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Šiame numery: 
Artimas, bet nepažįstamas senasis 
Vilniaus universitetas. 
Palaimintųjų ir šventųjų skelbimas — 
pokalbis su kun, dr. J. Vaišnora, 
arkiv. J. Matulaičio beatifikacijos 
bylos vedėju* 
Lietuva 1816 -1818 metais — kokie 
ja mate anglas R. Pinkertonas. 
Sursum corda — is naujesniosios 
voldečiu ir austru poezijos. 
Mirė rašytoja Ieva Simonaityte. 
Kultūrine kronika. 

PALAIMINTŲJŲ IR ŠVENTŲJŲ SKELBMAS 
Pokalbis su kun. dr. J. Vaišnora, arkiv. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos bylos vedėju 

• 
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Artimas, 
bet nepažjstamas 
senasis Vilniaus 

universitetas 

Vilniaus universiteto įsteigimo 
400 metų sukaktis 

Ateinančių metų suvažiavimas 
yra skiriamas paminėti labai re
tą ir didelę sukaktį: Vilniaus 
universiteto {steigimą. Tačiau Ši 
sukaktis, kurios paminėjimo ver
tai LKM Akademija imasi, nėra 
lengvai atliekamas uždavinys. 
Vilniaus universitetas yra kartu 
mums labai artimas ir labai to
limas. Jis nuo mūsų yra atskir-

Pastaruoju metu tiek spaudoje, 
tiek susirinkimuose bei pokal
biuose keliama mintis, kad rei
kia daryti žygių, jog būtų paskelb
ti šventaisiais arkiv. Teofilius Ma
tulionis, Mečislovas Reinys, vysk. 
Vincentas B^risevičrus, prof. Pra
nas Dovydaitis, dr. Ignas Skrups-
kelis, Marija Pečkauskaitė ir ki
ti. Pasaulio Lietuvių katalikų 
bendrijos valdyba paskelbė atsi
šaukimą, ragindama rinkti minė
tų kandidatų į šventuosius raš
tus, laiškus, atsiminimus ir siųsti 
visa tai dr. P. Kaladei į Bostoną. 
Be to raginama intensyviai mels
tis, kad Dievas regimais ženklais 
parodytų tų asmenų šventumą. 
Taigi šis klausimas jau gauna 
tam tikrą konkrečią formą. Ta
čiau žinome, kad kandidatų į 
šventuosius bylos yra sudėtingos 
ir ilgos. Todėl kreipėmės į kun. 
dr. J. Vaišnorą, Dievo Tarno ar
kiv. Jurgio Matulaičio beatifika
cijos bylos vedėją, prašydami 
smulkiau paaiškinti, kaip tokios 

Lietuvių Katalikų mokslo aka
demijos uždavinys yra padėti Lie
tuvių tautai susiorientuoti jos gy
venamoje situacijoje. To uždavi
nio negali išvengti ir šios Aka
demijos suvažiavimas, kuris yra 
ruošiamas ateinančiais metais 
Chicagoje Darbo dienos savait
galyje. Kadangi tai yra katalikų 
akademija ir jos, kaip tokios, su
važiavimas, tai lauktina, kad 
šiam orientaciniam uždaviniui 
atlikti būtų ypač pasinaudota ka
talikiškomis vertybėmis. Tai ne
reiškia, kad katalikai mokslinin
kai užmerktų akis prieš tai, kas 
šiandien yra kitų daroma pasau
lyje Tačiau lietuviška visuome
nė tiek šiapus, tik anapus uždan
gos laukia autentiškai krikščio
niško mokslo žodžio, atsakančio 
į tą patirtj, kurią Lietuvių tauta 
yra išgyvenusi. O ta patirtis yra 
didesnė ir reikšmingesnė, taip 
kad nebus patenkinama atmesti
nais atsakymais. Dviem atžvil
giais ši patirtis yra kolosalinė: ir 
kraštutiniais išgyvenimais ir ge
ografišku išplitimu. Kraštuti
niais išgyvenimais reikia lai
kyti tas patirtis, prasidedan
čias tautos sąmonės pabu
dimu, nepriklausomybės su
kūrimu, jos praradimu ir dviem 
skirtingais pavergimais: komu
nistiškuoju ir nacistiškuoju. Geo
grafišku išplitimu reikia supras
ti tą lietuvių tautos kontaktą su 
pasauliu, kuris faktiškai yra apė
męs kone visą pasaulį: nuo Sibi-
biro iki Naujosios Zelandijos. 
Kalbant šitokiai visuomenei, joks 
senų formulių pakartojimas ar 
jų atmetimas nebus priimtinas. 
Si visuomenė laukia rimto skel
biamo mokslo pagrindimo ar jo 
sukritikavimo. Mūsų visuomenė 
dėl to yra labiau kritiška negu 
bet kuri Vakarų visuomenė, kuri 
nėra išgyvenusi tokių milžiniš
kų dvasinių šuolių ir geografinių 
tolių. 

kė į pateiktus klausimus. 

— Kadangi žmones palai
mintaisiais ir šventaisiais skel
bia popiežius, tai daug kam atro-

tas visa eile tvorų. Aš čia noriu,, 
paminėti bent tris tvoras, kurias I ^ l o s ****** .tęsi.amo
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reikia peršokti, norint dvasiškai! ? t a ~ 
rasti priėjimą prie Vilniaus uni
versiteto. Tos tvoros yra: 1. Lo
tynų kalba, kuri bent porą šim
tų metų buvo to universiteto 
dėstomoji kalba; 2. Lenkiška kul
tūra, kuri pirmiau rado priėjimą 
prie Vilniaus universiteto negu 
mes, ir dėl to lenkų kalba yra 
daugiausia knygų apie šį univer
sitetą; ir 3. Mums yra svetima 
pažiūra į mokslus, į visuomeninį 
ir kultūrini gyvenimą, kuriame 
šis universitetas apie pustrečio 
šimto metų reiškėsi. Tik šis už
tvaras nugalėjus, mes galėtume 
manyti, jog esame radę priėjimą 
prie Vilniaus universiteto 

do, kad užtenka tik siųsti su gau
siais parašais prašymus popiežiui 
ir jis tuos prašymus patenkins. 
Ar toks kelias yra galimas? 

— Tiesa, popiežius savo apaš
tališkuoju ir neklaidingu autori
tetu skelbia palaimintuosius ir 
šventuosius, bet tai daro tik po to, 
kai tam reikalui kompetentinga 
kongregacija praveda ilgą ir su
dėtingą kandidato gyvenimo, do
rybių ir stebuklų tyrimo bylą 
arba procesą. 

