
Kuo ser.o buliai švęsdavo Raso3 c.rba~kaip ' 
dabar vadina, Joninių šventę. Ši šventė išlikusi 
nuo seniausių laikų. Ilgiausios dienos šventė, 
kaip ir daugelis kitų, yra susijusi su žemdirbyste. 
Birželio pabaigoje prasidėdavo kaitros bei lietūs 
su kruša, tad žemdirbiai garbindavo žemės deivę 
Barbą, kuri tramdydavo šias Jėga3. Vyrai prida 
mėnesį pradeda- o lankytie karčiamoso, o moterys 
ir merginos npdainuodamos darbą laukuose ar gat
vėse šoko susiėmusios už rankų. Per šią šventę 
ypatingas dėmesys buvo skiriamas vandeniui. Joni
nių dieną maudytis eidavo visi: sveiki ir sergan
tys, kadangi buvo tikėta, kad vanduo atneša svei
katą bei gyvybę. Taip pat prausdavo gyvulius. Per 
šią šventę lietuviai garbindavo Rasą. Rasa buvo 
vaizduojama kaip antgamtinė būtybė. Žmonės tekėda
vę, kad kuo smagesnė šventė ryte, tuo didesnis der
lius bus tais metais. Tą rytą merginos atsikeldavo 
labai anksti. Eidavo nusiprausti rasa ir vėl gulda
vo. Jcs tikėdavosi suuapfnToti savo būsimą vyrą. 
Šventės išvakarėse b vo renkamos žolės,mat tikėda
vo, kad surinktos žolės turi nepaprastą gydomąją 
galią. Todėl švenčių išvakarėse merginos eidavo 
rinkti žalumynų - kupolisuti. Ši3 paprotys atėję3 
iš senų senovės. Rasos šventėse buvo ir vainikų
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pynimo paprotys.~ Merginos “juoo pindavo iš surinktų 
žalumynų. Per šią šventę merginos burdavosi. Daug 
burtų yra susiję su vainiku. Merginos tylėdamos pri
rinkdavo devynių rūšių žolynų ir nusipįrfdavo vaini
ką. Paskui mesdavo per save į medį^'K-li^iJl kartą 
vainika.s užsikabina ant medžio j/tai po tiek motų 
tikėdavosi ištekėsią. Vainidęa'pynimas per šventę 
ne šiaip pramogos,o rituylus. Vainikas simbolir-’o- 
ja saulę,šviesą. Žmonės ypač garbindavo Saulę. Pir
miausia buvo norimapagerbti į žiemai prigestančią 
saulę. Todėl,garbindami saulę, žmonos jai dėkodavo 
už derlii^už šilumą ir 1.1. Antra saulės garbinimo 

, priežastis - jos kaip grėsmingo antgamtinės jėgos . 
Žemdirbiai prašydavo Saulės neišdeginti pasėlių,ir 
suteikti ramybę, gyvybingumą. Baigiantis šventei 
vakare buvo kūrenami laužai. Laužavietei buvo pa
renkama vieta po liepom prie upių ir ežerų. Prie 
jo būdavo šokama, dainuojamos kupolinių dainos. 
Vienas svarbesnių ritualų - tai šokinėjimas per 
laužą. Rasos šventė - laužo ugnis, žmonių tikėji
mas, apvalanti no tik materialinę, bet ir morali
nę prasme. Apeiginiame lauže mūsų protėviai auko
davo aukas savo die'vems. Ši šventė susiformavo 
pirmykštėje visuomenėje. Ji išliko, bet nebe tokia, 
kaip anksčiau. Tad nuo m̂ Jcų priklauso, ar mėsų 
vaikai ir anūkai tęs šią seną tradiciją.

Saulius

Saulėtą gegužės dieną išsiruošėme aplanky
ti šv.Petro ir Tovilo bažnyčią. Savo pasakojimą 
VVBKr-crnas pradėjo gražia legenda. Esą čia kadai
se atsidangino milžiniškas jautis ir, atsigėręs 
ežero vandens, atsigulė nusnūsti. Miegota ilgai- 
viršun susidarė kolna3, nnt kurio 1445 m. žmonės

pastatė medinę bažnyčią. 0 jauti3 ris dar miega - 
pridėjus ausį prie žemės galima išgirsti plakant 
jo širdį. Medinė bažnyčia gyvavo beveik du am
žius (ir debar ją-mena medinis paminklėlis bu 
užrašu). 0 šalia jau 1SS5 n- išaugo graži, dide
lė mūrinė Bv.Petro ir Povilo bažnyčią. Jdonu,kad



ji turi savo gynybinių bokštelių su Šaudymo an~ 
gonio.ro bažnyčia įrengti rūsiai,seniau skirti ' 
kilmingiems laidoti (epio tai byloja dvi čia esan
čios kriptos).

