatai, kurių 
balti fasadai sudaro įspūdį į krantą išplau
kusių laivų. Paplūdimiai čia jau nuo anks
taus ryto pilni saulės ir vandens gerbėjų. 
Čia prasideda Rio, kuris tarp vandens ir 
kalnų siauram žemės ruože išsidėstęs visu 
savo grožiu.

Nors miestas čia jau 400 metų egzistuo
ja, tačiau atrodo jaunas, kaip Ipanemos 
mergaitės, kurios čia žaidžia saulės ir van
dens prieglobstyje. Atrodo, kad čia egzis
tuojanti tik dabartis, miesto praeitį prime
na vien tik jo gyventojai, kurie čia sudaro 
ypatingą žmonių rasę, vadinamą carioca. 
Tai čia gimę žmonės, išsivystę iš indėnų, 
negrų ir portugalų. Ši ypatinga žmonių 
rasė pasižymi savo lengvu charakteriu ir 
mokėjimu naudotis gyvenimo džiaugsmais. 
Nežiūrint gyvenimo sunkumų, jie gyvena 
visad šventadienio nuotaika. Šis brazilo ti
pas tokį savo charakterį, manoma, yra pa
veldėjęs iš indėnų, kurie tikėjo, jog vanduo 
teikia žmogui grožį ir gerą nuotaiką, kurią 
jie įgydavo, besiklausydami upelio čiurle
nimo muzikos. Todėl nenuostabu, kad visas 
carioca gyvenimas ir sukasi prie paplūdi
mių. Prie jūros jie užauga, čia pamilsta

268



vienas kitą, augina vaikus ir pasensta. Tad 
važiuodami paplūdimių bulvarais, matėme 
juos ne tik jūros bangose, bet grojant gi
tarom, valgant, lošiant kortomis, spardant 
futbolą ir žaidžiant tinklinį. Carioca mo
terys grakščios ir elegantiškos. Ne veltui 
sakoma, kad Rio paplūdimiuose galima su
tikti gražiausias pasaulyje moteris. Tad va
žiuojant Ipanema ir Copacabana bulvarais, 
galima gėrėtis ne vien banguojančia jūra, 
bet ir grakščiomis carioca mergaitėmis, dė
vinčiomis tangas. Apskritai Rio, nežiūrint 
kiek kartų jo gatvėmis važiuotum, vis kur 
nors sutiksi staigmeną. Gamta čia vyrau
janti, tačiau harmoningai susiliejusi su mies
tu, kuriame šviesa, spalvos ir kalnai neat
skiriami. Iš kiekvieno taško, iš kiekvienos 
pozicijos Rio vis kitoks: ar iš kalno, ar iš 
jūros, ar iš lėktuvo bei aukšto pastato žiū
rėsi. Yra sakoma, kad Roma yra gražiausias 
žmogaus kūrinys, o Rio — gražiausias Die
vo kūrinys.

Tačiau, reikia sakyti, kad ir prie šio 
miesto grožio žmogaus ranka yra nemažai 
prisidėjusi. Rio ypatingai iškilo ir pradėjo 
puoštis įvairia statyba, kai Brazilijoje buvo 
atrasti įvairūs žemės turtai: auksas, deiman
tai, brangakmeniai ir t.t. Vėliau kava ir že
mės ūkio produktai. Pradžioje šio šimtme
čio Rio turėjo tik apie 1/2 mil. gyventojų. 
Šiandien čia priskaitoma jau 8 mil. Brazi
liečiai pamėgo miesto gyvenimo būdą ir 
todėl į miestus čia suplaukė daugybė žmo
nių iš džiunglių ir pampų. Sakoma, kaip 
žuvis negali gyventi be vandens, taip cario
ca negali gyventi be miesto. Bet padaugėjus 
miestuose gyventojams, atsirado kartu ir 
skaudi nelygybė. Šalia pajūryje viešpatau
jančios prabangos ir turto, kalnuose dar 
daugelis gyvena favelose. Gal tik jūra, kal
nai, šiltas klimatas bei gamtinis grožis nu
kreipia šių vargšių dėmesį nuo žiaurios so
cialinės nelygybės. Pačiame Rio mieste fa
velų neteko matyti, nes jos kalnuose, į ku
riuos ekskursijos nevežamos. Turizmo įstai
gos rengia ekskursijas į įvairias reto gam
tos grožio vietas, istorines ar kultūrines vie
toves, bet ne į vargšų kvartalus.

Tad su vadovu vykome prie Botafago 
įlankos, kur 1200 pėdų virš miesto iškilusi 
kūgio formos uola Pao da Azucar arba 
cukraus galva. Toks keistas šios uolos pa
vadinimas kilęs iš indėnų, kurie žodžiu 
paundacuqua išreikšdavo matomą gamto
vaizdį. O portugalų ausyse tai skambėjo 
lyg Pao de Azucar. Šalia Cukraus galvos 
iki pusės aukščio iškilęs ir kitas kalnas, pa
dengtas žalia augmenija, vadinamas Urca. 
Pakeliui į Cukraus galvos kalno viršūnę, 
kabelinis keltas pirmiausia sustoja Urcos 
kalne. Čia išlipus tuoj patenki į vikrių fo
tografų objektyvą ir grįžtant gauni suveny
rinę lėkštę su savo paties ar bendrakeleivių 
atvaizdais. Kalno platforma nemaža, ir čia 
po pavėsinga ir spalvinga augmenija įreng
tos poilsio vietos, veikia restoranai, suve
nyrų krautuvės ir net mažas amfiteatras. 
Kadangi kalnas iškilęs virš miesto 220 met
rų, tad iš čia atsiskleidžia nors nepilna, bet 
puiki Rio panorama. Kilome toliau į se
kančią pakopą, būtent Cukraus kalno vir
šūnę. Čia taip pat veikia keli restoranai 
su gaivinančiais gėrimais ir užkandžiais, su
venyrų parduotuvės ir poilsio vietos. Tačiau 
viską nulemia žadą užimantis reginys į Rio
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ir plačias apylinkes. Čia pirmiausia nu
krypsta dėmesys į didelę Guanabara įlan
ką, toliau į Atlantą ir garsius paplūdimius, 
į virš 1000 metrų iškilusius violetinius kal
nus ir jų žaliuojančius džiunglių šlaitus, 
prie kurių prisiglaudę balti dangoraižiai 
bei plieno ir stiklo pastatai. Metant žvilgs
nį toliau į šią akį užburiančią panoramą, 
matosi per jūrą toli nusitęsiantis 14 km il
gio Rio - Niteroi tiltas. Prie įlankos prisi
glaudęs ir Santos Dumont aerouostas, iš 
kurio kas valandą pakyla lėktuvai į Sao 
Paulo. Priešais Cukraus galvą tolumoje 
garsioji Corcovado uola, kurios viršūnėje 
baltų debesų fone milžiniška, miestą laimi
nanti Kristaus statula. Taip nebūtų galo 
Rio vaizdais žavėtis, jei nereiktų keliauti 
toliau.

Iš čia vykome į nuostabų tolumoje ma
tomą kalną Corcovado. Važiuojant per nau
jąjį miesto kvartalą, sustojome prie nese
niai pastatytos Šv. Sebastijono metropolijos 
katedros. Tai ultramodernus pastatas, sim
bolizuojantis ne tik šio miesto gyventojų 
religinį nusiteikimą, bet ir jų nepaprastus 
kūrybinių jėgų atspindžius. Šis milžiniškas 
nupjauto kūgio formos pastatas buvo už
baigtas 1975 metais, vadovaujant architek
tui Edgar Fonseca. Pastato aukštis 314 pė
dų, o grindų diametras 347 pėdos. Katedra 
talpina 20.000 žmonių. Keturi spalvoto vit
ražo langai iškyla per visą katedros aukštį. 
Vidaus vėdinimas vyksta per tūkstančius 
horizontalių plyšių, kurie kartu daro pasta
tą optiškai lengvesnį. O aukšti vitražai tei
kia šviesą ir spalvų kontrastinį žaismą. 
Apskritai katedra tiek savo dydžiu, kiek ir 
forma nepaprastai įspūdinga.

Pakeliui į Corcovado sustojome prie 
paminklo II pasauliniame kare žuvusių 
brazilų, kuris kartu atstoja ir nežinomo ka
reivio kapą. Futuristinis paminklo stilius 
gražiai įjungtas į tropinės augmenijos ir 
modernios architektūros kvartalą.

Pasiekus Corcovado, autobusas sustojo 
prie į kalną vežančio traukinėlio stoties, 
kur vadovas visiems nupirko bilietus pasi
kelti į kalną. Pajudėjo mūsų dantračiu va
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romas traukinėlis ir tarp pavėsingų džiung
lių linguodamas lipo į kalną. Corcovado 
kalnas beveik iki viršaus apaugęs tropiniu 
mišku, kurį čia vadina Parque National da 
Tijuca. Nepasiekęs pačios kalno viršūnės, 
visus išlaipino, ir toliau turėjome gerokai 
dar palypėti laiptais, kol pasiekėm platfor
mą su milžiniška Kristaus statula. Pasiekus 
kalno viršūnę, mūsų dėmesys nukrypo į 
Kristų, kuris čia jau keliolikos generacijų 
laikotarpiu sutinka milijonus ateivių ir tu
ristų, pasiekusių šią šalį.

Įspūdingas statulos dydis ir patraukli 
forma tiesiog pritrenkia kiekvieną, iš arti ją 
stebint. Lengva tai suprasti, žinant, jog ji 
sveria 1145 tonas ir yra 120 pėdų aukščio. 
Vien galva sveria 30 tonų, tiek pat ir kiek
viena ranka. Statula sukurta pagal prancū
zų architekto Paul Landowski planus, o 
jos rankos ir galva nuliedinta Prancūzijoj,
o kūnas vietoje. Žinoma, dėmesio centre 
Rio laiminantis Kristus, bet negalima savo 
žvilgsnio nukreipti ir nuo pasakiškos pano
ramos, kuri supa kalną. Čia beribė jūra, į
lankos, laivai, ežerai, tolimos ir artimos sa
los, uolos bei įvairaus aukščio ir skirtingų 
formų kalnai jungia viską į akiai neaprė
piamą vaizdą. Šio neturinčio sau lygaus 
vaizdo perspektyva tokia plati, jog sunku 
čia be galo fotografuoti, nes iš visų pusių 
neaprėpiami vaizdai neleidžia fotografui 
susikoncentruoti prie vieno objekto. Įsigiję 
čia keletą suvenyrų ir pasigrožėję reta mies
to panorama, leidomės tuo pačiu traukinė
liu į pakalnę. Tačiau grįžtant pusiaukelyje 
išlipom ir vykome toliau autobusu.

Autobusas riedėjo į pakalnę siauru vin
giuotu Tipica tropiniu mišku. Čia tarp tro
pinių augalų čiurleno upeliai ir plačių žalių 
lapų fone spindėjo skaisčiai raudoni žiedai. 
Pakalnėje nuo aukštų uolų į nedidelio upe
lio baseiną putodamas ir šniokšdamas sku
bėjo Taunay krioklio vanduo. Graži miško 
aplinka supo krioklį ir netoli jo esantį res
toraną. Trumpai pasigėrėję miško aplinka 
ir paukščių čiulbesiu, grįžome iš čia auto
busu į viešbutį.

Vakare lankėme "Scala”, vieną iš šio 
miesto naktinių klubų, kur turėjom progos



Rio de Janeiro. “Cukraus galvos” kalnas.

Apie 40 km už Rio privažiavome nedidelį 
miestelį Santa Cruz su spalvingais namais ir 
žaliai dažyta bažnyčia. Į pietus nuo mieste
lio anksčiau buvo dideli pieno ūkiai, ku
riuose dirbo iš Afrikos atvežti vergai. Nu
važiavę iš viso apie 100 km, privažiavom 
nedidelį žvejų kaimą prie toli nusitęsian
čios lagūnos. Čia nuo kranto matėsi eilė iš 
mėlyno vandens iškilusių salų, tarp kurių 
plaukiojo aukštais stiebais žvejų laivai, su
teikdami šiai ramiai krištolinei vandens 
aplinkai romantinio žavumo.

Nedideliu žvejų laivu išplaukėm į idi
liškai ramią įlanką. Nors tropinio rudens
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pažinti "Auksinio Rio” naktinio gyvenimo 
ritmą, išreikštą muzika ir šokiais. Garsios 
muzikos, rėkiančių spalvų ir fantastinių de
koracijų fone vyko ilga, turiniu įvairi, bet 
besikartojančiais šokiais gana nuobodi 
programa. Tai autentiška brazilų progra
ma, su folkloriniu atspalviu, kuris atsispin
dėjo ritme, šokiuose ir rūbuose. Daugumas 
šokių vyko samba ritmu, kur gražiai nuau
gusios mulatės staigiais ir ritmingais kūno 
judesiais iššaukė grakštumą, egzotiką ir 
grožį.