Šia proga tenka paminėti, kad 
tokios nuomonės apie popiežiaus 
galią būta jau ir seniau. Dar 1900 
m. JAV lietuviai kreipėsi į pop. -
Leoną XIII raštu "Balsas lietuvių 
į Sv. Tėvą Leoną Xni", prašyda
mi, kad į šventųjų skaičių būtų 
įrašyti Žemaičių vyskupas Mer
kelis Giedraitis (1536 - 1609) ir 
pirmasis lietuvis misininkas jė
zuitas Andrius Rudamina (1595 -
1631). Bet tas prašymas liko tik 
pageidavimu be jokių pasekmių. 

— Ar yra kokie įstatymai, 
nuostatai, pagal kuriuos turi būti 
vedamos palaimintųjų ir šventų
jų bylos? 

— Popiežius Benediktas XTV 

bent apie tą visuomenę, kurioje 
universitetas veikė ir kuri veikė 
tame universitete. Nors tai yra 
vieno lenkiško veikalo lietuviš
kas atpasakojimas, bet tai buvo 
mums, nemokantiems lenkų kal
bos, vienintelis šaltinis apie 
anuos laikus. 

Tačiau šių užtvarų nugalėji
mas nėra be pavojų. Šių užtvarų 
studijavimas ne kartą grasina 
vienai ar kitai mūsų saugomai 
pažiūrai. Nepaisant to, Vilniaus 
universitetas mus vilioja, kaip vi
sa tai, kas savo. Taip štai Lietu
voje R. Plečkaitis paraše plačią 
studiją pavadinta "Feodalizmo 
laikotarpio filosofija Lietuvoje". 
Tai faktiškai yra Vilniaus uni
versiteto mokslų ir profesorių 
studija. Neskaitant ten primaišy
tų priverstinių dalykų, ši studi
ja yra geras įvadas ir mums; ji 
buvo gerai įvertinta ir išeivijoje. 
Čia prisimintina P. Rabikausko 
recenzija "Aiduose", ši knyga liu
dija, kad dėmesys Vilniaus uni
versitetui yra gyvas ir Lietuvoje, 
nepaisant keleriopai nepalankių 
jam nuotaikų. 

Mūsų liberaliniai sluoksniai, 
nors būdami formalioje opozici
joje Vilniaus universiteto dva
siai, buvo tiek atviri, kad šio 
milžiniško reiškinio negalėjo 
praeiti nežiniomis. Ir taip didelis 
lietuviško liberalizmo vadas dr. 
Jonas Šliūpas jau 1909 metais 
čia pat Cbicagoje išleido knygą: 
"Gadynė šlėktos viešpatavimo 
Lietuvoje", ši knyga, nors nėra 
apie Vilniaus universitetą, bet 

Mes katalikai, galima sakyti, 
buvome aplenkti pakelyje į Vil
niaus universitetą ne tik liberalų, 
bet ir komunistų. Mes buvome 
per daug persiėmę ta lietuvišku
mo samprata, kuri kūrė nepri
klausomą Lietuvą ir kuri joje kū
rėsi, kad tiesiog neradome reika
lo leistis į šią, ne vienu atžvil
giu mums svetimą sritį. 

Būdingas yra vienas epizodas 
iš Antrojo LKM Akademijos su
važiavimo Kaune, kuris liudija, 
kaip mes esame toli nuo šio uni
versiteto. Ten prof. Pr. Kuraitis 
skaitė paskaitą apie lietuvių tau
tos filosofiją ir joje apsistojo prie 
poros Vimiaus universiteto filo
sofų, kurie yra susilaukę tarptau
tinio garso. Tačiau auditorijos 
jis nebuvo gerai priimtas. Po pa
skaitos buvo jam prikišta, kad 
klausytojai laukė jo filosofinio 
svarstymo apie lietuvių tautą, o 
ne apie filosofus, kurie nei idė
jiškai, nei kalbiškai su lietuvių 
tautos aspiracijomis nieko bend
ro neturi. 

Šis epizodas liudija, kad kelias 
į Vilniaus universitetą, bent į tą 
jo laikotarpį, kuris dar tilpo Di
džiosios kunigaikštijos ribose, 
nėra lengvas, šiek tiek lengves
nis priėjimas bus prie tos jo veik
los, užtrukusios kokia 30 metų, 
po Didžiosios kunigaikštijos pa
dalinimo, kurioje jau buvo atsto
vaujama ir mums daugiau priim
tinoms ir suprantamoms idė
joms. 

Ar ateinantis Lietuvių katali
kų mokslo akademijos suvažiavi
mas mums nuties kelią į senąjį 
Vilniaus universitetą, klausimas 
pasilieka atviras. V. Bgd. 

Kazimieras — lietuvių liaudies skulptūra, Alsėdžių apylinke, Telšių aps. 

1744 m. anksčiau tuo reikalu iš
leistus įstatymus sutraukė į vie
ną veikalą "Apie Dievo Tarnų 
beatifikaciją ir palaimintųjų ka
nonizaciją". Pagrindiniai šio vei
kalo nuostatai buvo įjungti į 
1917 m. Bažnyčios teisių kodek
są (kan. 1999-2141). Jų griežtai 
laikomasi beatifikacijos ir kano
nizacijos bylų vedime. 

— Ar po Vatikano U Susvin-
Hmo, kai visose srityse daromos 
reformos, ir beatifikacijos bylų 
eigoje yra padaryta kokių pakei
timų, atmainų? 

— Praktikoje kai kas supras
tinta, pvz. raštų, aktų kopijos, ku
rios turėjo būti ranka perrašo
mos, dabar jau gali būti daro
mos arba rašomąja mašinėle ar
ba fotokopijos būdu. Bet svar
biausia atmaina — pop. Pauliaus 
VI 1969.111.19 apaštališkasis laiš
kas, kuriuo beatifikacijos bylos 
suprastinamos, sutrumpinamos 
ta prasme, kad dabar bus ne du 
procesai (informacinis ir apašta
liškasis), o tik vienas, vedamas 
vyskupo Šv. Sosto žinioje ir kont
rolėje. Tačiau tos beatifikacijos 
bylos, kurios pradėtos prieš 1969 
m. yra tęsiamos sena tvarka. 

— Kas gali imtis iniciatyvos 
užvesti arba pradėti beatifikaci
jos ar kanonizacijos bylą? 

— Pirmoje vietoje vyskupas, 

kurio vyskupijoje kandidatas yra 
miręs arba ilgesnį laiką gyvenęs. 
Paskui kiekviena teisėta bažny
tinė bendruomenė (parapija, bro
lija, katalikiška organizacija). 
Šiuo atveju ji prašo vyskupą pra
dėti kandidato beatifikacijos by-
lą. 