Toliau po bažnyčios vidų vedžioti pradėjo 
dekanas. Įėjus į zakrastiją, pimiausia pamatėme , 
du maoų akini nuostabius paveikslus - "Kristų 
karsto" ir "Paskutinį teismų"..Pastarasis seniau 
kabėjo senųjų kapinių medinėje koplytėlėje, kuri, 
tik iavežu3 paveikslų,sudegė. Kūrinių autoriai 
nežinomi.

... laiptais pakilome į antrų aukštą. Apro
dęs puikius bažnyčios vargonus,dekanas nusivedė 
mus po stogo oolueniu. tie vienam drebėjo sirdis 
vaikštant ant linguojančių lontų ar nuklydus kur 
į tamsų kampų! Iš čia.patekome į aukščiausių Lie
tuvoje (arti 70 m.) bažnyčios bokštą. Jame seniau 
buvo keturi ir net penki varpai, kurie vėliau 
arba buvo išvežti, arba dingo per gaisrus ir ka
rus. Du r.auji varpai, išlieti 1936 ei., per Ant-T 
rųjį pasaulinį karų buvo paslėpti nuo hitlerinin

kų ir užkasti į žemę. Vienas jų įmontuotas į vick 
tų 1956 m., tačiau antro varpo niekaip negalėjo , 
rasti. Pik 1970 m. atsitiktinai užtiko kasant 
pamatus namui. Varpas įkeltas į bokštų, bet ‘.noį- 
montuotas..

Išklausius šią varpų istoriją, dekanas mums 
pasiūlė užlipti aukštėliau. Ilgai metaliniais 
laipteliais sukome ratus į viršų, lietėme ran
komis pakabintų varpų, aikčiojome, žvelgdami 
pro langelį į žemai pasilikusius Šiaulius. Vie
nas mūsų pajuokavo: -„Tik dabar įsitikinau, 
kad Šiauliai - didelis miestas!1'

0 netrukus juokų pakeitė rimtis - bažny
čios bokšte į savo gretas priėmėme penkias iner- 
:ga.ite3.Kau j ai iškeptos godiminaitės žomyn lipo 
jau su gintarėliais rankose...

Tuom ir baigėsi mūsų maža ekskursija po
ov.Petro ir Povilo bažnyčių. 0 spręsti, kas
geriau - lindėti namuose a:: po truputį kopti
laiptais į viršų,- 'pfjfrcĮ&ZMU. "
----------------  (j OrintaY

Į pietus nuo miesto prieš karų žliugsėjo niū.- 
ri vietovė, apaugusi krūmokšniais.Tai buvo garsių
jų Tyrulių pelkių dalis PiktmiSkiu vadinamai.Kuo 
senų senovės ji garsėjo laukiniais paukščiais ir 
paslaptimis: naktimis ugnolė3 klaidžiodavo, kaž
kas patamsy rėkdavo (gal todėl ir "Rėkyva" tokį 
vardų gavo?). Baisių ir protu nepaaiškinamų dalykų 
buvo pasakojama apie šią vietovę: ' __________

ros pašiurpo, veidai pabalo. Vienas buvo drąsesnis 
čiupo rusenantį modėgalį ir vožė per snukį. Galva 
tik : "Kuked!Buked!ti'uked! "... " ir nukedėjo per 
brūzgynus atgal. Per naktį pražilo vyrai...

Kartų vyrai naktigonėje kūreno laužą. Traškė
jo degančios šakos, apllnkuVjbvif/o vėja3, lingavo 
skurdūs medeliai, liesų krūmų vytys, dangumi bėgo 
pilki debesys, nejauku... Staiga nuo ežero pusės 
iš berkštyno pasigirdo tarsi žmogaus balsas, kuris 
vis artėjo: "Atkod!Atkod!AtkodIVy^ai suakmenė
jo iš siaubo, kai prie laužo atkodėjo, atšokavo 
žmogaus galva, kuri išsiviepė ir ėmė žiūrėti į ug
nį. Vyrai r.ė krust - kojas baimė paralyžavo, nuga

lėtai labai senais laikais, gal dar prie ’ 
Vytauto Didžiojo, por Pikt;niškį buvo galima persi- 
gauti tik siauru takeliu,- tokį pasakojimų radau 
senoj (L spaudoJ e. Negera tai buvo vieta, pikta. Pa- ' 
čiaao tako viduryje,ant kalvelės aukštumėlės vieti
niai plėšikai turėjo smuklę. Retas keleivis galėda
vo apeiti jų.,Jojo lankydavosi ir pakeleiviai,ir 
medžiotojai, ir vietiniai gyventojai.Pasakojama, 
kad pastarieji labai nekęsdavo svetimųjų. Kad jais 
greičiau galėtų nusikratyti, provokuodavo, vaikščio
davo aplinkui nu atsirišusiais vyžų apy,varais, kad ' 