Kitas populiarus brazilų ritmas, laiko
mas dar nauju šiame krašte, — tai Bossa 
Nova, kilęs iš paplūdimių aplinkos, kur 
grakščios cariocos ritmingu žingsniavimu jį 
iššaukė. Šių ritmų skalėje ir vyko daugu
mas šokių, atliekamų daugiausia mulačių 
ir carioca vyrų.

Trumpesnė programa gal būtų buvusi 
efektingesnė ir besikartojančiais šokiais 
nevarginusi žiūrovų. Be to, per daug garsi 
muzika ir rėkiantis pranešėjo komiko gar
sas buvo mums neįprastas, o sceninė laiky
sena neestetiška.

Šeštadienį turėjome progos susipažinti 
su tolimesnėm Rio apylinkėm ir tarp tro
pinių salų laivu paplaukioti vienoje At
lanto įlankoje. Anksti rytą išvykome auto
busu gražiuoju Niemeyer keliu su vadovė 
Gloria, nes Dorio už miesto ribų neturėjo 
teisės ekskursijoms vadovauti. Keliavome 
apie porą valandų į šiaurę nuo Rio. Malo
ni mūsų vadovė, studentė Gloria visu keliu 
stengėsi mus užimti, aiškindama apie įdo
mesnes pravažiuojamas vietoves, apie bra
zilų kasdienį gyvenimą bei jų svarbesnius 
charakterio bruožus ir net supažindino mus 
su tipiška brazilų sambo muzika, kurią bu
vo įrašiusi į kasetę.

Kelias vedė Sao Paulo kryptimi, tik vė
liau atsišakojo ir ėjo toliau per aukštumas 
bei žalias pajūrio lygumas — Costa Verde. 
Nors arčiau jūros dominuoja ruda uolų 
spalva, tačiau kiek toliau visur žaliavo ba
nanų miškai, kurie nusitęsdavo aukštai į 
kalnus. Pakelėje dažnai sutikdavome bana
nų pardavėjus, kurie didelėm kekėm juos 
čia laikė pakabintus ant iškeltų karčių.



karšti saulės spinduliai smigo tiesiai į mū
sų veidus, tačiau jų per daug nejautėm, nes 
lengvas nuo Atlanto pučiantis vėjelis vė
sino jūros orą ir gaivinančiai mus glostė. 
Pro laivą lėtai slinko tropinės salos, kurių 
smaragdiniai atspindžiai bangavo vandens 
paviršiuje. Čia salos atrodė niekeno negy
venamos. Tik kur ne kur matėsi tarp pal
mių ir plačialapių bananų menki žvejų na
meliai ir prie kranto vandens supamas lai
velis. Visa melsvoj erdvėj skendėjanti ap
linka atrodė, kaip lengva akvarelė impre
sionistinėj atvirutėj. Toliau, prie horizonto, 
melsvam rūke pasinėrę stūksojo aukšti kal
nai ir žalios salos. Saulė, jūra, mėlynas dan
gus ir žalios salos taip užburiančiai veikė, 
jog nė nepajutom, kai priartėjom prie mū
sų šios dienos kelionės tikslo. Laivas susto
jo prie žalios salos, kurios priekyje švietė 
gelsvo smėlio pakrantė, o už jos geltonais 
žiedais pasipuošę medžiai ir lieknos palmės. 
Atrodė, jog niekas čia negyvena, ir išlipęs 
iš laivo trumpam momentui pasijutau, lyg 
Robinzonas toli nuo civilizuoto pasaulio. 
Tačiau kiek paėjus džiunglių taku, radom 
čia tropinių lapuočių ir palmių pavėsyje 
puikią piknikavimo vietą su stalais, suolais 
ir palmių lapų dengtą pastogę su veikian
čiu baru. Kiek toliau virtuvė ir keletas kitų 
lengvos statybos pastatų. Tai ir visa šios 
salos "civilizacija”, o toliau amžinai žaliuo
jantis neįžengiamas džiunglių miškas. Ta
čiau pirmiausia mūsų dėmesys nukrypo i 
gelsvą pajūrio smėlį ir jį švelniom bange
lėm plaunantį skaidrų jūros vandenį. Tad 
nieko nelaukus, šokom tuoj į vandenį: vie
ni paplaukioti, o kiti bent pabraidžioti vė
siame vandenyje. Tačiau gaivinantis van
duo ir vidurdienio tropinė saulė atrodė lyg 
du nesuderinami malonumai, todėl netru
kus reikėjo grįžti vėl į palmių pavėsį. Apie
2 val. čia buvome pavaišinti gardžiais bra
ziliškais pietumis. Be įvairių daržovių ir 
vaisių buvo du mėsos patiekalai (steikas ir 
paukštiena) ir žuvis. Aišku, neapsiėjo ir 
be braziliškų juodų pupų, kurios Brazilijoj 
sudaro pagrindinį eilinio piliečio maistą. 
Po pietų dar ilgai gaivinomės jūra, saule ir 
idiliška šios salos aplinka. Tik saulei gero

kai pakrypus į vakarus, atplaukė mūsų lai
vas, tad reikėjo atsisveikinti su šiuo ramiu 
žemės rojaus kampeliu.

Į Rio grįžom, lydimi paskutinių gęstan
čių saulės spindulių, o kai pasiekėm Shera
ton, raudonas saulės diskas buvo jau pu
siau paskendęs Atlante. Sekmadienio rytą 
beveik visi mūsų ekskursijos dalyviai išvy
kome į Sao Paulo. Sakyčiau, būtų nusikal
timas viešėti Brazilijoj ir neaplankyti Sao 
Paulo lietuvių.

Rio turėjome progos sutikti tik vieną 
lietuvį A. Gaulią, kuris su žmona vieną va
karą aplankė mus Sheraton viešbutyje. Čia 
jaukioje parko aplinkoje su mielu svečiu 
ilgokai kalbėjome ir diskutavome lietuvių 
išeivių, brazilų ir apskritai pasaulio prob
lemomis beveik iki vidurnakčio.

MOKYKLOJE
BIRUTĖ KOŽICIENĖ

Sučirškė skambutis. Kieme eilėse sudė
tos mokinių knygos, priešpiečiai graibsto
mi, ir vaikai stumdydamiesi stoja į eiles. 
Budinti mokytoja bando išskirti dvi į plau
kus susikibusias penktokes. Mokytojos pa
galbininkė ramina pirmo skyriaus mergytę 
su šlapiomis kelnytėmis.

Mokyklos durys atsidarė. Mokytojos 
prie durų pasitinka vaikus ir vedasi į savo 
klases. Budinti mokytoja griebia puodelį 
kavos ir skuba ilgu koridoriumi į savo kla
sę, aplenkdama bažnyčion einančius moki
nius. Čia katalikiška mokykla, todėl kas
dien du skyriai pakaitomis eina į pamaldas. 
Visa mokykla eina tik išimtinėmis progo
mis. Kodėl? Kas žino. Tokia jaunojo vika
ro tvarka.

Koridoriuje nutyla. Girdėti tik iš klasių 
mokytojų balsai ir vieno kito mokinio bal
selis. Prasideda pamoka. Pamoka? Dar ne. 
Reikia gi suskaičiuoti, kiek vaikų trūksta, 
kiek ima karštus priešpiečius, kiek pinigė
lio surinkta afrikiečio ar misijų indėno į
sūnijimui. Už penkis dolerius gali gauti 
vieną vaiką, už dešimt — du, o už penkio
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lika — net keturis! Gamtos mokslų klasė 
pirmauja: sienos puošiasi net penkių įsū
nytų vaikų nuotraukomis ir pažymėjimais! 
Trijų berniukų ir dviejų mergaičių pliki 
pilviukai žvelgia į mus.. .

Pasimeldžiam. Vos spėjus baigti mal
dą, kelios rankos pakyla: "Ponia mokyto
ja, užmiršote surinkti pasiūlymus erelių 
prieglobsčio vardui”. Kad jį kur! Užmir
šau. Gamtos mokslo klasėje gavome laiškų, 
prašančių atsiųsti Amerikos Erelio prie
globsčio vardo pasiūlymus ir auką. (Kas be 
aukos?!). Septintasis skyrius aktyvus: ren
ka pinigus ir popierėlius su vardo pasiū
lymais.

Kažkas beldžiasi į duris. Pirmasis sky
rius ateina pasižiūrėti tik praėjusią naktį 
gimusių pelyčių. Aklos, plikos, bet rėplioja, 
ir vaikai apstoja stiklinius pelyčių "namus”. 
Čia gamtos mokslų klasė. Turėjome ir žal
čių, ir kobrą, bet žalčiams išlipus iš "stikli
nių namų” (o gal kam ir išėmus) ir nurėp
liojus į bažnyčią bei viduryje mišių atsidū
rus prie altoriaus, mokyklos vedėja vos ne
apalpo ir prašė žalčių daugiau nelaikyti. 
Turėjome atsikratyti ir kobros, nes už spin
tų kažkodėl pradėjo jaustis nemalonus kva
pas. Atitraukus spintas, rasta negyvų pelių. 
Su žuvimis taip pat visko būna, ypač vaka
rais, kai į klasę susirenka religijos mokytis 
viešųjų mokyklų vaikai. Jie pašeria žuvytes 
duona ar kitais skanumynais. Kai gerašir
džiai vaikučiai jas taip prišeria, tai iš ryto 
randame pusę jų išvirtusiais pilvais. Persi
ryja begėdės. Dabar likom tik su keliomis 
tropikinėmis žuvytėmis, kurios, perėję per 
visokias dietas, jau ir prie žiemos šalčių pri
prato.

Pradėsime pamoką. Pradėsime? Dar 
trupučiuką lauktelkim. Dar antras skyrius 
atėjo pažiūrėti naujagimių. Nedaug laiko 
beliko ligi pamokos galo. Kalbame apie pa
parčius ir jų veisimosi būdą: vienais metais 
veisiasi sporomis, kitais — sėklomis. Sėk
lomis veisimosi būdas vadinasi seksualinis, 
o sporomis — aseksualinis. Išaiškinus, kaip 
sėklos apsivaisina ir kas yra "generacijos

pasikeitimas”, mokytoja klausia: "Ar visi 
supratote? Jonuk, kas yra 'generacijos pasi
keitimas’ (alternation of generations)?” 
Net nemirktelėjęs, Jonukas atsako: "Vie
nais metais — sex, kitais metais —no sex”. 
Ačiū Dievui — skambutis...

Dabar ateina aštuntokai. Paaugliai. 
Kalbame apie žmogaus kūną. Iš spintos at
siranda ant sienos didelis paveikslas apie 
gemalo vystymąsi. Turim slėpti paveikslą 
spintoje, nes kartą moterų grupė mano 
klasėje turėjo savo pobūvį, ir tas paveikslas 
nepaprastai papiktino kai kurias mamytes. 
Reikėjo net apsukti paveikslą, kad nema
tytų moteriškų organų schemos!

Su kita klase buvo kalbama apie evo
liuciją. Žiūrėjom filmo. Mokytoja nustebo, 
kai kitą dieną atėjo dvi mamytės su Bibli
ja ir pradėjo aiškinti, kad Šv. Rašte aiškiai 
parašyta, jog žmogus neišsivystė iš žuvies 
ar kito gyvūno, bet iš molio gabalo, į kurį 
Dievas papūtė savo kvapą. (Iš kur jos iš
traukė tą pasakojimą, kad žmogus išsivys
tė iš žuvies?!.). Laimei, pro šalį ėjo vikaras. 
Mokytoja pagriebė vikarą už rankos: "La
bai prašau pašnekėti su šiomis mamomis 
apie žmogaus atsiradimą”. Vėliau mokyto
jų kambaryje vikaras pažadėjo "atsilyginti” 
vargšei mokytojai.. .

Nė nepajunti — jau pietų pertrauka. 
Laimingos mokytojos, kurios turi savo pa
galbininkes — joms ir pietų pertrauka il
gesnė. Tos, kurios neturi, pačios sėdi kla
sėje, kol vaikai pavalgo, ir tik tada gali eiti 
į mokytojų kambarį.

Mokytojų kambaryje juokas ir klege
sys: nors trumpai pasipasakojame ryto 
nuotykius. Visos pasijuokiam.

Maža mokyklėlė, bet pilna. Laukiančių
jų patekti į šią mokyklą — didelė eilė. Ma
lonu, kai iš gimnazijų buvusieji mūsų mo
kiniai sugrįžta aplankyti, pasipasakoja apie 
save ar parašo kalėdinį atviruką su padėka: 
"Ačiū už viską. .

Skambutis. Lekia dienos, metai... Kiti 
veidai, kiti vardai, tik skambutis tas pats: 
automatiškai skambės kas 45 minutės, ar 
mokykla bus pilna, ar tuščia...



Komunikacija šeimoje
Romualdas Kriaučiūnas

Svarbu šeimoje tarp savęs susikalbėti, 
vienas kitą išgirsti, suprasti. Pažvelkime 
trumpai į tris priemones, kurios skatina tą 
tarpusavio susikalbėjimą, komunikaciją.

