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O MOTINA

Paulius Stelingis

O Motina, dėl mano laimės tu į ugnį puolanti plaštakė, 
Ir dieną, ir tamsioj nakty mano širdy gyva!
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė,
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda.

O Motina! Palikus saugoti šventosios žemės saujos, 
Mažyčio žiburio gimtajam židiny.
Tu amžinai gyva manam lašely kraujo,
Tu amžinai gyva mažytėje širdy.

O Motina! Skausmingų sūkurių verpetuos 
Atvėrus laimėn sklidinas duris.
Tavam raukšlėtame veide pati tėvynė šneka,
Tavam pilkam veide — sustingusi širdis...

O Motina! O Motina! Ant didžio vargo tako 
Tu židinio brangiausiojo negęstanti liepsna,
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė,
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda...

religinės ir tautinės 
kultūros žurnalas
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Pompeo Batoni (1708-1787). Galleria Borghese.
MOTINA SU KŪDIKIU
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MARIJOS METAI IR LIETUVOS LAISVĖ
KĘSTUTIS TRIMAKAS

1988-ieji metai. Jau praėjo 70 metų nuo 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Iš 
jų 22 metai laisvėj ir daugiau kaip dvigu
bai tiek — nelaisvėj iki dabar.

Ir šiemet — Marijos metai. Ar yra koks 
ryšys tarp Marijos metų ir Lietuvos nelais
vės?

POLITINIS ŽVILGSNIS
Politiniu žvilgsniu, tie du įvykiai neturi 

nieko bendro. Susidėjo tokios politinės ap
linkybės. Ribbentroppo-Molotovo susitari
mu, Lietuva atiteko Sovietų Sąjungos sfe
rai. Raudonoji armija užėmė Lietuvos kraš
tą. Tai paprastas politikos dėsnis: stipresnis 
po padu pamynė silpnesnį.

Tad gal nėra ko religiją su tais Marijos 
metais "kišti” čia ne josios vieton. Ko "kiš
ti” pamaldžius dalykus į kietą, kartais kru
viną tautų kovą už būvį, kur džiunglių dės
niu stipresnis smaugia silpnesnį?

PATIRTIS XIX AMŽIUJE
Kažkur Europos užkampy Pirenėjų kal

nų papėdės miestely žmonės nežinojo ką 
begalvoti: beraštė mergaitė pradžioj slėpė, 
bet prispirta pasisakė, kad jai kalno papė
dės oloj pasirodanti nepaprasto grožio mo
teris. Žinoma, žmonės iš jos juokėsi. Bet 
tada, Pasirodžiusios nurodytoj vietoj jai pa
kapsčius žemę, ėmė sunktis vanduo ir iš
tryško šaltinis. Aklas, mediciniškai nepagy
domas, vandeniu suvilgė savo veidą ir stai
ga pasveiko.

Mergaitė pasakė, kad, jai Pasirodžiu
sios paklausus, kas ji esanti, ši atsakė: "Aš 
esu Nekaltasis Prasidėjimas”. Rašyt ir skai
tyt nemokanti mergaitė nežinojo, nei ką tie 
žodžiai reiškia, nei kad vos prieš 3-4 metus 
Bažnyčia buvo paskelbusi visiems tikėtiną 
tiesą, kad Išganytojo Jėzaus Motina Mari
ja ypatinga Dievo privilegija buvo pradėta 
be pirmapradės nuodėmės.

Tuo pačiu metu už daugiau kaip tūks
tančio mylių į šiaurės rytus negausi paverg
ta tauta skandinosi stipresnio okupanto

siūlomu svaigalu. Šviesus vyskupas, išeida
mas į kovą prieš masinę alkoholizmo pro
blemą, steigiamą blaivybės draugiją pavedė 
Marijai "po prieglobsta S. Marijos padū - 
tos”, o į ydos pavergto tautiečio rankas 
spaudė Marijos atvaizdą su pasitikėjimu bei 
ištesėjimo viltim: "Per Tawa užtarima isz
turesma iki gala”. Šimtai tūkstančių pasiti
kėjo ir ištesėjo.

Tauta pirmą kartą tokiu mastu patyrė 
gėrio pergalę prieš blogį ir kad tą pergalę 
atnešė Nekaltai Pradėtoji — Silpnoji, nu
galėjusi stipresnį blogį Dievo galia.

SAULĖ XX-OJO AMŽIAUS SLENKSTYJE
1917-ieji metai. Žmonija išvarginta Pa

saulinio karo. Nuniokotos Europos kam
pe, Fatimoj, pasklido gandas, kad trims 
piemenėliams kažkas buvo pasirodę. Tėvai 
vaikams liepė "neprasimanyti”. Vyresnią
ją primušė. Vietinės valdžios pareigūnas, 
vaikus apgavęs, išvežęs, uždaręs, juos visaip 
terorizavo tris dienas. Viskas bergždžia.

Nepalaužiami vaikai teigė, kad Pasiro
džiusioji pažadėjo visiems matomą įrodymo 
ženklą. Nurodytą dieną spalio 13-ąją, lie
tingam ore į apylinkę suplaukė keliasde
šimt tūkstančių smalsuolių, tikinčiųjų ir 
skeptikų. Apsiniaukusiam danguj staiga 
prasiskyrė debesys ir, pasirodžiusi saulė, 
berdama spalvotus spindulius, sukosi, didė
jo ir ėmė grėsmingai artėti prie žemės. Pir
ma pagauta nuostabos, o paskui — išgąsčio, 
žmonių minia klupo į purvą. Grėsmingai 
prie žemės priartėjusi saulė staiga sustojo 
ir ėmė kilti aukštyn, grįždama į savo vietą. 
Atsipeikėję žmonės stojos ir pastebėjo, jog 
anksčiau lietaus vandeniu permirkę jų rū
bai buvo visiškai sausi.

Mokslu neišaiškinamas saulės įvykis, 
net skeptiškų ir netikinčių reporterių dra
matiškai aprašytas liberaliuose portugalų 
laikraščiuose, su laiku buvo užmirštas — 
ypač kaipo ženklas Marijos pasirodymų bei 
jos žodžių tikrumui patvirtinti. O ji tvir
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tino: "Aš padarysiu stebuklą taip, kad visi 
tikėtų. Aš esu Rožinio Karalienė. Kasdien 
kalbėkite Rožinį. Dievas pasaulyje nori į
steigti pamaldumą mano Nekalčiausiajai 
Širdžiai. Jei tai, ką sakau, bus įvykdyta, 
daug sielų bus išgelbėta ir bus taika... Ru
sija bus atversta... Tačiau jei žmonės ne
nustos įžeidinėję Dievą, prasidės dar blo
gesnis karas. .. ji (Rusija — K.T.) skleis 
savo klaidas po pasaulį, keldama karus. .. 
ir Bažnyčios persekiojimus.. įvairios tau
tos bus sunaikintos. Gale mano Nekalčiau
sioji Širdis triumfuos”.

DVASINIS ŽVILGSNIS
Politinis žvilgsnis į istorinius įvykius 

nėra vienintelis. Pavyzdžiui, nemaža pirma
eilių mąstytojų, kaip rusų rašytojas Alek
sandras Solženicinas, sociologas Pritirim 
Sorokin, istorikas Arnold Toynbee ir kiti, 
skelbė ir skelbia, kad žmonijos krizės prie
žasčių bei išeičių būtina ieškoti žmonių dva
sinėj-moralinėj sferoj.

Panašus, tik dar gilesnis aiškinimas at
eina iš Marijos, pasirodžiusios Liurde 1858 
m., Fatimoj 1917 m. ir paskutiniu metu 
Medjugorje 1981-1988 m. Ji dalinasi žvilgs
niu iš Anapus: žmonės ignoruoja savo ge
rąjį Kūrėją-Dievą ir savo blogiu kenkia 
sau patiems. Su motiniška meile ji ateina 
raginti žmones gręžtis į Dievą, kitaip blo
gio pasekmės prives prie vis didesnių ka
tastrofų. Blogis daromas žmonių laisvu pa
sirinkimu šėtono įtakoje, bet galutinė Die
vo pergalė užtikrinta.

Toks aiškinimas yra dvasinis-religinis- 
biblinis, paremtas tikėjimu, galutinai ap
reikštas iš Anapus. Visi vėlyvesnieji apsi
reiškimai galutinai remiasi Kristumi. Savo 
mokslu, gyvenimu, kančia, mirtimi ir pri
sikėlimu apsireiškęs Kristus iškėlė būtiny
bę žmonijai skaitytis su Dievu, nes ir Jis, 
žmones gerbdamas, skaitosi su jais: juos 
brangindamas, jiems siūlo save kaip vie
nintelę Laimę ir perspėja neatmesti Jo, nes 
be Jo tėra absoliuti nelaimė-pragaras. As
meninis gyvenimas žemėje ir visos žmoni
jos istorija yra arena, kur vyksta apsispren
dimo drama tarp Dievo ir blogio.

Visuose šių laikų Marijos apsireiški
muose nurodomas žmonijos užgaulus Die
vo ignoravimas, neklausymas ir net atme
timas bei Jo paties žadama pagalba per 
Nekalčiausiąją Marijos Širdį — tą savyje 
silpną, bet Jo malone galingą blogojo per
galėtoją.

KRIZĖ XX-A JAME AMŽIUJE
Kaip prie Dievo artėjimo yra pasek

mės: taika, ramybė ir sugyvenimas, taip nuo 
Jo nutolimą šėtono įtakoj lydi klaidos, ne
apykanta, susiskaldymai ir karai. Šiais lai
kais nutolimas nuo Dievo yra masinis. Jis 
yra palietęs ir tariamus krikščionis, kurių 
gyvenimas praktiškai yra bedieviškas. Va
karuose prieš Dievą nekovojama, bet Jis 
yra "išjungtas” (t.y. atmestas) iš žmonių 
sprendimų bei gyvenimo. Kovingo ateizmo 
įsigalėjimas su satelitiniais užvaldymais bei 
užkariavimais taipogi yra Vakarų pasaulio 
krizės apraiška.

Marija Fatimoj pasirodė 1917 m. dar 
prieš bolševikų revoliuciją Rusijoj. Jai rū
pėjo ir teberūpi žmonijos, Europos ir Ma
rijos žemės likimas. Ji nurodė sąlygas iš
vengti Antrojo pasaulinio karo, komunis
tinės Rusijos ekspansijos, persekiojimų, 
tautų sunaikinimo: būtina neignoruoti Die
vo, bet visiškai orientuotis į Jį, o ji padės. 
Dvasia-morale sustiprėję, prie Dievo sugrį
žę Vakarai būtų radę kelią taikiai išspręsti 
ekonomines neteisybes; tad nebūtų buvę 
palankių sąlygų Hitlerio nacionalsocializ
mui. O klaidos Rusijoj nebūtų radusios to
kios palankios dirvos; anksčiau ar vėliau ji 
būtų atsivertusi, gal ir be kraujo pralieji
mo. Nebūtų buvę Ribbentroppo-Molotovo 
sutarties: Lietuva nebūtų praradusi nepri
klausomybės.

Deja, žmonės Vakaruose, ypač patys 
krikščionys — net mūsų krašte beiškylan
čios Sovietų Sąjungos grėsmingoj pašonėj 
per mažai kreipė dėmesio į Marijos ragini
mus Fatimoj. Dievą iki šiol ignoravę, ig
noravo ir Jo paties balsą šiems laikams. 
Dėl to perspėjimuose pranašautų blogio 
pasekmių virtinė ėmė pildytis. Mes esame 
tų įvykių liudininkai.
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ATSILIEPIMAS Į KRIZĘ
Grįžtame prie mums knietinčio klausi

mo: Ką turi bendro Marijos metai su Lie
tuvos laisve?

Atsakymas užsimenamas jau pirmaja
me sakinyje atsišaukimo, parašyto paverg
tos tautos vardu, minint 70 m. Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sukaktį: "Šiais, 
1988 Švento Tėvo paskelbtais Marijos me
tais, Marijos žemė mini savo nepriklauso
mybės atstatymo 70 metines”.

Šis atsišaukimas parašytas drąsiausių, 
atkakliausių, krikščioniškiausių ir lietuviš
kiausių asmenų, kurie vadovauja lietuvių 
tautos laisvinimosi pastangoms tėvynėje, 
ypač šių metų nepriklausomybės atgavimo 
paminėjimo rėmuose.

Pilnesnis atsakymas glūdi tame atsišau
kime paskelbtoj programoj, kuri šia tauti
ne proga yra nepaprastai stipriai dvasinė:

Šeštadienį, vasario 13, Šiluvoj, Marijos 
šventovėj: Mišios ir Rožinio skausmingoji 
dalis. Sekmadienį, vasario 14, visose baž
nyčiose visoj Lietuvoj: Mišios, kryžiaus ke
lias, laisvės paminklų papuošimas gėlėmis, 
vakare pamaldos. Vasario 16 d. — vakare 
Mišios ir kryžiaus kelias.

Atsišaukime iškeliami šie motyvai: 1. 
Lietuva — Marijos žemė; "reikia Marijos 
atsiprašyti, prašyti jos užtarimo” bei "ap
ginti mūsų tautos vaikus nuo plintančių 
ydų: bedievybės, narkomanijos, alkoholiz
mo, amoralumo ir kitų blogybių”. Atgaila, 
Rožinis, Marijos atsiprašymas ir pamaldos 
kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną Šiluvoj — 
tai aiškūs atsiliepimai į Marijos nurodymus 
Fatimoj.

2. Fatimoj iškeltas nusigręžimas nuo 
blogio atsveriamas savyje blogio išpažini
mu ir kova su blogiu savyje: "eisime kry
žiaus kelią, atsiprašydami gerojo Dievo už 
savo ir visų tautiečių nuodėmes, maldauda
mi Dievo gailestingumo ir Švenčiausios 
Motinos užtarimo”. Taipogi "mes kreipia
mės į viso pasaulio tikinčiuosius, prašyda
mi paremti mus savo karšta malda, kad 
Lietuva... pakiltų iš baisaus moralinio 
nuosmukio”.

3. Stipriai pripažįstamas Dievo suvere
nitetas, Jo gerumas, "Kūrėjo valia”, Jo ap
vaizda. Taigi nesustojama prie Marijos, 
bet per ją, jai užtariant ir globojant, eina
ma pas Dievą. Jo ypatingas pripažinimas 
Mišiomis. Stiprybės ieškoma sakramentuo
se, kryžiaus kelyje, Rožinio skausmingoje 
dalyje.

4. Dideliu įžvalgumu šio meto nelaisvės 
padėtis matoma Dievo gėrio kovos prieš 
blogį perspektyvoje. Iš čia: stipraus atspa
rumo prasmė — kovojus prieš blogį savy, 
toliau kovoti prieš jį ir kituose—"pasiprie
šinimu neteisybei ir smurtui”, aukomis 
"liudijant Dievo ir katalikiškojo tikėjimo 
tiesą”: "Po daugiau kaip šimto metų nelais
vės Dievo apvaizda per 20 nepriklausomy
bės metų leido mūsų tautai pasiruošti ir su
tvirtėti didesniems dabarties išbandymams, 
liudijant ateistinei sovietinei sistemai Die
vo ir katalikiškojo tikėjimo tiesą. Nuo 
1940 metų šio liudijimo auką sudėjo tūks
tančiai sūnų ir dukterų, žuvusių už Dievą 
ir tėvynės laisvę tėvynėje, Stalino koncla
geriuose, Sibiro tremtyje, amžiams užmerkė 
akis, nesulaukę progos pamatyti gimtąją 
pastogę. Nusikalstama TSRS taktika mūsų 
bei kitų atžvilgiu tebesitęsia ir šiandien. 
Pagal Kūrėjo valią, Lietuva kviečia savo 
geriausius vaikus liudyti pasauliui savo ti
kėjimą, meilę ir pasitikėjimą Apvaizda, 
tvirtą pasipriešinimą neteisybei ir smurtui”.

NAUJAS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS

Šio atsišaukimo reikšmė yra ta, kad juo 
1917 m. įvykusiai ateistinio materializmo 
iššauktai revoliucijai Rusijoj su jos smurto 
pilnom tragiškom pasekmėm priešpastato
ma naujoji Dievą pripažįstančiųjų dvasinė- 
moralinė revoliucija. Atsišaukimo autoriai 
yra Lietuvos laisvinimo priekyje stovintieji, 
kurie tą privilegiją įgijo visai jos nesiekę, 
o tik pasiruošę sumokėti savo asmeninės 
laisvės ir net gyvybės kainą. Jų aukos moty
vai surašyti jų darbuos, jų programoj ir 
tame atsišaukime.

Šis atsišaukimas yra naujasis Nepriklau
somybės aktas, nepriklausomybe nuo dva
sinio-moralinio blogio pirmiausia siekiąs
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KRIKŠČIONYS SAVO DORYBĖMIS SKELBIA DIEVĄ
A. GRAUSLYS

Pirmiausia čia kalbėsime apie iškiliau
sius krikščionis, tai yra šventuosius, bet pri
siminsime ir šiaip tikinčiuosius, kurie savo 
religinį įsitikinimą įrodo įvairiomis dory
bėmis, šventųjų gyvenime ne kartą pasi
reiškiančiomis heroiškumo veiksmais.

Kas yra dorybė? Tai savęs, savo egoiz
mo, siekiančio tik savo naudos bei malonu
mo, nesiskaitant su artimu, nugalėjimas. 
Vienokių ar kitokių dorybių veiksmais pa
reiškiame meilę artimui, nors jis kartais 
būtų užsitarnavęs ne mūsų meilės, bet ver
čiau pykčio. Kiekvienu dorybių veiksmu 
mes rūpinamės kitais, o ne savimi. Kiek
vienu dorybės veiksmu, nors neturinčiu ry
šio su artimu, mes pasielgiame taip, kaip 
mums krikščioniškoji sąžinė liepia, nors 
taip elgtis mums būtų labai sunku. Įvairių 
didelių pagundų metu kartais reikia hero
iško radikalumo ir susivaldymo, kad į
stengtume išlikti krikščionimis.

Štai kodėl krikščioniškojo gyvenimo pa
tirtis parodo, kad tokių sunkių bandymų 
metu mums reikia Dievo malonės pagal
bos ir kad tik tokia pagalba įgalina kovą

pripažinti absoliučią priklausomybę Dievo 
suverenitetui. Tuo siekiu jie tikisi pasiekti 
ir politinę Lietuvos nepriklausomybę: "Jei 
bus pasiaukojančių už Dievą ir tiesą, Lietu
va atgaus nepriklausomybę”.

Nubrėžtų pastangų kelias taip pat aiš
kus: per Motiną Mariją Kristaus išganymo 
keliu orientuotis į Dievą. Tai tas pats ke
lias, kuriame gėrio pergalę prieš blogį pa
tyrė tauta vyskupo Valančiaus laikais.

Prie šių naujos Revoliucijos pastangų 
prisidėti yra kviečiami visi lietuvių tautos 
sūnūs ir dukros tėvynėje ir išeivijoje bei 
visos pasaulio tautos, ypač tikintieji, nes tik 
visų jungtinėmis pastangomis tegali būti 
ruošiama dvasinė-moralinė dirva Dievo gė
rio įsigalėjimui bei jį lydinčiom atitinka
mom politinėm bei visuomeninėm permai
nom Vakarų pasauly.
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laimėti. Šventųjų gyvenimas nuolatiniais 
dorybių pasireiškimais įrodo, kad jie nuo
lat Dievo malonėje gyveno.

Mažai kas tepažįsta šventojo didybę ir 
tas svaiginančias dvasinio gyvenimo aukš
tumas, kuriose jis gyvena, nes nedaug kas 
yra išstudijavę kad ir vieno kurio šventojo 
išsamiai ir objektyviai parašytą gyvenimą. 
O juk tik palyginę mūsų dvasines žemumas 
ir net prarajas su tomis aukštumomis, į ku
rias yra iškilę šventieji, tai, net ir neturė
dami tikėjimo, galime pajusti, kad šventie
ji — tai žmonės, kurie pasiekė aukščiausia, 
ką žmogus gali pasiekti. Jie yra tie "ant
žmogiai”, apie kuriuos kalbėjo Nietzsche. 
Anot Raisa Maritain (žinomo prancūzų ka
talikų filosofo žmonos), prancūzų filosofas 
Bergson matė šventuosiuose ir mistikuose 
aukščiausią žmonijos iškilimą.