— Kokie yra praktiškieji, pre
liminariniai beatifikacijos bylos 
pradėjimo žygiai? 

— Pirmiausia kandidato beati
fikacijos bylos iniciatoriai turi 
parinkti bylos vedėją — postu-
liatorių. Jis turi būti kunigas 
(diecezinis ar vienuolis, gerai su
sipažinęs su Bažnyčios įstatymais, 
nuolat gyvenąs Romoje (kan. 
2004, § 3), Šv. Sosto tose pa
reigose patvirtintas. 

Bet jeigu beatifikacijos bylą 
vedame ne Romoje, o toli nuo 
Romos, tai postuliatorius, su-šv. 
Sosto žinia, gali paskirti bylai 
vesti vicepostuliatorių, kuris veik
tų jo vardu ir pavedimu. •__--, 

— O kokios yra to postuliato-
riaus pareigos? 

— 1) Jeigu ne pats vyskupas 
imasi iniciatyvos pradėti bylą, 
tai postultatorius prašo vyskupo, 
kad sudarytų "specialų tribunolą 
beatifikacijos bylai nagrinėti. 

2) Parūpinti bylos išlaidoms 
reikiamų lėšų. Iš žmonių surink
tos tam reikalui aukos turi būti 
administruojamos pagal Šv. Sos
to nustatytas normas. _ 

3) Pristatyti tribunolui liudi
ninkus ir reikiamus dokumentus. 

4) Parašyti ir tribunolo tikėji
mo gynėjui įteikti vad. artikulus 
arba klausimus, pagal kuriuos 
liudininkai būtų apklausinėjami. 

5) Surinkti visus kandidato 
raštus ir juos (arba autentiškas 
kopijas) pristatyti kam reikia, 
kad, užbaigus tribunole bylą, 
raštai būtų peržiūrimi ir verti
nami. 

6) Jeigu kandidato beatifikaci
jos byla pradėta, praslinkus dau
giau kaip 30 metų po jo mirties, 
—įrodyti, kad tai įvyko ne dėl 

to. kad išmirtų svarbūs liudi
ninkai, o dėl kitų svarbių prie
žasčių. 

— Kur turi būti užvesta kan
didato beatifikacijos byla? 

— Tribunole tos vyskupijos, 
kurioje kandidatas yra miręs ir pa
laidotas. Tačiau dėl įvairių kliū
čių Šv. Sostas leidžia pradėti by
lą ir kitur, ypač ten, kur yra dau
giau liudininkų. 

— Kokių reikia sąlygų, kad by
lą būtų galima pradėti? 

— Svarbiausioji tai kandidato 
šventumo garsas (fama sanctita-
tis). O tasai šventumo garsas — 
tai žmonių įsitikinimas, kad kan
didatas yra šventas. Tas įsitiki
nimas reiškiasi tuo, kad žmonės 
lanko kandidato kapą, meldžia
si, prašo užtarimo ir gauna įvai
rių dvasios ir kūno reikaluose 
malonių, vad. stebuklų. Toksai 
garsas turi būti ne propaganda 
sukeltas, pastovus, nenykstąs ir 
laiko bėgyje vis augąs. 

Taigi neužtenka, kad vienas 
kitas, asmeniškai kandidatą paži-
nusieji, būtų įsitikinę jo šventu
mu. Turi būti šventumo garsas 
daug platesnis, tikras vox populi 
(liaudies balsas). 

— Minėjote, kad dabar beati
fikacijos bylos suprastintos, su
trumpintos. Kokia tad pagal da
bartinę tvarką eiga? 

— Pirmiausia vyskupas, pade
damas postuliatoriaus, surenka 
visus duomenis, argumentus už 
tai, kad reiktų pradėti kandida
to beatifikacijos bylą, ir juos siun
čia Šv. Sostui (faktinai Šventų
jų skelbimo kongregacijai). Jei 
Romoje randama, kad duomenys 
ir argumentai yra pakankami 
(gali juos ir atmesti), leidžiama 
vyskupui pradėti kandidato bea
tifikacijos bylą. Nuo 1969 m. to
kie leidimai jau suteikti 29 vys
kupams. 

— Kas sudaro vyskupijos tri
bunolą beatifikacijos bylai? 

— Tribunolą sudaro jo prrmi-
ninkas vyskupas, arba jo įgalio
tas asmuo, keturi teisėjai, tikėji
mo gynėjas, fcurio pareiga sekti ir 
prižiūrėti, kad visas procesas vyk
tų pagal kanonus ir Šv. Sosto nor
mas, notaras, kuris rašo ir reda
guoja bylos aktus, jo padėjėjas 
kancleris, kuris daro bylos aktų 

(Nukelta } 2 p«L) 
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Palaimintųjų ir šventųjų skelbimas 
(Atkelta iš 1 puslapio) 

nuorašus, pagaliau postulia-
riaus pasirinktas advokatas, ku
ris turi būti Bažnyčios teisių dak
taras, dirbąs ar dirbęs Romos 
Kurijoje, be to, dar Romos Rotos 
advokatas. Jo pareiga padėti pos-
tuliatoriui visuose žygiuose, ku
riuos jis turi atlikti savo pareigo
se. 

— Kokia yra proceso eiga vys
kupijos tribunole? 

— Svarbiausias dalykas yra 
postuliatoriaus parinktų ir tribu
nolui pristatytų liudininkų ap
klausinėjimas. Liudininkų turi 
būti ne mažiau 8, bet tribunolas 
turi pakviesti dar porą liudinin
kų savo nuožiūra. Jei kandidatas 
yra vienuolis, tai bent pusė liu
dininkų turi būti nevienuoliai. 

Liudininkai gali būti "de vi
su" — patys mačiusieji ir paži-
nusieji kandidatą, ir "de auditu" 
— tik girdėję apie kandidatą iš 
kitų, skaitę jo biografiją, jo raš
tus. Aišku, kad daug vertesni ir 
svaresni yra pirmosios kategori
jos liudininkai. Tikėjimo gynėjas 
turi teisę pakviesti liudininkais 
tuos, kurie postuliatoriaus nebu
vo pristatyti, bet kurie kandida
tą gerai pažino, su juo kartu yra 
gyvenę, ar šiaip turėję artimesnių 
santyki 4. 

— Kaip vyksta kandidato raš
tų surinkimas, periiūrinėjimas, 
vertinimas? 