Visų pirma išklausykime, kas mums yra 
sakoma, ir duokime kalbančiajam žinoti, 
kad mes domimės ir suprantame, kas mums 
yra sakoma. Tai atliekama parafrazuojant, 
kitaip sakant, savais žodžiais atkartojant, 
kas buvo ką tik girdėta. Pvz., duktė sako: 
"Labai norėčiau šią vasarą dalyvauti pabal
tiečių jaunimo ekskursijoje Baltijos jūroje, 
bet tada greičiausiai negalėčiau imti vasaros 
kursų universitete, be kurių užsitęs studijų 
baigimas”. Jai atsakant, galima sakyti: 
"Norėtum ir su draugais pakeliauti, ir kuo 
greičiausiai baigti studijas”. Taip mes pa
rodome, kad domimės kalbėtoju ir supran
tame jo mintį.

Antra geresnio susikalbėjimo priemonė 
yra stengimasis ką tik pareikštą mintį pra
plėsti, papildyti, plačiau ją aptarti. Naudo
jant ankstyvesnį pavyzdį apie mūsų studen
tę, galima ją paklausti: "Kada baigiasi eks
kursija ir kada prasideda vasaros kursai?” 
Arba: "Ar nebūtų galima, iš anksto susita
rus, į vasaros kursus kiek vėluoti?” Arba: 
"Jeigu vasaros kursų neimtum, kada baig
tum universitetą?” Tokie klausimai, kuriais 
prašome daugiau informacijų, atidaro pa
šnekesį platesniam ir laisvesniam išsikalbė
jimui, nuomonių apsikeitimui.

Pagaliau trečiojo geresnio susikalbėji
mo priemonė yra patiriamo jausmo, emoci

jos apibūdinimas. Tas jausmo pareiškimas 
gali būti tiek kalbėtojo, tiek klausytojo. 
Šiam tikslui naudotini jausmus išreiškiantys 
žodžiai. Taip pat neužmirština kūno pozi
cija, veido išraiška, balso tonas, akių kon
taktas, aplinkos privatumas. Emociniai žo
džiai gali būti pozityvūs (linksmas, mylin
tis, gražus, draugiškas), arba negatyvūs 
(išsigandęs, supykęs, nuliūdęs, pavydus), 
arba neutralus (neapsisprendęs, naujas, se
nas, užsiėmęs).

Ir vėl grįžtant prie mūsų studentės, api
būdinant jos emocijas, nuotaiką, klausyto
jas gali reaguoti kad ir taip: "Turi du gra
žius planus šiai vasarai, bet atrodo, kad tik 
vieną galėsi įvykdyti. Tikrai tau bus sunku 
apsispręsti, kad vėliau nereikėtų gailėtis”.

Tik trys žodžiai: išklausykime, papildy
kime, atjauskime. Tai trys priemonės, ku
rios, sąmoningai ir tinkamu laiku naudo
jamos, gali pakelti šeimos komunikacijos 
lygį. Pakilusi komunikacija dar negaran
tuoja šeimos harmonijos ir darnumo, tačiau 
be nuoširdžios komunikacijos neturėsime 
nei šeimos harmonijos, nei ramybės. Ge
riausiu atveju turėsime tik šeimos tylą. Ant
ra vertus, pagerėjęs susikalbėjimas gali ves
ti į vienas kito didesnį supratimą, atjauti
mą, net užsidegimą visai šeimai svarbiais 
siekiais.

Geresniam pateiktų minčių supratimui 
duodami penki pavyzdžiai su atsakymais, 
bazuojantis: 1. išklausymu, 2. papildymu, 
3. atjautimu.

Abiturientas: "Mane priėmė į Wayne 
State ir University of Michigan. Jei eičiau 
į Wayne State, galėčiau namie gyventi, bet 
U. of Michigan geresnis universitetas”.

1. "Viena mokykla yra pigesnė, o kita 
geresnė”.

2. "Koks skirtumas išlaidų atžvilgiu? 
Kiek daugiau per metus kainuotų, einant į 
U. of Michigan?”

3. "Tu rūpiniesi ir savo ateitimi, ir mū
sų šeimos finansiniais ištekliais”.

Mergina: "Esu vieniša ir nuliūdus po 
to, kai įsikrausčiau į savo naują butą. Kar
tais net apsiverkiu, bet nežinau kodėl. Gal 
nereikėjo iš namų kraustytis”.



1. "Sakai, nežinai, ar gerai padarei, išsi- 
kraustydama iš namų”.

2. "Ar turėjai progų su savo naujais 
kaimynais susipažinti?”

3. "Rūpiniesi, ar tikrai esi pasiruošus 
savarankiškam gyvenimui”.

Studentas: "Gerai mokiausi. Nežinau, 
kas su manimi atsitiko. Dabar tik sėdinėju, 
bet nieko neatlieku. Neturiu noro mokytis, 
neturiu apetito, niekas neįdomu”.

1. "Kažkodėl tavo entuziazmas gyveni
mu ir mokslu dingo. Tave apgaubė tamsūs 
debesys”.

2. "Nuo kada maždaug pradėjai taip 
jaustis?”

3. "Esi nusivylęs ir nuliūdęs”.
Gimnazistas savo motinai: "Mane tėvas

visą laiką šokdina: 'Būk mandagus! Kalbėk 
lietuviškai! Eik į bažnyčią! Eik į šeštadie
ninę! Grįžk prieš vienuoliktą!’ Kaip ilgai, 
tavo nuomone, aš tai pakęsiu?”

1. "Sakai, tėvas labai daug reikalauja? 
Tuos reikalavimus tau sunku vykdyti?”

2. "Ar tau atrodo, kad tie visi reikala
vimai taikomi tik tau ar ir kitiems vaikams 
mūsų šeimoje?”

3. "Bijai, kad vieną dieną pasibaigs ta
vo kantrybė, bet norėtum to išvengti”.

Studentė-. "Visi mane mėgsta, ir dėl to 
nesiskundžiu. Bet kartais nenoriu būti tokia 
populiari, kad be manęs kiti negali apsi
eiti”.

1. "Tave visi mėgsta, kartais net per 
daug. Net sunku apsiginti”.

2. "Kokia prasme jie negali be tavęs 
apsieiti?”

3. "Dėl savo populiarumo jautiesi iš
naudojama”.

Dabar pateiksime keletą pavyzdžių, ku
riais pasinaudodamas, pats skaitytojas ga
lės pasipraktikuoti, kaip pritaikyti minėtas 
tris priemones. Į šias pratybas galima į- 
traukti ir kitus šeimos narius.

Jaunuolis: "Nesuprantu, kas atsitiko. 
Viskas, rodos, buvo gerai, bet staiga ji ma
ne paliko... Užtrenkė duris ir nuėjo. Ar aš 
ką nors blogo pasakiau ar padariau?”

Gimnazistas: "Dariau viską, ko iš ma
nęs reikalavo. Net bandžiau savo nuotaiką

pagerinti, nes žinojau, kad ir mano nuotai
ka jiems nepatiko. Viskas veltui. Va, ir vėl 
viską nuo pradžios. Man niekas nesiseka”.

Gimnazistė: "Mane kviečia dviem savai
tėms būti stovyklos vadove, ko jau seniai 
norėjau. Bet tuo atveju negalėsiu visą vasa
rą dirbti pas McDonald”.

Studentė: "Net nežinau, ką sakyti... 
Aišku, kad noriu kam nors pasipasakoti, 
kas atsitiko, bet nežinau, nuo ko pradėti. 
Nežinau, kas svarbiausia, bet negalvok, kad 
aš žiopla”.

Gimnazistė: "Žinai, ką man lietuviško
je mokykloje mokytojas prie visų pasakė? 
Jeigu aš nesusitvarkysiu, mane iš mokyklos 
išmes! Nežinau, kodėl jis prie manęs kabi
nasi. Juk mes visi kartais po truputį paiš- 
dykaujam”.

Studentas: "Kad man kas nors prieš 
ketverius metus būtų pataręs, būčiau kitaip 
pasielgęs. Dabar, po ketverių universiteto 
metų, neturiu nei profesijos, nei pinigų”.

Mergina: "Man lietuviai vaikinai yra 
daug artimesni, su jais daug ką bendra tu
riu. Bet kažkodėl jie manimi nesidomi, o 
amerikiečiai tai skambina ir skambina. Ką 
daryti?”

Šeimų suirimo priežastys
Agnė Kižienė

Mažiausia, bet svarbiausia visuomenės, 
bendruomenės ląstelė yra šeima. Tvirta 
šeima yra bendruomenės, tautos ir valstybės 
pagrindas. Iš šeimų ateina į pasaulį šventie
ji, dvasios galiūnai, Kristaus sekėjai, kurie 
praeidami palieka meilės šilumą, šluosto 
ašaras, guodžia, įkvepia drąsos ir vilties. Iš 
šeimos ateina genijai, mokslininkai, peda
gogai, rašytojai, menininkai, kurie kuria 
kultūrą, kiekvienas savaip gerina, gražina, 
skaidrina aplinką, tautą ir visą pasaulį, pa
likdami nuostabaus gėrio ir grožio atspin
džius. Iš šeimų ateina ir tie, kurie praeida
mi sukelia audrą, baimę, skausmą, neša mir
tį, naikina fiziškai ir dvasiškai net ištisas 
tautas, palikdami šiurpius šėtoniško šėlsmo 
pėdsakus. Stiprios šeimos — tai tvirti ak
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menys, įmūryti į atskiros bendruomenės, 
tautos ir viso pasaulio tvirtovę. Sužeistos ar 
visai išardytos šeimos — tų institucijų žlu
gimo priežastis, tvirtovės griuvėsiai.

Kai atvykome į šį kraštą (apie 1949 
m.), buvome sukrėsti, išgirdę, kad kas ket
virta šeima išsiskyrusi. Šiandien jau beveik 
kas antra šeima skiriasi. Skyrybų epidemi
ja yra palietusi beveik visą pasaulį. O ir 
mūsų lietuviškos šeimos tiek pavergtoje tė
vynėje, tiek čia, išeivijoje, vis labiau pra
randa imunitetą jai atsispirti.

Spauda, televizija, radijas formuoja pa
saulį, atmesdami ar visai pašalindami krikš
čioniškas apraiškas, kurios anksčiau padėjo 
išlaikyti tvirtus šeimos principus. Disorien
tacija, pasimetimas, apėmę visą žmonių so
cialinį gyvenimą, neaplenkia nė šeimų. 
"Netikri pranašai”, pamynę moralę, daro 
joms milžinišką žalą.

Svarbiausia šeimų irimo priežastis yra 
ta, kad daugelyje atvejų, net ir krikščio
niškai sujungtose šeimose, prarandama šei
mos prasmės ir jos paskirties sąvoka daly
vauti naujų gyvybių tvėrime, jų išaugini
me žmonėmis, viens kito papildyme ir tar
pusavio meilėje. Bendro gyvenimo kelyje 
pamirštamas pasižadėjimas, duotas vienas 
antram Jungtuvių sakramento metu: "vi
sam gyvenimui”. Nekreipiamas dėmesys į 
Viešpaties žodžius: "Ką Dievas sujungė, 
žmogus teneperskiria” (Mt 19,6). Šių Tvė
rėjo planų ir žmogui duotų privilegijų da
lyvauti pasaulio kūrime nepaisymas veda 
prie šeimų chaoso. Milijonai nužudytų kū
dikių motinų įsčiose, neištekėjusių, bet ir 
tų sujungtų moterystės ryšiais, šaukiasi 
dangaus keršto. Tiek daug aplinkos šmėk
lų, įskaitant krašto įstatymus, graso bejėgei 
gyvybei, užkerta kelią į gyvenimą. Šeima, 
kuri turėjo vykdyti savo misiją ir apsaugoti 
naują gyvybę, pasiduoda tų šmėklų gundy
mams dėl savo patogumų, lengvesnio gyve
nimo, nes vaikai, motinystė ir tėvystė yra 
nelengvas uždavinys. Jis uždeda pareigas, 
atsakomybę, rūpestį, sunkų darbą ant gim
dytojų pečių. Tačiau užmirštama, kad vai
kai yra ir didelė Dievo dovana, atnešanti 
šeimai laimę, surišanti glaudesniais meilės
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ir pagarbos ryšiais. G. Papini jau anais lai
kais įspėjo moteris: "Moterys, jūsų tikslas 
buvo tapti žmonių gimdytojomis, o pano
rote būti vyrų beždžionėmis”. Yra sakoma, 
kad šeima be vaikų — tai darželis be gėlių, 
dangus be žvaigždžių, paveikslas be rėmų. 
Juo didesnė šeima, tuo gausiau liejasi meilė 
tarpusavio bendravime, vieni kitų suprati
me, vienas kitam pagelbėjime. Tokia šeima
— tai lyg mažoji meilės bendruomenė, 
krikščioniškoji artimo meilės mokykla, 
kuri vėliau gali gausiau įsilieti ir į platesnę 
visuomenę, į tautų ir kartų socialinį gyve
nimą. .. Taigi šeimos, kurios vengia vaikų, 
dažnai nepajėgia užpildyti tarpusavyje at
siradusios tuštumos ir greičiau skiriasi.