-svetimšalio užmintų ir jį galėtų "teisėtai" .prilup—  
_ti.__T°dol nuo senųjų^laikų 6i vio^/visojo apylinkė-



^jo carai,■į) kaip plėšikų, "galvariezų" būstinė. Daug 
nokę‘*'.ų aukų būro nuskandinta polklų akivaruose.
Aplinkiniai gyventojai dėl nuolatinių plėšikavimų
_ir žudynių, praminė Jų Piktaiškiu. _ _    __

Įdomu paminėti, kad tokį būdą ieškoti
kliaučių at3iriau3 apyvorus, vėliau plačiai nau
dojo Šiašėo šaunuoliai ir Šiaulių turgaus rauooi-
k03.   _ '

Štai kitas baisus atsitikimas: keli vyriš- 
kini nutarė apsinakvoti apleistame mariniame na
mo, kuriamo dabar Įkurtas sandėlis. Keturi tuojau 
pat užmigo ant ąsloo, prikreiktos šiaudų, o vienas 
pasilypėjo aukščiau.Jo miegas neėmė. Jis viską ma-' 
tė ir štai kr, papasakojo: apie vidurnaktį tarpdu
ryje pasirodė keistą būtybė ilgomis, kaip paukštis 
kojomis,bet kaip žmogus. Prie vieno pasilenkė ir 
sakė:"Ta3 užpočėtyts!". Prie kito pasilenkė:"Tas 
irgi užpočėtyts!". Prie trečio pasilenkė:"Ir tas 
užpečėtyts!Prie ketvirto pasilenkė ir sušuko:
"0 ta3ji<^žpečėtytc. !". Čiupo miegantį vyrų už 
'kojų ir bliežė į žemę. Taip ryte ir rado: galva 
įbesta Į žemę, o kojos viršuje styro...

darinės. Gi naktį ,o siaube!- už lnnę;o ir į gry
čios sienas kažkas pradėjo beloti, krabždėti, ba
udoti, ūbauti: ."Atiduok mano kiaulę! Atiduok mano 
kiaulę!..." - tik paryčiui nutilo. Visą naktį pra
sėdėjo susispaudę, susigūžę pirkios gyventojai. 
Ryte nu visa rėčka Zuvį-kiaulę nunešė ir įmotė Į 
vandenį. Hodera pykti3 su Piktmlškio dvasiomis.

Kartą Rėkyvos ežero žvejai ištraukė keistą 
žuvį. Žuvis kaip žuvis, tik vietoj žiaunų - kiau
lės snukis. Ir kojos matyti. Parnešė, parvilko į į 
namus,‘padėjo į rėčką, užpylė druskos,- rytojišą-

Vėliau, kai žmonė3 pradėjo Piktmiūkyjo dur
pes kasti, astralinės pabaisos dingo, planai nu
stelbė. Gaila... Važiuojant pro apleistus buvu
sios durpių įmonės pramoninius pastatus mano vi
suomet apima piktjausmi3. Korisi, kad šių apsilei
dusių fasadų šeimininką l:as nors atkedėjęs bliež- 
tų į žemę. Įdomu pažymėti, kad čia, pagal senųjų 
žmonių pasakojimus ir stovėjusi toji plėšikų kar- 
č©.ma.

Piktmiškio durpynas , pramoniniu badu buvo
pradėtas eksploatuoti apie 1922 metus. I.uo tų 
.metų šios vietovės piktas gar3a3 pradėjo rimti. 
Neįdomius pasakojimus pasakoja ir dabartiniai * 
"Vyturio" kolektyvinio sodo gyventojai: tai 
kažkas kažkam braškes nuraškė, tai kažkokį va
gišių vyrai sode sugavę keturias dienas uždarę 
neėdusį laikė... Sumiesčionėjo Piktmiški3, dingo 
poezija.