— Tai yra atskiras procesas, 
kuris gali vykti lygiagrečiai su be
atifikacijos procesu. Tribunolo 
pirmininkas paskelbia raštą, ku
riuo įpareigoja visus tikinčiuosius, 
įteikti tribunolui kandidato raš
tus (rankraščius, laiškus, dieno
raščius, spaudinius). Toks para
ginimas ir įpareigojimas siunčia
mas ir kitom vyskupijom, kur nu
manoma, kad gali būti asmenų, 
turinčių kandidato raštų. Juos su
rinkus, padalinama keliems cen
zoriams teologams, kurie pavestą 
darbą atlieka vienas kito nežino
dami. Jei tie cenzoriai paliudija, 
kad raštuose nėra nieko, kas bū
tų priešinga tikėjimui, dorovės 
mokslui arba būtų kliūtis beati
fikacijai. Jų nuomonę vyskupas 
pasiunčia Šv. Sostui aprobuoti. 
Bet Šv. skelbimo kongregacija ga
li ir pati panorėti susipažinti su 
kandidato raštais. Tada tie raš
tai (ar jų autentiškos kopijos) 
siunčiamos i Romą. 

— Ar tuo jau beatifikacijos 
procesas baigtas? Jei ne, tai ko 
dar reikia,kokie yra sekantieji 
bylos etapai? 

— Pagal kan. 2057-2060 turi 
būti dar vienas procesas: įrody
mas, kad kandidatui nebuvo tei
kiamas dirbtinis, propagandinis 
kultas arba garbinimas. Ir šiam 
to paties tribunolo pravedamam 
procesui postuliatorius pristato 
liudininkus, kurie apklausinė
jami ar nėra pastebėję kokio nors 
forsuojamo kulto. Tribunolas 
(jei yra įmanoma) apžiūri vie
toje kandidato kapą, jo gyventą 
kambarį ir kitas vietas, ypač kan
didato paveikslus (ar jie be šven
tojo aureolės). Po liudininkų ap
klausinėjimo ir vietų apžiūrėjimo 
vyskupas nusprendžia, kad kan
didatui niekad nebuvo teikiamas 
nederamas garbinimas. 

— Visa tai vyksta vyskupijos 
tribunole. Ar tuo beatifikacijos 
byla jau baigta? 

— Vyskupijos tribunolas, bai
gęs savo darbą, visų aktų nuora
šą siunčia Šventųjų skelbimo 
kongregacijai. Kongregacijos Ti
kėjimo gynėjas patikrina, ar visi 
aktai atlikti teisėtai, ar nėra ko
kių juridinių kliūčių. Jei jų ran
da, vyskupijos tribunolas turi 
trūkumus papildyti. Tik gavus 
Kongregacijos dekretą apie bylos 
aktų teisėtumą, daromi tolimes
ni žygiai. Šiuo momentu popie
žiui yra siunčiami kardinolų, 
vyskupų, žymių asmenybių, orga

nizacijų prašymai, kad bylai bū
tų duota tolimesnė eiga. Tik po
piežiui sutikus, bylos advokatas 
iš bylos aktų padaro santrauką, 
vad. "Summarium", kur suren
kama visi liudininkų pasisakymai 
apie kandidato dorybių herojiš
kumą, tai yra įrodymai, kad jo 
dorybės buvo aukšto, nepaprasto 
laipsnio. Atspausdintą, kartais 
kelių šimtų puslapių, "Summa
rium" perskaito Tikėjimo gynė
jas ir padaro priekaištų, pastabų, 
į ką atsako bylos advokatas. Jei 
atsakymai randami patenkina
mais, einama prie dorybių svars
tymo ir pripažinimo. Tam suda
romos trys komisijos: priešparen-
giamoji, parengiamoji ir bendro
ji (popiežiui pirmininkaujant). 
Jei visose instancijose dorybės 
pripažįstamos herojiškomis, po
piežius išleidžia dekretą, pripažįs
tantį kandidato dorybių herojiš
kumą. Nuo šio dekreto paskelbi
mo kandidatas gauna "Venera-
bilis Servus Dei" (Garbingasis 
Dievo Tamas) titulą. Jei šalia 
šių visų procesų yra dar forma
liai Šv. Sosto pripažinti du ste
buklai (dabar nuo vieno dispen-
suojama), įvykę Dievo Tarno už
tarimu, Dievo Tarnas skelbia
mas palaimintuoju, o dar po po
ros naujų stebuklų — šventuo
ju. 

— Iš paaiškinimo matyti, kad 
beatifikacijos procesas yra sudė
tingas ir komplikuotas. Dėl to tę
siasi keliasdešimtis metų. Bet ar 
nėra kokių išimčių procesui pa-
greitinti? 

— Taip, beatifikacijos bylos 
ilgai užsitęsia. Viena dėl to, kad 
Bažnyčia yra labai atsargi ir nori 
visais atžvilgiais ištyrinėti ar as
muo tikrai yra vertas paskelbti 

j palaimintuoju ir šventuoju. 
Bažn. teisių 2101 kan. draudžia 
paskelbti kandidato dorybių he
rojiškumą anksčiau negu bus po 
slinkę 50 metų nuo kandidato 
mirties. Antra — grynai dėl tech
niško visų darbų atlikimo. Šian
dien Šventųjų skelbimo kongre
gacijoje yra 1032 vad. "gyvos" 
(eigoje) bylos. Kartais iš jų duo
dama pirmenybė toms, kurių for
malumai atlikti, stebuklai pripa
žinti. Būna atvejų, kad popiežius 
dispensuoja nuo laikotarpių ir 
įsako Kongregacijai vienai ar ki
tai bylai duoti pirmenybę. Pvz. 
Šventaisiais (1975) Metais, kada 
Romon suplaukė minios tikin-
čiųjų iš viso pasaulio, pop. Pau- Į 
liūs norėjo tuos metus pažymėti 
ir naujais šventaisiais (paskelbta Kartais 
5) 

Nauįi eidiniai 

Sv. Kazimiero paveikslas Hohenschwangen pilies sienoje, Bavarijoje, Vokie
tijoje. 

