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Sveiki, uolieji mūs Skaitytojai ir Bičiuliai,

po vasaros atostogų (ar darbų) vėl sugrįžtantys 
prie „Artumos“! Tikriausiai būsiu visiškai neorigina-
lus išsitardamas, kad vienos sunkiausių dienų me-
tuose man būna po atostogų pirmi darbadieniai... It 
po saldaus sapno atsibusti niūrų rytą... Na, bet ką gi 
čia dejuosi, vartaliosies – reikia kuo greičiau keltis, šaltu vandeniu ap-
sipilti ir pirmyn prie darbo! O jeigu dar ne tik kavos užsiplikysi, bet 
ir su Dievuliu bent kelias minutėles pasilabinsi – žiūrėk, diena visai 
skaniai pakvips beigi nušvis! Tikiuosi, kad ir šioji „Artuma“ pasitar-
naus Jums tuo išsigiedrijimo klausimu.

Taigi, nujausdami, kaip nusiteikę gyvensime po vasaros, ir užbaig-
dami mūsų kelionę per septynias didžiąsias nuodėmes bei gražiausią-
sias dorybes, šiame numeryje privalome pasvarstyti apie tinginystę ir 
uolumą. Ir žinote, mielieji, turiu prisipažinti, kad ir vėl aš pats buvau 
nustebintas: ne taip čia viskas paprasta ir aišku, kaip iš pirmo žvilgsnio 
gali pasirodyti, nes iš tiesų ir iš mūsų autorių pasirodo, jog kai koks 
tingumas – visai nenuodėmingas, o uolumas – ne visad dorybingas... 
Na, bet neišduosiu iškart šio numerio paslapčių, o pasinaudosiu netgi 
puikia proga uoliai patinginiauti ir daug šįkart negražbyliausiu.

Tačiau prieš atsisveikindamas turiu Jūsų labai atsiprašyti – šį sykį 
dėl to, ko šioje „Artumoje“ nerasite... Taip, pripažįstu, jog šį rugsėjį 
Lietuvoje nerašyti apie krepšinį turbūt prilygsta baisiai nuodėmei, to-
dėl sakau: pardon! Ir tai visai nereiškia, kad nemėgtume krepšinio ar 
bijotume kaip konkurencinės religijos – anaiptol: septynerius nuos-
tabius vaikystės metus praleidau žalgirio sporto mokyklos šventovėje 
ir vertinau šią šaką, labiausiai už jos kone krikščionišką bendruome-
niškumą bei nuolat lyg į Dangų keliamas rankas... Ir vis dėlto sakau 
pardon, tačiau jau tiek bus žodžių šituo klausimu pasakyta, kad mums 
tebus leidžiama ir šituo reikalu patinginiauti. 

Telieka tart apie viršelį. Ar žinote, kad rugsėjo pradžioje Švenčiau-
siosios Mergelės užgimimą švenčia ne tik senolė Šiluva ir beveik prisi-
kėlusi Labanorinė, bet ir Trakinė? Taip, tai – Trakų Dievo Motina. Kaži 
ar daug kas žino, kad tai – pirmoji mūsų tėvynėje ikona, vainikuota 
popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis, suteikiant jai Ligo-
nių Užtarėjos titulą. O be to yra žinoma, kad ją gerbė ir katalikai, ir 
stačiatikiai, ir netgi Vytauto Didžiojo pavaldiniai vietos musulmonai. 
Na, o užvis nuostabiausia, kad ji – Lietuvos Globėja! Taigi, kiekvieno 
mūsų, net ir krepšininkų! (Tik kaži ar jie tai žino?) Svarbiausia – Jūs 
žinote ir tuo pasinaudosite.

Už galutinę pergalę! 
Jūsų, uoliai tingus, Chmieliauskas Darius