Ne visos ir gausios šeimos pasižymi har
monija, kaip ne visos mažos ar bevaikės 
šeimos skiriasi. Juk ne visi gali turėti prie
auglio. Šeimos stiprybė labai daug priklau
so nuo vyro ir žmonos išsiauklėjimo ir su
brendimo. Jausmų, emocijų prasiveržimas, 
priekaištavimas, ginčai dažnai apsunkina 
šeimų gyvenimą. Nuomonių skirtumas ga
lėtų būti išspręstas ramiu, taikiu būdu. Tie
sa nėra tai, ką gali sviesti tiesiai kitam į 
veidą. Taip pareikšta tiesa neįtikina. Išsi
auklėjęs žmogus sugeba išklausyti, prieš at
sakydamas į argumentus. Tik tokiu būdu 
jaučiama pagarba, nežeidžiama meilė ir tar
pusavio ryšiai. Be išsiauklėjimo sviedžiami 
aštrūs žodžiai, pasireiškiąs grubumas, tono 
pakėlimas, net fizinis užgavimas veda šei
mą prie suirimo.

Tik pakankamai subrendę asmenys tin
ka šeimos gyvenimui. Nesubrendę yra ne
atsakingi, nepajėgia išlaikyti darbo ir ne
gali aprūpinti šeimos. Silpno charakterio 
asmenys negali pakelti jokių sunkumų, 
lengvai pasiduoda dar ir kitoms ydoms, ku
rios graužia šeimas. Bjauriausios iš jų yra 
alkoholizmas, narkotikai, egoizmas, išdi
dumas, nekantrumas, pavydas, neištikimybė 
ir t.t.

Nereikia nė aiškinti, kaip alkoholis ar 
narkotikai trukdo ramiam šeimos gyveni
mui. Tai baisi liga, dėl kurios kenčia ne 
vien pasidavęs jų vergystei asmuo, bet ypač 
kiti šeimos nariai. Kaip gali tėvas ar moti



na, praradę aiškią galvoseną, tiesiog prara
dę protą, tvarkyti šeimą ir jos reikalus? 
Kaip gali auginti sveikus dvasia ir kūnu 
vaikus? Tokios šeimos lengvai praranda 
pusiausvyrą, o dažnai joms tenka kovoti ir 
dėl duonos kąsnio. Tad jeigu ir sakoma, 
kad šeimos turi išsilaikyti kartu ir nesiskirti 
dėl vaikų, kuriems labai reikalingi tėvas ir 
motina, tai šiuo atveju dažnai yra geriau 
skirtis dėl vaikų, nes iš tikrųjų vaikams yra 
reikalingi subrendę tėvai. Paprastai protiš
kai nuskriausti nelaimingi žmonės patalpi
nami į atitinkamas institucijas, o tačiau su 
tais, kurie nesubrendę savo noru pasirenka 
beprotystę, kiti šeimos nariai turi gyventi. 
Šiuo atveju nenuostabu, kad nuolatinė bai
mė, įtampa, pavojus verčia šeimas skirtis. 
Gaila nelaimingųjų, patekusių į alkoholio 
pinkles, bet dažnai su jais gyvenimas pasi
daro neįmanomas.

Egoizmas, išdidumas, stoka kantrybės, 
ištikimybės, jau patys savyje yra meilės 
priešai. O tačiau pagrindinis šeimos laimės 
šaltinis kaip tik yra meilė. Tai kertinis ak
muo krikščioniškos šeimos tvirtovėje. Jauni 
žmonės kuria šeimas, neįsigilinę į tikrąją 
meilės prasmę. Užsidegę kūniškos meilės 
patrauklumu, visai negalvoja, kad bendro 
gyvenimo kelyje jų laukia aibės netikėtu
mų, problemų ir sunkumų, kuriuos bus ga
lima sėkmingai spręsti tik savęs atsižadėji
mo, pasiaukojimo, švelnumo, respekto, iš
tvermės dėka. Tik meilė, apimanti visą as
menybę, dviejų žmonių bendravimą padaro 
laimingą.

"Meilė kantri, meilė maloninga, ji ne
pavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. 
Ji nesielgia netinkamai, neieško savo nau
dos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas 
buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su 
džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, 
visa tiki, viskuo visai ir visa ištveria (1 Kor 
134-7).

Pagal V. Hugo, "Meilė yra ta dieviško
ji saulė, kuri gali savo spinduliais nuskaid
rinti klaidžiojantį gyvenimo debesį. Ji yra 
"dieviškas lašas, kurį deivės nulašino į gy
venimo taurę, kad būtų užmuštas kartumas 
(Rochester); ji yra "šviesūs ir šilti spindu

liai, kurie visa gaivina (K. Paltarokas); ji 
ir "trobeles paverčia aukso rūmais” (Hilty) 
ir t.t. Yra begalės gražiausių išsireiškimų 
apie meilę. Ir tik ta gili sudvasinta meilė, 
sakramento malonių gaivinama, neleidžia 
šeimos ryšiams nutrūkti, bet juos stiprina 
ir gaivina per visą gyvenimą.

Meilei klestėti reikalinga dieviškoji pa
galba, reikalingas Dievo žodis, apšviečian
tis mintis ir galvoseną, rodantis teisingą 
kelią, suteikiąs dvasiai stiprybės, vilties ir 
paguodos net ir labai sunkiose situacijose. 
Šeimos, atmetę Dievo malonę, užmiršę mal
dą — išminties ir stiprybės šaltinį, Eucha
ristiją — ryšį su Dievu atsipalaiduoja ir 
daug lengviau atmezga jungtuvių mazgą, 
nesunkiai naikindami tarpusavio ryšius. Tik 
namai, kuriuose priimamas ir gyvena Kris
tus, gali būti meilės, taikos ir ramybės vie
ta, pastogė ir apsauga nuo visokių pavojų 
ir šmėklų, kurių už namų sienų nemažai 
esama.

Moterystė yra gyvenimas. Tai nėra tik 
priedas prie gyvenimo. Visa kita turi būti 
derinama prie šeimos gyvenimo, kaip po
mėgiai, visuomeninis darbas, net karjera ir 
profesija. Visa turi derintis prie šeimos 
darnos, harmonijos. "Titulas bei garbė ir 
visos žmonių malonės, viskas tėra tik blan
kus rūkas; viena iš tikriausių laimės rūšių 
yra šeimos laimė” (Vierdortt). Todėl, ren
kantis moterystės gyvenimą, reikia jam la
bai gerai pasiruošti, gerai pažinti šeimai 
gresiančius pavojus ir šeimos stiprybės šal
tinius, nes, vos tik pradėjus žengti pirmuo
sius bendro gyvenimo žingsnius, iškyla 
daug anksčiau nepatirtų netikėtumų.

Yra dar daug kitų kliūčių laimingam 
gyvenimui moterystėje: skirtingos religijos, 
tautybės, skirtingas vedusiųjų išsilavinimas, 
neturtas, gyvenimo aplinkybės ir t.t. Todėl, 
besiruošiant jungtuvėms, reikia viską labai 
gerai apgalvoti, žinoti, kas yra gyvenimas 
ir jo vertybės, gerai įsisąmoninti į krikščio
niškosios moterystės prasmę.

Kokios šeimos, tokia mūsų tautos ir visos 
žmonijos ateitis.

277



Vaikų nesutarimai su tėvais
(jaunimo konkurse premijuotas rašinys) 

Rima Polikaitytė

Vaikų nesutarimai su tėvais nėra koks 
naujas reiškinys. Visais laikais ir visose tau
tose buvo nesutarimų šeimose, jų bus ir 
ateityje. Nuo žmonijos pradžios vaikai 
skundžiasi, kad tėvai jų nesupranta, o tėvai 
sielojasi, kad vaikai darosi nesukalbami. 
Mano močiutė, kuriai jau 70 metų, pasako
ja, kaip jai būdavo sunku, nes jos tėvai ne
galėdavo suprasti, kodėl jaunimas norėda
vo eiti į vakaruškas pasišokti. Ir šiandien 
gana sunku mūsų tėvams išaiškinti, kodėl 
mes mėgstame populiarią muziką, kurioje 
kartais nėra nei gražių žodžių, nei patrauk
lių melodijų.

Kyla susirūpinimas, kad šiais laikais 
daugėja šeimose nesutarimai tarp vaikų ir 
tėvų. Tačiau man atrodo, kad tik mes suži
nome apie tuos konfliktus kiek greičiau, 
negu praeityje, nes gyvename "atvirame” 
amžiuje, kuomet žmonės nemėgsta laikyti 
paslapčių, o kalba apie savo asmeniškus da
lykus kiekviename žingsnyje. Anksčiau bu
vo vengiama kalbėti apie problemas šeimo
se. Be to, dabar žmonės drąsesni: kiekvie
nas tuoj skuba pareikšti savo nuomonę. 
Anksčiau vaikai vengdavo atvirai tėvams 
pasipriešinti, o dabar kalba jiems priešais 
ir gąsdina pabėgimu iš namų, jeigu tėvai 
bus per griežti.

Nesusipratimai vaikų su tėvais atsiran
da dėl daugelio priežasčių. Tarp vaikų ir 
tėvų yra didelis amžiaus skirtumas. Tėvai 
gimė ir augo skirtingose gyvenimo sąlygo
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se, negu jų vaikai. Niekas nesitiki, kad mū
sų galvosena būtų panaši į mūsų tėvų. 
Mums, gimusiems krašte, kur yra visko per
teklius, sunku suprasti tėvų vaikystę ir jau
nystę. Gimę karo metu Lietuvoje, jie turėjo 
bėgti iš savo tėvynės, skurdžiai gyventi Vo
kietijoje ir vėliau, atvykę į Ameriką, sun
kiai prisitaikyti prie šio krašto aplinkos. 
Taip pat tėvai semiasi išminties iš gyveni
mo. Kadangi juos brandina amžius, jie gali 
rimčiau galvoti ir daryti geresnius spren
dimus. Vaikų arba jaunuolių per greiti, ne
apgalvoti sprendimai kartais priveda prie 
konfliktų šeimose.

Šiandien daug kur kalbama ir rašoma 
apie tėvų ir vaikų nesutarimus. Žinovai aiš
kina, kaip tų nesutarimų išvengti. Tačiau 
moksliški patarimai mažai padės tėvams ir 
vaikams, jeigu mes nesivadovausime sveiku 
protu. Visi suprantame, kaip svarbūs yra 
geri santykiai tarp tėvų ir vaikų. Tokiose 
šeimose, kur vaikai gerbia tėvų nuomonę, 
tėvai pasitiki savo vaikais. Tačiau visose 
šeimose pasitaiko nesutarimų, nes jauni 
žmonės nori būti savarankiški ir jiems ne
patinka, kai tėvai nori juos per daug kont-
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raliuoti. Tokiais atvejais, norint išvengti 
didesnių konfliktų, reikia tėvų ir vaikų 
bendradarbiavimo.

Daug nesusipratimų atsiranda, kai tarp 
tėvų ir vaiky nėra nuoširdaus pasikalbėji
mo. Visose diskusijose tėvams ir vaikams 
reikia vadovautis tik protu, o ne jausmais. 
Mes žinome, kad supykę žmonės negali rea
liai galvoti. Kai žmonės nesuvaldo savo 
jausmų, jie dažnai daro neprotingus spren
dimus. Dialoguose vaikai turi gauti teisę 
pareikšti ir savo norus. Jie taip pat turi iš
klausyti tėvų pasisakymų. Galima su tėvais 
nesutikti, bet be įžeidinėjimų ir piktumų. 
Visose diskusijose turime prisiminti, kad 
tėvai vaikams nori gero ir bando juos ap
saugoti nuo gyvenimo blogybių.

Kai viskas jau pasakyta, turime gerbti 
vieni kitų nuomones. Norint prieiti prie 
protingų sprendimų, reikia išmokti nusi
leisti. Su kantrybe bus galima išvengti ne
sutarimų šeimose.

Jeigu tėvai ir vaikai mokės ramiai pa
reikšti savo nuomones, kantriai išklausyti 
vieni kitų pasisakymų, nuoširdžiai išsikal
bėti ir daryti protingas nuolaidas, šeimose 
nekils didelių konfliktų. Tokiuose namuose 
nebus nei užsispyrimų, nei keršto, kuris ar
do šeimas, griauna vaikų gyvenimą ir atne
ša daug nereikalingo skausmo tėvams. To
kių nelaimių išvengsime, jeigu šeimose bus 
šilti tarpusavio santykiai, kurių įgyvendi
nimui turi dirbti ir tėvai, ir vaikai.