Kad iš tikro už šventojo gyvenimo turi 
stovėti Dievas, be kurio šventojo gyvenimas 
lieka neišaiškinama mįslė, tai tvirtina ir di
dysis filosofas Pascal: "Padaryti žmogų 
šventą reikia malonės, ir kas tuo abejoja, 
tas nežino, kas yra šventasis ir kas yra žmo
gus”. Taip jis kalba savo "Mintyse” apie 
Dievo malonę, kuri šventojo gyvenimą pa
grindžia ir išaiškina. Bet nereikia mums nė 
ypatingų autoritetų pasisakymų, kad tai ga
lėtume suprasti. Užtenka tik kiekvienam 
susidurti su tikrai didelėmis pagundomis, 
kad įsitikintume, jog tos pagundos savo
mis jėgomis negali būti nugalėtos. Būdami 
sau atviri, tikrai suprasime, kad Gratry žo
džiai yra teisingi, kai jis sako, kad "žmo
nės, nutolę nuo Dievo, negali atsispirti pa
gundai ir niekad neatsispiria”. Taip toliau 
svarstydami ir gyvenimiško patyrimo veda
mi, negalėsime nepripažinti, kad už kiek
vienos pastovios dorybės ir net už atskiro 
sunkesnio dorybės veiksmo stovi antžmo
giškos jėgos, kurios tą dorybę pagrindžia 
ir padaro galimą. Tad visai nenuostabu, 
kad kai kurie, susidūrę savo gyvenime su 
šventaisiais, iš karto pajuto už jų stovintį



Dievą ir Jo buvimu įsitikino. Kai vienas 
advokatas, aplankęs šventąjį Arso kleboną, 
buvo labai sujaudintas, jis buvo paklaustas, 
kas ten jam padarė tokį įspūdį. Jis atsakė: 
"Mačiau Dievą žmoguje!” Ir Šv. Raštas 
sako: "Nuostabus Dievas savo šventuosiuo
se”.

Iki šiol esame iškėlę šventojo gyvenimo 
pranašumą, lygindami jį su paprasto krikš
čionio gyvenimu. Šis pranašumas, kurs, pa
sireikšdamas savo "aš” paneigimu, pastato 
Dievą į savo gyvenimo centrą ir nesuskai
tomų kasdieninių aukų kaina Dievui nusi
lenkia, pagrindžia gilų įsitikinimą Dievo 
buvimu. Jau tuo savo įsitikinimu šventasis 
Dievo buvimo galimybę aplinkui skelbia ir 
sugestionuoja. Kadangi jo gyvenimas yra 
kitoks negu kitų žmonių, tai kiekvieną ver
čia galvoti, kad tokiam savo antžmogiškam 
gyvenimui jis turi kitokį atramos tašką ne
gu kiti žmonės.

Jei žvelgiame į charakteringuosius šven
tojo gyvenimo pasireiškimus, tai pastebime, 
kad įgimtomis žmogaus jėgomis tų pasi
reiškimų negalima išaiškinti. Kaip Mozės 
veidas po bendravimo su Dievu spindėjo, 
taip ir šventųjų gyvenime yra daug šviesos 
spindulių, kurių kilmės negalima gamtiš
kai pagrįsti. Nereikia būti net tikinčiu, už
tenka tik neturėti užsispyrusios ateistinės 
nuotaikos, kad pajustum iš šventojo gyve
nimo spindintį antgamtiškumą. Ar jų ašt
rios atgailos, kūno varginimai ir drauge 
negirdėtas darbštumas yra gamtiškai su
prantami? Ar jų gyvenimas tokiu būdu nė
ra amžinosios gyvybės Šaltinio čiurlenimo 
aidas? Ar jie nėra Kristaus žodžių iliustra
cija, kai Jis kalbėjo apie paslaptingą dvasi
nę duoną, kurios valgydamas žmogus ne
alks per amžius? Ar šventųjų nepajudina
mas stiprumas, kovojant su savo silpnybė
mis, visai nesivadovaujant žmonių opinija, 
bet vien tik su Dievo valia besiskaitant, ne
sako, kad šalia jų turi stovėti Tas, apie 
kurį šv. Paulius sakė, kad "viską galiu ta
me, kurs mane stiprina”? Ar ilgose šventų
jų maldose neatsispindi Tas, apie kurį evan
gelijos sako, kad ištisas naktis praleisdavo 
maldoje į savo dangiškąjį Tėvą? Ar šven

tųjų gilūs ir mistiški Dievo išgyvenimai, 
lydimi begalinio džiaugsmo, galėjo būti tik 
išgyvenimas "nieko”, ar už jų nesislėpė 
Dievas? Ar kai kurių šventųjų kūne atsi
radusios žaizdos, kurios nei gyja, nei gen
da, nei kokiu nors medicinišku būdu yra 
galimos išaiškinti, neskelbia mums ne fizi
nės, bet daug aukštesnės Realybės? Ar 
šventieji, darydami stebuklus, nedalyvauja 
kažkokioje antgamtinėje Visagalybėje? Ar 
kai kurių šventųjų nuostabios pranašystės 
nėra dalyvavimas antgamtinės Esybės visa
žinojime? Ar pagaliau visas šventųjų gyve
nimo ir heroizmo mįslingumas nėra atspin
dys To, kurs yra Mįslių Mįslė? Kaip tik be
žvelgsi į šventojo gyvenimą, be Dievo bu
vimo jis bus nesuprantamas ir neišaiškina
mas. Šventasis yra tartum rūmas su dauge
liu langų. Pro kurį tik langą pažvelgsi, vi
sur tą patį Dievą, iš viso šventojo gyveni
mo spindintį, pamatysi. Čia savaime prisi
meni pirmųjų šventraščio puslapių mintį, 
kad žmogus yra sutvertas į Dievo panašu
mą. Ir kyla mintis, kad, kai eiliniai žmonės 
tą Dievo paveikslą, esantį savyje, nekrikš
čionišku gyvenimu aptemdė ir užtrynė iki 
nematomumo, tai šventieji jį ypatingai iš
ryškino iki visiško jo matomumo visoje 
savo aplinkoje.

Jei šventųjų gyvenimas neišvengiamai 
skelbia Dievo buvimą, tai nenuostabu, kad 
jie daugelį tų, kurie su jais susidurdavo, 
nuvesdavo prie Dievo. Jau apie šiaip kilnų 
žmogų, nebūtinai šventąjį, apologetas Al
bert Weiss yra pasakęs: "Prie didžiausių 
paguodų, prie tyriausių gyvenimo džiaugs
mų priklauso tai, kai šiame netobulame pa
saulyje susitinkama su žmogumi, nuo kurio 
negalima nueiti be nutarimo tapti geresniu”. 
Šiais žodžiais jis norėjo pasakyti, kad žmo
gus, susidūręs su gyvenimu, kuriame jaučia
mas Dievo antspaudas, pradeda pats tokio 
gyvenimo ilgėtis, pradeda eiti dieviško gy
venimo keliu ir suranda patį Dievą.

Žmonės labiau tiki akims negu ausims. 
Labiau paveikiami, kai mato Dievą šven
tuosiuose, negu kai girdi žodžius apie Die
vą. Štai kodėl daug šiandieninių Prancūzi
jos atsivertusių įžymybių įtikėjo, kai susi
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dūrė su nuosekliausiu krikščionybės vykdy
toju rašytoju Leon Bloy. Kaip jis nepapras
tai veikė ne vieną Prancūzijos intelektualą, 
tai liudija Raisa Maritain savo atsimini
muose. O kiek žmonių įtikėjo, kai susidūrė 
su šiandieniniais stigmatizuotaisiais: su ka
pucinu Pijumi Italijoje ar su Terese Neu
manaite Vokietijoje!

Štai kodėl, norint sėkmingiausiai kurį 
nors Dievo buvimu įtikinti, reikia jam duo
ti Dievą pajusti savyje. Žmogus, iš Dievo 
kilęs ir į Dievo panašumą sutvertas, turėtų 
Dievu spinduliuoti, kad kiekvienam pri
mintų, kaip Dievo kopija, patį Originalą.

Aplamai, kai matome kuriame nors 
žmoguje kad ir retų kilnumo ar dorybės 
prasiveržimų, negalime to žmogaus laikyti 
bedieviu, nors jis pats save tokiu ir laikytų. 
Religijos ir dorovinio veiksmo giminingu
mą puikiai suprato "Bernadetos giesmės” 
autorius Franz Werfel, kai tvirtino, kad 
"kiekviename doroviniame veiksme jau 
glūdi nesąmoningas Dievo teigimas”. Kad 
ir kažin kaip būtų aptemdytas Dievo pa
veikslas žmogaus sieloje, jei dar toji siela 
įstengia retkarčiais kilniai pasireikšti, tai 
giliau jaučiąs žmogus negali nejausti, kad 
tie pasireiškimai — tai Dievo paveikslo ja
me prasiveržimai. Tą pat tvirtina ir rašyto
jas M. van der Meersch, sakydamas, kad 
"už kiekvieno gėrio, kurį mes sąmoningai 
ar nesąmoningai atliekame, visados stovi 
Dievas”. Todėl jei kuriame nors tariamai 
netikinčiame žmoguje yra kilnumo prasi
veržimų, dorybės veiksmų ir gerų darbų, 
tai toks žmogus ryt ar poryt gali pasidaryti 
sąmoningai tikinčiu. Apie tokius "netikin
čius” labai gyvenimiškai yra rašęs tėvas 
Lippert: "Yra nekrikščionių, kurie parodo 
jaudinančio grožio ir švelnumo savo neti
kėjime, savo pagonybėje, kurie yra nuosta
biai gilūs savo ieškojime ir kuriuose yra 
nuostabios meilės. Kam? Nepažįstamam 
Dievui!” Taip, yra žmonių, kurie oficialiai 
yra netikintys, kurie tokiais laikomi ir ku
rie tokiais save patys laiko, bet kurių kil
nūs pasireiškimai ir geri darbai giliau įžvel
giančiam parodo, kad jų sieloje, jiems pa
tiems to nejaučiant, yra pastatytas altorius,

kur jie nepažįstamam Dievui nusilenkia ir 
Jį garbina. Jei kurį būtų galima bedieviu 
laikyti, tai tik tą, kuriame nepasireiškia jo
kių dorybės ar prakilnumo pragiedrulių. 
Bet tokių žmonių yra labai maža.

Kard. Faulhaberis yra pasakęs: "Du 
Dievo įrodymai visuomet pasiliks geriausi: 
kai tikintieji Dievą tiki ir pagal tikėjimą 
gyvena ir kai už tikėjimą miršta”.

DOVANOS IR CHARIZMOS
CHIARA LUBICH

"Kiekvienam suteikiama Dvasios ap
raiška bendram labui” (iKori2,8). Šie 
žodžiai pasako, kaip Šventoji Dvasia dalijo 
Korinto krikščionims malones ir ypatingas 
dovanas. Tokios dovanos, kaip pranašavi
mo, mokymo, tarnavimo kėlė bendruome
nės gyvenimo dvasią.

Bažnyčia buvo tik bepradedanti gyvuo
ti ir, kaip kiekvienas naujai gimęs organiz
mas, buvo reikalinga ypatingos pagalbos. 
Užtai tos Šventosios Dvasios dovanos buvo 
labai gausios. Deja, Korinto krikščionys ne 
visuomet deramai ir išmintingai jas nau
dojo. Tos dovanos, užuot stiprinusios bend
ruomenės vienybę, dažnai keldavo nesutari
mą, varžybas ir pavydą. Todėl šv. Paulius 
turėjo jiems priminti, paaiškindamas tų do
vanų reikšmę ir prideramą jų naudojimą.

Šie žodžiai pirmiausia primena, kad mes 
kiekvienas esame pašaukti kokioms nors 
pareigoms, tarnavimui Bažnyčiai. Tam tiks
lui mums yra duotos skirtingos dovanos ar 
charizmos. Kalbant apie charizmas, mes ne
turime galvoti, kad jos reiškia tik labiau 
pastebimas ir ypatingas malones, kurios vis 
tebeduodamos, pavyzdžiui, vienuolijų ar 
sąjūdžių įkūrėjams, ar asmenims, turintiems 
atlikti specialų pavedimą Bažnyčioje. Dau
giau yra bendrų, mažiau pastebimų malo
nių, kurias gauna kiekvienas krikščionis, 
kad būtų vertas įrankis gerinti krikščionių 
bendruomenę, kurioje jis gyvena. Taip 
svarstydami, matome, kad ir mes galime
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laikyti savo talentus ir sugebėjimus dova
nomis.

Šie žodžiai ir primena, kad natūralūs 
talentai ar malonės yra Dievo dovanos 
mums. Jis visa tai duoda, kad tarnautumėm 
kitiems, darbuodamės bendruomenės gero
vei. Iš tikrųjų viena būdingiausių žymių ir 
gražiausių charakteristikų tikro krikščionio 
dvasios yra sugebėjimas Viešpaties duotas 
dovanas naudoti tarnavimui kitiems.

Kiekvienas mūsų esame gavę skirtingas 
dovanas. Dovanos yra įvairios, ir bendruo
menės reikalai įvairūs. Dėl to suprantame, 
kad, norėdami darbuotis tikrai bendruo
menės gerovei, negalime veikti tik kaip 
mums patinka. Mes turime sugebėti dar
buotis su kitais. Mums reikia derinti mūsų 
funkcijas ir sugebėjimus su kitų veikimu 
ir išmanymu. Todėl šv. Paulius — suminė
jęs įvairias charizmas — sako, kad jas visas 
turi įkvėpti ir derinti tarpusavio meilė. 
Meilė apsaugo nuo pavydo, perdėtos ambi
cijos, konfliktų, konkuravimo. Žodžiu, 
meilė gali suderinti visas priešingas ypaty
bes, kurios galėtų būti bendruomenės sugy
venimui kliūtimi.

Kaip tad mes galėtumėm pagal čia mąs
tomus žodžius gyventi? Atrodo, kad yra 
aiškūs du pagrindiniai būdai. Pirmasis kvie
čia mus pavesti save bendruomenės tarna
vimui. Kai kuriems toks atsidavimas galė
tų padėti (galbūt dar neišvystytus) suge
bėjimus ar talentus geriau panaudoti. Ki
tiems tai galėtų padėti geriau suprasti savo 
darbą ar turėti didesnę atidą kitų reikalams, 
tikrai rūpinantis padėti artimui.

Antrasis būdas įspėja mus saugotis in
dividualizmo pavojaus. Šie žodžiai kaip tik 
ir sako, kad bendruomenės gerovė pirmiau
sia priklauso nuo sugebėjimo darbuotis 
kartu su mūsų bendruomenės broliais ir 
seserimis tarpusavio meilės ir vienybės 
dvasia.

Šį kartą turėtumėm labiau stengtis gy
venti pagal Jėzaus naująjį įsakymą. Jei taip 
darysime, mūsų dovanos neš gėrį bendruo
menei.

Iš anglų kalbos išvertė KOSTAS PAULIUS

LIETUVIŠKI SEKMINIŲ 
PAPROČIAI
DANUTĖ BINDOKIENĖ

Sekminės —visame krikščioniškame pa
saulyje švenčiama Šventosios Dvasios at
siuntimo šventė. Senovės lietuviai, dar bū
dami pagonys, tuo metų laiku švęsdavo pa
vasario ir žalumynų šventę, kurios daug 
papročių perkelta į dabartines Sekmines. 
Iš tikrųjų ne vienoje lietuvių šventėje gra
žiai susipynę senieji-pagoniškieji ir naujes
nieji-krikščioniškieji šventimo būdai. Jie 
tarp savęs nesivaržo, vieni kitiems nekliu
do, bet sukuria labai turtingas ir gražias 
tradicijas, kurios puošia tautos veidą.

Sekminių augalas — jaunas, žalias, kve
piantis, neseniai išsprogęs beržas. Berželiais 
ar bent berželių šakomis namus Sekminėse 
puošti yra būtina. Pvz., abipus išlaukinių 
durų pastatomi du jauni beržiukai, kad na
mų šeimininkas ir šeimininkė visus metus 
gražiai tarpusavyje sugyventų. Žmonės 
stengdavosi namų pastogę ar bent kamba
rių palubes apkaišyti beržo šakomis, kad 
Šv. Dvasia (kurią liaudis įsivaizdavo bal
tu balandėliu), atskridusi į tuos namus, 
turėtų kur nutūpti ir pailsėti. Tada visi 
namų gyventojai gyvens taikoje, bus links
mi ir laimingi.

Berželių šakos ar kiti žalumynai po 
Sekminių neišmetami: sudžiovinami ir pa
garbiai laikomi visus metus. Tokių sudžio
vintų berželių dūmai nubaido piktas dva
sias, apsaugo naujai pastatytą pastatą nuo 
visokių negerovių; gali į šalį nukreipti 
piktą audros debesį ir pan.

Sekminių vaišių stalas taip pat puošia
mas beržo šakelėmis. Svarbiausias vaišių 
patiekalas — kiaušinienė. Kai kuriose Lie
tuvos vietose šeimininkė virdavo virtinu
kus ("koldūnus”) su varške ar mėsa. Kiek
vienas šeimos narys turėdavo suvalgyti po 
septynis virtinius, tai tuomet visus metus 
bus sveikas.

Seniau Lietuvoje Sekminės buvo pieme
nėlių šventė. Jie vaišindavosi, linksminda
vosi, tą dieną neganydavo gyvulių. Iš va
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karo pripindavo vainikų iš laukinių gėlių, 
kurios tuo metų laiku pievose marguote 
marguodavo, tais vainikais papuošdavo 
karves ir taip vainikuotas pargindavo na
mo. Už tai šeimininkės juos apdovanodavo. 
Nors dabar neturime piemenėlių ir karvių 
kaimenių, bet yra pasilikęs posakis, taiko
mas moteriškei ar merginai, kuri per daug 
apsikabinėjusi gėlėmis (pvz., labai gėlėta 
suknele, skrybėlaite, prisisegusi didžiausią 
gėlių puokštelę ir t.t.), kad ji "vainikuota, 
kaip karvė per Sekmines”.

Kadangi piemenėliai daugiausia buvo 
nedideli vaikai (iki maždaug 13-14 metų, 
o kai kada tik iki 10-11 m.), Sekmines ga
lime lengvai paversti ypatinga vaikų švente.

Pirmiausia vaikai turi stengtis kuo anks
čiau atsikelti. Jeigu kas Sekminėse ilgai 
miega, visus metus bus miegalius, tinginys, 
nejudrus. Vaikus reikia paplakti žalia ber
žo šakele, kad būtų žvalūs, linksmi ir svei
ki. Kadangi piemenėliai Sekminėse gauda
vo dovanų, vaikams galėtų būti paruoštos 
nedidelės dovanėlės, ypač saldumynai (pie
menėlių dovanos dažniausiai būdavo kiau
šiniai, pyragas, specialios bandelės, o kar
tais ir pinigai).

Sekminėse leidžiama vaikams gaminti 
pusryčius, kepant kiaušinienę visai šeimai. 
Į Sekminių puotą galima pasikviesti vaikų 
draugus ir kaimynų jaunimą. Jeigu norėtu
me laikytis senovės lietuvių piemenėlių tra
dicijos, tai kelių šeimų vaikai gali susirink
ti į vienus namus, kiekvienas atsinešdamas 
kokį patiekalą, kurį pats pagamina puotai 
(žinoma, gali padėti ir mama). Piemenė
liai savo puotai valgius gamindavo lauke, 
ant laužo, tai gera proga ir vaišes daryti 
prie laužo, kepti dešreles ir pan. Kad puo
ta būtų linksmesnė, vaikai suorganizuoja 
"Sekminių orkestrą”, pamėgdžiodami pie
menėlių ragelių muziką. Nupirkus pigių 
dūdelių, lūpinių armonikėlių, švilpynių ir 
kitų panašių instrumentų, tiek, kad užtek
tų kiekvienam vaikui, tai galima lengvai 
įgyvendinti. Žinoma, Lietuvoje piemenė
liai dūduodavo savo pasigamintomis kark
lo žievės švilpynėmis, skudučiais, bet gali
me apsieiti ir su pirktiniais žaisliukais.

Sekminėse reikia suptis sūpuoklėse. Kie
me po aukštu medžiu įtaisomos sūpuoklės, 
jų virvės apkaišomos žalumynais, ir jauni
mas supasi, dainuoja. Iš viso Sekmines ge
riau švęsti lauke, miške, pievoje. Jaunimas 
susirenka, atsineša valgių ir gėrimų, pasi
samdo muzikantą ir praleidžia dieną gam
toje. Mergaitės mėgina sužinoti, kuris ber
nelis jas mylės, už kurio ištekės. Jos pina 
vainikėlius iš laukinių žiedų. Prie kiekvie
no vainikėlio prisega popieriuką su vyriš
ku vardu, o prie vieno — savo vardą. Va
kare vainikėlius suleidžia į vandenį (tven
kinį, baseiną, pagaliau — net į vonią, pri
piltą vandens). Ryte reikia žiūrėti, kuris 
vainikėlis su vyro vardu yra šalia jos vardo. 
Tai bus jos išrinktasis. Jeigu mergaitės vai
nikėlis plūduriuoja vienas, tais metais ji 
pasiliks viena. Jeigu mergaitės vainikėlis 
nuskęsta, tai jau blogai — tais metais ji la
bai sunkiai sirgs, bus nelaiminga arba net 
mirs.

Į NAUJĄ GYVENIMĄ
Pagal F. Oursler paruošė I. V.

Mes žinome daugelį naudingų tiesų šia
me gyvenime, bet per dažnai mes jas už
mirštame. Mes žinome, kad savęs atsižadė
jimas yra atlyginamas su nuošimčiais, bet 
stebuklai teįvyksta, kai mes patys šį žino
jimą praktikuojame. Labai dažnai jie į
vyksta, kai esame praradę paskutinę viltį.