4). Tik pirmenybės prieš kitus 
dėka pop. Pijaus X buvo paskelb
tas šventuoju 40 metų po jo mir
ties (1914). Panašiai pranciškonas 
Maksimilijonas Kolbe buvo pa
skelbtas palaimintuoju vos 30 
metų po mirties (1941). Bet 
tai išimtys. Normaliu keliu beati
fikacijos bylos užtrunka 60-100 
metų po kandidato mirties. By
las užvilkina ir tas faktas, kada 
atskiriems Kongregacijos pareigū
nams nėra nustatytas laikas per 
kurį turi savo darbą atlikti. Pvz. 
arkiv. J. Matulaičio raštų cenzo
riai savo darbą atliko tik po dve
jų metų. Tikėjimo gynėjas prie
kaištus rašė ketverius metus, spe
ciali spaustuvė "Summarium" 
atspausdino per trejus metus. O 
vieno dalyko neatlikus, nebaigus, 
neinama prie kitų, kurie byloje 
yra įstatymais numatyti. 

naujai paskelb-

• CHRONICLE OF THE 
CATHOLIC CHURCH IN LI
THUANIA, No. 18. A Transla-
tion of Authentic Reports from 
Soviet-Occupied Lithuania. Pub-
lished by the Lithuanians Ro
man Catholic Priests' League of 
America, 351 Highland Boule-
vard, Brooklyn, N.Y. 11207. Prin-
ted by Franciscan Fathers Press, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207 Translation Editor: 
Rev. Casimir Pugevičius. 

Vertėjo ir redaktoriaus kun. 
Kazimiero Pugevičiaus užsimotas 
didelis darbas stumiamas žings
nis po žingsnio pirmyn. Nume
ris po numerio anglų kalba iš
eina "Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika". Galima ?akyti, 
kad tai yra milžiniškas svoris vie
no žmogaus pečiams. Tačiau ku
nigas Pugevičius atkakliai nume
ris po numerio "Kronikas" išver
čia, suredaguoja ir kiekvienam 
numeriui parašo dar ir po pri
taikintą įvadą anglosaksiškojo' 
pasaulio skaitytojui iš pašaknų 
nušviečiančio istorinę ir šian
dieninę lietuvių tautos ir jos Ka
talikų Bažnyčios situaciją, susie
tą su konkrečiais, numeryje lie
čiamais, faktais. 

Pats LKBK, Nr. 18 turinys yra 
toks: After the Helsinki Confe-
rence; What Foreign Tourists Do 
Not See in Vilnius and Kaunas; 
Lithuania's Past is Being Ig-
nored; Lithuanian Faithful in 
Labor Camps; Interogations and 
Trials; Destroyers of Crosses; 
Nevvs from the Dioceses. 

Kiekvienas angliškasis LKBK 
grafijose skaitoma, kad jie buvo | numeris yra 40 psl., su skoningu 

Nuotrauka V. Maželio 

viršelio piešiniu, su puslapiniu 
Lietuvos žemėlapiu, kuriame pa
žymėtos numeryje minimos vie
tovės, su asmenų ir vietovardžių 
indeksiniu sąrašu. 

• CHRONICLE OF THE CA
THOLIC CHURCH IN LITHU-
ANIA, Nr. 19. Turinys: LCC 
Chronicle Publishers' Letter to 
His Eminence Alfred Cardinal 

ir palaimintaisiais (jų buvo i tų palaimintųjų ar šventųjų bio-

•€&+ 

Sv. Nepomukaa — lietuvių liaudie* skulptūra. 

po ark. Jurgio mirties, šiandien 
gal jau būtų seniai buvusi už
baigta. Aplamai, ark. J. Matulai
čio beatifikacijos byla eina nor
maliu keliu ir nesutiko kokių 
ypatingų kliūčių. Jau yra baigtas 
sudėtingas apaštališkasis proce
sas, atspausdintas "Summarium" 
(671 psl. didelio formato) irįteik-

mirę jau prieš kelis šimtus metų. 
Kaip tokios bylos yra "atgaivina
mos" ir kodėl jos užtruko kelis 
šimtus metų? 

— Tokias bylas nagrinėja spe
ciali Kongregacijos istorinė sek
cija, kuri negali svarstyti parody
mus liudininkų, kurių jau nėra. 
Ji remiasi tik istoriniais doku
mentais ir faktu, kad kandidato, 
nors ir prieš kelis šimtus metų 
mirusio, šventumo garsas yra pa
silikęs, vyksta jo užtarimu ste
buklai. Belieka visa tai įrodyti, o 
pats kandidato gyvenimas parem
ti tik istoriniais šaltiniais. Pvz. į 
1974 m. paskelbtas palaimintuo
ju vokietis kunigas Liborius Wag-
ner buvo miręs 1631 m., tačiau 
jo šventumo garsas niekad ne
buvo nutrūkęs. Panašiai ir su ki
tais "istoriniais" šventaisiais. Bu
vo atvejų, kad kandidato beati
fikacijos byla ilgai nebuvo kam 
rūpintis, kartais kliudė politinės 
aplinkybės ir pan. 

Šitokiu "istoriniu" keliu savo 
laiku buvo galima pradėti beati
fikacijos bylą Barboros Umias-
tauskaitės (Žagarės Barboros), 
gyvenusios XVII a. pirmoje pu
sėje. Po jos mirties iki paskuti
nių laikų jos nesugedusį kūną po 
Žagarė5, bažnyčia žmonės labai 
gausiai lankė, išmelsdavo jos už
tarimu įvairių malonių, ją pačią 
laikė šventa. Jos šventumą Že
maičių vysk. Antanas Tiškevičius 
1755 m. plačiai aprašė savo relia-
cijoje Šv. Sostui, pridėdamas iš 
daugybės keletą naujai įvykusių 
stebuklų. Taigi šventumo garsas 
buvo tikras. Beliko tik doku
mentais įrodyti jos gyvenimo ne
paprastumą. Deja, to niekas ne
padarė 

— Dar vienas, visiems Tūpi
mas klausimas. Kaip eina arkiv. 
J. Matulaičio beatifikacijos byla? 
Nesulaukiant greitos jo beatifi
kacijos, kai kas spėlioja ir skelbia, 
kad atsiradusios kliūtys, kad tą 
bylą kai kas kliudo, kad nepa
kankamai rūpinamasi ją stumti 
pirmyn ir pan. Kaip S tikrųjų 
yra? 

— Iš tikrųjų gali atrodyti, kad 
ark. J. Matulaičio beatifikacijos 
byla užsitęsė: praėjus 50 metų po 
jo mirties, dar nebaigta. Tačiau 
reikia atsiminti, kad ši byla, dėl 
įvairių priežasčių, ypač dėl karo 
ir jo pasekmių pradėta tik 1953 
m. Jei ji būtų buvusi pradėta tuoj Nežinoma Šventoji — lietuviu, liaudie* skulptūra, 

Bengsch; Salute to Academican 
A. Saeharov; Letters and State-
ments; Tribulations of Vidman
tas Povilionis; Libel Not Retrac-
ted; ^ e w s From the Dioceses. 
Whats New in the Homeland?. 
Our Brothers in Byelorussia; In 
the Soviet School. 