DEŠIMT VAIKŲ ĮSAKYMŲ TĖVAMS

1. Mylėkite vienas antrą.
2. Nesibarkite mūsų akivaizdoje.
3. Niekad nemeluokite, mums girdint.
4. Nebūkite per dažnai blogo ūpo.
5. Nebūkite neteisingi.
6. Nekalbėkite nuolat apie mūsų ydas.
7. Nebarkite ir nebauskite mūsų kitų vai

kų akivaizdoje.
8. Mandagiai priimkite mūsų draugus.
9. Išklausykite mūsų prašymų, parodykite 

dėmesio mūsų problemoms.
10. Daugiau patarimų, pamokymų, o ma

žiau bausmių.

Mano ypatingas draugas
(Jaunimo konkurse premijuotas rašiny s) 

Dalia Venckutė

Aš turiu ypatingą draugą. Jis ne tik 
manęs atidžiai klausosi, bet taip pat duoda 
puikius patarimus, nes jis viską žino. Taip, 
viską pasaulyje ir net mane daug geriau 
pažįsta, negu aš pati pažįstu save. Jis mato 
mano praeitį, dabartį ir ateitį. Kas yra šis 
ypatingas draugas, kuris numato net atei
nančius metus ir ateities kelius? Tai Dievas. 
Bet jeigu jis toks ypatingas, kodėl jauni
mas jo dažnai atsisako? Yra daug priežas
čių.

Pirma, turime atsiminti, kad šių laikų 
jaunimas yra labai užimtas visokiais daly
kais. Mokslas, sportas, draugystės iš jau
nuolio pareikalauja daug laiko. Aš pati 
nuolat skubu, kaip skruzdėlė, bandydama 
viską atlikti per dvidešimt keturias dienos 
valandas. Aš taip skubu, kad jeigu dėl ko
kios nors priežasties reikia laukti (ilga eilė 
krautuvėje, daug judėjimo greitkelyje) 
būnu labai nekantri ir pikta. Vieną dieną 
man į galvą šoko puiki mintis: kodėl neiš
naudoti to brangaus laiko ir nepasimelsti? 
Ir manau, kad danguje Dievas nusišypsojo.

Antra priežastis, dėl kurios jaunimas 
yra nutolęs nuo Dievo, yra ta, kad jaunuo
liai yra gavę daugiau laisvės tvarkyti savo 
gyvenimą ir nenori, kad kiti jų gyvenimą 
tvarkytų. Norėdama būti savarankiška, aš 
pati nenoriu duoti kitam tvarkyti savo gy
venimo, net ir Dievui. Žinoma, toks gal
vojimas nėra logiškas, nes kas geriau mū
sų gyvenimą gali tvarkyti, negu tas, kuris 
mus sukūrė?! Jeigu mes jam leisime tvar
kyti savo gyvenimą, jis mus visuomet nu
ves geriausiu keliu.

Trečia priežastis, dėl kurios jaunimas 
nutolsta nuo religijos, yra neužtenkamos 
pastangos pažinti Dievą. Aš dažnai sėdėda
vau bažnyčioje, tik iš dalies galvodama apie 
Dievą, daug laiko praleisdavau, galvoda
ma apie savo dienos planus. Nors ir lankiau 
bažnyčią, ir poterius kalbėjau, bet daug lai-
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ko praleisdavau, galvodama apie visokius 
niekus. Suprantu, kad jeigu tik truputį pa
sistengčiau, turėčiau daug laiko su juo 
bendrauti ir geriau jį pažinti. Malda yra 
sielos mankšta, panašiai kaip kūno mankš
ta — nors kartais ir nenori, bet vis tiek rei
kia stengtis pasimankštinti ir pajudėti. Kai 
tai atlieki, labai gerai jautiesi. Tad mūsų 
jaunimui reikia daugiau "mankštos”!

Ketvirta nuo religijos nutolimo priežas
tis yra prisirišimas prie žemiškų brangeny
bių. Pinigai, drabužiai. .. Reikia saugotis, 
kad šitie dalykai neužvaldytų mūsų gyveni
mo. Pats Dievas pasakė, kad "nėra įmano
ma tarnauti dviem valdovams”. Žinau, kad 
man labai reikia saugotis neprisirišti prie 
pasaulio turtų, o tik Dievui tarnauti. Žino
ma, tai nereiškia, kad reikia rengtis tik 
skarmalais. Ne. Reikia apie tuos dalykus 
galvoti ir rūpintis, bet tik taip, kad jie ne
nustelbtų Dievo, pasaulio Kūrėjo.

Daugumas šių dienų jaunuolių yra nu
tolę nuo Dievo. Priežastis jau minėjome: 
stoka laiko, noras būti savarankiškam, pri
sirišimas prie žemiškų brangenybių. Aš 
tvirtai tikiu, kad tie jaunuoliai, paaugę ir 
subrendę, supras, kas yra jų ypatingas drau
gas, kuris gali jiems vadovauti ir padėti.

Česlovo Grincevičiaus 
“Vidudienio varpai”
Jurgis Gliauda

Nauja Česlovo Grincevičiaus pasakoji
mų ir pasakų rinktinė "Vidudienio varpai” 
savo sodriu, polėkišku pavadinimu sueina 
darnon su Bernardo Brazdžionio eilių rink
tine (1963) "Vidudienio sodai”. Viename 
ir kitame šių knygų pavadinime slypi miste
rija, dienos branda, posūkio melancholija
— po vidudienio seka vakaras!

Vidudienis! Saulėtas švelnių prancūzų 
barbizonininkų impresionistų pamėgtas lai
kas: vaiski išbalansuota rimtis, lėtai nutįs
tančio "Angelus” maldingas aidėjimas pla
čiuose laukuose. Vidudienis — tai trapios 
vilties plazdėjimas melancholijoje. . .

Selektyvus autorius Česlovas Grincevi
čius 1953 metais išleido "neįtikėtinų istori
jų” rinktinę, vardu "Vidurnakčio vargo
nai”, rodydamas retą sugebėjimą derinti 
įvairią siužetinę medžiagą, valdyti pasako
jimo nuotaikos kontrapunktą. "Vidurnak
čio vargonai” buvo mūsuose itin reta kny
ga, kur legendinis tonas skambėjo realiai, 
bet mistiškumu švytėdamas buityje. Tai bu
vo knyga, kuri pranašavo, kad po vidur
nakčio eina rytas, eina diena. Ir štai dabar 
trapaus vidudieniško "Angelus” tonais Čes
lovas Grincevičius vėl nuotaikingai sugrįžta 
prie vidudienio, kurio raidoje artėja vaka
ras. ..

"Vidudienio varpų” rinktinėje yra de
šimt trumpų pasakojimų. Iš viso knygoje
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tėra 120 puslapių. Pasakojimų pavadinimai, 
dar jų neskaičius, jau provokuoja smalsu
mą susidurti su mistika ir buitimi, su pasa
ka ir humoru. Pavadinimai šie: Pirmasis 
sniegas, Bažnyčios statytojas, Vidudienio 
varpai, Tyrlaukių rožė, Prasilenkę žodžiai, 
Našlės skatikai, Nuostabus atsitikimas, Nu
sisekęs rytas, Vilniaus laikrodis ir Kėdainių 
ožka.

Dešimt pasakojimų, bet siužetinė ir žan
rinė šių pasakojimų Įvairovė teikia platų 
iliuzorinio visapusiškumo įspūdį, tarytum 
čia tu santykiauji su istorija, čia vėl grįžti 
į mūsų nejaukių dramų laikotarpį, susitinki 
su švelnia pasaka realybėje ir su realybe, 
kuri nejučiomis pavirsta pasaka.

Dėl autoriaus mokėjimo pasakai suteik
ti tikrovišką metraštininko liudijimo formą 
"Vidudienio varpų” pasakojimai nesiekia 
noveliškumo sukirpimų, jie siekia savo in
dividualiai nužiūrėtų siekių. Tas visuotinis 
visam reikalui siekis yra noras (ir mokėji
mas) keliuose puslapiuose duoti nuotaiką. 
Tai yra veikalo siekis, noras ir drama. Šito 
visų pirma siekė Barbizono tapybinė mo
kykla. Šito siekia mūsų autorius, sutapatė
damas su impresionizmo idealais — panerti 
skaitytoją (arba paveikslo žiūrovą) nuotai
kon, kuri yra veikalo siužeto pamatas. Siu
žetas iškyla kaip rėmai nuotaikai.

Dešimt rinktinės pasakojimų rodo įvai
rias epochas, turi buities skonį pasakos 
žanre. Tuo autorius yra savitas, įvairus, iš
tikimas savo kūrybinei prigimčiai. Jis jaus
mingai neutralus. Susijaudindamas jis iš
lieka santūrus. Noveliškai privesdamas in
trigos vingius prie katastrofos (nesvarbu 
ar katastrofos vardu vadinsime tragedijos, 
ar pokštiškos atomazgos sprogsmą), auto
rius išlieka tas nuoširdus ir atviros širdies 
pasakotojas, kuris yra tarpininkas tarp įvy
kio ir skaitytojo. Autorius yra intensyvė
jančio įspūdžio mediumas — toks gi tai 
gero beletristo darbo metodas! Tai nėra 
lengva vykdyti tą siekį, kada darbo objek
tas bėra keli pasakojimo puslapiai.

Dešimtyje pasakų bei pasakojimų, kaip 
šachmatų lentos kvadratuose, knygos skai
tytojas vedamas per skirtingų, kartais labai

kontrastiškų nuotaikų skalę — ir realisti
niai "Našlės skatikai”, kilęs iš kaimo paži
nimo siužetas, primenantis savo graudumu 
Elizos Ožeškienės, o savo tikroviškumu Že
maitės pamėgtas temas, ir kunkuliuojančiais 
geraširdiško humoro dažais nutapyta "Kė
dainių ožka”.

Perskaitęs N. Gogolio pasakojimą apie 
nuotykius Kalėdų naktį, Aleksandras Puš
kinas prisipažino sėdėjęs, vaizduotės užbur
tas, prie židinio ir jutęs pūgą už lango. "Vi
dudienio varpų” skaitytojas nejučiomis tai
sys, kartu su pasakojimo personažais, "Vil
niaus laikrodį”, apie kurį byloja autorius...

Tasai visagalintis koloritas gajai val
do skaitomos istorijos įspūdį. O siužetai vis 
įvairūs, suderinti kaip akordai kovoje su 
žanro monotonija. Akordai kontrastiški, 
bet ne kakafoniški.

Liesdamas modernių laikų siužetą, au
torius nepaskęsta realybėje, o liesdamas is
torinę fantasmagoriją, jis nevergauja legen
dos pasakojimo metodui. Įvairių sričių ir 
siužetų sūkuryje jis ištikimas savo užimtai 
pozicijai, savo tyliai, atlaidžiai, bet ne sar
kastiškai šypsenai. Šypsena apsiginklavęs, 
jis jaučiasi tvirtas net modernių laikų psi
chologinėse mįslėse. Pasaka skamba tikro
viškai, nes įvykio vieta patikslinta, laikas 
metrikuotas, o herojai tokie natūralūs ir 
nesudėtingi, kasdieniškai suprantami. Salia 
jų skaitytojas tampa herojumi jų būry.

Plonoji (120 puslapių) "Vidudienio 
varpų” rinktinė yra drūta ir aptekusi pasa
kojimo menu.

Knygos aplanko ir viršelio piešinys 
(dailininkės Ados Sutkuvienės) savo šaga
liška nuotaika sandariai sutapo su bendra 
visos rinktinės fantasmagorija.

Knygą išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1985 metais.

■ Indiją Jonas Paulius II lankys 1986 m. vasario 

mėnesio antroje pusėje.

■ Daugiau kaip 20 religinės muzikos menininkų 

Amerikoje nusprendė sukurti plokštelę, kad ją par

davinėjant būtų sutelkta lėšų Afrikos badaujan

tiems.



Paruošė GEDIMINAS VAKARIS

PARODOJE YRA, O PARDUOTUVĖJE NĖRA... 
EIK PAS SPEKULIANTĄ

"Tiesos” laikraščio pramonės, statybos 
ir pervežimo skyriaus vedėjas rašo, kad 
parduotuvėse krašto gyventojai ieško gerų, 
patogių drabužių, avalynės bei daiktų bui
čiai. Tenka apgailestauti, kad ne visada 
žmonės randa, ko pageidauja. Kai kurios 
gamyklos žmonių yra minimos geru žodžiu. 
Pavyzdžiui, Vilniaus "Neries” gamybinio 
susivienijimo, Alytaus šaldytuvų gamykla.