F. Oursler pasakoja, kad taip atsitiko 
jo draugui Bill Williams, vienam iš bevil
tiškiausių girtuoklių Niujorke. Joks gydy
tojas negalėjo jam padėti. Vieną rytą, sė
dėdamas savo gydytojo kabinete rutininiam 
patikrinimui, jis paklausė:

— Daktare, kelintą kartą aš čia ateinu?
— Šiandien penkiasdešimtą. Tu jau mū

sų sukaktuvininkas.
— Aš manau, kad alkoholis mane nu

žudys, ir netrukus.
— Bill, — pasakė rimtai gydytojas, — 

man labai gaila, bet tai yra tiesa.
— Užtat, —- tarė nušvisdamas Bill, —
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gal mažą taurelę man nuotaikai pataisyti?
— Gerai, — sutiko gydytojas, — bet 

pirma aš norėčiau tavęs šio to paprašyti. 
Gretimame kambaryje yra jaunuolis labai 
prastame stovyje. Jis čia pirmą kartą. Gal
būt, jei tu jam pasirodytum, kaip sukre
čiantis pavyzdys, tu jį atgrasintum nuo gė
rimo visam gyvenimui.

Užuot supykęs už sukrečiančio pavyz
džio vardą, Bill susidomėjo pasiūlymu ir 
pasakė:

— Gerai, aš norėčiau padėti tam varg
šui vaikėzui.

Jaunuolis tikrai jautė jo pasmerkimą, ir 
Bill, kuris save pripažino nepataisomu ag
nostiku, staiga, pats savimi netikėdamas, 
pradėjo prašyti jaunuolį kreiptis į kokią 
nors aukštesnę išorinę jėgą:

— Alkoholis yra tavo išorėje, — kalbė
jo jis, — tiktai kita išorinė jėga gali tave 
išgelbėti. Vadink ją Dievu, vadink teisybe, 
vardas nesvarbu, bet šauk pagalbos!

Nesvarbu, kokia buvo jaunuolio reak
cija, Bill pats sau padarė neišdildomą įspū
dį. Grįžęs į savo kambarį, jis užmiršo pa
žadėtą taurelę. Tai buvo 1934 metais, ir 
dar šiandien jis jos neišgėrė. Galvodamas 
pagaliau apie kitus, jis pradėjo gyvenimą, 
pagrįstą krikščioniškuoju principu. Ir tuo 
principu vadovaudamasis, Bill Williams 
įkūrė garsiąją "Alkoholies Anonymous” 
draugiją.

Tas principas gali atrodyti neaiškus 
skeptikams, bet jis veikia paslaptinga jėga. 
Štai keistas atvejis. Daktaro McAlister gra
ži ir jauna žmona, kurią jis labai mylėjo, 
mirė labai anksti. Jos mirtis taip gydytoją 
pribloškė, kad jį panėrė į gilią melancholi
ją. Jis nevalgė, nekalbėjo ir buvo apimtas 
savižudybės manijos. Per daugelį metų jis 
buvo saugojamas pakaitomis trijų slaugių. 
Liūdėdamas ir krimsdamasis vis labiau ir 
labiau, daktaras sulyso ir tapo lyg kevalas. 
Jį reikėjo pakelti iš kėdės, guldyti ir val
gydinti. Ir kaip jis nekentė savo slaugių!

Vasarą McAlister būdavo vežamas į pa
jūrį, kur jis mėgdavo sėdėti savo ratukuo
se ant stataus kranto ir žiūrėti į jūrą. Vie

ną popietę jis nustebino slaugę, pasiūlyda
mas jai eiti paplaukioti.

— Jūs galite lygiai gerai mane stebėti 
ir iš vandens, — pasakė jai klastingai.

Kai slaugė plaukiojo jūroje, McAlister 
sėdėjo ramiai, stebėdamas ją ir laukdamas 
patogaus momento šokti nuo kranto į apa
čioje stūksančias uolas. Staiga jis išgirdo 
šauksmą. Slaugė, staigiai apimta skausmo, 
skendo. Tiesiog neįtikėtina — daktaras at
sistojo, nuskubėjo prie kranto ir nėrė į van
denį. Nuplaukęs prie skęstančios slaugės, 
išnešė ją į krantą. Nežinia iš kur gautomis 
jėgomis jis gaivino merginą, iki jos gyvybė 
buvo išgelbėta. Išgelbėdamas taip labai ne
kenčiamą slaugę, jis prarado norą nusižu
dyti ir surado naują džiaugsmą gyventi. 
Tikrai, pasiaukojimo meilė yra gili gydo
moji jėga, kuri veikia ne tik dvasią, bet ir 
kūną, atimdama jam fizinius skausmus.

F. Oursler pasakoja, kad jo motina po 
gimdymo smarkiai sirgo ir karščiavo. Jos 
ligos metu vieną vakarą kažkas stipriai 
daužė į duris. Kai slaugė pažiūrėjo iš vi
daus pro langą, pamatė gatvėje būrį uni
formuotų vyrų.

— Pasakyk tai moteriai, — sušuko jų 
vadovas, — kad ji laikytų rytoj savo vyrą 
namie. Mes esame susisiekimo tarnautojai. 
Jis yra mūsų viršininkas. Mes streikuojame, 
kad ir nelegaliai. Jis sako rytoj pats važiuo
siąs. Tegul tik pabando — mes jį užmuši
me!

Motina suaimanavo karštyje:
— Dieve brangus! Tu žinai, koks užsi

spyrėlis yra mano vyras. Ką man daryti?
Saulei patekėjus, šimtai streikininkų 

stovėjo gatvėje. Plytos, pagaliai ir akmenys 
buvo jų rankose. Mokyklos laikrodis išmu
šė aštuonias, vartai atsidarė, ir tėvas, vade
les laikydamas vienoje rankoje, o botagą 
kitoje, išnėrė dviem širmiais į gatvę. Piktas 
murmėjimas subangavo streikininkų eilėse. 
Staiga pasigirdo moters riksmas. Motina 
skverbėsi pro minią į vežimą. Rankose lai
kė kūdikį. Ji stovėjo šalia savo vyro, šyp
sojosi ir laikė kūdikį aukštai iškėlusi, kad 
visi matytų. Nei šapelis nebuvo į juos nu
mestas. Tėvas nubalo išsigandęs, kad susi
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jaudinimas ją nužudys. Bet nebuvo reikalo 
jaudintis. Motinos karštis staigiai nukrito, 
ir ji stebuklingai sveiko.

Jos sveikata grįžo tik dėl tyros meilės 
ir nesavanaudiško pasiaukojimo, kuris ją 
pastūmėjo į pagalbą savo vyrui, atsidūru
siam pavojuje. Pasiaukojimas ir nesavanau
diška meilė yra du efektingiausi vaistai, ko
kius tik žino pasaulis. Tik gaila, kad jie yra 
taip užmiršti ir nevertinami. O kaip jie pa
dėtų tiems nelaimingiems, kenčiantiems fi
ziškai ir dvasiškai, susitraukusiems į savęs 
gailesčio kiautą!

Visame pasaulyje žmonės žino, kad pa
tarnavimas kitiems atneša neįkainojamos 
malonės atlyginimą. Įdomi yra indo Sadhu 
istorija. Jis tapo krikščioniu ir Indijos misi
jonierium. Kartą Sadhu drauge su budistų 
kunigu keliavo pėsti per Himalajus. Nak
tis artinosi, ir vienuolis įspėjo, kad yra pa
vojus mirtinai sušalti, jeigu jie iki nakties 
nepasieks vienuolyno. Praeidami pro nejau
kią bedugnę, jie išgirdo šauksmą. Prie sta
taus šlaito gulėjo sunkiai sužeistas žmogus. 
Vienuolis bereikšmiai pasižiūrėjo į Sadhu 
ir pasakė:

— Dievas paskyrė šiam žmogui tokį li
kimą, tesižino. Skubėkime, kol dar nepra
žuvome.

Bet krikščionis Sadhu atsakė:
— Dievas čia mane siuntė, kad padėčiau 

savo broliui.
Vienuolis nusistūmė per sniegą vienas,

o Sadhu leidosi žemyn. Svetimojo nugar
kaulis buvo lūžęs. Sadhu surišo jį savo ant
klode ir užsidėjo ant pečių. Tada, sulinkęs 
po savo našta, jis pradėjo vargingą žygį. 
Kai pasiekė kelią, prakaitas liejosi visu jo 
kūnu. Nuvargęs ir sušilęs, pagaliau jis pa
matė prieš save vienuolyno šviesas. Tada 
pirmą kartą Sadhu suklupo ir beveik par
griuvo, bet ne iš silpnumo. Jo kojos už
kliudė kūną, gulintį sniege, mirtinai suša
lusį.

Tas dinamiškas meilės principas tarnau
ti kitiems, bejėgiams, yra ne tik gražus, bet 
ir naudingas. Štai dar viena istorija apie 
kapinių administracijos raštininką. Kas sa
vaitę tas mažas, švelnus žmogelis gaudavo

iš vienos sergančios moters laišką su pini
gais. Už tuos pinigus jis buvo prašomas 
pirkti gėlių ir dėti ant jos sūnaus kapo. 
Vieną dieną atvažiavo į kapines automobi
lis. Iš jo išlipo šoferis ir pasiteiravo mažojo 
raštininko:

— Mano ponia yra ligota ir sunkiai 
vaikščioja, gal Jūs ateitumėte pas ją pasi
kalbėti?

Automobily sėdėjo silpna, sena mote
ris, liūdnomis akimis, neslepiančiomis dide
lės ir ilgos kančios.

— Aš esu ponia Adams, — ji paaiški
no, — paskutinius dvejus metus aš Jums 
kas savaitę siųsdavau po penkis dolerius.

— O, gėlėms! — pertraukė ją raštinin
kas.

— Taip. Mano sūnaus kapui.
— Aš jas pirkdavau.
— Aš atvažiavau čia, nes gydytojai ma

no, kad man belikę kelios savaitės gyventi. 
Man nė kiek negaila. Aš neturiu kam gy
venti. Bet prieš mirtį norėjau dar kartą pa
matyti kapą.

Mažasis žmogelis neryžtingai į ją pasi
žiūrėjo. Paskui nusišypsojo ir išdrįso:

— Žinote, ponia, man visada buvo gai
la Jūsų siunčiamų pinigų.

— Gaila?
— Taip, nes gėlės tėra gražios tokį 

trumpą laiką. Jų net niekas nemato ir ne
pakvėpina.

— Ar Jūs žinote, ką Jūs kalbate?
— O žinoma. Aš priklausau ligonių 

lankytojų grupei. Valdžios ligoninės. Be
pročių namai. Žmonės tokiose vietose la
bai mėgsta gėles. Jie gali jas matyti ir jaus
ti jų kvapą. Ponia, tose įstaigose yra gyvi 
žmonės! Čia, kape, niekas negyvena...

Moteris nieko neatsakė. Ji stovėjo prie 
kapo ir tyliai meldėsi. Kai, netarusi nė 
žodžio, ji išvažiavo, mažasis raštininkas ėmė 
baimintis, kad jo impulsyvus atvirumas ga
lėjo pagreitinti jos mirtį. Po keleto mėne
sių jį nustebino antras vizitas. Šį kartą šo
ferio nebuvo, ponia pati vairavo.

— Aš pati vežioju ligoniams gėles, — 
ji prisipažino draugiškai šypsodamasi. — 
Jūs buvote teisus, jie labai gėlėmis džiau-
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giasi. Ir mane tai daro laimingą. Gydytojai 
negali suprasti, kas gelbsti mano sveikatai, 
bet aš žinau! AŠ vėl turiu kam gyventi.

Ji surado tai, ką daugelis mūsų žino, 
bet užmiršta — padėdama kitiems, ji ste
buklingai padėjo sau. Yra tiesa, kad niekas 
žmogaus nepadaro tokio stipraus, kaip iš
girstas pagalbos šauksmas. Nėra lengva bū
ti nesavanaudiškam ir mylėti kitus, įskai
tant ir savo priešus, ypač, turbūt žiauriausią 
mūsų priešą — mirtį. Bet ir tai yra nuga
lima. Prieš keletą metų vienas penkiolikos 
metų berniukas buvo nusiųstas pas gydyto
ją patikrinimui. Gydytojas kreipėsi į jo 
tėvus:

— Jūsų sūnus turi vėžį. Jis tikriausiai 
nė dviejų mėnesių neišgyvens.

Ligoninėje berniukas kalbėjo su savo 
kunigu:

— Jūs visada mums, berniukams, karto
davote, kad tikrai prasmingas gyvenimas 
yra naudingas, tad svarbiausia dabartinė 
mano problema — per du mėnesius įpras
minti savo gyvenimą. Tai nebus man labai 
lengva.

— Taip, tai nebus lengva.
— O jei aš surasčiau kokį nors būdą? 

Deramės iš ketvirtuko, kunige.
Kunigas, kuris tiek sykių pamoksluose 

buvo kalbėjęs prieš lažybas, su ašaromis 
akyse padėjo ant stalo ketvirtuką. Kai po 
keleto dienų jis aplankė berniuką, nustebo 
jo spindinčia nuotaika.

— Jūs pralaimėjote, kunige! Aš vis 
dėlto radau būdą būti naudingu. Man ne
bus laidotuvių!

— Ką? — nustebo kunigas, tikėdamasis 
klaidingos diagnozės ar net stebuklo. — 
Ką tu sakai?

— Viskas sutvarkyta. Aš kalbėjau su 
savo tėvais. Man nebus laidotuvių. Aš pa
skirsiu savo kūną ligoninei. Gal gydytojai 
jame ką nors ras, kas galės išgelbėti daug 
kitų gyvybių.

Berniukas mirė ramiai, nuolankiai su
sitaikydamas su savo likimu, bet jo dvasia 
gyveno tarp tų, kurie matė jo paskutines 
dienas ir mirtį. Jo pavyzdys daugeliui į
kvėpdavo drąsos, duodavo jėgų aukotis.

Rafaelis. Sikstinė Madona.

Šv. Pranciškus Asyžietis yra parašęs 
prasmingą maldą:

— O dieviškasis Kūrėjau, duok mums, 
kad mes ne tiek siektume paguodos, kiek 
kitus guostume; ne tiek trokštume būti su
prasti, kiek kitus suprastume; ne tiek bū
tume mylimi, kiek mylėtume, nes duodami 
mes gauname, atleidime mums yra atlei
džiama ir mirtyje mes gimstame Amžina
jam Gyvenimui.

■ Ligoniams gydyti kraują renkančios įstaigos 
Čikagoje džiaugiasi, kad katalikai šioje srityje pa
sižymi dosnumu.
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Akvizitinio Imuniteto Deficito Sindromas
PROF. DR. JŪRATĖ DIEVAITIENĖ

Mikroorganizmų pasaulį veikia ne tik 
biologiniai, bet ir socialiniai, ekonominiai 
bei ekologiniai veiksniai. Dėl šio poveikio 
kinta mikroorganizmų struktūra, savybės, 
pasiskirstymas aplinkoje ir žmonių bei gy
vūnų organizme, taip pat socialinė jų reikš
mė. Iki XIX a. pabaigos nuo infekcinių 
ligų mirdavo daugiau kaip pusė Žemės ru
tulio gyventojų. Siautė raupų, maro, cho
leros, raupsų, dėmėtosios ir vidurių šiltinės 
epidemijos. Daug vaikų, susirgusių difteri
ja, mirdavo, persirgusių poliomielitu — 
likvidavo raupus, dešimtis ir šimtus kartų 
likvidavo raupus, dešimtis ir šimtus kartų 
sumažino susirgimus difterija, poliomieli
tu, stablige, tymais. Veiklūs cheminiai vais
tai ir antibiotikai gerokai sumažino miršta
mumą nuo bakterijų, pirmuonių, grybelių 
sukeliamų ligų. Tačiau infekcinės ligos ne
išnyko. Sergantieji ūminėmis virusinėmis 
kvėpavimo sistemos ligomis, gripu ir viru
siniais hepatitais sudaro pusę visų laikinai 
dėl ligos nedarbingų gyventojų. Iš keturių 
susirgusių vaikų—trys serga infekcine liga.

Daugėja sergančių lėtinėmis infekcinė
mis ligomis bei infekcinių ligų sukėlėjų ne
šiotojų. Jų organizmo ląstelėse laikotarpiu 
tarp epidemijų randa saugų prieglobstį gri
po bei kitų, linkusių greitai plisti, virusi
nių ligų sukėlėjai.

Svarbiausia infekcinių ligų plitimo prie
žastis—mikroorganizmų prisitaikymas dau
gintis nepalankiomis ir neįprastomis sąly
gomis ir jų savybių kintamumas. Palankus 
tam ir susilpnėjęs kai kurių žmonių atspa
rumas infekcinėms ligoms — imunitetas. 
Atsparumas infekcinėms ligoms — tai su
gebėjimas apsiginti nuo mikroorganizmų ir 
žmogui svetimų baltymų — antigenų.

Nuo infekcinių ligų sukėlėjų žmones 
gina sveika oda ir gleivinės, prasiskverbu
sius į vidaus organus ir kraują sunaikina 
baltieji kraujo kūneliai (leukocitai, limfo
citai ir kt.) bei jų gaminami baltymai —

antikūnai. Imunitetas yra ląstelinis ir hu
moralinis. Mikroorganizmus ir svetimus 
antigenus atpažįsta T-limfocitai helperiai 
(pagalbininkai). Jie sugeba sutelkti kitas 
apsigynimo savybių turinčias ląsteles (mo
nocitus, B-limfocitus) ir bendromis pastan
gomis sunaikinti įsibrovėlius.

Prieš 10-15 metų netikėtai naujų savy
bių įgijo vadinamieji lėtieji retrovirusai. 
Retrovirusai po ilgo besimptomio laikotar
pio susilpnina žmonių ir žinduolių imuni
tetą ir sukelia piktybinius auglius. Mano
ma, kad, susijungus žmonių leukozę ir pe
lių krūties liaukos vėžį sukeliančių virusų 
struktūroms, atsirado trečiojo tipo T-limfo
tropinis žmonių retrovirusas (Human T- 
lymphotropic virus type III, sutrumpintai 
HTLV-III), sugebantis pulti ir naikinti T- 
limfocitus helperius. Įsibrovę į T-limfocitų 
helperių vidų, HTLV-III dauginasi, suardo 
limfocitus ir patenka į kraują, iš kur vėl 
puola sveikus T-limfocitus. Keletą ar net 
kelias dešimtis mėnesių sveiki T-limfocitai 
kovoja su įsibrovėliais: kraujyje atsiranda 
virusus nukenksminančių antikūnų, kurie 
sulipina virusus ir padeda makrofagams 
juos sunaikinti. Kartais virusams nepavyks
ta sunaikinti visų T-limfocitų helperių, ir 
apsikrėtęs žmogus akvizitinio (įgyto) imu
ninio deficito sindromu, sutrumpintai 
AIDS, nesuserga. Manoma, kad nesuserga 
infekcinėms ligoms atsparūs žmonės. Ne
atsparūs pamažu netenka visų T-limfocitų 
helperių, ir mikroorganizmai netrukdomi 
pasklinda po visus organus, sutrikdo jų 
veiklą, ir susirgusieji anksčiau ar vėliau 
miršta. Kokia dalis apsikrėtusiųjų suserga, 
tiksliai nežinoma. Vieni autoriai nurodo, 
kad suserga 1 iš 200-300, kiti — kad 1 iš 10. 
Pastarųjų metų tyrimai leidžia tvirtinti, jog 
dažniau suserga afrikiečiai, Amerikos že
myno juodaodžiai gyventojai, narkomanai 
ir alkoholikai, kurių imuninė sistema dėl 
nepakankamos mitybos, dažnų endemiškai
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išplitusių parazitų ir virusų sukeliamų ligų, 
apsinuodijimo bei sunkių socialinių sąlygų 
yra išsekusi, sveikata silpna.

Per 6 metus ši liga paplito visame pa
saulyje: ji užregistruota no šalių visuose 
žemynuose. Iki 1987 m. antrojo pusmečio 
ja susirgo daugiau kaip 45.000 žmonių. 
Pusė jų mirė. JAV ir Kanadoje 90% susir
gusių jų — vyrai. Vaikai iki 13 metų suda
ro 16%. Pagal rizikos grupes 70% yra vy
rai homoseksualistai, 17% — narkomanai, 
2,5% — sergantieji hemofilija. Vidutinis 
ligonių amžius 20-39 metai.