Ne mažiau įdomi ir kita kelio į Ilėkyvą pusė. 
Degimai - taip vadinasi vietovė esanti toliau 
nuo vieškelio, vedančio link Bačiūnų. Dabar - 
tai gerokai nusausinta pelkė, epžėluoi mišku. 
Istoriniais laikais ten buvo nepraeinami liūnai. 
1957 metais Rėkyvos durpių įmonės darbininkai, 
kasdami durpes, aptiko kūlgrindą - slaptą seno
vės lietuvių kelią per pelkes, vedusį, kaip sa
kydavo žmonės, link Salduvės. Kelias buvo grįs
tas 2-2,5 metrų ilgio rąstais. Atvykę "Aušros" 
muziejaus darbuotojai šalia kūlgrindos rado ieti
galį.. .

Žilą senovę mena mūsų kraštas- 
Su laiku Piktmlškis pavirs vandens parku, 

ekologiniu draustiniu. Abejoju, ar civilizuotoje 
aplinkoje .galės veistis neaiškios senovinės 
baisenybės.

Mūsų ainius gąsdins baisesni baubai, kuria
mi mūsų civilizacijos.

VILIUS
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Cogužė3 7 dienų yilniujo įvyko Lietuvos eodi- 
minaičių didysis scnbūi*įs. Iš Šiaulių į Jį išvyko 
A gadiminaičiai. 2arabūri3 prasidėjo 10 val. Kalbė
jo cvočiai, godinlnaičiai,kitų judėjimų ir organi
zacijų atstovei. Nuskambėjo daug šiltų žodžių, svei
kinimų, kvietimų, pasiūlymų... Išsekus kalboms gedi- 
mir.ničiai davė priesaikų. Po to sekė Lietuvos godi- 
rainalčių statuto svarstymas, uv.MišiosNArchikated- 
rojo, kunigaikščio ir kunigaikštės karūnavimas.
Atrodo .viskas vyko sklandžiai, bo Jokių kliūčių^
Argi? Aš esu visai kitokios nuomonės.

Pirmoji "kalbų" dalis praėjo normaliai.Viskas/X 
prasidėjo statuto svarstymo metu.Buvo pradėta"pils- 
tyti iš tuščio į kiaurų", ginčai atrodė epgallėti- 
nai kvaili,aktyviai pasireiškė ...S-7 notų vaikai, 
kurie taip pat turėjo balsavino teis#.Letai nema
lonus ta3 faktas, kad statute labai išaukštinama 
pagonybė, 0 ką daryti gediminaįšiui - krikščioniui?
Juk jis begali turėti tik vieną Dievą!

{nirtingi ginčai įsiliepsnojo svarstant gedi- 
miaaičių šūkius. Vilniaus godiminaičiai įnirtingai

Apleisi- neteksi. (Konfucijus)

)
priešinosi kitų miestų atstovams, kurie norėjo 
aukštinti no vien Vilnių,rtot ir savo gimtąjį mies
tą. Priešiškais šūkiais/buvo sutiktas toks punktas: 
"Codiminaitis privalp^zinoti Lietuvos ,Vilniaus,o 
ypač - gimtojo miešto istoriją". Toko išbraukti 
žodelį"ypač",dėl kurio buvo ginčytųsi 10 min.

Lietuvos godiminaišių kunigaikštis turėjo pats 
sau išsifinkti kunigaikšty. Jau prieš mėnesį visi 
žinojo,kad kunigaikštį'” bus Kari ja. Ir štai prieš par' 
Krivūlę kunigaikštis nusprendžia,kad kunigaikšti- 
būti Marija nebetinka, ir Ja tap3 Daiva. Kaip paaiš
kinti tokį kunigaikščio nepastovumą? Kas dėjosi 
Marijos šii-dyje? Tikiuosi’..,kad Vilniaus gediminai- 
čiai, perskaitę mano nuomonę,nepradės "Geležinio 
vilko" puslapiuose skaičiuoti Marijos tikras ir is-r 
galvotas "nuodėmes".Nuo to Marijai bus ne geriau.

Nepatiko rnan _ir̂ godiminaišių valdymo struktūra. 
Labai jau viskas panašu į biurokratinį valdžios 
aparatų. Daug kur šioje organizacijoje yra trū
kumų, nesklandumų.

Gal būt ir aš kai kur neteisus? Klysti - ___
žmogiška.

Šimuliai
TOMAS

Nukovęs beginklį lygus žmogžudžiui (D.L.K. Gediminas)

Jei mes griauname Tėvynę, griauname save (Leonardo de Vinči) 

Kas gyvena savo tautai- gyvena visai žmonijai ( A.Voldemaras) 

Vienoj vietoj gulėdamas ir akmuo apželia.

Nesigirk eidamas į mūšį, bet girkis grįždamas iš mūšio. 

Paskutinį ir šunes puola

k
Mūsų telefonas JE-05-86-, Bartiius,
2354§b Šiauliai,Karecko 14-7, Orinta Andrulytė
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