"Tiesa” giriasi, kad pastaruoju metu ga
minių, reikalingų kasdien, parduotuvėse 
matosi daugiau, tačiau dar ne visos įmonės, 
aprūpinančios gyventojus plataus vartoji
mo prekėmis, gamina gerą paklausą. Šilu
tiškis J. Mieliulis parašė "Tiesos” redakci
jai, kad praėjusių metų liepos mėnesį nusi
pirko Vilniaus "Žalgirio” staklių gamyklos 
vyrišką sudedamą skėtį. Po trijų mėnesių 
skėtis sugedo. Pirkėjas jį nusiuntė atgal į 
gamyklą. Po pakartotino pareikalavimo jau 
šiemet iš "Žalgirio” atėjo siuntinys, kuria
me žmogus rado... svetimą skylėtą skėtį. 
Kur jį dėti? "Tiesa” atsako, kad ne taip 
turėjo elgtis įmonė, pagaminusi broką. Pir
miausia turėjo atsiprašyti pirkėją, išsiaiš
kinti brokdarį, kuo skubiau ištaisyti klai
dą. Žmogus sumokėjo nemažus pinigus — 
40 rublių už daiktą, bet juo naudotis nega
li. Tai ne vienintelis atvejis, kai pirkėjai 
reiškia nepasitenkinimą "Žalgirio” gamyk
lai už prastus skėčius. Kita vertus, ar nėra 
ryšio tarp prastai pagaminto ir pirkėjui su
grąžinto svetimo skėčio? Yra. Kas pagami

no broką ir kas pasiuntė pirkėjui siuntinį, 
atmestinai atliko savo pareigą. "Tiesa” ba
ra, rašydama, kad kiekviena darbo vieta su
kuriama ne tam, kad reikia kažkam išmo
kėti atlyginimą. Pirmiausia ją užimantis 
žmogus turi žinoti, kad jo darbas reikalin
gas visuomenei. Darbas ne bet koks, o ge
ras darbas, gera gamyba ir nepriekaištingas 
paslaugumas.

"Tiesa” rašo toliau. Kasmet Lietuvoje 
rengiamos plataus vartojimo prekių mugės, 
parodos pardavimui. Iš tiesų, jose rodoma 
daug gerų prekių. Po kelių savaičių užsi
daro parodų durys, o ar daug rodytų pre
kių išvystama parduotuvėse? Daug gero ir 
gražaus žadėję gamybininkai ne visada tęsi 
žodį! Vilnietė M. Liaukintienė skundžiasi, 
kad sostinės parduotuvėse neradusi gražaus, 
patogaus palto. Parduotuvėse niūrių spalvų, 
neišvaizdūs paltai. Panevėžio rajono gyven
tojai E. Pilkauskienei dar sunkiau rasti ge
rą, madingą drabužį ar apavą, nes ji yra 
vyresnio amžiaus moteris. Sako, jaunimui 
bepigu, nes jiems dažniau randi ką nupirk
ti. Vyresniems prikabinta drabužių daug, 
bet netraukia širdis ir nemieli jie akiai. Ap
sirengus tokiais rūbais, baugu į veidrodi 
pasižiūrėti. Užėjus batų parduotuvėje tik 
pasigrožėti, tenka išeiti tuščiomis. Batai 
paprastai mažo numerio, aukšta smaila kul
nimi. Kaime su tokiais batais nevaikščiosi. 
Kartais siūloma tokių batelių, kad ir kai
me gėda jais apsiauti. Reikia eiti į turga
vietę, nes, ko nori, pas spekuliantą visuo
met yra. Parduotuvėje nėra, o spekuliantė 
turi. Kodėl taip?

Lietuvos gyventojai reiškia nepasitenki
nimą lengvosios pramonės įmonėms. Kas
met keliami tie patys klausimai. Šiaulietė 
P. Venckūnienė piktinasi prasta "Lelijos” 
paltų išvaizda ir kokybe. Kapsukietės J. 
Gudaitienė ir G. Bagdonienė, A. Statkuvie
nė iš Pakruojo rajono skundžiasi, kad par
duotuvėse sunku rasti apavą ir drabužių 
vaikams, paaugliams. Kapsuko gyventojas 
A. Matulevičius peikė "Panevėžio” įmonė
je pasiūtą švarką, kuris pažymėtas kokybės 
ženklu.
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"Tiesa” pabaigoje rašo, kad dažniau 
patenkinti pirkėjai būtų, jei gamybinin
kams geriau talkintų prekybininkai. Jie ge
riausiai žino, ko ieško, ko pageidauja pir
kėjas. Nuo prekybininkų labai priklauso, 
kad visose — ir kaimo ir miesto — parduo
tuvėse nuolat būtų pageidaujamų prekių. 
Žmonėms nereikėtų gaišti laiko eilėse.

VILNIAUS VANDENTIEKIS
Krivūlės gatvėje statybininkai klojo 

vandentiekį. Jie labai nustebo, kai pusantro 
metro gylyje surado senojo medinio Vil
niaus vandentiekio vamzdžius. Vandentie
kio linija sukonstruktuota iš 34 centimetrų 
skersmens ir šešių metrų ilgio sakingų pu
šinių rąstų. Šiais vamzdžiais sruveno van
duo iš Zupronių šaltinių į Užupį.

Senasis gravitacinis Vilniaus vandentie
kis buvo vienas pirmųjų Rytų Europoje ir 
veikė bemaž 400 metų. Vandentiekio tink
las buvo platus, apie tai galima spręsti vien 
iš to, kad jis buvo prieinamas miesto var
guomenei. Vandentiekio vamzdžius darė iš 
pušinių, kartais ąžuolinių, rąstų, todėl jais 
tekėjęs vanduo buvo skanus.

Radinys Krivūlės gatvėje nėra vieninte
lis. Įvairiose vietose pasitaiko iškasti medi
nių vamzdžių liekanų. Mediniai vamzdžiai 
vandentiekiui buvo naudojami iki 19 am
žiaus pabaigos. Vilniaus senajam centrali
zuotam vandentiekiui vandenį tiekė Ving
rių, Aušros vartų ir Zupronių (Misionie
rių) šaltiniai.

Aušros vartų šaltiniai kaip vandenvietė 
paminėti 1598 metais. Jie tryško prie da
bartinio "Lokomotyvo” stadiono. Atrodo, 
kad šie šaltiniai tarnavo ir miesto gynybai. 
Jų vanduo pripildydavo už Aušros vartų 
buvusį didelį rezervuarą, skirtą priešgaisri
nei apsaugai. Po Pirmojo pasaulinio karo 
Aušros vartų šaltiniai buvo sunaikinti.

Zupronių (Misionierių) šaltiniai veržė
si iš aukštumų, kur dabar stovi miesto ant
roji ligoninė. Zupronių vardą šaltiniams 
suteikė kelias (dabartinė Subačiaus gatvė), 
vedantis į Zupronių dvarą. Šaltinių van
duo, susiliejęs į vieną srovę, pripildydavo 
Drujos upeliuką, kuris įtekėjo į Misionierių

tvenkinius. Apie šiuos šaltinius jau buvo 
žinoma 1534 metais, kai didysis kunigaikš
tis leido miestiečiams atsivesti vandenį, o 
kitais metais šaltinius visai padovanojo. 
Dokumente sakoma, kad prie Didžiojo ke
lio vandens yra užtektinai. 19 amžiuje tie
siant geležinkelį, daugelis šių šaltinių vers
mių buvo sunaikinta. Liko tik vandentiekis 
Misionierių sode. 19 amžiuje iš Misionierių 
sodo rezervuaro vandentiekis buvo nuties
tas į Užupį. Vanduo tekėjo mediniais vamz
džiais, kurie buvo pakloti po Vilnios upės 
dugnu.

Didžiausi ir vandeningiausi bei Vilniui 
svarbiausi buvo Vingrių šaltiniai. Jie ir 
šiandien veikia Vingrių gatvėje. Prieš ke
letą šimtmečių šie šaltiniai buvo tokie van
deningi, kad iš jų tekėjo Vingrio upelis. 
Pirmą kartą Vingrių šaltiniai paminėti 1501 
metais. Istorikai spėja, kad jau tada Vil
niuje galėjo veikti vandentiekis. Vingrių 
šaltinius tinkamai sutvarkius, galima būtų 
juos paskelbti istorijos ir gamtos paminklu.

Senasis kultūros išradimas — fontanai. 
Kada jie pasirodė Lietuvoje, tikrų žinių 
nėra. Kai kurie istorikai teigia, kad 16 am
žiuje Vilniuje jau būta grožiui skirtų fon
tanų. 1892 metais nedidelis fontanas buvo 
įrengtas Šnipšiškėse už žaliojo tilto. Jam 
vandenį tiekė čia pat ištryškęs šaltinėlis. 
1871 metais miestelėnų prašymu šulinys- 
fontanas įrengtas Malūnų ir Užupio gatvių 
sankryžoje. Vanduo į jį tekėjo iš Misionie
rių šaltinių. Pats puošniausias miesto fonta
nas buvo įrengtas 1853 metais prieš dabar
tinius Meno darbuotojų rūmus. Vanduo į jį 
tekėjo iš Vingrių vandentiekio. Šis fonta
nas veikė iki 19 amžiaus pabaigos. Fonta
nai puošė Vilniaus miestą ir gaivino orą. Į 
Sapiegų sode buvusio fontano rezervuarą 
vandenį veždavo statinėmis.

Atvirieji vandenys miestui turėjo dide
lę reikšmę. Neris iki 20 amžiaus pradžios 
buvo laivybos ir sielių plukdymo upė. Vil
nia daug amžių suko malūnų girnas, lent
pjūves, audeklų velyklą. Prie upės buvo 
daug miesto pirčių ir viešųjų maudyklių.

Nuo 15 amžiaus vilniečiai pradėjo kasti 
tvenkinius. Vilniaus senamiestyje ir jo prie
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miesčiuose 19 amžiaus pradžioje buvo ke
lios dešimtys tvenkiniui. Daugėjant mieste 
pastatų, daugelis tvenkinių turėjo išnykti. 
Vieni iš gražiausių — Misionierių tvenki
niai buvo sunaikinti ne taip seniai, taisant 
"Tiesos” gatvę. Šiandien lipant į kalną, 
kairėje gatvės pusėje vietoje tvenkinių ma
tome niekam nereikalingą, piktžolėmis ap
augusią dykvietę. Norint pagražinti aplin
ką, būtų naudinga atnaujinti senuosius 
tvenkinius. ("Tiesa”)

PIRMOJI VILNIUJE ARBATINĖ “SUBATĖLĖ”
Vilniuje, Subačiaus gatvės pradžioje, 

duris atvėrė pirmoji Vilniuje arbatinė "Su
batėlė”. Šios arbatinės septyniose salėse vie
nu metu gali susėsti 74 svečiai. Valgiaraštis 
čia kasdien siūlo aštuonių rūšių arbatos ir 
septynių rūšių blynų.

Istorikai tvirtina, kad Subačiaus gatvė
— viena seniausių Vilniuje. Subačiaus var
du ji jau vadinosi 15-tame amžiuje. 1528 
metais šios gatvės gale dunksojo masyvūs 
miesto vartai. Maždaug tuo pačiu metu, kai 
vilniečiai Subačiaus gatve trepsėjo nuo ro
tušės ir pirklių gildijos į sargybą ties Suba
čiaus vartais, Venecijos pirkliai atvežė i 
Europą pirmą arbatos žiupsnį.

Jau senais laikais lietuvės mokėjo virti 
čiobrelių, ramunių, kmynų ir mėtų arbatą. 
Nenuostabu, kad šiandien svečiai, užsukę į 
"Subatėlę”, gali paragauti kvapniosios ar
batos su medum, uogiene, citrina ir kitais 
prieskoniais.

"Subatėlėje” dirba 40 žmonių. Visi jie 
vienu balsu tvirtina, kad tokių blynų, kokie 
kepami "Subatėlėje”, niekur kitur Lietuvo
je neparagausi. Jų receptus sukūrė "Ginta
ro” restorano technologė Laima Bernotie
nė.

Vilniuje iki šiol galima buvo pasigirti 
tik kavinėmis ir restoranais. Dabar arbati
nėje, atnaujintuose viduramžių rūsiuose, 
galima valandėlę pasėdėti prie puodelio 
kvapnios arbatos.

Vienoje iš seniausių Vilniaus gatvelių 
garuoja "Subatėlės” virduliai, kurių iš viso 
krašto surinkta per 32, įvairaus dydžio, 
spalvų ir atspalvių. ("Tiesa”)

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA

Lietuvoje įprasta kiekvienų metų gegu
žės mėnesį visuomenę supažindinti su jau
nųjų dailininkų kūryba. Kas treji metai Ry
goje ruošiamas taikomosios dailės, o Vil
niuje — vaizduojamosios dailės trienalės. 
Anksti pavasarį suruošiama ir respublikinė 
jaunųjų menininkų paroda. Šiemet ji buvo 
suruošta Šiaulių parodų rūmuose. Joje buvo 
galima pamatyti tapybos, grafikos, skulp
tūros ir taikomosios dailės kūrinių.