Žinios apie AIDS sparčiai gausėja. Po 
pirmųjų pranešimų (1981 m.) AIDS buvo 
pavadinta "berniukų liga”, kadangi pirmie
ji ja susirgo jauni vyrai homoseksualistai. 
Netrukus paaiškėjo, kad naująja liga serga 
narkomanai, vartojantys į veną sušvirkščia
mą heroino tirpalą, sergantieji hemofilija, 
kurie gydosi iš keleto tūkstančių donorų 
kraujo pagamintais kraujo krešumą regu
liuojančiais vaistais, išeiviai iš Haičio salos 
ir sergantieji lėtiniu virusiniu hepatitu B. 
Liga išpopuliarėjo 5H vardu (homoseksu
alizmas, heroinas, hemofilija, hepatitas B, 
Haiti). Iš JAV ir Kanados po 3 metų pa
siekęs Europą, AIDS pirmiausia paplito 
tarp sergančių hemofilija, kurie gydėsi 
JAV pagamintais kraujo krešumą reguliuo
jančiais vaistais. Liga visur plinta tarp as
menų, turinčių daug abiejų lyčių seksuali
nio gyvenimo partnerių, narkomanų, švirkš
čiančių narkotikus į venas, ir šioms rizikos 
grupėms priskiriamų motinų naujagimių. 
Net 89% susirgusių atsparumo neturinčių 
afrikiečičų, haitiečių, narkomanų apsikre
čia normalių lytinių santykių metu, o su
sirgus vienam šeimos nariui, apsikrečia 
36% sutuoktinių. Taigi AIDS ne vyrų ho
moseksualistų liga, o homoseksualiniai ly
tiniai santykiai sukelia didžiausią pavojų 
ja apsikrėsti. Kur kas rečiau apsikrečia 
kraujo recipientai. Kraujo krešumą regu
liuojantys preparatai būna pagaminti iš 
2000-5000 donorų kraujo.

Ligą sukeliančius virusus tuo pat metu 
(1983 m.) surado L. Montanje (L. Mon- 
tagnier) ir R. Galas (R. Galio) su bendra

darbiais Pastero institute Paryžiuje ir Na
cionaliniame vėžio institute Betesdoje — 
JAV-se. Paaiškėjo, kad HTLV-III nuo li
gonio ir virusų nešiotojo galima apsikrėsti 
tik bendraujant labai artimai, ypač lytiškai. 
Mat šie virusai labai neatsparūs nepalan
kiai aplinkai: išdžiūvę, paveikti dezinfe
kuojančiais tirpalais, ultravioletiniais spin
duliais, tuojau žūva. Apsikrečiama tik ta
da, kai ligonių seilės, kraujas ir lytinių 
liaukų sekretas patenka pro sužeistą odą 
arba gleivinę tiesiai į kraują. Per bendrai 
vartojamus apyvokos daiktus (pinigai, te
lefonas, žaislai, knygos ir kt.) ir su maisto 
produktais HTLV-III neapsikrečiama. Iš
imtis — viską į burną imantys kūdikiai. 
Apsikrėsti gali medikai, visų pirma dirban
tys kraujo perpylimo stotyse, stomatologai, 
chirurgai, laborantai, medicinos seserys, 
masažistai), rečiau kirpėjai. Sergantys me
dikai realaus pavojaus pacientams nesuke
lia. Apsikrėsti galima perpylus sergančio 
donoro kraujo, todėl kraujo perpylimo 
tarnybos jau išmoko tyrimų metodikos, 
padedančios išaiškinti donorus, apsikrėtu
sius HTLV-III.

Įrodyta, kad HTLV-III plinta dėl ne
tvarkingo lytinio gyvenimo ir intraveninės 
narkomanijos. Sergantys AIDS vyrai ho
moseksualistai apkrečia visus lytinius part
nerius vyrus. Narkomanai apsikrečia var
todami tuos pačius švirkštus. Serganti nėš
čia moteris apkrečia savo vaisių. Tai įrody
ta ištyrus negyvus gimusius naujagimius. 
Kūdikis gali apsikrėsti ir žįsdamas sergan
čios motinos krūtį. Nutrauktas ir pasteri
zuotas sergančios motinos pienas nebepa
vojingas.

AIDS neturi būdingų požymių, jis 
"daugiaveidis”. Nuo apsikrėtimo iki pirmų 
ligos reiškinių praeina 3-48 mėnesiai. Pir
miausia padidėja periferiniai limfiniai maz
gai. Kraujyje atsiranda specifinių antikū
nų. Jeigu dalis T-limfocitų išlieka, liga ne
progresuoja. Yra autorių, kurie tokią ligą 
vadina gėrybine. Daugeliui po minėtojo 
laikotarpio atsparumas išnyksta, jie prade
da karščiuoti, viduriuoti ir smarkiai liesėti. 
Daugiau kaip 50% ligonių kosti ir dūsta
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dėl pirmuonių pneumocistų sukeliamo 
plaučių uždegimo. Atsiradęs odoje pūsle
linis išbėrimas kartojasi ir lėtai gyja. Kai 
kurių ligonių odoje atsiranda auglių — 
Kapoši sarkoma. Dažni smegenų augliai, 
smegenų apdangalų uždegimas ir kt.

Šiuo metu vartojami vaistai gali laiki
nai sutrukdyti virusams daugintis ir nai
kinti T-limfocitus, tačiau jau įsiskverbusių 
į ląsteles virusų nesunaikina. Todėl ligo
nių visiškai išgydyti dar negalima, ir susir
gusieji po 2-4 metų miršta.

Kol kas nesiseka ir vakcinų nuo AIDS 
kūrėjams. Šios ligos virusai, panašiai kaip 
ir gripą sukeliantieji, nepaliaujamai keičia 
struktūrą, todėl po vakcinavimo vienu vi
ruso tipu, atsiradę antikūnai neapsaugo 
nuo naujo tipo viruso, kuris besikeisdamas 
išsaugo savybę atakuoti T-limfocitus.

Taigi šiuo metu reikšmingiausia yra 
profilaktika. Pavojingiausi lytiniai santy
kiai pro tiesiąją žarną. Ji lengvai pažeidžia
ma, be to, lytinių liaukų sekretas turi imu
nines ląsteles slopinančių savybių, todėl 
niekas nekliudo virusams patekti į kraują. 
Vartotini prezervatyvai, nors jų apsauginis 
efektas irgi nepatikimas. Dėl to pavojinga 
yra "seksualinės revoliucijos” propaguoja
ma "seksualinė laisvė”, kitais žodžiais ta
riant, netvarkingas lytinis gyvenimas, pa
leistuvystė. Didėjant seksualinių partnerių 
skaičiui, tikimybė apsikrėsti taip pat didė
ja. Jeigu be to dar girtaujama, rūkoma, 
keičiamas biologinis miego ritmas, valgoma 
kas papuola ir kitais būdais alinamas orga
nizmo atsparumas, didėja tikimybė, kad 
apsikrėtimas sukels ligą, o šiuo metu su
sirgti AIDS — reiškia mirti. Tokia pat 
perspektyva narkomanams ir, blogiausia,
— jų naujagimiams. HTLV-III galima ap
sikrėsti bučiuojantis, dėl to kūdikių ir vai
kų nereikia bučiuoti į lūpas. Jaunimui de
rėtų pagalvoti, kuo rizikuoja, suartėdami 
su mažai pažįstamais asmenimis, ypač už
sieniečiais. Į darnias šeimas AIDS kelio 
nėra.

Nors AIDS virusas labai neatsparus, 
saugantis apsikrėtimo, reikia paisyti ir as
meninės higienos. Dantis būtina valyti tik
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Šiuo ir kitais būsimais rašinėliais noriu 
belstis ypač į jaunas širdis. Širdžių jaunys
tė neskaičiuojama metais. Gali būti šimta
metis žmogus ir turėti jaunuolišką širdį. 
Gali būti kitas, dar neperžengęs nė 20 me
tų, o jau jo širdis pasenusi. Širdies jaunys
tę lemia ne amžius, o meilė. Aišku, širdimi 
čia suprantu ne tą krūtinės ląstoje pulsuo
jantį ir kraują varantį muskulą, bet tą žmo
giškąjį "aš”, trokšte trokštantį mylėti ir 
būti mylimam. O kai kas įsimyli, tai myli
masis ar mylimoji taip įstringa į mintis ir 
svajones, kad visa kita tartum išblunka,

savo dantų šepetėliu. Nosinė visada turi 
būti švari. Bendrai vartojamus manikiūro 
ir skutimosi įrankius būtina valyti dezin
fekuojančiais tirpalais. Nepatartina paei
liui keliems mažai pažįstamiems asmenims 
kąsti tą patį sumuštinį arba vaisius. Juos 
prieš valgant reikia supjaustyti dalimis. 
Gelbstint dirbtiniu kvėpavimu "burna į 
burną”, nukentėjusiojo veidą reikia pri
dengti savo nosine arba drabužio kraštu. 
Jeigu susitepama krauju, jo pėdsakus rei
kia tuojau nuplauti vandeniu ir muilu arba 
nuvalyti dezinfekuojančiais tirpalais.

Ištyrę grupės kauniečių kraują, kurie 
turėjo galimybės apsikrėsti AIDS, antikūnų 
neradome. AIDS sergančiųjų mūsų respub
likoje dar neužregistruota. Sveikatos apsau
gos organizatoriai netrukus pašalins riziką 
apsikrėsti perpilant donorų kraują. Taigi 
dar nevėlu aiškinti visuomenei, kaip plinta 
AIDS ir kaip jo galima išvengti. Nesaugu 
laukti, kol mokslas nugalės ligą—gali būti 
per vėlu. Neatsakinga tikėtis, kad ši liga 
mus aplenks. Jos išvengs šeimos, kurios ži
nos, kaip apsisaugoti, saugosis apsikrėsti ir 
to išmokys savo vaikus.

(Iš “Mokslas ir gyvenimas”, 1987 m., Nr. 9)
Šio straipsnio autorė yra gydytoja terapeute in

fekcionistė, medicinos mokslų daktarė, profesorė, 
Kauno medicinos instituto infekcinių, odos ir vene
rinių ligų katedros vedėja.



tampa antraeiliais dalykais. Mylimasis ar 
mylimoji užima pirmą vietą, ir dėl jo ne
gaila nieko: nei laiko, nei pastangų, nei 
ryžto pakentėti, pasiaukoti, jeigu to reikia, 
kad tik mylimajam būtų galima suteikti 
malonumo. Meilė gali pasiekti net tokį 
laipsnį, kad mylintysis nė kiek nesuabejos 
net savo gyvybę paaukoti už mylimąjį.

Jei šitokia meilės charakteristika yra 
teisinga, kaip aš manau, tai tada reikia iš
sigąsti! Mane gąsdina didžiausias meilės 
įsakymas žmonijai: "Mylėsi Viešpatį Die
vą visa širdimi, visa siela, visu protu, viso
mis jėgomis. ..” Tie žodžiai praktiškai rei
kalauja, kad būčiau Dievo meilės sėste ap
sėstas, panašiai kaip ji apsėda įsimylėjusio 
vaikino ar įsimylėjusios mergaitės širdis. 
Argi žmogui yra įmanoma šitaip įsimylėti 
Dievą? Juk mylėti galima tik artimą, regi
mą, jo gerumą pažįstamą, jauste jaučiamą 
žmogų. Kaip galima panašiai pamilti Die
vą, kurio mes nei regime, nei girdime, nei 
jo švelnumo paprastai nejaučiam? Tai tiki
me tik šalto proto tikėjimu? O tikėti tai 
dar nebūtinai mylėti. Sakoma, jog net ir 
velniai tiki, bet jie nemyli, todėl ir pasilie
ka velniai. Tačiau šv. Petras pirmame laiš
ke rašo: "Jūs mylite... nors nesate jo ma
tę; tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiū
gaujate neišsakomu ir šlovingiausiu 
džiaugsmu, nes žinotės gausią tikėjimo sie
kinį — sielos išganymą” (i Pt 1,8-9). Bet 
čia Petras kalba apie meilę Kristaus, o ne 
Dievo Tėvo, pasaulio Kūrėjo. Tačiau rei
kia atsiminti paties Kristaus pasakymą: "Aš 
ir Tėvas esame viena. Kas regi mane, regi 
ir Tėvą. Nejaugi tu netiki, kad aš esu Tėve 
ir Tėvas manyje?” (Jn 4,9-i t ) .  Jei mums 
sunku mylėti Dievą Kūrėją, tai jis tapo pri
einamas savo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Jame 
nušvito pasauliui visas Dievo gerumas, ma
loningumas, atlaidumas, teisingumas, kant
rumas ir visos kitos savybės, kurios žavi 
žmogaus širdį. Yra galima Jėzų Kristų pa
milti visa širdimi, visu protu, visa siela, vi
somis jėgomis, kaip to reikalauja Dievas. 
Jam galima paaukoti visą savo gyvenimą, 
sunkiai dirbti, kentėti ir net už jį mirti, 
kaip tai liudija ne tik pirmųjų amžių, bet

visų laikų ir mūsų dienų, taip pat ir mūsų 
tautos kankiniai. Šitaip pamilti Kristų ga
lima tik gerai jį pažįstant. O pažinti galima 
įsigilinant į jo gyvenimą, į jo asmenybę, 
skaitant Naująjį Testamentą. Šitie rašinė
liai ir stengsis atskleisti Kristaus žavinguo
sius bruožus.

KRISTUS - ŽAVI ASMENYBĖ
Pasaulis regėjo didžių asmenybių, di

džių valdovų. Vieni jų buvo kilę iš karališ
ko kraujo, kiti jėga įsiveržę į sostus, treti 
žmonių išrinkti. Visada jie pasižymėjo 
kaip neeilinės asmenybės, sugebėjusios lai
mėti žmonių protus ir širdis, vesti juos į 
didžius žygius. Prisiminkime Aleksandrą 
Didįjį, Vytautą Didįjį, Napoleoną ir kitus. 
Nė vienas jų negali nė iš tolo lygintis su 
Kristaus asmenybe.

Kristus yra ir tobulas Dievas, ir tobulas 
žmogus viename ir tame pačiame Šven
čiausios Trejybės asmenyje. Šitos tiesos ge
rai neįžvelgus, nei pats Kristus, nei krikš
čionybė mums nenušvis visu savo grožiu ir 
didybe. Kristus pasiliktų mums visai nesu
prantamas. Todėl stengiamės gilintis į Kris
taus Valdovo išmintį.

Koks platus Kristaus žinojimas! Is
torijos atžymėtos vadovaujančios asmeny
bės stebino savo išmintimi, žinių apstumu. 
Bet vis tiek jie buvo labai riboti ir viena
šališki, nors buvo ir mokslininkai, ir karo 
vadai, ir politikai. Kristaus protas apima 
ir pačius paprasčiausius, ir visų giliausius 
bei painiausius dalykus. Jam buvo žinomas 
vargingas liaudies gyvenimas. Jis tai puikiai 
įpina į savo pamokslus ir pamokymus Tik 
prisiminkime jo lauko lelijas, aikštėse žai
džiančius vaikus, šeimos tėvą, nuominin
kus, dingusio skatiko ieškančią varguolę 
našlę ir t.t. Jis dalyvauja visuose, net pa
prasčiausiuose, gyvenimo įvykiuose, rūpi
nasi žmonių vargais, pilnas užuojautos li
goniams ir vargšams. Kartu jis atskleidžia 
ir painiausias paslaptis, kurių neįkanda 
šviesiausi pasaulio išminčiai, pvz., trejybi
nė Dievo esmė; dieviškųjų asmenų, Tėvo, 
Sūnaus ir Šv. Dvasios, vienybė; intymieji 
dieviškojo gyvenimo santykiai, malonė,
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amžinojo gyvenimo laimė ir grožis, pra
garo šiurpulingumas ir kt. Apie viską jis 
kalba, nedvejodamas, visiškai tikras, tar
tum visa tai būtų atvira jo akims.

Kokia kūrybinga Kristaus išmintis! 
Pasaulio didžiūnų žmonijai suteiktosios ži
nios gan greitai paseno, prarado savo ak
tualumą. Kristaus išminties pasekmės pra
gyvena šimtmečius. Jo išminties žodžiai, 
tartum vėjo išnešiotos sėklos, dygsta visais 
laikais, visose pasaulio šalyse, auga, klesti 
visų rasių, tautų ir kultūrų žmonėse ir ne
ša vis naujų gėrio, tobulumo, šventumo 
vaisių. Keletas Kristaus žodžių apie mote
rystę iškėlė moterį lygion plotmėn su vyru, 
pagrindinę moterystės ištikimybę iki mir
ties. Žodelis apie tobulybę išsiskleidė į Baž
nyčioje klestinčius ordinus-vienuolynus, pa
sklidusius po visą žemės rutulį, nešančius 
dieviškai žmogišką kultūrą, gausybę įvai
riausių labdaros įstaigų ir darbų, kad būtų 
sunku visus išskaičiuoti, ir neįmanoma ap
rašyti visos jų veiklos žmonijos skurdui bei 
skausmui palengvinti.

KOKIA STIPRI KRISTAUS VALIA!

Kai kurie žemiškieji valdovai nuveikė 
nepaprastų darbų. Bet kurie jų buvo tikrai 
nesavanaudiški ir nuolankūs? Beveik visi 
jie vadovavosi neribotu garbės, turtų, val
džios ir net savo aistrų tenkinimo geismu. 
Tik Jėzus Kristus buvo toks nusižeminęs, 
kad drįso save mums pateikti nuolankumo 
pavyzdžiu: "Mokykitės iš manęs, nes aš esu 
švelnus ir nuolankios širdies” (Mt 11,29). 
Jis neatėjo, kad žmonės jam tarnautų, o 
pats visiems tarnauti (Mk 10,45). Kristus 
darbavosi ne savanaudiškai, bet žmonių 
gerovei, paaukodamas už juos net savo gy
vybę. Tačiau nusižeminimas jo nepavertė 
silpnu ir pasyviu. Jis buvo kupinas didžių 
užsimojimų ir savo valia nuveikė tokių di
delių darbų, kokių niekas kitas nė nesva
jojo nei prieš jį, nei po jo. Ant dvylikos pa
prastų, nemokytų žvejų jis pastatė pasau
linio masto didžiausią vienalytišką savo 
Bažnyčią. Iš pat pradžių ta jo Bažnyčia bu
vo ir baisiai neapkenčiama, ir karštai myli
ma. Nepaisant visų persekiojimų ir žmo

giškų jo sekėjų silpnybių, ir šiandien ta jo 
Bažnyčia laikosi stipri, įspūdinga, nors kar
tais didelių audrų ir uraganų daužoma. Tuo 
pat metu žlugo viena po kitos galingos 
imperijos ir jos persekiotojai. Miręs nusi
kaltėlio mirtimi ant kryžiaus, jis yra ger
biamas tūkstančiuose altorių visame pasau
lyje. Jam entuziastingai plaka milijonai 
širdžių. Jis yra jų vadas, karalius, nesigai
lįs jokių aukų, net ir savo gyvybės. Ir šian
dien, baigiantis antram tūkstantmečiui, 
Kristus tebėra mylimas, kaip nė vienas ki
tas asmuo visoje pasaulio istorijoje. Už jį 
neverčiami, savo laisva valia aukoja savo 
gyvybę tūkstančiai jo sekėjų. Kodėl tokia 
didelė Kristaus valios įtaka?

NEPAPRASTAI GERA KRISTAUS ŠIRDIS

Didieji pasaulio vyrai, valstybininkai, 
karo vadai, imperijų kūrėjai paprastai pasi
žymėjo savotišku šiurkštumu, kietumu, iš
didumu, nepalenkiamumu, neatodairumu. 
Nė vienas jų neįstengė savyje suderinti 
stiprios valios ir energijos su švelnia meile.

Tai padarė Jėzus Kristus. Tas visų ga
lingiausias, didingiausias drauge turėjo ir 
švelniausią širdį. Jį jaudina kiekvienas ken
tėjimas. Jis verkia, regėdamas verkiančias 
moteris, mirusio Lozoriaus seseris; verkia, 
numatydamas Jeruzalės ir Izraelio tautos 
likimą; paskutiniai jo pašnekesiai su apaš
talais sklidini švelnumo. Jo širdyje nepa
stebimas kartėlis. Jis maloniai pamoko ir 
įspėja raudančias moteris savo kryžiaus ke
lyje; nukryžiuotam piktadariui pažada ro
jų, nors pats žiūri mirčiai į akis.

Kristaus uoli meilė netaupo savęs. Ji 
naikina save žmonių labui. Jis išvaikštinėja 
skersai išilgai savo kraštą, darydamas gera: 
mokydamas, guosdamas, gydydamas ligo
nius. Kai mokiniai kartais nebenori prileis
ti prie jo minių ir vaikų, jis juos sudrau
džia, liepia niekam nepastoti kelio. Jo mei
lė be krislelio savimeilės. Nesavanaudišku
mas ir pasiaukojimas yra tikros meilės ženk
lai. Tokia meilė pasaulio didžiūnų eilėse 
labai reta. Kuris pasaulio galiūnas atsisakė 
pasinaudoti proga praturtėti, kai tik tokia 
proga pasitaikė? Kuris atsisakė įsigyti dau-
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giau garbės? Ar kas iš jų pasirinko netur
tą, pažeminimus, negarbingą mirtį? Kada 
kas galėjo išdrįsti net pasvajoti apie tokią 
meilę? Vien Jėzus yra tokios meilės idealas 
ir gyvas pavyzdys. "Jis, turėdamas Dievo 
prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su 
Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas 
tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmo
nes. .. išore tapo kaip visi žmonės; jis nu
sižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki 
kryžiaus mirties” (Fil 2,6-8).