• CHRONICLE OF THE LI
THUANIA, N a 20. Turinio te
mos ir liečiami faktai: Mindau
gas Tamonis — Victim of the 
Security Organs; Statement of 
His Eoccellency Bishop Julijus 
Steponavičius; The First Rays of 
"The Dawn"; Let Us Save the 
Environment of Lithuania; Strike 
in the Bus Paitk of Šiauliai; The 
Case of Sergei Kovalev; The 
Assimilation of Students; Perse-
cution for Catechisation; Priests 
of Lithuania Write; News from 
the Dioceses. In the Soviet 
Schools. 

• V-SIS PLB SEIMAS, 1978 
birželio 30 — liepos 4, Toronto, 
Ont. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos leidinys, dides
nio formato, 68 psl., gau
siai iliustruotas bendruomeninės 
veiklos nuotraukomis iš viso lais
vojo pasaulio. Leidinį spausdė 
"Draugo" spaustuvė, 4545 W. 
63rd St., Chica-go, IL 60629. 

Turinio temos ir autoriai: Iš
likime gyvi per amžius (Br. Nai
nys); Lietuvių kelias į organi
zuotą tautinę bendruomenę (St 
Barzdukas), Bendruomenės rūpes
čiais ir reikalais (Dr. J. Sungai-
la). PLB IV Seimo nutarimai; 
Ar atlikom, ką žadėjom? (Br. 
Nainys); PLB kelyje (J. Borevi-
čius, S.J.); Finansų reikšmė PLB 
veikloje (K. Dočkus); Pasaulio 
Lietuvis (St. Džiugas); Lietuvy
bės ateičiai išeivijoje (R. Kaspa-
ras); Lietuviškas švietimas (J. 
Kavaliūnas); Sekretoriaus parei
gos penkerių metų perspektyvoje 
(J. Šlajus); Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjunga (G. Juozapavičiū
tė); Sporto vaidmuo lietuvišku

mo išlaikyme (S. Rugienius); Ry
šiai tarp PLB ir VLIKo (K. Jan
kūnas). Argentinos lietuvių orga
nizacijų veikla 1973-1978; Aust
ralijos L B (V. Neverauskas); Bra
zilijos Lietuvių bendruomenės 
veikk 1973-1978. Didžiosios Bri
tanijos Lietuviu Bendruomenė (S. 
Kasparas); Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga (A. Vilčinskas) 
JAV LB paskutinysis penkmetis 
.(B. Raugas); Kanados L B(J.R. 
Simanavičius); N. Zelandijos LB; 
Šveicarijos LB (Dr. P. Radvila); 
Urugvajaus Lietuvių Bendruome
nė 1973-1978; Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenė 1973-1978; PLD 
renginių tvarka; PLB Penktojo 
Seimo darbo taisyklės (regulia-
minas); PLD informacija. PLB 
•Kontrolės komisijos protokolai; 
Finansinės apyskaitos; PLB Sei
mo darbotvarkė. 

• TĖVYNĖS SARGAS, 1978 m., 
Nr. 2. Politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas. Leidžia Popie
žiaus Leono XIII Literatūrinis 
fondas. Redaguoja Petras Ma-ldei-
kis, 117 Sunset Drive, Hot 
Springs,, Arkansas 71901. Admi
nistruoja Antanas Balčytis, 6819 
S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629. Numerio kaina — 3 dol. 

Apie Lietuvos laisvės kovą ir 
vyriausiąją vadovybę rašo Stasys 
Lūšys. Bene pats vertingiausias 
pastaruoju metu "Tėvynės Sarge" 
atspausdintas straipsnis yra šiame 
numeryje jau tęsiniu einanti kun. 
dr. J, Vaišnoros, MIC, studija 
"Arkv. Jurgis Matulaitis sociolo
gas": iškeliama daug naujai ati
dengtų faktų, cituojami nepri
klausomybės pirmųjų metų mūsų 
vyskupų laiškai bičiuliams žemės 
reformos ir kitais klausimais. A. 
J. K. rašo apie Vliko ir PLB są
veiką. J. Varnas pasisako dėl de
mokratijos esmės. Prie atsakingu
mo už lietuvybės išlaikymą stab
telėja P. Maldeikis. Apžvalginėje 
žurnalo dalyje prisimenami mi
rusieji, surašomos šiais metais 
sueinančios sukaktys, keli pusla
piai skirti įvykiams ir proble
moms, recenzuojami nauji leidi
niai. 

tas Tikėjimo gynėjui padaryti 
pastabas ir priekaištus. Kai bus 
gauti spausdinti priekaištai, į juos 
atsakys advokatas ir jei atsaky
mas bus patenkinamas, bus eina
ma prie dorybių herojiškumo 
svarstymo ir pripažinimo. Kai tai 
įvyks, byla bus faktinai baigta; 
beliks išmelsti iš Dievo, kad ji? 

T 

-

aiškiu stebuklu paliudytų Dievo 
Tarno Jurgio Matulaičio šventu
mą. 

O kad yra tokių, kuriems ark. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
byla nepatinka, kurie jį nelaiko 
kandidatu į šventuosius, savaime 
suprantama. Tai tie, kuriems Vil
niaus vyskupas atrodė esąs len
kų priešas, kurie tada jį visaip 
kaltino, niekino. Kai ėjo beatifi
kacijos bylos apaštališkasis pro
cesas Varšuvoje, spaudoje atsilie
pė keli balsai prieš beatifikaciją. 
Tai buvo likučiai tų "politikų", 
kurie savo laiku darė priekaištus 
Vilniaus vyskupui. Tačiau tokie 
atsiliepimai ir balsai neturėjo jo
kios neigiamos įtakos beatifikaci
jos bylai, ypač kad Lenkijos epi
skopatas šiai bylai visą laiką bu
vo palankus. 

j 
— Ar turi kokios reikšmės ir 

svorio tiek pavienių asmenų, tiek 
tikinčiųjų grupių (pm. parapijų) 
siunčiami popiežiui prašymai pa
greitinti ark. J. Matulaičio beati
fikacijos bylą? 