Lietuvos dailininkų sąjunga jaunėja. 
Tarp 700 dailininkų sąjungos narių yra 300 
menininkų, kuriuos telkia jaunųjų susivie
nijimas. Dailininkai pasklidę po visą Lie
tuvą, Gyvas kūrybinis pulsas jaučiamas 
Šiauliuose, Čia gražiai dirba ir sutaria dide
lę kūrybinę patirtį turintys dailininkai su 
jaunesniais. Jaunieji dailininkai susibūrę 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Mažeikiuose, Aly
tuje, Kapsuke. Jei dailininkams sudaromos 
sąlygos, greit keičiasi miestų išvaizda, pa
gyvėja kultūrinis gyvenimas. Pavyzdžiui, 
stiklo gamyklos parama jauniesiems skulp
toriams ir keramikams paskatino jaunuo
sius kurti, kurių darbai pelnė pripažinimą 
įvairiose parodose. Dailininkų sąjungos va
dovai bei meno tarybos palaiko jaunimo 
pastangas surasti savo meninį žodį ir iš
reikšti savo meną. Daugiausia jaunųjų kū
rėjų susitelkė Vilniuje. Prieš dvejus metus 
Dailininkų sąjungos suvažiavime buvo 
daug kalbėta apie bendras kūrybines dirb
tuves jaunimui. Deja, iki šiol reikalai iš 
vietos nepajudėjo. Jaunieji dailininkai Vil
niuje dirba įvairiuose susibūrimuose, ga
myklose, institutuose, mokyklose, leidyk
lose ir kitur. ("Tiesa”)

DAR APIE OŠIANČIUS PAMINKLUS
Šiandien Lietuvoje priskaičiuojama 230 

medžių — gamtos paminklų. Dar prisimin
tina 200 ąžuolų alėja, esanti Jurbarko ra
jone, prie Smalininkų. Keturi Punios šilo 
ąžuolai, keturios Salų tuopos Rokiškio ra
jone ir kitos įvairių rūšių medžių grupės. 
Tokiu būdu, tiek pavienių, tiek grupėmis 
augančių paminklinių medžių iš viso yra 
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Garbingiausią ir pelnytą vietą saugomu 
medžių būryje užima ąžuolai. Tiek pavie
nių, tiek grupėmis augančių saugomų ąžuo
lų yra net 351. Antroje vietoje pušys, ku
rias galima suskirstyti į dvi grupes — dre
vėtos ir tos, kurios pasižymi dydžiu, amžiu
mi, grožine išvaizda arba istorine verte. 
Drevėtos pušys — senovinės drevinės biti
ninkystės paminklai. Daugiausia jų Dzūki
joje, Varėnos rajone. Paminklo teisę turi 40 
tokių medžių. Kitos rūšies saugomų pušų
— 31 (pavienių ir grupėmis). Toliau eina 
liepos. Visiems gerai žinomos, mėgstamos 
ne tik žmonių, bet ir bičių. Liepų žydėjimo 
grožis patraukia akis, jos puošia kiekvieną 
Lietuvos parką, daugelį sodybų, miestų ir 
miestelių. Pavienių ar grupėmis saugomų 
liepų yra 30. Viena didžiausių ir įspūdin
giausių — Liepa motinėlė, esanti Bradzūkų 
kaime, Kauno rajone. Be ąžuolų, pušų ir 
liepų, gamtos paminklais paskelbta dar vie
nuolikos rūšių medžių. Tuopų — 14, ka
dugių — 6, eglių — 6, guobų — 5, uosių, 
maumedžių ir kriaušių — po 2, gluosnis, 
obelis, vinkšna ir tuja — po 1.

DVIRAČIŲ YRA, BET VAŽIUOTI NEGALIMA
"Tiesos” skaitytojas skundžiasi: "Prieš 

porą metų pirkome dviratį 'Dubysa’. Sūnus 
pirkiniu džiaugėsi neilgai. Mat prakiuro 
kameros. Suklijuoti negalima, o parduotu
vėse naujų nėra. Taip ir stovi antri metai 
dviratukas nenaudojamas. Kur gauti kame
rų šios markės dviratukams? Aš suprantu 
taip: jei divratis gaminamas, tai ir atsargi
nių dalių turėtų būti”.

DVIRATIS BE RATO
"Tiesos” skaitytojas iš Mosėdžio rašo: 

"Džiugu, kad šiauliečiai gamina vis dau
giau naujų modelių dviračių. Jie patogūs ir 
smagūs važinėti. Tačiau bėda — sugedus 
dviračiui, nerandi atsarginių dalelių. Antai 
sugedo užpakalinis ratas. Sutaisyti negali
ma, o naujo rato niekur nerandu, nors ieš
kau jau treti metai. Važiavau į Šiaulius, 
bet veltui. Pardavėjai visur atsako vienodai
— neturim.

Kodėl taip? Kodėl nepasirūpinama dvi

račių atsarginėmis dalimis? Juk jas ir pa
togiau, ir pigiau pakeisti negu visą dviratį”.

BEBRAI LIETUVOS UPĖSE, EŽERUOSE, 
TVENKINIUSE IR DURPYNUOSE

Senovės Lietuvoje gyveno daug bebrų. 
Jie buvo plačiai paplitę po kraštą. Dėl 
brangaus kailio, vilnos ir mėsos buvo ver
tinami ir globojami. Apie bebrų apsaugą 
minima net 1529 m. Lietuvos Statute. Arti 
bebraviečių buvo draudžiama kirsti me
džius, šienauti pievas, dirbti lauko darbus 
ir net vaikščioti. Pažeidusieji šį įstatymą 
buvo baudžiami didelėmis baudomis. Šios 
priemonės padėjo bebrams Lietuvoje išsi
laikyti ilgiau, negu kituose kraštuose. Vė
liau, po Lietuvos ir Lenkijos padalijimo, 
bebrais nustota rūpintis. Nevaržomai gau
domi, jie ėmė sparčiai nykti ir iki mūsų 
dienų išliko tik Nemuno ir Dnepro aukšt
upiuose. 20 amžiaus pradžioje dar keletas 
bebrų buvo likę Dubysoje. Paskutinis beb
ras Lietuvos valstybėje buvo užmuštas 1938 
metais.

Norint, kad bebrai Lietuvoje vėl pa
plistų, reikėjo juos veisti iš naujo. 1948 m. 
prof. Tado Ivanausko iniciatyva Voronežo 
rezervate buvo nupirkti 8 bebrai ir paleisti 
į Žuvinto rezervatą (Alytaus raj.). Tais pa
čiais metais bebrų atvežta ir iš Baltarusi
jos. Jie apgyvendinti Kertušos upelyje, ne
toli Širvintų, ir Krempos upelyje, Trakų 
rajone. Rūpestingai bebrus globojant, jų 
pagausėjo. Keletas šeimų atsirado Nemu
no aukštupyje (Baltarusijos teritorijoje). 
Iš ten, plaukdami Nemunu žemyn, jie pa
siekė pietų Lietuvą. Pamažu paplito Lietu
vos upėse, ežeruose, tvenkiniuose ir durpy
nuose. Jie nevengia gyventi net netoli dide
lių miestų. Vilniuje viena bebrų šeima įsi
kūrė Neryje ties Vingio parku. Šiandien 
Lietuvoje jau priviso bebrų tiek, kad pra
dėta juos gaudyti kailiams.

("Mūsų gamta”)

SALOS LIETUVOS VANDENYSE
Manoma, kad Lietuvos ežeruose būtų 

galima priskaičiuoti iki 30 tūkstančių salų, 
salelių. Didžiausioji Lietuvoje yra Rusnės 
sala — skalaujama Nemuno ir marių. Ji
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SENIAI LAUKTA KNYGA

"Laiškuose lietuviams” jau nuo pat 
1970 metų pradžios yra įvestas "Kalbos” 
skyrius. Nuo to laiko iki šiol kiekviename 
numeryje būdavo įvairių kalbos patarimų 
ir taisymų. Šis skyrius pasidarė labai popu
liarus. Daugelis skaitytojų jį mėgo ir verti
no. Kai kurie jau nuo seniau vis ragino re
daktorių išleisti tuos patarimus ir taisymus 
atskira knyga. Pagaliau labai to pageidavo 
ir JAV LB Kultūros taryba, prižadėdama

turi daug protekių, upelių, pelkių, kanalų. 
Joje yra žvejų kaimeliai ir jų uostas. Ma
žiausia salelė yra Serbentyne. Ji yra Vy
žuonos upėje, netoli santakos su Šventąja. 
Dumblo ir smėlio suklotame kauburėlyje 
du laukiniai serbentų krūmai keroja.

Kiekviena sala — tai nuostabus pasau
lis su gardžiausiom žemuogėm, saldžiau
siom avietėm, baravykais, kurie saloje, sa
ko, tik vieną kartą per metus išdygsta. 
Salos apžėlusios aksomine žole, kurios rupš
noti pro baltų lelijų įlanką atplaukia brie
džiai.

Anykštėnų krašte aukščiausiai ant kup
rotų kalvų ’’užkeltas” Rubikių ežeras. Eže
re priskaičiuojama iki šešiolikos salų, sale
lių. Visos salos labai vaizdingos, apaugusios 
medžiais. Kiekviena sala turi po legendą. 
Skambūs jų pavadinimai: Kelmas, Liepinė, 
Avietinė, Ąžuolėlio, Pertako, Sabalinė, 
Karklinė, Bučinė, Česnakinė, Tinklinė, Pir
ties, Galvijinė ir kitos. Šiose salose slaps
tėsi 1863 metų sukilėliai. ("Mūsų gamta”)

tą knygą išleisti. Redaktorius ėmėsi darbo, 
ir pagaliau ši knyga šiomis dienomis jau iš
ėjo iš spaudos.

Ją išleido Kultūros taryba, finansiškai 
parėmė Lietuvių Fondas, spausdino "Drau
go” spaustuvė. Knyga kietais viršeliais, 240 
psl., kaina tik 8 doleriai. Ją galima gauti 
pas platintojus arba rašant "Draugui” 
(4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629).

Knygos pavadinimas — "Praktinė lie
tuvių kalbos vartosena”. Joje yra dvi dalys: 
I. Lietuvių kalbos rašyba, II. Nevartotini 
žodžiai ir posakiai. Pirmoje dalyje yra maž
daug ta pati medžiaga, šį tą pakeitus ir pa
pildžius, kuri buvo 1982 m. išleistoje kny
gelėje "Dabartinė lietuvių kalbos rašyba”. 
Antroje dalyje alfabetine tvarka surašyta 
daugelis nevartotinų žodžių ir posakių, kai 
ką plačiau paaiškinant.

Pasirodžius šiai knygai, jau turbūt šiek 
tiek keisis ir šio "Kalbos” skyriaus pobūdis. 
Jau čia gal ne tiek rašysime apie įvairius 
kalbos taisymus, bet stengsimės surasti kitų 
naudingų kalbos klausimų. Labai laukiame 
ir skaitytojų klausimų. Čia atsakysime tik į 
vieną neseniai gautą klausimą.

KUO PAKEISTI ŽODĮ “BAUMKUCHENAS”

Gerbiamas Redaktoriau,
Mūsų lietuvės šeimininkės iškilminges

nėmis progomis mėgsta iškepti skanų py
ragą, kurį daugelis vadina baumkuchenu. 
Žinoma, tai nelietuviškas žodis, jis kilęs iš 
vokiečių kalbos. Kai kurie bando surasti 
lietuviškus atitikmenis: vieni jį vadina ra
guočiu, kiti raguoliu, bet kažkur girdėjau 
ar skaičiau, kad jį galima vadinti ir laisty
tiniu. Norėčiau žinoti, kuris terminas būtų 
geriausias ir priimtiniausias.

Už atsakymą dėkingas S. R.

Gerbiamasis,
Savo laiške paminėjote tris nugirstus ter

minus tam pyragui vadinti, bet reikia dar 
pridėti ir ketvirtą, kuris dabar Lietuvoje 
daugiausia vartojamas ir kuris, manome, 
yra pats geriausias — šakotis. Šį terminą 
siūlo ir "Kalbos praktikos patarimai” (II 
pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius, 
1985).

Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J,
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Teisingai sakote, kad žodis "baumku- 
chenas” yra vokiečių kilmės: Baum (me
dis) ir Kuchen (pyragas). Tikrai tas pyra
gas yra panašus į išsišakojusį medį. Tad 
terminas šakotis yra labai tinkamas. Ki
tiems tos šakos gal primena ragus, todėl jį 
vadina raguočiu. Kai kurie raguotį pavertė 
raguoliu, bet atrodo, kad šis terminas yra 
mažiausiai tinkamas. Laistytinis yra kilęs, 
norint nurodyti veiksmą arba būdą, kuriuo 
tas pyragas yra gaminamas. Jis yra kepa
mas, laistant tam tikrą kočėlą skysta tešla 
ir sukinėjant prieš ugnį.

TRUMPAI IŠ VISUR

■ JAV-se, Centralia, Pa. apylinkėje net 23 metus 

žmonės gyveno virš anglių kasyklų, kuriose vyk

davo gaisrai, varginantys gyventojus. Miestelio gy

ventojai — daugiausia katalikai. Pennsylvanijos ka

talikų konferencija pakvietė domininkonę seselę 

Honor Murphy, kad ji vadovautų Centralijos namų 

savininkų draugijos veiklai, siekiančiai pagelbėti 

gyventojams kitur persikelti. Seselei uoliai besidar

buojant, buvo pasiekta, kad JAV kasyklų įstaiga 

Vašingtone paskyrė 2,4 mil. dolerių gyventojams 

persikelti kitur. Daugelis šeimų tuo pasinaudos.