Kristus visko išsižadėjo dėl mūsų: ir 
motinos, ir savo gero vardo, ir namų, ir 
draugų. Viską mielai atidavė ir, nieko ne
turėdamas, iškvėpė savo dvasią. "Niekas 
neturi didesnės meilės už tą, kuris duoda 
savo gyvybę už savo draugus” — tai jo pa
ties žodžiai. Tai turėtų būti Kristaus mei
lės aukščiausia viršūnė? Toli gražu! Ta die
viškoji meilė išrado dar daugiau. Ne kar
tą, ne du kartus, o nuolat mirti ir aukotis 
už savo išrinktuosius. Tiesa, nebe kruvinu 
būdu, kaip ant kryžiaus, bet tikrai, realiai, 
mistiškai altorių aukoje. Kiekvienų mišių 
auka yra Jėzaus mirties ant kryžiaus pakar
tojimas-sudabartinimas. Jos yra Naujojo 
Testamento nuolatinė nekruvinoji auka, to
dėl ji jaudinančiai primena žmonijai didįjį 
Kristaus meilės žygį. Ne tik primena, bet 
ir yra realus, tikras tos meilės žygis. Tas 
pats vyriausias kunigas, pasinaudodamas 
mūsų kunigų rankomis ir lūpomis, vėl au
kojasi už mus su tokia pat meile, kaip ir 
pirmąjį kartą Kalvarijos kalne. Iš šitos au
kos plaukia mums visos sakramentinės ma
lonės, laimėtos jo kryžiaus mirtimi. Todėl 
sąmoningi krikščionys mišiose atpažįsta 
Kristaus širdies įspūdingiausią meilę. Jie, 
visa į šalį metę, dalyvauja mišių aukoje 
ne tik sekmadieniais, kas yra savaime su
prantama, bet, jei gali, ir darbo dienomis. 
Tai mūsų Kristus! Tai mūsų Meilė, kas
dien tūkstančiuose vietovių besiaukojanti 
už mus, kasdien besiveržianti ateiti į mūsų 
širdis ir gyventi mumyse. Kur rasime kitą 
tokią mus taip mylinčią širdį? Ir kaip galė
tume jo neįsimylėti?

Kun. Jonas

Tikiuos, jog aprašytoji Ralph Martin 
šeima (LL 1988 m., Nr. 3) galėjo patikti 
daugeliui skaitytojų. Ačiū Dievui, ji nėra 
vienintelė tokia visoje Amerikoje. Yra to
kių šeimų ir daugiau, tik nežinome, kiek 
jų yra lietuvių visuomenėje.

Bet štai švystelėjo klausimas, kaip toji 
Ralph Martin šeima gyvena savo kasdienį 
pilką gyvenimą, kaip tėvai auklėja savo 
vaikus, kad atrodo, jog iki šiol jiems taip 
gerai viskas klojasi. Šių meų "Servant Min
istries” sausio mėn. numeryje aptikau kone 
kasdienį jų šeimos gyvenimo aprašymą, 
ypač apie jų vaikų auklėjimą. Manau, kad 
bus verta su tuo susipažinti ir mūsų skai
tytojams.

Pirmajame aprašyme jie pasipasakojo, 
kaip jie stengiasi savo namus padaryti to
kius, kad vaikams būtų malonu ir miela 
juose gyventi, kad namai būtų jų gyveni
mo ašis, apie kurią viskas suktųsi. Argi tai 
jau taip svarbu? Taip, labai svarbu. Štai 
kaip jie patys apie tai pasisako:

RALPH: Šv. Raštas aiškiai pabrėžia, 
jog didžioji tėvų pareiga ir atsakomybė yra 
mokyti vaikus pažinti ir pamilti Dievą bei 
juo sekti. Namai ir yra visų pirmoji vieta 
šitokiam auklėjimui. Tėvai negalės vesti 
vaikų Dievo keliais, jeigu vaikai namie bus 
tik "reti svečiai” — pavalgyti ir išsimiegoti.

Mūsų vaikai negyvena tuštumoje. Ona 
ir aš gerai žinome, kad jei mudu nesiimsi
me energingai ir veikliai jų formuoti, tai 
kiti tai padarys — draugai, mokytojai, tele

Jie šitaip auklėja vaikus
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vizija, žurnalai ir t.t. Jų kai kurių įtaka 
yra gera, bet daugelio kenksminga. Svar
biausia tai, kad Dievas mums patikėjo tuos 
vaikus. Jeigu mes leistume juos formuoti 
pašalinėms įtakoms, tai išsižadėtume savo 
atsakomybės.

ONA: Kad mūsų namai būtų norima 
ašis, mes imamės įvairių praktiškų dalykų, 
pvz., turime pastovius laikus visai šeimai 
pabuvoti drauge: tai pagrindinis šeimos 
valgis vakare, šeštadienių vakarai, sekma
dienių pusryčiai. Šitiems šeimos pobūviams 
skiriame pirmenybę ir vaikams neleidžiame 
prisiimti tokių darbelių ar socialinių pobū
vių, susirinkimų, nei įsijungti į tokius spor
tus ar veiklas, kurie reguliariai kliudytų 
vaikams dalyvauti mūsų šeimos pobūviuo
se. Žinoma, gali pasitaikyti viena kita išim
tis, bet tos išimtys negali būti reguliarios. 
Tai galioja ir mudviem — tėvams.

Praktika rodo, jog tai nekliudo mūsų 
vaikams dalyvauti įvairioje veikloje kitur. 
Jonas išnešioja laikraščius ir dalį laiko 
dirba maisto krautuvėje. Trys vyresniosios 
mergaitės eina į piano pamokas, kartais pa
saugoja kitų šeimų kūdikius. Priklausome 
krikščioniškai bendruomenei, kuri turi ge
rų programų jaunimui pasireikšti.

KAIP JIE PALAIKO GLAUDŽIUS RYŠIUS 
SAVO TARPE?

ONA: Ralph ir aš reguliariai aptariame 
šeimos reikalus. Aišku neoficialiai prabė
gom kasdien pasitariame. Trečiadienių va
karais planuojame visą ateinančią savaitę. 
Išsitraukiame savo užrašų knygutes, kalen
dorius, peržiūrime šeimos tvarkaraštį, ap
svarstome, kada kas nuveš Elziutę į piano 
pamokas, ar atsimename, ką kviesime ant
radienį į svečius pietauti ir t.t. Pasitarimai 
tokiais praktiškais klausimais mums pade
da vieningai pasiruošti ir pasitikti visokius 
mūsų gyvenimo įvykius. O tai yra gera 
priemonė visai šeimai drauge tarnauti Die
vui, o ne kiekvienas pats sau, atskirai.

Savaitiniai pasitarimai yra gera proga 
aptarti ir šeimos, ir paskirų vaikų poreikius 
bei problemas. Besitardami dažnai gauna
me išminties, kaip susidoroti su kokiu ypa

tingu iškilusiu reikalu. Kartais vienas kitą 
padrąsiname. Juk gali pasitaikyti, kad 
Ralph kurią dieną yra prislėgtos nuotaikos, 
kuo nors nusivylęs. Kitą kartą man pačiai 
taip atsitinka. Tada mudu vienas kitą pa
guodžiame, padrąsiname. Ačiū Dievui, kad 
tokios prislėgtos nuotaikos mudviejų ne
apima tuo pačiu metu!

RALPH: Šeimos ryšiams palaikyti labai 
padeda savaitiniai visos šeimos "posėdžiai”
— pasitarimai. Tada visi aptariame būsi
mus įvykius, o svarbiausia — duodame vai
kams progą "išdėti ant stalo” savo gyveni
mo patyrimus. Jie yra laisvi sakyti, ką tik 
nori, kokius turi klausimus, kokius rūpes
čius, išdėstyti savo skundus, nepasitenkini
mus. Jiems tie pasitarimai labai patinka.

Pasitarimai su kiekvienu vaiku "akis į 
akį” taip pat labai svarbūs. Tai ne visada 
lengva. Kartais yra sunku susigaudyti, kur 
iš tiesų yra "šuo pakastas” — kur slypi tik
rasis reikalas. Bet aš manau, kad yra vienas 
svarbiausių dalykų, ko mes pasimokome iš 
tokių pasitarimų — tai kaip klausytis vai
kų, kada ko klausti, ko neklausti, kada 
kantriai patylėti ir dalyką atidėti, kada tuo
jau ką nors taisyti. Čia kaip tik ir išaiškėja, 
koks svarbus dalykas yra sugebėjimas at
skirti, kas reikia, ir kaip labai yra reikalin
ga išmintis iš Dievo.

Neužmirštame, jog tokie pasitarimai 
ne visuomet išsprendžia visas problemas. 
Nepaisant, kaip ilgai ir nuoširdžiai reikalai 
diskutuojami, tėvai ir vaikai kartais nesusi
tars, jų nuomonės ir toliau skirsis. Tai ne
išvengiamas dalykas. Todėl aš ir Ona turi
me tarti paskutinį žodį, nors žinome, kad 
vaikai jo nesupras ir, jei tik galėtų, jie da
rytų kitaip, negu mudu nulėmėme. Bet ar 
tai nėra dalis priežasties, kad Dievas davė 
vaikams tėvus?

KĄ JIE DARO, NORĖDAMI PALAIKYTI 
VAIKŲ DĖMESĮ DIEVUI?

RALPH: Su šešiais vaikais šeimoje nuo 
3 iki 17 metų negalima imtis ko nors praš
matnaus. Turi būti paprasta. Mums gerai 
veikia toks planas: po vakarienės imame 
10-15 minučių pasiklausyti dvasinio skaity
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mo ir jį padiskutuoti. Kartais skaitome Šv. 
Raštą, kitą kartą, kurio nors šventojo ar 
šventosios gyvenimo ištrauką. Neseniai 
perskaitėme aklos ir luošos mergaitės Mar
garitos Castello gyvenimą ir gėrėjomės, 
kokio didelio šventumo ji pasiekė, ilgai ir 
skaudžiai kentėdama. Patiko ir šv. Jono 
don Bosco istorijos bei vienos vokietės liu
teronės vienuolės Basiela Schlink raštai. Vi
sa tai drauge skaitant ir apgalvojant bei 
pasidalinant savo įspūdžiais, Dievas parodo 
ir padeda pateikti vaikams įdomių ir kilnių 
krikščioniško gyvenimo faktų ir, kokie gali 
būti jaunimo bei visų žmonių ryšiai su Die
vu.

Pernai įsivedėme ir bendrą šeimos ry
tinę maldą. Susirenkame 6,40 valandą ryto 
(tai ne taip jau lengva!) ir kalbame kurią 
nors psalmę. Po to — užtariamosios mal
delės ir viena kita paprastutė maldelė iš 
širdies. Nedaug tai reikalauja laiko, bet į
centrina mūsų širdis į Dievą visai dienai, 
kai mes visi drauge šitaip į jį kreipiamės.

Sekmadieniais po pusryčių studijuoja
me Šv. Raštą. Savaitės pradžioje išdalinu 
visiems po 5 ar 6 Šv. Rašto skyrelius, kuria 
nors paprasta tema, pvz., apie Dievo baimę, 
madas ir t.t. Savaitės būvyje visi pasiskai
tome tuos skyrelius, apie juos pagalvojame, 
kokia yra jų prasmė, kaip jie tinka mano 
kasdieniniam gyvenimui, kas labiausiai pa
tiko, kas padarė didesnį įspūdį, asmenišką 
iššūkį. Sekmadienį pasidaliname tais įspū
džiais. Rachelė su Mauručiu dar per jauni 
tokioms studijoms. Bet ir jie sėdi prie 
bendro stalo, spalvodami paveikslėlius vai
kams skirtose Šv. Rašto knygutėse. Tačiau 
ne kartą ir jie "pastato ausytes” klausytis, 
kai nugirsta ir jiems įdomų pokalbį, ypač 
jei tai liečia juos pačius.

KOKIE TOKIOS ŠEIMOS RYŠIAI SU APLINKA?
RALPH: Nė kiek neabejoju, jog yra 

labai svarbu, kad tie žmonės, su kuriais ten
ka bendrauti, yra tikri krikščionys. Jų įta
ka gali būti didelė ir mūsų šeimai. Kai mes 
savo vaikų gyvenimą kreipiame į savuosius 
namus, mes nenukertame jų ryšio su kitu 
pasauliu, kuriame jiems tenka būti. Nega

lima suponuoti, kad krikščioniška šeima 
pati viena galėtų patenkinti visus savo po
reikius. Joms yra reikalinga kitų krikščio
nių parama. Todėl mes įjungiame į savo 
šeimos gyvenimą kitas šeimas. Tam tikslui 
turime paskyrę šeštadienių vakarus. Regu
liariai pasikviečiame vakarieniauti svečių. 
Turime svečių ir kitomis dienomis, bet šeš
tadieniai specialiai yra skiriami pabendrau
ti su kitomis mielomis, savo dvasia mums 
artimomis šeimomis. Tai natūralus ir ma
lonus būdas palaikyti ryšius su gerais žmo
nėmis.

Taip pat mūsų šeimos gyvenimas apima 
ir viengungius vaikinus bei merginas. Jie 
kurį laiką gyvena mūsų namuose. Ir jiems, 
ir mums tai yra naudinga. Jie pamato kas
dienį krikščionišką gyvenimą, o mūsų vai
kai jaučia tų jaunų, bet už juos vyresnių 
asmenų įtaką, kaip galima mylėti Dievą ir 
būti jam ištikimiems.

Į KĄ YPATINGAI JIE KREIPIA DĖMESĮ, 
AUKLĖDAMI VAIKUS?

ONA: Mes patys, tėvai, stengiamės gy
venti šventą gyvenimą. Turime tikrai klau
syti Viešpaties, būti ištikimi maldai, mylė
ti vienas kitą, o nusidėjus prisipažinti, kad 
nusidėjome, ir tai apgailėti. Mūsų vaikai 
turi matyti, kad mes gyvename taip, kaip 
mokome juos gyventi.

RALPH: Mums reikia melstis. Šv. Raš
tas sako, jog teisiojo vyro ar moters malda 
turi didelių ir galingų pasekmių. Tai, aš 
manau, ypač tinka tėvų maldai. Vienas 
svarbiausių mūsų uždavinių yra melstis už 
kiekvieną savo vaiką. Kartais net neišma
nome, ką kita galėtume daryti.

Tik prieš porą metų sužinojau, kad 
Onos mama meldėsi už savo dukterį dar ge
rokai prieš mudviem susipažįstant. Ji pra
šydavusi Dievą, kad Ona gautų gerą kata
liką vyrą, baigusį Notre Dame universite
tą. (Aš jį baigiau 1964 metais). Dabar man 
aiškiau negu dieną, kokia svarbi yra tėvų 
malda už vaikus. Dabar tai dar labiau ma
ne skatina ištverti ir nepavargti maldoje. 
Kas žino, ką mūsų malda padarys mūsų 
vaikams?
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Bažnyčia ir pasaulis
Lina Grigaitytė

Savo pirmoje Enciklikoje popiežius Jo
nas Paulius II labai nuodugniai išnagrinė
ja santykius tarp Bažnyčios ir pasaulio. 
Aišku, pasaulis čia suprantamas kaip visa 
žmonija, o ne kaip Žemė su savo plane
tomis. Bažnyčia yra Dievo karalystė žemė
je. Jai atstovauja popiežius.

Reikia pabrėžti, kad Bažnyčia pasau
liui ir kiekvienam žmogui turi labai daug 
ką duoti, o iš žmogaus ji labai mažai rei
kalauja, Bažnyčia žmogui siūlo meilę ir 
viltį. Ji gailisi net nusidėjėlių, nori, kad 
visi pasiektų išganymą, iš žmogaus reika
laudama tik tikėjimo ir padoraus gyveni
mo.

Kadangi gimęs žmogus nėra idealus, 
tai Bažnyčia moko, kaip jis galėtų save 
pagerinti, ir atsikratyti prigimtų blogybių. 
Žmogus iš prigimties nėra morališkai su
brendęs. Istorijos eigoje, pradedant urvi
niu žmogumi ir baigiant moderniuoju, ma
tome, kad žmogus yra palinkęs į vienokį 
ar kitokį blogį. Nors daugelis žmonių 
savo protiniais sugebėjimais skleidžia gėrį, 
pavyzdžiui, rašytojai, kompozitoriai, įvai
rūs menininkai, bet šalia jų visuomet yra ir 
tokių, kurie savo protines jėgas naudoja 
tik žmonių kankinimui, priespaudai, žudy
mui, pavyzdžiui, Hitleris, Stalinas ir kiti.

Popiežius, kaip Dievo atstovas žemėje, 
mus moko, jog Dievas nori, kad žmogus 
šiame pasaulyje būtų harmonijoje su Baž
nyčia ir su pačiu Dievu. Žmogus yra jungi
nys tarp Bažnyčios ir pasaulio.

Toliau popiežius aiškina, kad etika, ku
ri atstovauja dvasiniam pradui ir tuo pačiu 
Bažnyčiai, turi pirmauti prieš techniką — 
medžiaginio pasaulio atstovę. Žmogus turi 
išmokti save suvaldyti, kad jo paties sukur
ta techninė pažanga žmonijos nesunaikin
tų. Nors technikos išradimai gali žmogui 
būti labai naudingi, gali pagerinti pasaulį, 
bet gali jam ir pakenkti ar net jį pražudyti. 
Dažnai valstybės savo techniškus pasieki
mus naudoja kovai su kitomis valstybėmis, 
nešdami žmonijai nelaimes ir kančią. Baž
nyčia moko, kad savo dvasines jėgas nau
dotume kitiems padėti, o ne kenkti.

Dievas sukūrė žmogų panašų į save ir 
nori, kad žmogus sektų Dievo ypatybėmis. 
Tačiau Bažnyčia mato, kad žmogus savo 
gobšumu, ištvirkavimu, pavydu, noru ki
tus pavergti praranda savo kilnumą ir mo
ralę. Šios įvairios blogybės ypač pasireiš
kia politinėse sferose, tiek valstybės viduje, 
tiek santykiuose su kitomis valstybėmis.

Bažnyčia yra nusistačiusi tiesiogiai nesi
kišti į politinį gyvenimą, ji niekad nesako, 
už ką reikia balsuoti, bet ji, skleisdama tarp 
individų susivaldymo, susipratimo, vienas 
kito meilės doktriną, bando paveikti žmo
nių galvoseną, kad politiniame gyvenime 
būtų elgiamasi pagal Bažnyčios mokslą.

Įdomu, kad Jonas Paulius II, būdamas 
nusistatęs prieš bet kokį Bažnyčios tiesio
ginį kišimąsi į politinį gyvenimą, aiškiai 
pasisako už Jungtines Tautas. Jis mano, 
kad daugeliu atvejų Jungtinės Tautos gali 
išspręsti tarpvalstybinius ginčus taikos bū
du ir išvengti atominio karo, kuris tikriau
siai baigtųsi beveik visos žmonijos sunai
kinimu. Popiežius pripažįsta žmogaus tei
ses, bet taip pat supranta, kad žmogus, tu
rėdamas visokiausių ydų, negali turėti ab
soliučios laisvės, bet turi paklusti moralės 
dėsniams, o Bažnyčios uždavinys yra tuos 
dėsnius nuolat priminti.

Bažnyčia siekia suburti aplink save 
Kristaus mokslui ištikimus žmones, kurie 
turi įtakos visuomenėje, ir, su jais bendra
darbiaudama, nustato visuomenės veiklos 
gaires. Tačiau nei Bažnyčia tiesiogiai nori 
diktuoti valstybei, nei sutinka, kad valstybė
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kištųsi į jos veiklą. Bažnyčia visuomet sten
giasi apsaugoti žmogaus teises. Kai valsty
bė paneigia žmogaus teises, Bažnyčios pa
reiga yra tai kelti į viešumą ir stengtis, kad 
tos teisės būtų apsaugotos.

Visa tai kyla iš to, kad Bažnyčia yra 
Kristaus įsteigta rūpintis ne tik žmogaus 
pomirtiniu išganymu, bet taip pat ir jo gy
venimu šioje žemėje. Juk Kristus mus mo
kė, ne tik kaip pasiekti amžiną laimę, bet 
ir kaip gyventi šioje žemėje pagal Dievo 
įsakymus. Bažnyčia laikosi tų pačių princi
pų ir tos pačios doktrinos nuo pat jos įstei
gimo. Ogi valstybių valdymosi formos per 
tą laiką nuolat keitėsi ir tebesikeičia. Baž
nyčia prisitaiko prie pasikeitusių aplinky
bių, bet niekuomet nekeičia savo principų 
ir pagrindinės doktrinos.

Jonas Paulius II savo Enciklikoje sako, 
kad Kristus atėjo į žemę ne tam, kad mes 
jam tarnautume, bet atėjo tarnauti mums. 
Tad ir Bažnyčia neieško sau tarnų, bet no
ri, kad jos pasirinktieji tarnai tarnautų jos 
vardu kiekvienam žmogui ir visai žmonijai.