— Tokie prašymai tiesioginiai 
lemiamos įtakos bylai gal ir ne
padaro. Popiežius, gavęs tokius 
prašymus persiunčia juos Šven
tųjų skelbimo kongregacijos dė
mesiui. Tačiau tai yra įrodymas, 
kad lietuviai šia byla domisi, ją 
seka ir laukia greito ir sėkmingo 
jos užbaigimo. Drauge tai yra 
konkretus liudijimas, kad Dievo 
Tarno Jurgio Matulaičio šventu
mo garsas yra gyvas, kad lietu
vių tauta laukia savo tautieti ma
tyti altoriaus garbėje. O jei prie 
tokių pastangų dar jungiamos vi
sų karštos maldos, kad Dievas 
aiškiu ženklu (stebuklu) parody
tų dangaus ženklą, tai ir yra ge
riausias prie šios beatifikacijos by
los prisidėjimas. 
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Lietuva 1816-1818 metais 
Kokią ją matė anglas Robertas Pinkertonas 

l mano rankas pateko knyga: 
"Robert Pinkerton, D. D., RUS-
SIA: Or Miscellaneous Obser-
vations on the Past and Present 
State of That Country and Its 
Inhabitants. (London: Seeley and 
Sons, 1833). 

Sio veikalo autorius plačiai ke
liavo po to meto Rusiją, steig
damas Šventraščio draugijas ar
ba lankydamas jau esamąsias. 
Jis ypač domėjosi žydais, jieškojo 
progų susitikti su jų rabinais, 
dalino jiems Šventraštį, stengda
masis atversti juos krikščiony
bei!. Autorius važinėjo ir po Lie
tuvą, tad mums įdomesnes jo už
rašų vietas čia ir pateikiame. 

Nors Minske tą vakarą oras 
buvo itin nepalankus, aš vis vien 
leidausi kelionėn į Vilnių. Ta- Į 
čiau jau vidurnaktį buvau pri
verstas net kelioms valandoms 
sustoti pastotėje, kadangi audra 
ir liūtys buvo tokios smarkios, tai 
aš baiminausi, jog būsiu išblokš
tas iš mano karietukės. Tik pa
ryčiui kiek aprimo. Audra miš-1 
kuose buvo išrovusi daugybę 
medžių ir daug kur net mūsų 
kelias buvo jais užverstas. Visą 
dieną važiavau per stiprų lietų. 
Tik vidurnaktį- atvykau į Vilnių. 

Vos kelias valandas pamiego
jęs, tuoj pasiruošiau pasimatyti su 
Šventraščio platintojais Vilniuje, 
su kuriais prieš porą metų bu
vau tą draugiją įsteigęs. Grafas 
Plateris Zybergas (Plater Sie-
berg), draugijos vicepreziden
tas, man pranešė, kad čia labai 
trukdo nuolatinė jėzuitų veikla 
prieš šią draugiją. Tiek iš bažny
čių sakyklų, tiek ir jų spaudoje 
ji yra labai puolama. Vienas iš 
jų, šio miesto universiteto profe
sorius Galianskis, atspausdino 
net pamfletą "Ar gali bet kas 
skaityti Šventraštį?" Tačiau ge-
neral — gubernatorius Rimskoj 
—Korsakovas (Rimskoy Korsa-
koff) buvo labai palankus mano 
misijai ir pasižadėjo kaip įmany
damas man pagelbėti... 

Per praėjusius dvejus metus 
draugija yra surinkusi 6.000 rub
lių ir išplatinusi 800 egz. Švent
raščio, iš kurių 300 egz. buvo 
lenkiški Testamentai, kuriuos 
universitetas paėmė savo mo
kykloms. 

Vilnius yra pastatytas tarp 
smėlėtų kalvų, kur Vilnelė įteka 
į Nerį. Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas šį miestą įkū
rė 1305 metais, kuris vėliau tapo 
sostine. Daug viešųjų pastatų 
griuvėsių pačiame mieste ir prie
miesčiuose tebeliudija jo buvusią 
didybę. 1748 metais ištiko gais
ras, kuris į pelenus pavertė 13 
bažnyčių, 1 sinagogą, 146 krau
tuves, 25 rūmus ir 469 mūrinius 
namus. Tačiau šiuo metu dar esa
ma daug puikių bažnyčių, vie
šų ir privačių pastatų. Kasdien 
vyksta atstatymo darbai. Gy
ventojų esama apie 40.000, ku
rių pusę sudaro žydai. 

įvairių ordinų katalikai labai 
stengiasi atversti žydus. Vieną 
rytą dvi pilkai apsirengusios vie
nuolės kreipėsi į mane, kad aš 
joms padėčiau ypatingai sunkio
je byloje. Mat, viena 14 metų 
žydukė pabėgo iš savo namų ir 
pasislėpė vienuolyne, nes nori bū
ti pakrikštyta. Josios tėvai krei
pėsi į policiją, kad bėglė būtų su
grąžinta namon, nes ji dar nepil
nametė, tad ir savų sprendimų 
negali daryti. Mergaitė sakėsi, 
jog ji verčiau nusižudysianti, ne
gu būtų grąžinta tėvams. Vie
nuolės prašė manęs, kad kreip
čiausi į general-gubematorių ir 
padėčiau joms šioje byloje. Vė
liau, kai kalbėjausi su jo eksce
lencija, jis sutiko su manimi, kad 

Kėdainiai (Keydan), vokiečiui 
2,314 

Biržai (Birsen), lietuvių ir vo
kiečių 2.344, 

Šiauliai (Schaul), vokiečių 440, 
Tauragė (Tauroggen), lietuvių 

3.000, 
Kretinga (Krottingen), lietuvių 

302. 

Protestantai turi 21 bažnyčią 
ir apie 20 dvasiškių, kurie kas
met suvažiuoja į Vilniaus sinodą 
savo kongregacijų reikalų ap
tarti. Daug kongregacijų yra to
kios neturtingos, jog net nepajė
gia savo dvasiškiu išlaikyti. Čia 
daug padeda nuomos, gaunamos 
iš žemės plotų, kuriuos reforma
tų bažnyčiai paliko Radvilų (Ra-
dzevil) šeima, kas sutelkia apie 
25 svarus (angliškus. Vert) 
kiekvienam per 1 metus... 

Prieš porą metų buvo atspaus
dinta 5.000 egz. Testamento že
maičių kalba, kad juo galėtų 
pasinaudoti žemaitiškai kalban
tys katalikai. Vertimą atliko prin-

įcas Giedraitis (Prince Gedroitz), 
Žemaitijos vyskupas. Atspausdin
ta čia, Šv. Kazimiero vienuolyne, 
šio Testamento platinimas ir bu
vo mano svarbiausias tikslas ke
liauti Žemaitijon. Su savimi pa
siėmiau 20 egz. kaipo paskleisti-
nus pavyzdžius. 