■ JAV generalinis chirurgas dr. C. Everett Koop 

Denvery birželio mėn. 8-9 d. įvykusioje konferenci

joje pornografijos klausimais savo paskaitoje pa

žymėjo, kad pornografija gali būti žalinga jaunimo 

sveikatai. Jis pabrėžė, kad pornografija yra des

truktyvus reiškinys. Ji nieko visuomenei neduoda, 

o mažina ar atima tai, ką laikome visuomenės gė

riu. Naujos priemonės plisti pornografijai didina 

pavojų sveikatai ir gerovei, ypač tokių lengvai pa

žeidžiamų sluoksnių, kaip vaikai ir moterys.

■ Vatikano atstovas Ottawos konferencijoje arki

vyskupas Angelo Palmas gegužės 13 d. ir gegužės 

20 d. priminė tikinčiųjų priespaudą. Iš jo iškeltų 

faktų darėsi aišku, kad kalbėtojas prieš akis turė

jo dabartinę padėtį Lietuvoje.

■ JAV delegacija Ottawos konferencijoje pakarto

tinai išvardijo Helsinkio susitarime numatytų lais

vių varžymą Lietuvoje. Buvo suminėtos daugelio 

kalinamų lietuvių pavardės.

■ Lenkijoje nuteistas metams kalėti kun. Marek 

Labuda už tai, kad drauge su moksleiviais pasiliko 

mokyklos patalpose, saugodami, kad nebūtų įvyk

dytas komunistų pasikėsinimas išnešti kryžius.

■ Vašingtone balandžio 15-16 d. buvo sušaukta 

konferencija religijos laisvės klausimu. Ją sušaukė 

Valstybės departamentas, talkinant protestantų 

Religijos ir demokratijos institutui, Amerikos žydų 

komitetui ir katalikų Maritaino draugijai. Dalyvavo 

įvairių tikybų atstovai ir tyrinėtojai iš viso pasau

lio. Lietuviams atstovavo kun. K. Pugevičius. Tarp 

dalyvių buvo ir du ypatingi Lietuvos bičiuliai: 

“Kryžių šalies” autorius Michael Bourdeaux ir 

Londono univ. prof. Peter Reddaway, kuris ypač 

kritikavo pernai Sovietus lankiusios krikščionių de

legacijos vadovo Br. Rigdeno pareiškimus apie re

ligijos laisvę Sov. Sąjungoje. Diskusijose buvo pa

minėti suimtieji kunigai ir pasauliečiai Lietuvoje, 

tkinčiųjų protestai. Pažymėtina, kad apie kenčian

čios Lietuvos katalikus kalbėjo ir rabinas Mare 

Tannenbaum.

■ Nauju Italijos prezidentu išrinktas ligšiolinis 

senato pirmininkas Francesco Cossiga, krikščionis 

demokratas iš Sardinijos. Už jį iš 977 elektorių 

balsavo net 752. Prezidento kadencija — 7 metai. 

Jis yra teisininkas, buvęs vidaus reikalų ministeris 

ir premjeras, moka anglų ir vokiečių kalbas.

■ Krokuvoje gegužės 11 d. buvo iškilmingai pa

minėta 500 m. sukaktis nuo palaimintojo Mykolo 

Giedraičio mirties. Jis buvo lietuvių kilmės augus- 

tinijonas vienuolis, iki savo mirties darbavęsis za

kristijonu Šv. Morkaus bažnyčioje, pasižymėdamas 

dideliu šventumu. Jonas Paulius II, minint šią su

kaktį, paskelbė specialų laišką, kuriame primena 

neseniai minėtą šv. Kazimiero mirties 500 m. su

kaktį, o dabar iškelia antrą lietuvių kilmės švento 

gyvenimo vyrą Mykolą Giedraitį. Savo laiške po

piežius pažymi, kad Mykolas Giedraitis buvo lie

tuvių kilmės, krikštytas Vilniuje, mirė 1485 metais 

Krokuvoje, turėdamas apie 60 m. amžiaus. Popie

žius pažymi, kad M. Giedraitis buvo lietuvių ku

nigaikščių giminės, studijavo Jogailaičių universi

tete Krokuvoje, o vėliau nuolankiai tarnavo zakris

tijonu vienuolyno bažnyčioje.

■ Buvęs episkopalų kunigas Peter Daily, 57 m., 

ir buvęs liuteronų kunigas Gary Sherman, 40 m., 

atsivertė į katalikybę. Juos Tulsos vyskupas Euse

bius Beltram įšventino katalikų kunigais. Abudu 

yra vedę.

■ Kinijoje, Pekine, atidaryta katalikų mokykla — 

vakariniai kursai, pavadinti katalikų auklėtojo Ma 

Xiangbo vardu. Į ją įsirašė 360 asmenų. Dėstyti 

sutiko 13 mokytojų, daugiausia katalikų, įvairių 

Kinijos universitetų profesorių. Mokykloje tuo tar

pu bus dėstomos kalbos: lotynų, anglų, prancūzų, 

japonų. Apie šią mokyklą paskelbė oficialioji Kini

jos žinių agentūra.
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■ Popiežius Jonas Paulius II birželio 2 d. įšven

tino 70 naujų kunigų, jų tarpe du lietuvius — Šv. 

Kazimiero kolegijos Romoje auklėtinį Edmundą 

Putrimą ir Oblatų vienuolį Antaną Ratelį iš JAV.

■ Lenkijos Bažnyčia jau pradeda ruoštis didžia

jam Kristaus gimimo jubiliejui — 2000 metais. Nu

matoma Čenstakavos paveikslo kopijos kelionė po 

visas parapijas. 1987 m. numatomas Tautinis Eucha

ristinis kongresas. Tikimasi, kad tada trečia kart n. 

galės į savo tėvų žemę atsilankyti popiežius Jonas 

Paulius II.

■ JAV-se, Rochestery, N.Y., į Romos katalikų 

Bažnyčią perėjo lenkų tautinės Bažnyčios kunigas 

Melvin Walczak. Vatikanas išaiškino, kad jo šventi

mai buvo tikri, ir jis dabar darbuojasi Romos Ka

talikų Bažnyčioje be naujo įšventinimo.

■ JAV Aukščiausias teismas 8 balsais prieš vie

ną atmetė Connecticuto valstijos įstatymą, kuris 

leidžia tikintiesiems neateiti į darbą jiems šventą 

dieną.

■ JAV aviacijos kapelionas rabinas Simcha Gold

man iškėlė bylą, kai dalinio vadas jam uždraudė 

nešioti jermulką kada dėvi karišką uniformą. Va

šingtono federalinis teismas savo sprendimu 1981 m 

pritarė rabinui. Tačiau apeliacinis teismas nuspren

dė, kad dalinio vado patvarkymas buvo teisingas. 

Tada byla buvo perduota svarstyti JAV Aukščiau

siajam teismui.

■ Jonas Paulius II Švč. Mergelės Marijos Gimi

mo šventėje, rugsėjo 8 d., lankysis Liechtensteine, 

vienoje iš mažiausių Europos valstybių, kurios te

ritorija 157 kv. kilometrai. Ji yra tarp Šveicarijos 

ir Austrijos.

■ Prie Lietuvių religinės šalpos, kun. J. Pruns

kiui paaukojus stambesnę sumą, įsteigtas fondas, iš 

kurio palūkanų bus duodama parama lietuviui, ei

nančiam į kunigus.

■ Vatikano radijas informuoja, kad įvairių vie

nuolynų generalinių vyresniųjų sąjunga paskelbė 

raštą, pakartotinai pasmerkdama komunistinės vy

riausybės įsakymą, išleistą 1950 m. balandžio 13 d., 

kada buvo uždaryti visi vienuolynai Čekoslovaki

joje. Tada, prieš 35 m., komunistinė Čekoslovaki

jos vyriausybė atėmė piliečiams teisę bendrai gy

venti vienuolynuose, vienuoliams darbuotis religi

nėje, kultūrinėje, socialinėje srityje. Vienuoliams 

buvo uždrausta sakyti pamokslus, mokyti tikybos, 

administruoti parapijas ir eiti kitas savo religines 

pareigas.

J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENA. 

Paruošė Juozas Vaišnys, S.J. Išleido JAV LB Kul

tūros taryba 1985 m. Kieti viršeliai, 349 psl., kaina 

8 dol. (Žr. Kalbos skyrių).

SUVAŽIAVIMO DARBAI. X. Lietuvių katalikų 

mokslo akademijos leidinys. Roma, 1984. Redaga

vo A. Liuima, S.J. Spaustuvės išlaidas apmokėjo 

prel. Pr. Juras, prel. J. Karalius, prof. dr. A. Al

minas ir Lietuvių fondas. Didelis formatas, 392 psl.

METRAŠTIS. VI. Lietuvių katalikų mokslo akade

mijos leidinys. Roma, 1985. Akademijos adresas: 

Piazza della Pilotta, 4, Roma. Redagavo A. Liuima, 

S.J. Spaustuvės išlaidas apmokėjo kun. S. Morkū

nas, prel. P. Celiešius, T. Vidugiris ir LKM Akade

mija. Didelis formatas, 512 psl.

Antanas Rubšys. RAKTAS Į SENĄJĮ TESTAMEN

TĄ. III dalis. Tiltai ar sienos? Išleido “Krikščionis 

gyvenime”. Kalbą tikrino Petras Balčiūnas. Įrašus 

piešė Paulius Jurkus. Žemėlapius paruošė S.A. Ro

mano. Meniškai apipavidalino sės. O. Mikailaitė. 

Nuotraukos Antano Rubšio ir E. A. Johnson. Kieti 

viršeliai, 525 psl., kaina 10 dol.

Antanas Škėma. RAŠTAI. III. Išleido Algimanto 

Mackaus knygų leidimo fondas Čikagoje 1985 m. 

Redagavo L. Mockūnas. Kieti viršeliai, 509 psl. Ti

ražas — 800 egz.

Česlovas Grincevičius. VIDUDIENIO VARPAI. Pa

sakojimai ir pasakos. Išleido Liet. knygos klubas 

1985 m. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. 119 

psl., kaina nepažymėta.

LIETUVIŲ SPAUDOS ŽVILGSNIS Į OSI. Išleido 

Ethnic Community Services 1985 m. Didelis forma

tas, 158 psl., prašo aukoti 15 dol.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas 

mokyklai ir šeimai. Nr. 33. Redaguoja Stefanija 

Stasienė. Administratorius Juozas Plačas. 3206 W. 

65th PI., Chicago, IL 60629.

Į LAISVĘ. Politikos žurnalas. Nr. 93(130). Leidžia 

Lietuvių fronto bičiuliai. Redaguoja Vacys Rociū

nas, 7328 Midland Rd., Independence, Ohio 44131.

LITUANUS. Volume 31, No. 2. Šį numerį redagavo 

Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos ad

resas: 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.
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“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

Ateinančiame “Laiškų lietuviams” numeryje jau paskelbsime naują 
konkursą. Premijoms jau turime šiuos mecenatus: Pranas Lekutis — 500 
dol., Jonas ir Bronė Veselkai — 150 dol., Stefanija Rudokienė — 100 dol., 
Ona Siliūnienė — 100 dol. Mecenatams esame labai dėkingi.

Ateinančiais metais “Laiškų lietuviams” metinė šventė ir premijų 
įteikimas bus sekmadienį po Atvelykio, balandžio mėn. 13 d.

KITŲ METŲ EKSKURSIJA

Iki šiol visos mūsų ekskursijos labai gerai pasisekė, tad ir ateinan
čiais metais manome ruošti ekskursiją į Austriją, Vengriją, Jugoslaviją. 
Ilgiausiai būsime Jugoslavijoje. Joje yra daug ko pamatyti, o pragyve
nimas nebrangus. Planuojame išvykti apie birželio 15 dieną. Ekskursija 
tęstųsi apie 18 dienų. Plačiau parašysime vėliau.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 
XIII SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas bus Los Angeles mieste šių metų gruodžio 26-30 d. 
Jis vyks Ambasador viešbutyje, netoli miesto centro. Šia proga ruošiama 
paroda ir koncertas Šv. Kazimiero parapijos salėje. Jeigu kas pageidau
tų, organizacinis komitetas pasistengs surasti nakvynę lietuvių šeimose. 
Visi norintieji kongrese dalyvauti, yra prašomi tuoj pranešti Pranui Gru
šui šiuo adresu: 5559 Modena PI., Agoura, CA 91301. Tel. (818) 389-3111.

VĖLINIŲ NOVENA TĖVŲ JĖZUITŲ KOPLYČIOJE

Kaip visuomet, taip ir šiais metais per visą Vėlinių noveną bus lai
komos šv. mišios už sielas skaistykloje. Surašykite savo brangiųjų miru
siųjų vardus ir siųskite šiuo adresu: Jesuit Fathers, 2345 W. 56th Street, 
Chicago, IL 60636.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurna
las. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Re
dakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniū.ias, Nijolė Užubalienė, 
Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, 
Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Put
nam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.