Bažnyčia skelbia Dievo žodį, tikrąją 
tiesą, kuri vienintelė žmogui gali suteikti 
laimę, To siekdama, Bažnyčia bando ap
imti visą pasaulį, siųsdama misijonierius į 
visus pasaulio kraštus, kad visi žmonės, 
kur jie begyventų: ar Australijos dykumo
se, ar Afrikos džiunglėse, ar Azijos kalnuo
se, gautų tą patį Kristaus mokslą.

Užbaigiant reikia paminėti, kad Kristus 
sakėsi esąs karalius, bet ne šio pasaulio. 
Taip ir Bažnyčia yra karalienė, bet ne šio 
pasaulio. Jos pareiga parodyti žmogui ke
lią į amžiną laimę, pagelbėti žmogui šiame 
gyvenime, kad jis pasiektų amžinąjį.

■ Filadelfijos kardinolas John Krol, sulaukęs 77 
m., pasitraukė iš pareigų. Jis buvo vienas iš pir
mųjų, kurie pradėjo akciją, kad krikščionybės ju
biliejaus proga būtų grąžinta Vilniaus katedra. 
Nors buvo lenkų kilmės, bet su lietuviais palaikė 
gerus santykius ir yra pareiškęs, kad Lietuva turi 
būti nepriklausoma. Nauju Filadelfijos arkivyskupu 
paskirtas italų kilmės Bevilacqua, teisės studijas 
baigęs Romoje. Jis net ir dabar yra narys JAV 
teisininkų sąjungos.

Paruošė G E D I M I N A S  V A K A R I S

NAUJI VIEŠBUČIAI
"Tiesa” giriasi, kad Kaune prie Kęstu

čio ir A. Mickevičiaus gatvių sankryžos 
"Kauno statybos” trestas pradėjo komuna
linio viešbučio statybą. Viešbutis bus dvy
likos aukštų su puse tūkstančio vietų. Pro
jekto vyriausias architektas — Alfredas 
Paulauskas. Statyba planuojama baigti atei
nančio penkmečio pradžioje. Prie "Perga
lės” krantinės pradėtas statyti pirmos tarp
tautinės klasės viešbutis turistams iš užsie
nio šalių. Tuo tarpu Donelaičio gatvėje pir
muosius svečius priimti ruošiasi "Turisto” 
viešbutis.

NAUJA UKMERGĖS AUTOBUSŲ STOTIS
Prie judrios Vilniaus — Panevėžio ma

gistralės, ant kalvelės netoli Šventosios, įsi
kūrė naujoji Ukmergės autobusų stotis. Jo
je erdvi keleivių salė, kasos, bagažinė, kam
barys motinoms su vaikais, kitos patalpos. 
Iš stoties perono kasdien išvyksta autobu
sai daugiau kaip 200 tarpmiestinių ir prie
miestinių maršrutų. Stotis per parą gali ap
tarnauti apie tris su puse tūkstančio kelei
vių. (Tiesa)

M.K. ČIURLIONIO DRAUGIJOS VEIKLA
Neseniai įkurta M.K. Čiurlionio drau

gija surengė pirmąjį susirinkimą. Jo metu 
ilgametė M.K. Čiurlionio dailės muziejaus 
darbuotoja B. Federavičienė informavo 
apie rengiamą Čiurlionio paveikslų katalo
gą. S. Gaižiūnas perskaitė pranešimą apie 
Čiurlionį latvių literatūroje. Žmones, itin 
nusipelniusius propaguojant Čiurlionio kū
rybą, nutarta pakviesti tapti draugijos gar
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bės nariais. Toks prašymas įteiktas čia pat 
sėdėjusiai Čiurlionio dukteriai Danutei 
Čiurlionytei-Zubovienei, nusiųstas kompo
zitoriaus seseriai Jadvygai Čiurlionytei. Be 
to, nutarta rūpintis Čiurlionio paminklo 
Vilniuje statyba, bibliografija ir kitais lei
diniais, įskaitant būsimą draugijos metraš
tį. (Tiesa)

VILNIUJE NAUJAS TILTAS
Naujųjų metų išvakarėse pradėtas nau

doti dar vienas naujas tiltas per Neries upę 
Vilniuje. Tai naujas originalios arkinės for
mos komunikacinis tiltas, sujungęs 2-ąją ir 
3-ąją šilumines elektrines linijas. Bendras 
tilto ilgis 124 m. Jo plotis 5,4 metro. Virš 
upės tiltas iškilęs daugiau kaip dešimt met
rų. Tai jau 35-asis tiltas Vilniaus mieste ir 
dvyliktasis per Neries upę. (Tiesa)

DAR APIE VIEŠUMĄ IŠ ANYKŠČIŲ RAJONO
"Mūsų kolektyve nesijaučia jokio viešu

mo, jokio persitvarkymo, tik gražios kal
bos iš tribūnų ir raginimai. Daugelis abe
jingai plaukia pasroviui, manyčiau, dėl to, 
kad vadovai bijo bet kokių naujovių ir ini
ciatyvų. Mano specialybė — želdynų tech
nika, tačiau dirbu sekretore mašininke, nes 
mūsų ūkiui aplinka visai nerūpi”. (Tiesa)

GRIPAS LIETUVOJE
"Tiesoje” rašoma, kad Lietuvoje nema

žai žmonių ėmė sirgti peršalimo ligomis. 
Praėjusią savaitę vien Vilniuje per dieną 
susirgo pusantro tūkstančio žmonių. Ypač 
dabar serga vaikai. Gyventojai teiraujasi — 
gal jau prasidėjo gripo epidemija? Progno
zuojama, kad sergamumas gripu kai ku
riuose šalies miestuose artimiausiomis sa
vaitėmis gali įgauti epideminį pobūdį, taip 
pat pasiekti ir kaimus.

Kai kuriose vietose cirkuliuoja A ir B 
gripo virusai. Lietuvoje jie jau yra buvę 
anksčiau, todėl nesitikima, kad susirgs daug 
žmonių. Visada daugiau vargų sukelia nau
jas gripo virusas, kuriam gyventojai neturi 
imuniteto. Atsparumas ligoms, tarp jų ir 
gripui, priklauso nuo visos organizmo būk
lės. Ypatingą reikšmę turi fizinė kultūra, 
grynas oras, vitaminingas maistas. Patikima
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priemonė nuo gripo yra profilaktiniai skie
pijimai. Todėl, tikėdamiesi gripo pagausė
jimo Lietuvoje, paskiepijome apie 600 tūks
tančių žmonių. Nors sergamumas gripu Lie
tuvoje dar nėra padidėjęs, bet laikas imtis 
profilaktinių priemonių.

GRAŽIAUSIOS KNYGOS
Susumuoti 1987 metais Lietuvoje išleis

tų gražiausių knygų konkurso rezultatai. Šį 
tradicinį konkursą surengė Lietuvos valsty
binis leidyklų, poligrafijos ir knygų preky
bos reikalų komitetas ir šios šakos moksli
nės-techninės draugijos valdyba.

Gražiausiomis atskirų leidyklų išleisto
mis knygomis pripažintos: Minties — do
kumentų rinkinys "Leninas. Leninizmas. 
Lietuva” (K. Požėlos spaustuvė, dailinin
kas I. Zibucas); Mokslo — albumas "Ta
rybų Sąjungos gamta” (Poligrafijos pra
monės mokslinio tyrimo Instituto spaustu
vė, dailininkas — E. Karpavičius); Vagos 
—V. Mykolaičio-Putino romanas "Altorių 
šešėly” (M. Šumausko spaustuvė, dailinin
kas A. Kučas); Vyturio — Baronas Miun- 
hauzenas” (K. Požėlos spaustuvė, dailinin
kas K. Kasperavičius).

RUOŠIAMAISI K. DONELAIČIO GIMIMO 
275-ŲJŲ METINIŲ JUBILIEJUI

Sausio mėnesį įvyko K. Donelaičio gi
mimo 275-ųjų metinių minėjimo organiza
cinės komisijos pirmasis posėdis, kuriam 
pirmininkavo šios komisijos pirmininkas, 
LKP CK sekretorius L. Šepetys. Lietuvių 
grožinės literatūros pradininko, nesenstan
čio grožio poemos "Metai” autoriaus Kris
tijono Donelaičio 275-ųjų metų gimimo 
sukaktis (1989 m. sausio 1 dieną) Lietuvos 
visuomenei yra lietuvių tautos nacionalinės 
kultūros šventė. Posėdyje dalyvavo rašyto
jai, kitų kūrybinių sąjungų, spaudos atsto
vai, ministerijų, žinybų, Vilniaus miesto 
vadovai. (Tiesa)

SKAMBA KANKLĖS
Vilniuje, Mažoje baroko salėje, įvyko 

sąjunginio konkurso laureato dailės muzie
jaus kanklių trio — L. Naikelienės, A. Juš
kevičienės ir E. Vosylienės kūrybos vakaras.



Murillo. Nekaltas prasidėjimas. Del Prado muziejus.

Kolektyvas savo veiklą pradėjo prieš 16 
metų. Repertuare — daugiausia lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Trio daug koncer
tuoja Lietuvoje, gastroliavo Suomijoje, Ai
rijoje, Anglijoje, Prancūzijoje ir VFR. Su 
šiuo kolektyvu bendradarbiauja birbyninin
kai A. Jonušas, A. Smolskus, dainininkai

I. Milkevičiūtė, G. Apanavičiūtė, R. Ma
ciūtė, S. Trimakaitė, A. Čiplys, D. Sadaus
kas, aktorius T. Vaisieta.

Kūrybiniame vakare kanklininkėms tal
kino dainininkė L. Jonutytė ir birbyninin
kas A. Smolskus. Vakarą vedė menotyros 
kandidatas R. Apanavičius. Klausytojai iš
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girdo naujausius kanklių trio kūrinius, su
žinojo įdomių faktų apie kanklių tobulini
mo ir kankliavimo raidą. (Tiesa)

ĮKURTUVĖS DEVYNAUKŠTYJE
"Tiesoje” rašoma, kad Tauragės mieste 

iškilo penktas devynaukštis namas. Įkurtu
ves švenčia 54 darbininkų ir tarnautojų šei
mos. Šiais metais miestas prie Jūros upės 
pasidabins penkiais komunaliniais, koope
ratiniais ir žinybiniais gyvenamaisiais na
mais. Duris atvers originaliosios architek
tūros muzikos mokykla.

ROMANAI VOKIEČIŲ KALBA
Alfonso Bieliausko romanas "Mes dar 

susitiksim, Vilma” išėjo Berlyne 1966 me
tais. Jį iš rusų kalbos vertė Evaldas Jurk
šaitis ir Helmutas Kompas. Tokia buvo pir
moji VDR skaitytojų pažintis su mūsų ra
šytojo kūryba. Romanus "Rožės žydi rau
donai” ir "Kauno romanas” jau iš lietuvių 
kalbos vertė Irena Breving. O štai šiomis 
dienomis Berlyno leidykla "Aufbauverlag” 
išleido Alf. Bieliausko romaną "Ramūs lai
kai”. Jį vertė iš lietuvių kalbos I. Breving. 
(Tiesa)

EILUTĖS IŠ SKAITYTOJŲ LAIŠKŲ “TIESAI”

Iš Alytaus A. Vaičiulienė rašo: "Kodėl 
niekas nesidomi gyvenamojo ploto grobs
tymu? Gyvena du žmonės komunaliniame 
penkių kambarių bute, dėl akių turi prisi
registravę gimines, o kambarius išnuomo
ja ir plėšia nuo žmogaus po 40 rublių”.

Iš Panevėžio A. Mažėda: "Parduotuvė
se trūksta skardinių konservavimo dangte
lių. Tačiau turguje jų gali pirkti po 10-12 
kapeikų. Niekas asmeniškai tokių dangte
lių negamina. Vadinasi, jie vagiami iš ga
myklos. Gal kaip tik tų vogtų dangtelių 
ir trūksta parduotuvėse”.

Iš Šilutės P. Eidukevičius: "Paskelbus 
karą girtavimui ir alkoholizmui, sumažėjo 
valstybinės degtinės gamyba. Deja, padau
gėjo naminės, iš kurios pelnosi juodos są
žinės žmonės”.

Iš Kauno Černiauskienė: "Neteisinga 
būtų ir toliau žiūrėti į kaimo žmogų vien 
tik kaip į materialinių gėrybių kūrėją. Jei
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gu norime, kad jaunimas liktų kolūkyje, 
kad geriau dirbtų, sparčiau spręskime bui
ties, kultūros ir kitas socialines problemas. 
Žmogus ne vien tik duona sotus”.

Iš Vilniaus J. Saladžius: "Persitvarky
mu netikėsiu, kol iš administracijos pasta
to, kuriame dirbu, nebus išprašyti 50% ten 
sėdinčių ir nieko nedirbančių žmonių”.

Iš Utenos J. Nedzelskienė: "Mes su vy
ru dažnai važiuojame į Kauną. Vežame vai
kams ir anūkams lauktuvių. Kaip gera, kad 
dabar Kaune prie taksi sustojimų sutrum
pėjo eilės. Anksčiau lengvojo automobilio 
per valandą nesulauksi, dabar gelbsti pri
vatininkai. Jie mandagūs ir nesukčiauja”.

ĮŽYMIAM LIETUVIUI CHIRURGUI 
80 METŲ AMŽIAUS

Daugiau kaip keturis dešimtmečius me
dicinos mokslui ir praktinei chirurgijai ati
davė Vilniaus universiteto profesorius, nu
sipelnęs mokslo veikėjas, Lietuvos valsty
binės premijos laureatas, medicinos dakta
ras Pranas Norkūnas. Būdamas beveik visų 
naujų chirurgijos sričių Lietuvoje pradinin
kas, ryškiausią pėdsaką mokslininkas pali
ko gastroenterologijoje. Remdamasis savo 
eksperimentais ir klinikiniais stebėjimais, 
Pranas Norkūnas sukūrė originalią skran
džio ir dvylikapirštės žarnos opų kilmės 
teoriją, kuri yra viena iš reikšmingiausiu 
Lietuvos medicinos mokslo pasiekimų. Tu
rėdamas didžiulę patirtį, auksinių rankų 
chirurgas savo žinias dosniai dalija jaunes
nės kartos gydytojams.

Profesoriaus P. Norkūno kolegos ir mo
kiniai nuoširdžiai jį pasveikino 8o-mečio 
sukakties proga. (Tiesa)

PIENAS — NE ŠALTINIO VANDUO
Darbininkams, dirbantiems kenksmin

gomis sąlygomis, nemokamai duodamas 
pienas. Į Palemono keramikos gamyklą kas
dien atvažiuoja mašina su pieno paketais. 
Taip gauti pieną labai patogu — nereikia 
plauti butelių, jų nešioti atgal. Tačiau pie
no kombinate paketai klijuojami labai ne
rūpestingai. Kol pienas vežamas, kol jis 
kraunamas, nemaža jo visada išbėga. Kiek
vieną dieną cechuose telkšo pieno balutės,



o juk pienas — ne šaltinio vanduo. Išleis
dami savo gamybą už įmonės vartų, Kauno 
pieno kombinato darbuotojai turėtų rūpes
tingiau tikrinti, ar jų ir žemdirbių triūsas 
neištekės pieno upėmis ant cechų, valgyk
lų ir parduotuvių grindų. (Tiesa)

PAMINKLAS TAUTOSAKININKUI IR RAŠYTOJUI
Praeitų metų rudenį Vilniuje, Rasų ka

pinėse, pastatytas paminklas Mečislovui 
Davainiui-Silvestraičiui. Jis buvo žymus 
tautosakos rinkėjas, poetas, aušrininkas, 
knygnešys (1849-1919). Jo kapo vieta il
gainiui buvo užmiršta. Pirmoji palaidojimo 
vietos nustatymu susirūpino V. Girininkie
nė, M. Mažvydo knygos bičiulių klubo 
narė. Tikrą palaidojimo vietą nurodė sena 
vilnietė M. Burokienė, jos žodžius patvir
tino S. Urbonas, E. Šikšnytė-Kruopienė, J. 
Maceika. 1982 m. kapas įtrauktas į Lietu
vos kultūros sąrašą.

Paminklą M. Davainiui-Silvestraičiui 
sukūrė liaudies meistras Ipolitas Užkurnys. 
Jo pastatymu pasirūpino (surinko pinigų) 
M. Mažvydo knygos bičiulių klubas, akty
viai remiantis Lietuvos kultūros fondą. 
Daugiausia šiuo reikalu rūpinosi doc. I. 
Kubilienė. (Kultūros barai)

M. GORBAČIOVO KNYGA LIETUVIŲ KALBA
Minties leidykla išleido lietuvių kalba 

M. Gorbačiovo knygą "Persitvarkymas ir 
naujas mąstymas mūsų šaliai ir visam pa
sauliui”.

M. Gorbačiovo knyga išleista 15 tūks
tančių egzempliorių tiražu, ją spausdino 
Vilniaus M. Šumausko spaustuvė. (Tiesa)

■ Kauno katedroje vasario 14 d. pamaldose už 
lietuvių tautinę ir religinę laisvę dalyvavo 4.000 
žmonių. Po pamaldų apie 2.500 žmonių susirinko 
prie Maironio paminklo ir buvo apsupti milicijos. 
Raginant išsiskirstyti, lietuviai sugiedojo Lietuvos 
himną ir išsiskirstė. Buvo susidūrimų tarp policijos 
ir demonstrantų. Pamaldos už Lietuvą buvo ke
liuose šimtuose bažnyčių.

■ Šiaurės Airijoje 1987 m. politinė įtampa buvo 
padidėjusi. Buvo nužudyti 93 žmonės. Šiuo atžvil
giu blogiausi metai buvo 1972-ri, kai buvo nužudyti 
467 asmenys.

Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

DĖL ŽODŽIŲ: PRAŠOM, PRAŠAU, PRAŠYČIAU
Lietuvių kalbos žodžiai prašom, prašau, 

prašyčiau dažniausiai vartojami su veiksma
žodžių bendratimis, į ką nors mandagiai 
kreipiantis.

Liaudies šnekamojoje kalboje labiausiai 
paplitusi daugiskaitinė forma prašom, pvz.:
Prašom užeiti, nesididžiuoti; Prašom 

pirkion; Prašom į vidų; Prašom pro šalį 
(sakoma juokais, kai nujaučiama, kad geras 
pažįstamas beldžiasi į duris); Prašom, sve
teliai, prie stalo-, Prašom, prašom paklau
syti, ką mes turim pasakyti.

Žodį prašom nuo seno vartojo kaimo 
žmonės, mandagiai kreipdamiesi į svečią 
paprastai visos šeimos, visų kartu esančių 
vardu. Si veiksmažodžio prašyti forma il
gainiui sustabarėjo; iš dalies neteko skai
čiaus reikšmės, įgavo kiek kitokį leksinį 
atspalvį. Žmonės dabar be skirtumo žodį 
prašom vartoja, priimdami svečią tiek drau
ge su kitais šeimos nariais, tiek patys vieni. 
Pasibeldęs į duris, ir šiandien išgirsi iš tro
bos prašom, nors visuose namuose tebūtų 
tik vienas žmogus. Duodama svečiui ko už
kąsti, šeimininkė visada sako prašom, nors 
su ja daugiau niekas ir negyventų. Kai ku
riose žemaičių tarmėse šis žodis net ir savo 
forma pakitęs — tariamas su trumpu balsiu 
-a- šaknyje ir dvibalsiu -um galūnėje: pra
šum. Greta tokios sustabarėjusios manda
gumui reikšti formos prašum šiose tarmėse 
vartojama ir įprastinė veiksmažodžio pra
šyti forma prašom (plg.: Prašum sėsties ir 
Jau nuo ryto prašom, o nenori išleisti, ir 
gana).
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Literatūrinėje kalboje sustabarėjusi for
ma prašom gana plačiai įsigalėjusi. Šį žodį 
nuolat girdime kasdieniniuose pokalbiuose, 
neretai jį vartoja ir mūsų rašytojai savo 
kūriniuose. Gal nerasime nė vieno mūsų 
literatūros klasiko, kuris veikėjų dialoguo
se nebūtų vartojęs lietuvių kalbai įprastos 
mandagumo formos prašom.

Vienaskaitinė forma prašau liaudies 
šnekamojoje kalboje dažniausiai turi įpras
tinę veiksmažodžio prašyti reikšmę, pvz.:

Aš prašau, prašau, bet gal ir nebeišpra
šysiu — nežada duoti. Aš labai prašau tave: 
atvažiuok.

Sustabarėjusi forma prašau mandagu
mui reikšti liaudies šnekamojoje kalboje re
ta. Sustiprėjus miestų ir kaimų ryšiams, vie
naskaitinė forma prašau iš inteligentų kal
bos pamažu skverbiasi ir į kaimo žmonių 
šnekamąją kalbą. Pvz.:

Prašau pasakyti, kuri dabar valanda; 
Prašau parodyti ir man tą knygą; Prašau 3 
bandeles.

Forma prašau mandagumui reikšti yra 
naujesnė ir, atrodo, logiškesnė, kai vienas 
asmuo savo paties, ne kitų vardu į ką nors 
kreipiasi. Tiktai ne visuomet kalbinėmis 
išraiškos priemonėmis naudojamės, taip 
griežtai paisydami logikos. Juk ir knygų 
autoriai, norėdami tekste išvengti savo 
"aš”, iš kuklumo vartoja daugiskaitą: kaip 
minėjome... mūsų duomenimis..., mūsų 
išvados sutampa. . .

Dar daug kas jaučia, kad kasdieninėje 
buitinėje kalboje žodžiu prašom parodoma 
kiek daugiau mandagumo, kaip oficialiai 
skambančiu prašau. Taip pat dar daug kam, 
užėjus į parduotuvę, valgyklą, kavinę ar 
restoraną, iš pardavėjo ar padavėjo lūpų 
maloniau išgirsti prašom, kaip pareigos to
nu tariamą šaltą prašau.

Šiaip ar taip, reikia vis dėlto skaitytis 
su faktu, kad naujesnė vienaskaitinė forma 
prašau jau gana plačiai įsigalėjusi kalboje. 
Be atodairos ją peikti būtų neišmintinga, 
tik vertėtų kiek patikslinti jos vartojimo 
sferą.

Tikrai yra peiktina tai, kad forma pra
šau (rečiau — prašom) šnekamojoje kal

boję virsta kartais tiesiog "parazitiniu” žo
džiu, kartojamu nebesuvokiant jo reikšmės, 
pvz.:

Nepateksi į universitetą, ir, prašau, vi
sais metais nuo draugų atsiliksi; Atsikeliu 
po aštuonių ir, prašau, — devintą aš darbe; 
Tik užkaičiau ir, prašau, — jau verda; Ro
dos, ką tik atėjau, o dabar, prašom, temsta.

Toks žodžio prašau, retkarčiais ir pra
šom, vartojimas darko kalbą, klausytojams 
daro įspūdį, kad kalbėtojas nekontroliuoja 
savo žodžių (plg. dažnai kartojamus vadi
nasi, reiškia, supranti...). Minėtuose pa
vyzdžiuose žodį prašau ar prašom galima 
pakeisti štai, va, matai ar dar kaip kitaip.

"Parazitinis” prašau vienur kitur įlenda 
ir į rašomąją kalbą; pasitaiko, deja, netgi 
grožinės literatūros kūriniuose, pvz.: Buvo 
jis anksčiau Kaziukas, o dabar — prašau — 
Kazys.

Palyginti dažnai liaudies šnekamojoje 
kalboje mandagumas reiškiamas tariamo
sios nuosakos formomis prašyčiau, prašy
tume: Jos irgi kiek apstabarėjusios. Tiesa, 
skaičiaus reikšmė čia išlikusi: kai prašyto
jas vienas į ką nors kreipiasi, sako prašy
čiau, o kai prašo ir kitų vardu, vartoja 
daugiskaitinę formą prašytume.

Formas prašyčiau, prašytume dažniau
sia vartojamos, kai prašoma kokios nors 
paslaugos: ko nors paskolinti, kuo padėti, 
ką padaryti, pvz.:

Prašyčiau paskolinti pinigų kelionei; 
Prašyčiau padėti man tą kubilą išversti; 
Prašytume, kaimynėli, į talką; Prašytume 
nepamiršti ir toliau mūsų.

Tariamosios nuosakos formomis prašy
čiau, prašytume labai subtiliai išreiškiamas 
mandagus kreipimasis į asmenis, kai nori
ma parodyti, kad pageidaujamas daiktas ar 
veiksmas prašytojui reikalingas, naudingas, 
teikiantis malonumo, bet prašantysis iš 
kuklumo ir pagarbos asmeniui, į kurį krei
piasi, lyg ir varžosi, stengiasi labai manda
giai tą savo pageidavimą pasakyti. Tokiais 
atvejais neretai vartojamos ir kitų veiksma
žodžių tariamosios nuosakos formos su da
lelytėmis gal, ar (su neiginiu), su prie
veiksmiu kartais. Pvz.:
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Gal priimtumėte nakvynės?! Gal kar
tais paskolintum man kokį rublį?! Gal ga
lėtumėte man padėti?! Gal tamsta atsver
tum man tų obuolių?! Ar kartais negaučiau 
kokio lapelio popieriaus?! Ar nesutiktumė
te kiek ilgiau pas mus pabūti?!

Mandagiai prašant kokios nors paslau
gos, tiesioginės nuosakos esamojo laiko for
mos prašom, prašau nelabai tinka. Kreipi
maisi prašom paskolinti, prašom padėti yra 
kiek griežtesni, įsakmesni, oficialesni, kaip 
pageidavimo konstrukcijos prašyčiau pa
skolinti, prašyčiau padėti. O vienaskaitinė 
forma prašau panašiais atvejais savo reikš
me gali priartėti prie įsakymo (Žodžiu pra
šau galima išreikšti ir reikalavimą, pvz.: 
Prašau išeiti! Prašau netrukdyti!). Supran
tama, čia svarbus ir intonacijos vaidmuo.

Viršininkų raštuose greta griežtų įsaky
mų: įpareigoju. .., pavedu. . . visiškai tinka 
nurodymai, išreikšti žodžiu prašau: Prašau 
atsiųsti. . .; Prašau suremontuoti. . Prašau 
pertvarkyti...

Įstaigose, parduotuvėse ar šiaip kokio
se buities tipo instancijose, kur darbuotojai 
nuolat turi reikalų su klientais, galima pa
sitenkinti esamojo laiko formomis prašau 
ir prašom: Prašom atsverti; Prašom pa
laukti; Prašom užpildyti blanką. Žinoma, 
išsiauklėjęs klientas nesunkiai gali pajaus
ti, kuriais atvejais į pardavėją ar kokios 
įstaigos darbuotoją geriau tinka kreiptis 
pageidaujama forma. Pavyzdžiui, prašant 
kiek didesnės ar papildomos paslaugos, 
mandagiau vartoti tariamąją nuosaką: Pra
šyčiau geriau suvynioti; Prašyčiau paduoti 
aną kepaliuką; Prašyčiau pakviesti prie te
lefono; Prašyčiau, jei galima, dabar šį raštą 
perduoti.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad taria
mosios nuosakos mandagumui reikšti for
mų prašyčiau, prašytume vartojimo sfera 
gana ribota. Jomis tik prašoma ko nors. 
O kai sakytojas nori išreikšti kvietimą, ra
ginimą, kreiptis į kitus asmenis tariamosios 
nuosakos formomis netinka. Pavyzdžiui, 
kai beldžiasi kas nors į duris, nedera sakyti 
prašyčiau, bet — prašom. Taip pat prašy
čiau kai kuriais atvejais netinka ir svečius

STRUČIŲ ŪKIAI
Afrikoje yra daug stručių (strausų) ūkių, ku

riuose auginama daugybė šių neskraidančių paukš
čių. Palyginti neseniai stručių plunksnos buvo la
bai vertinamos Europos ir Š. Amerikos rinkoje. 
Iš jų gamindavo vėduokles, jomis puošdavo mote
riškas skrybėlaites. Kai prireikia stručio plunksnų, 
paukštis įvaromas į ankštą trikampį aptvarą ir 
ant galvos jam užmaunama plastikinis maišelis. 
Tada jis gana ramiai pakelia plunksnų pešiojimo 
operaciją.
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priimant. Kvietimas Prašyčiau į vidų, ragi
nimai Prašyčiau valgyti, prašyčiau išgerti 
gali būti svečiui nelabai malonūs. Duodant 
ką nors kitam į rankas, įprasta sakyti pra
šom, kartais pasakoma ir prašau, tik ne 
prašyčiau. Bet įteikiant kokia nors proga 
dovaną, tinka išreikšti mandagumą ir taria
mosios nuosakos konstrukcijomis: Prašy
čiau priimti šiokį tokį prisiminimą... Pra
šytume suprasti mūsų gerus norus...

Nei esamojo laiko formų prašau, pra
šom, nei tariamosios nuosakos formų pra
šyčiau, prašytume mandagumui reikšti ne
dera vartoti su liepiamosios nuosakos veiks
mažodžiais, pvz.: Paskolinkit, prašau, pini
gų.; Pakvieskit, prašau, prie telefono; Per
duokit, prašom, bilietus; Praleiskit, prašy
tume, mus arčiau durų. Tokios konstrukci
jos lietuvių kalbai nebūdingos ir neteikti
nos vartoti. Minėtus sakinius reikia taisyti 
į bendraties konstrukcijas: Prašyčiau pasko
linti. . . Prašom, arba prašau, arba prašyčiau 
pakviesti. . . Prašom ar prašyčiau perduo
ti. . . Prašytume praleisti.

A. KUČINSKAITĖ 
(“Kalbos kultūra”, 12, p. 29-32)



Šiais laikais, kai plunksnų mada praėjo, ūki
ninkai stengiasi sunaudoti stručius visapusiškai: 
mėsa suvalgoma, iš odos siuvami batai, krepšeliai 
ir piniginės. Renkami ir stručių kiaušiniai. Vienas 
stručio kiaušinis sveria nuo pusantro iki dviejų 
kilogramų, tad kiaušinienės iš jo užtenka dešim
čiai žmonių. Turistams privilioti ūkininkai dažnai 
rengia stručių lenktynes, kartais net su jojikais. 
Žokėjais būna vietiniai vaikai.

KOVA SU RŪKORIAIS
JAV federalinės administracijos 6800 įstaigų ka

tegoriškai uždrausta rūkyti. 40-yje valstijų apribo
tas rūkymas viešose vietose. Antai Niujorko valsti
joje draudžiama rūkyti bankuose, mokyklose, ligo
ninėse, visuomeninėse įstaigose. Ką davė ši kova? 
Kaip teigia statistika, prieš ją JAV rūkė 50% su
augusiųjų, o dabar — tik 29,9%.

Šveicarijos asociacija kovai su rūkymu surengė 
šalyje “nerūkančiųjų dieną” su šūkiu: “Pabučiuo
kite nerūkantįjį ir pajusite skirtumą”. Visoje šalyje 
buvo diskutuojama apie rūkymo žalą, surengta su
sitikimų su sportininkais, organizuotas cigarečių 
keitimas į obuolius ir t.t.

Rūkančiųjų Šveicarijoje nuo 1975 m. nuolat ma
žėja. Dabar pusė vyrų neberūko, tačiau nerūkan
čių moterų, deja, tėra tik 29%.

DAR VIENA TARPTAUTINĖ KALBA
Vengrų kalbininkas Zoltanas Madjaras sugalvo

jo naują tarptautinę kalbą — romanidą. Ji sudary
ta iš labiausiai paplitusių ir kasdieniam vartojimui 
būtiniausių žodžių bei žodžių junginių, parinktų iš 
ispanų, italų, portugalų ir prancūzų kalbų. Roma
nidas jau patiko vengrams ir jų svečiams iš užsie
nio. Kaip teigia specialistai, tą dirbtinę kalbą iš
mokti galima per kelias savaites, be to, lengviau 
negu esperanto ar ido kalbą.

PASLAPTINGI MIESTAI
Malaizijos vyriausybė priėmė įstatymo projek

tą, kuriame numatyta moksliškai ištirti nepraeina
mus Malakos pusiasalio miškus.

Mus pasiekę rašytiniai šaltiniai liudija, kad 
Malakos pusiasalio džiunglėse, kaip ir paslaptingo
joje Amazonijoje, yra kažkada užmirštų miestų.

VII-VIII a. kinų kronikos mini dvi galingas ka
ralystes, kurių sostinės buvo Langezuka ir Tambra
linga. Garsusis Venecijos keliautojas Markas Polas 
rašė, kad Malakos pusiasalyje jis matęs “reto gro
žio ir pasakiškai turtingą miestą”. Tačiau portuga
lai, po 300 metų keliavę Marko Polo pėdomis, šio 
miesto neberado. Senovinius griuvėsius, kaip ir An
korą, paslėpė džiunglės. Veltui Langezukos ir Tam
bralingos ieškojo ir anglai.

Kai kas iš šiuolaikinių tyrinėtojų mano, kad tie 
miestai turi būti Pahango upės aukštupyje arba 
prie Damparo ežero. Kiti spėlioja, kad Langezuka 
slypi “vandens krioklių šalyje” (Centrinė Malaizi
ja). Šioje vietovėje dažni rūkai trukdo tirti ją iš 
lėktuvų.

TILTAS PER GIBRALTARĄ?
Gibraltaras ne toks platus, kaip La Manšas, po 

kuriuo jau kasamas tunelis, bet jis yra sunkiau į
veikiamas, nes čia jūra gilesnė, vietomis siekia 
900 m, ir pastatyti tunelį arba gelžbetoninį tiltą 
neįmanoma. Tačiau šveicarų inžinierius Ursas Ma
jeris mano, kad tiltą čia būtų galima pastatyti iš 
plastinių medžiagų, armuotų anglies pluoštais, per 
artimiausius 30 metų.

Gelžbetonis labai sunkus. Tilto atramos negali 
būti aukštesnės kaip 350 m, o jūros gylis tarp arti
miausių Europos ir Afrikos žemynų vietų yra 700 
m. Taigi centrinė tilto anga išeina 8400 m. Iš į
prastinių medžiagų šitokį tiltą pastatyti neįmano
ma, nes tokio svorio neatlaikys jokie trosai. Ta
čiau pagamintas iš anglimi armuoto plastiko, tokio 
ilgio tiltas bus 80% lengvesnis. Taip pat ir trosai 
gali būti pagaminti iš tos medžiagos, ne mažiau 
stiprios kaip plienas.

Tiltas numatomas dviejų aukštų. Viršuje bus 
šešių eilių autostrada, o apačioje dviejų bėgių 
geležinkelis.

Bendras tokios armuoto plastiko konstrukcijos 
svoris bus apie 46 tūkstančiai tonų. Dar daugiau 
kaip 100 tūkstančių tonų reikės trosams. Kol kas 
visame pasaulyje nė per metus nepagaminama tiek 
tos medžiagos. Ir dabartinėmis kainomis tai atsi
eitų 3 milijardai svarų sterlingų.

Plečiantis gamybai, tokia medžiaga atpigs. Jau 
dabar jos kaina tesudaro 5% buvusios prieš 20 me
tų. Pagrindinis anglies komponentų vartotojas da
bar yra aviacija, kuri seniai kovoja dėl kiekvieno 
lėktuvo svorio kilogramo. Reikia lengvų medžiagų 
ir sporto įrangai — slidėms, žvejybos reikmenims, 
golfo lazdoms, teniso raketėms ir kt. Pradeda to
kias medžiagas vartoti ir automobilių pramonė. 
Taip rašo “Observer” (D. Britanija).

LIETAUS LAŠŲ DYDIS
Havajų salose buvo nufotografuoti labai dideli 

lietaus lašai. Jų skersmuo siekė 8 mm. Kol kas 
rekordas yra 9 mm skersmens lietaus lašai, kuriuos 
nufotografavo Illinois valstijos kranto apsaugos dar
buotojai per audrą 1953 metais.

Mokslininkų nuomone, tokių didelių lašų pasi
taiko labai retai, ir jie trumpai gyvuoja.

Havajuose stebėjusiam lietų fizikui Kenetui Ber-
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Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
Prieš porą metų jaunas episkopalas, gyvenan

tis mano namuose, ruošėsi vesti katalikę mergaitę. 
Paklausiau, ar nemanąs pereiti į katalikų tikėji
mą. Jo atsakymas mane nustepino. Sakė, jog jam 
nepatinka, kad daugelis katalikų nebešvenčia sek
madienių, o eina į mišias šeštadienį vakare, kad 
sekmadienį galėtų ilgiau pamiegoti, kur nors išva
žiuoti ir t.t. Paaiškinau, kad dabar Bažnyčia tai 
leidžia tiems, kurie neturi galimybės dalyvauti mi
šiose sekmadieniais. Taip bent buvo paskelbta 
mūsų parapijos biuletenyje. Būsiu dėkinga, jei pa
aiškinsite savo žurnale, ar buvo šiuo klausimu vė
liau padaryta pakeitimų.

Su pagarba
A. G.

Gerbiamoji A. G.,
Jūsų paaiškinimas buvo teisingas. Bažnyčia čia 

vėliau nieko nepakeitė, tik ta privilegija, pagal sa
vo sąžine, dabar pasinaudoja ir kiti, turėdami ko
kią nors kad ir labai mažutę priežastį.

Jūsų žurnalas visada labai laukiamas svečias 
mūsų namuose. Ypač mėgstu kelionių aprašymus 
ir skyrių “Tėvynėje”. Mano vyras pirmiausia skai
to “Kalbos” skyrių”. Sėkmės ir toliau!

E. Apanavičienė

dui pasisekė. Jis ne tik nufotografavo 8 mm skers
mens lietaus lašus, bet ir, pasiremdamas nuotrau
komis, įrodė, kad jie išsilaiko gana ilgai — net 10 
minučių.

Lietaus lašų tyrimai turi praktinę reikšmę, su
darant orų prognozes.

SENOVINĖ UŽTVANKA
Kinų archeologai Šensi provincijoje aptiko prieš 

2200 metų pastatytos 2300 m ilgio užtvankos lieka
nas. Tai kol kas pati didžiausia žinoma senovinė 
užtvanka Kinijoje.

Esu dėkinga už “Laiškus lietuviams”. Skaitau 
nuo žurnalo pasirodymo pradžios. Linkiu dar ilgai 
šiam žurnalui lankyti lietuvius, kur jie begyventų. 
Jums ištvermės!

A. Urbonavičienė

Atsiliepdamas į Tamstų pageidavimus palaikyti 
glaudesnius ryšius su skaitytojais ir pasisakyti savo 
nuomonę, drįstu čia pareikšti kelias mintis. Su ma
lonumu perverčiu gavęs naują žurnalo numerį, pas
kui peržiūriu iliustracijas, o po to jau skaitau. Su
prantama, skaitau, pasirinkdamas, kas įdomiausia. 
Be abejo, konkursiniai rašiniai būna išskirtinio dė
mesio, deja, jų negali būti kiekviename numeryje.

Mane labai sudomino, gal net sujaudino premi
juotas Viktoro Nako rašinys 1986 m. (“Mūsų visuo
menės skaldymosi priežastys ir santykiai su Lietu
va”). Vis tik mes turime talentų rimtiems rašiniams 
ir iš jaunesniosios kartos. O kad mes visi būtume 
gerai supratę ir išdiskutavę to rašinio mintis ir 
kad jas taikytume gyvenime! Tokių rašinių mūsų 
lietuviškoje spaudoje labai trūksta. Lietuviškos 
bendruomenės sąvoka dingo iš mūsų pagrindinių 
laikraščių. Tartum susitarę, rašo tik išeivijos ir 
visuomenės sąvokom, net ir vedamuosius. O kokios 
tautybės ta išeivija ar visuomenė, tai spręskite jūs 
patys, skaitytojai. . .

V. Čiuprinskas

AR ŠVENTIEJI UŽTARIA?
Norėčiau su skaitytojais pasidalinti pora įvykių 

iš savo gyvenimo.
Pernai viena proga labai peršalau ir pradėjau 

smarkiai kosėti. Daktaras prirašė vaistų, kosulys 
laikinai praėjo, bet po to vėl pradėjau labai kosėti. 
Šiais metais vasario 3 d., šv. Blažiejaus šventėje, 
nuėjau į bažnyčią. Kunigas laimino žvakėmis žmo
nėms kaklus. Palaimino ir man. Tuoj po to kosu
lys visiškai dingo.

Šv. Blažiejus, kaip daugelis skaitytojų turbūt 
žino, gyveno Armėnijoje 3-4 šimtmetyje. Tada bu
vo persekiojami krikščionys. Vysk. Blažiejus buvo 
suimtas ir vedamas žudyti. Jį sutiko viena moteris 
su vaiku, kuris negalėjo kvėpuoti ir buvo jau prie 
mirties. Ji prašė, kad vyskupas jį palaimintų. Kai 
vyskupas palaimino, berniukas tuoj pasveiko. Nuo 
to laiko į šv. vyskupą ir kankinį Blažiejų kreipiasi 
žmonės, kankinami įvairių gerklės ligų. Jo šventės 
dieną bažnyčiose kunigai su žvakėmis laimina 
žmonėms kaklus.

Kitas įvykis buvo Vokietijoje. Buvau praradęs 
du tūkstančius markių. Žinojau, kad šv. Antanas
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Kartą pas popiežių Pijų IX buvo atvesta našlė 
su mažu sūneliu. Juodu norėjo gauti popiežiaus 
palaiminimą ir kokios nors medžiaginės paramos, 
kad galėtų palengvinti savo sunkų gyvenimą.

Popiežius, būdamas labai geros širdies, įsivedė 
vaikutį į biblioteką, atidarė dėžutę, kurioje buvo 
daug auksinių monetų, ir švelniai pratarė berniu
kui:

— Imk, vaikeli, tų pinigų, kiek tik rankute pa
jėgsi pasemti.

Berniukas trumpai pagalvojo ir, pažvelgęs savo 
nekaltomis akutėmis į popiežių, nedrąsiai ištarė:

— Ne, Šventasis Tėve, pasemkite Jūs pats, nes 
Jūsų rankos didesnės. . .

Vokiečių kancleris Bismarkas buvo šiurkšto
kas žmogus. Kartą jam susirgus ir pakvietus gy
dytoją, šis, norėdamas geriau išaiškinti ligos prie
žastis, ėmė kanclerį smulkiai klausinėti. Netekęs 
kantrybės, Bismarkas sumurmėjo:

— Užuot kamantinėjęs, verčiau gydytum!
Gydytojas ramiai atsakė:
— Patarčiau Ekscelencijai kreiptis į veterinarą. 

Tai vienintelis gydytojas, kuris savo pacientų nie
kad neklausinėja. . .

Viena senutė Amerikoje, nežiūrint savo amžiaus, 
labai gerai vairavo automobilį. Ji niekad negau
davo nei jokių pastabų, nei pabaudų iš policijos.

padeda atrasti pamestus ar prarastus daiktus. Pasi
meldžiau, prašydamas jo užtarimo, ir pinigus at
gavau. Teko girdėti, kad panašių dalykų yra pa
tyrę ir kiti žmonės. Žinoma, vieni tuo tikės, kiti ne. 
Bet vis dėlto ir mūsų laikais įvyksta įvairių ste
buklų. Jeigu žmonės labiau patyrinėtų savo gyve
nimą, gal kiekvienas atrastų tokių įvykių, kuriuos 
sunku išaiškinti natūraliais būdais.

Antanas Marma

Tačiau vieną kartą už kažkokį eismo nusižengimą 
pateko į teismą. Teisėjas, pamatęs tokią senutę, 
stovinčią kaltinamųjų pusėje, pasakė:

— Žinoma, kad Tamstai visiškai nedera vairuoti 
automobilio, juk manau, kad jau ir akys gerai ne
betarnauja. . .

Senutė, išgirdusi tuos žodžius, išsitraukė iš ki
šenės kamuoliuką siūlų su adata ir tuoj, visiems 
stebint, įvėrė siūlą į adatą. Paskui siūlą iš adatos 
ištraukė ir pasakė teisėjui:

— Dabar Tamstos eilė — prašau įverti. . .
Teisėjas nė nemėgino verti siūlo ir kaltinamąją

paleido nenubaudęs.

Policininkas sustabdė vairuotoją už per greitą 
važiavimą ir rengėsi rašyti protokolą. Užpakali
nėje sėdynėje sėdėjusi moteris pradėjo piktai prie
kaištauti:

— Ar aš tau nesakiau? Ar neprašiau? Skubi, 
kaip akis išdegęs, kaip tikras padūkėlis! Nežiūri 
nei šviesų, nei kitų automobilių. Tik per Dievo 
malonę manęs neužmušei. Na, ir gavai! Ar aš 
nesakiau, kad gausi pabaudą? Ar aš tavęs neper
spėjau?. .

Policininkas, išklausęs to pamokslo, paklausė 
vairuotuoją, kas esanti toji moteris.

— Tai mano žmona, — atsakė vairuotojas.
— Jeigu taip, tai tu, vargše žmogeli, ramiai va

žiuok toliau. Tegul Dievas tave laimina ir duoda 
kantrybės, protokolo tau nerašysiu.

TRUMPAI IŠ VISUR

■ Kinijoje 1987 m. religijai buvo lengvesni metai. 
Atsirado naujų klierikų, naujų vyskupų, tačiau dar 
apie 20 kunigų yra kalėjimuose.

■ Čekoslovakijos vyriausybės delegacija buvo at
vykusi į Romą pasitarimams su Šventuoju Sostu. 
Delegaciją sudarė trejetas viceministerių ir pa
reigūnai iš religiniams reikalams tvarkyti įstaigos. 
Čekoslovakijoje šių metų pradžioje dar buvo de
šimt vyskupijų be vyskupų. Pasitarimai tarp Vati
kano ir Čekoslovakijos vyriausybės buvo užmegzti 
gruodžio mėnesį, lankant tą kraštą Vatikano dele
gacijai.

■ Jonas Paulius II vadovavo pamaldoms armė
nų apeigomis. Pamaldos įvyko Švč. Marijos bazili
koje Trastavere. Dalyvavo keli tūkstančiai armė
nų kunigų. Buvo atvykusių net iš Prancūzijos, Li
bano, Sirijos, Egipto, Amerikos.

■ Popiežius Jonas Paulius II sausio 17 d. turėjo 
pasikalbėjimą su apie 300 susirinkusių žurnalistų.
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Užklaustas apie galimą kvietimą iš Maskvos patri
archo vykti į 1000 m. krikščionybės sukakties mi
nėjimą, popiežius pareiškė, kad jis tik tada galėtų 
vykti j Sovietų Sąjungą, jeigu jam būtų duota ga
limybė susitikti su katalikais ir jeigu Ukrainos ka
talikų Bažnyčia, dabar uždaryta, susilauktų laisvės 
gyvuoti.

■ JAV-se apie 24% vaikų gyvena tik su vienu
iš tėvų.

■ Kanados Šv. Bonifaco fondas už pasitarnavimą 
žmonijai paskyrė premiją akademikui Sacharovui, 
tačiau jis negali išvykti į užsienį premijos atsiimti. 
Ši premija jau buvo įteikta popiežiui Jonui Pauliui 
II, Motinai Teresei, chirurgui dr. Christian Barnard 
už pradėjimą širdies persodinimo operacijų.

■ Vašingtone, prie Aukščiausio teismo rūmų, 
sausio 22 d. demonstravo apie 50.000 žmonių, rei
kalaudami, kad būtų atšauktas Aukšč. Teismo aiš
kinimas, leidžiąs negimusių kūdikių žudymą.

■ Prezidentas Reaganas paskelbė sausio 17 d. 
Žmogaus gyvybės šventumo diena, pažadėdamas 
rūpintis, kad JAV konstitucija ir įstatymai, sau
gantieji žmogaus gyvybę, gintų ir negimusiųjų tei
sę gyventi. Ta proklamacija ir demonstracijos prieš 
negimusiųjų žudymą buvo ryšium su 15 m. sukak
timi nuo Aukščiausio teismo paskelbto aiškinimo, 
leidžiančio abortus.

■ Kinijoje išleistas iš kalėjimo Šanghajaus vys
kupas Kung-Pin-mei, iškalėjęs 30 metų ir dabar 
pasiekęs 86 m. Jam esančios grąžintos visos poli
tinės ir pilietinės teisės. Tačiau tebėra kalinamas 
vysk. Fan Xueyan, nuteistas dešimčiai metų už 
slapčia įšventinimą keleto kunigų. Pernai, lanky
damas Kiniją, Filipinų kardinolas Sin norėjo atlan
kyti kalinamus vyskupus, bet jam nebuvo duotas 
leidimas.

■ Lenkijoje pašventinta viena didžiausių bažny
čių, naujai pastatyta Zdunska Wola mieste.

■ Libano katalikų patriarchas Pierre Sfeir, kvie
čiamas rusų patriarcho, lankėsi Maskvoje. Sovietų 
Sąjungoje išbuvo savaitę. Patriarchas Sfeir yra 
maronitų apeigų.

■ Prezidentas Reaganas sausio 25 d. savo kalbo
je kongrese pasisakė prieš negimusiųjų žudymą ir 
skatino kongresą nutarti, kad mokyklose būtų į- 
vestas maldos susikaupimas.

■ Vilniuje Blaivininkų grupė į garbės narius pri
ėmė Robertą Grigą, Nijolę Sadūnaitę ir Gražulių 
šeimą, pagerbdami jų pasišventimą, ginant žmo
gaus teises.

■ Jonas Paulius II savo antruoju privačiu sek
retoriumi paskyrė Šiaurės Vietnamo kunigą Ngoe 
Thu, 69 m.

■ Nikaragvos prezidentas Daniel Ortega sausio 
29 d. lankėsi pas popiežių. Buvo priimtas, nežiūrint 
paskutiniu laikotarpiu atšalusių santykių tarp san
danistinės vyriausybės ir Vatikano.

■ Ukrainiečiai 1987 m. pabaigoje įteikė Sovietų 
Sąjungos Aukščiausiajai tarybai prašymą, kad būtų 
įteisinta katalikų Bažnyčia Ukrainoje. Ta Bažnyčia 
Stalino įsakymu 1946 m. prievarta buvo įjungta į 
stačiatikių Bažnyčią. Po prašymu pasirašė 1.500 
ukrainiečių.

■ Liurde 1987 m. per šešis mėnesius lankėsi be
veik 600.000 maldininkų, jų tarpe 47.000 ligonių. 
Prie Dievo Motinos apsireiškimo vietos dabar pa
statyta nauja, jau trečia, bazilika. Liurdą daugiau
sia lanko prancūzai, po jų — italai, ispanai, vokie
čiai, anglai.

■ Vengrijos sostinėje, Budapešte, viena aikštė 
pavadinta prieš metus mirusio kardinolo Lekai var
du. Toje aikštėje yra kardinolo Lekai rūpesčiu pa
statyta bažnyčia.

■ JAV-bių kariuomenėje trūksta kapelionų. Už
pildyta tik 66% turimų vietų. Kunigams siuntinėja
mi laiškai, kviečiant karo kapelionų sielovados 
darbui.

■ Čikagos arkivyskupija turi didžiausią skaičių 
įšventintų diakonų — net 585. Visose JAV vysku
pijose yra 8.443 nuolatiniai diakonai. Iš jų 93% 
yra vedę. Daugiausia jie yra tarp 51 ir 60 metų am
žiaus, bet 21% yra tarp 32 ir 40 m.

■ Šv. M. Marijos kongrese Aleksandrijoje, S.D., 
dalyvių buvo netoli 10.000. Vysk. Alb. Marai, iš 
Fatimos, pašventino Marijos koplyčią, neseniai pa
statytą.

■ JAV-se yra organizacija, pasivadinusi “Wings 
of Hope”. Ji jau parūpino 80 lėktuvų misijoms, 
maždaug po 30.000 dol. vertės. Vieną tokį lėktuvą 
dovanojo Gallupo, N.M., vyskupijai. Dabar juo vysk. 
Donald Pellotegan lanko tolimesnes vyskupijos pa
rapijas.

■ Venecueloje yra Šv. Kazimiero miestelis — San 
Casimiro. Ten bažnyčioje, paauksuotame relikvijo
riuje, yra šv. Kazimiero relikvija. Toje bažnyčioje 
buvo pamaldos už Lietuvą. Marija ir Antanas Ru
džiai tai bažnyčiai yra padovanoję statulą ir gra
žiai išsiuvinėtą arnotą. Šį švento Kazimiero mies
telį spaudoje ypač pagarsino dr. V. Dambrava.

■ Ukrainoje komunistai yra uždarę katalikų Baž
nyčią, siekdami ją prijungti prie stačiatikių. Vaka
rinėje Ukrainoje, Lvovo apylinkėse, Kalynivka 
miestely, katalikai unitai turėjo pamaldas Kalėdų 
naktį, kur buvo susirinkę apie 250 ukrainiečių. Įsi
brovę komunistų pareigūnai ėmė šaukti, varyti 
žmones iš bažnyčios. Pamaldos turėjo būti nu
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trauktos. Ta bažnyčia Chruščiovo laikais buvo už
daryta, tačiau tikintieji nuėmė užraktus nuo tos 
savo bažnyčios ir ten turėdavo pamaldas. Katali
kai stengiasi nors slapta palaikyti savo religinį 
veikimą. Jų kunigas Zeleniuk, nuvykęs į Maskvą, 
net suorganizavo spaudos konferenciją, kur buvo 
keliamas religinės laisvės reikalas.

■ Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas išeivi
joje “Mūsų sparnai”, sustojo ėjęs. Buvo įsteigtas 
1951 metais, jo išėjo 63 numeriai. Žurnalo įžangoje 
paskelbta, kad sunegalavus redakcijos nariams, su
stabdomas nuo 1987 m. gruodžio mėnesio. Reiškia
ma vilčių, kad dar galės būti atgaivintas.

■ Lietuvos 11 žmonių su savo parašais pasiuntė 
Michailui Gorbačiovui protesto laišką dėl suvar
žymų, minint Maironio gimimo 125 m. sukaktį.

■ Lietuvoje kun. Jonas Kastytis Matulionis pa
skelbė kvietimą visus lietuvius vasario 7-16 dieno
mis jungtis maldai. Kaip pernai iš Sibiro, taip da
bar jau grįžęs tėvynėn kun. Matulionis kreipėsi į 
gyvenančius Lietuvoje, tremtyje, kalėjimuose, la
geriuose devynių dienų maldai prieš Vasario 16 d.

■ JAV katalikų episkopato tarptautinio teisingu
mo ir taikos skyriaus direktorius kun. William 
Lewers vasario 2 d. pasiuntė telegramą Sovietų ge
neraliniam prokurorui, pažymėdamas, kad Petras 
Gražulis atsisakė vykti į karinius apmokymus dėl 
to, kad jo religiniai ir politiniai įsitikinimai priver
tė tai padaryti. Kun. Lewers paprašė, kad vardan 
tos pagrindinės teisės į sąžinės laisvę Gražulio 
byla būtų iš naujo peržiūrėta. Gražulis buvo nu
teistas 10 mėnesių lagerio.

■ Lietuvoje už atsisakymą eiti į karinę tarnybą 
teisiamas Petras Gražulis savo priešteisminiame 
rašte pareiškė: “Sovietinė ekspansija atėmė ne tik 
Lietuvos teritoriją. Mane, kaip tikintį, liūdina tai, 
kad mano tautos sieloje naikinamas amžinybės 
troškulys, užgrobtos ir išniekintos bažnyčios, už
drausta religinė spauda. Mūsų kunigai — Alfonsas 
Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius — tebelaikomi 
lageryje. J.E. vysk. Julijonas Steponavičius 28 m. 
tremtyje be jokio teismo nuosprendžio. Eiliniams 
tikintiesiems neleidžiama užimti jokių atsakinges
nių vadovaujamų pareigų, įstatymais draudžiamas 
vaikų katekizavimas. Be KGB leidimo jaunuoliai 
negali stoti į dvasinę kunigų seminariją ir t.t. . . 
Noriu išreikšti Dievui begalinį dėkingumą už su
teikimą man jėgos ir ryžto ginti sąžinės padiktuo
tus įsitikinimus. Niekas neprivers manęs sutikti, 
kad jūsų nuosprendis, baudžiantis mane, yra už
tarnautas ir teisingas”.

■ Popiežius Jonas Paulius II paskelbė apie nu
matomus išleisti du dokumentus apie stačiatikybę

ir katalikybę Sovietų Sąjungoje. Tai daroma ryšium 
su krikščionybės įvedimo Rusijoje 1000 metų su
kaktimi.

■ Lietuvių religinės šalpos bei drauge veikiančio 
Lietuvių informacijų centro leidiniai pasiekia apie 
10.000 pasaulio vyskupų, redakcijų, svetimų kraštų 
atstovybių, parlamentarų, mokslininkų, žmogaus 
teises ginančių institucijų, radijo tarnybų. Žinios 
gaunamos telefonu, teleksu ir išvertus persiunčia
mos apie devyniems šimtams komunikacijų šaltinių.

■ Pasaulyje, kaip sausio mėnesį paskelbė “Os- 
servatore Romano”, Vatikano laikraštis, nuo 1985 
m. per metus kunigų skaičius paaugo 391, ir dabar 
iš viso yra 253.710.

■ Čikagoje prel. Ignatius McDermott, Katalikų 
labdaros direktorius, suoragnizavo lėšas, kad už 
pusantro milijono dolerių būtų nupirkti buvusio 
pianinų fabriko rūmai. Jie bus pagrindinai sure
montuoti ir perdirbti, paverčiant juos rūmais bena
miams. Jų tinkamam pertvarkymui reikės dar 5 
mil. dolerių, tačiau tai suplanuota padaryti.

■ Čikagos priemiesty Park Ridge esančios Šv. 
Povilo nuo Kryžiaus parapijos tikintieji gavėnios 
proga surenka specialių aukų, kad už tai Afrikoje 
misijų vadovai galėtų įtaisyti vandens šaltinį ne
turtėliams. Tai buvo daroma ir ankstesnių gavė
nių metu.

■ Vašingtono arkiv. James Hickey buvo pakvies
tas vesti popiežiui rekolekcijas pirmą gavėnios sa
vaitę. Tai pirmas atsitikimas, kad amerikietis būtų 
pakviestas vesti popiežiui rekolekcijas.

■ Vilniuje vasario 14 dienos metu buvo susirinkę 
daug religinių aktyvistų ir Blaivybės draugijos na
rių. Norėjo sudaryti eiseną į Rasų kapines, bet 
milicija privertė išsiskirstyti. Miesto jaunuolis Tuč
kus fotografavo milicininkus ir jų pagalbininkus. 
Milicija norėjo jį suimti, bet minia neleido.

■ Iš Vilniaus pranešta, kad vasario 14 d. buvo 
išjungti telefonai Nijolės Sadūnaitės, Vytauto Bogu
šio, Povilo Pečeliūno, Sasnauskų ir Antano Terlec
ko. Jie buvo laikomi namų arešte.

■ Kun. Alfonso Lipniūno, buvusio Stutthofo nacių 
kalinio, giminės gavo leidimą perkelti jo palaikų 
iš Pucko miestelio, Kašubų žemės, kapinių į Lie
tuvą. Kun. Lipniūnas, susirgęs šiltine, mirė 1945 
m. balandžio 28 d., teturėdamas 40 metų amžiaus.

■ Jonas Paulius II sausio 25 d., užbaigiant mal
dų savaitę, Šv. Pauliaus bazilikoje pareiškė, kad 
norėtų aplankyti stačiatikius, bet tik jeigu galėtų 
aplankyti ir katalikus Ukrainoje, Lietuvoje ir Ka
zakstane. Pamokslą sakė, užbaigiant maldų savai
tę už krikščionių Bažnyčių susijungimą.

Juoz. Pr.
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Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams 

500 dol. aukojo Lietuvių Fondas.
40 dol. aukojo kun. K. Gulbinas.
Po 25 dol. aukojo: Brighton Parko Lietuvių namų savininkų draugija, A. 
Babickas.
Po 20 dol. aukojo: P. Burokas, kun. J. Pragulbickas.
Po 15 dol. aukojo: A. Sutkuvienė, J. Jodelė, R. Boris, I. Nausėdas.
12 dol. aukojo Pr. Butkuvienė.
Po 10 dol. aukojo: G. Baradas, J. Zalagėnas, B. Morkūnas, J. Daukaitė, 
P. Kaufmanas, V. Sinkus, K. Rimas, R. Misiūnas, V. Poderys, A. Svo
telis, S. Kasnickas, K. Aglinskas, B. Stamgenberg, S. Leikus, A. Balei
šis, Samuolienė, A. Grigalauskas.
9 dol. aukojo J. Bujauskas.
8 dal. aukojo A. Underys.

Po 5 dol. aukojo: J. Miltenis, E. Jokubkienė, S. Strokienė, M. Vygantas, 
E. Arlauskas, F. Česonis, E. Tutinas, K. Jakštas, A. Baleišis, J. Gaspe
ras, A. Šembrotas, S. Grigaliūnas, P. Simanauskas, A. Barzdukas, M. 
Andriušienė, J. Stasiūnaitis, V. Snielienė, A. Saulis, V. Skabeikis, A. 
Smolinskas, S. Nyerges, F. Rajeckas, V. Kezinaitis, L. Aleksienė, V. 
Bubnienė, A. Jadviršis, M. Macevičienė, E. Pajeda, G. Ažubalis, M. 
Jurgutis, A. Pocius, I. Smieliauskienė, R. Banionienė, V. Žebertavičius, 
A. Janušis, J. Matulaitis, A. Baronaitis, M. Kapačinskas, L. Stasiūnienė, 
A, Stukas, V. Valkavickas, A. Sirutis, R. Andrijauskienė, A. Drazdys. 
Po 3 dol. aukojo: H. Moliejienė, G. Bajorūnas, J. Rutka, G. Valaitis.
Po 2 dol. aukojo: M. Sturonas, A. Lietuvninkas, S. Ilginis, R. Petronienė, 
E. Nemickienė.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ
Balandžio 17 d. buvo tradicinė “Laiškų lietuviams” metinė šventė ir 

premijų įteikimas konkurso laimėtojams. Apie visa tai parašysime atei
nančiame numeryje. Šių metų konkurso premijų mecenatai buvo: Dr. 
A. Prunskienė — 400 dol., Gražina Liautaud — 250 dol., Vanda Pruns
kienė — 200 dol., Jūrų skaučių “Nerijos” tunto “Nendrių” įgula — 200 
dol., Ona Siliūnienė — 200 dol., Skautų filisterių Čikagos skyrius — 100 
dol., S. Rudokienė — 100 dol., R. Andrijauskienė — 100 dol., J. ir B. 
Jankauskai — 100 dol.

Visiems mecenatams esame nuoširdžiai dėkingi. Jau turime mece
natų ir ateinančiam konkursui. Prel. J. Prunskis paaukojo 2000 dol., 
kad, šiuos pinigus įdėjus į banką, gautas pelnas už procentus būtų pre
mijoms. Tad manome kiekvienais metais gauti apie 150 dol. Prelatui 
nuoširdi padėka. Apie kitus mecenatus pranešime birželio mėnesio nu
meryje.
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