Atsisveikinau su man labai 
nuoširdžiais vilniškiais draugais, 
o ypač su general - gubernato
riumi, prie kurio stalo aš buvau 
kasdieninis svečias. Iškeliavau į 
Trakus, kur senovėje būta Lietu
vos didžiųjų kunigaikščių rezi
dencijos. Miestukas pastatytas la
bai žavingoje vietoje, prie ežero, 
kuris kanalu sujungtas su Neri
mi. Senosios pilies griuvėsiai jau 

nepilnametė mergaitė turėtų pa- j turi didelį autoritetą: jie vyriau- j $<• tolo matomi ir atsispindi van-
klusti tėvų valiai. Deja, jis ne-1 si teisėjai tiek civiliniuose, tiek ir denyje, skaidriame kaip krišto-
galėjo pasakyti, ar esama tokio į religiniuose reikaluose, o taipjlas. 
įstatymo, kuriame būtų numa-Į pat ir gydytojai, egzorcistai bei i Sakoma, kad Trakus 1321 mė
tytas šitoks atvejis. Pažadėjo šiuo mokytojai.... j t ais pastatęs didysis kunigaikš-

Vilniaus liuteronų bažnyčios' t i s Gediminas. Pilis buvo sude-
vvr. pastorius Nikalojus mane! * i n t a 1 39° met™, o 1655 metais 
painformavo, kad jis yra pakriks- j r u s a i Ją š a I u t m a i sugriovė. 
tijęs kelis žydus ir buvęs labai' Trakuose lankiausi karaimų 
jais patenkintas. Deja, po to ki- bendruomenėje. Kai įžengiau į 
tų žydų jie buvo taip įkyriai 
persekiojami, jog turėjo išvykti ir 
apsigyventi kitur... 

S dc 

Vilniaus universiteto Didysis kiemas, Sv. Jono bažnyčia ir varpinė XIX am
žiaus pradžioje. 

reikalu daugiau pasiinformuoti. 
Kaip sužinojau, visi žydai ver

čiasi prekyba. Vyrai, garsiai šū
kaudami aikštėse, siūlo savo pre
kes, o taip pat ir jų moterys, sėdė
damos prie krautuvėlių ir megz
damos kojines. Drabužiai yra pa
našūs į Lenkijos žydų: vyrų — 
juodo šilko ilgi apsiaustai ir ap
skritos kepurės su kailio aplan
kais. Jie ilgaplaukiai, su garba
notomis barzdomis, nes jos alie
jais išteptos. Gi moterys — dau
giau europietiškos aprangos, su 
itin puošniais galvų papuoši
mais, su tikrais ar tik dirbtiniais 
brangakmenimis. Tačiau didelė 
jų dalis vis dėlto yra apdriskusi 
ir nešvari... 

Jokioje tautoje nėra taip gausu 
žydų kaip Lenkijoje... Dėl jų 
gausos ir dėl sukaupto turto jų 
reikšmė labai didelė. Nors žemė 
priklauso kilmingiesiems, tačiau 
auksas, sidabras ir prekyba yra 
beveik vien tik žydų rankose. 
Jie laiko smukles, distiliuoja ir 
pardavinėja degtinę, monopoli
zuoja druskos, javų bei kitų 
produktų pardavimą. Daugelis 
dvarų, priklausančių lenkų ba
jorams, yra žydams išnuomoti... 

Lankydamas Vilniaus labda
ros įstaigas, aš buvau labai nu
džiugintas radęs jas kur kas geres
nėje padėtyje, negu kitose mano 
kelionės vietose... Šv. Jokūbo ligo 

jų vyr. rabino namus, aš pasvei
kinau jį totoriškai ir labai nu
stebau, kai jis man atsakė taip 
pat totorių kalba. Nė vienas iš 
jų nemoka "idiš". Sužinojau, 
kad jų proseniai bene prieš 400 
metų yra atvykę iš,Krymo ir ga
vę ypatingas privilegijas iš Lie
tuvos kunigaikščių ir Lenkijos 

mne yra tvarkoma katalikų į k a r a H J ų & . m o s e k a l b a m a 
gailestingumo seselių vienuo- j t i k t o t o r i š k a i ? n o r s d a u g e ! i s j a u 

hų. C.a vidutinio amžiaus J2 se-! m o k a rasų a r b a l e n k ų k a l b a s 
S f į ! V d i e n ą

 T
n a k t | t u 5! P r I Z I u r e t I į Trakuose esama apie 160 karai-lou ligonių. Jos apraisioja vyrų ir j 

moterų žaizdas, teikia vaistus iri 
visaip padeda sergantiems bei 
mirštantiems. Tvarka ir palatų j 
švara tikrai buvo pasigėrėtina. 
Tiek ligonių patalynės, baldai, 
oro grynumas — visa liudijo sese
lių nepailstančias pastangas... 

Man ypač rūpėjo daugiau su
žinoti apie protestantų dvasiš
kius ir jų kongregacijas. Štai Vil
niaus Liuteronų generalinės kon
sistorijos suteikti duomenys: 
Vilnius (Wilna), vokiečių 1.000, 

Žydų bendruomenėje rabinai l Kaunas (Covna), vokiečių 700, 

mų... 
Siauru, duobėtu keliuku, vin

giuojančiu per kalniukus, leidausi 
kelionėn į Kauną. Pakeliui stabte
lėjau arklių pastotėje. Jos šeimi
ninkui, karaimui, įteikiau hebra
jišką Testamentą. Karaimai čia 
žinomi kaip sąžiningi amatinin
kai ir prekybininkai... 

Kaunas. Tai senas miestas, gra
žiai išsiplėtęs Nemuno ir Neries 
santakoje. Deja, gyventojų skai
čiui vis mažėjant, labai nuskurdęs 
ir aptriušęs. Turgavietės grindi
nys visas apžėlęs žolėmis ir dau-

ardam corcla 
Iš naujesniosios 

vokiečių ir austrų 
poezijos 

RŪDOLF ALEXANDER 
SCHROEDER 

MEDI A VITA 

Iš baimės mirti ar gyventi, 
Šitų dienų pusiaukely, 
Gal veltui dangų beskardenti, 
šaukiu Tave, o Tu toli. 

Panert asai į tamsią sraują 
To skausmo nuolat atšiauraus. 
Nesigailiu, tiktai geidauju 
Adomo kraujo nebejaust. 

Daug smūgių teko man patirti, 
Ne vienas kris dar ant manęs, 
Bet, ak, gyvent arba mirti 
Kaip beprasminga be Tavęs. 

ELI8ABETH LANOGAESSER 

KRYŽIAUS ŽYGIS 

Liepsnoja pėda, dega smėly kruvina, 
Bet man vis tiek, jei Dievo degina liepsna. 

Jis buvo mano, nūn pas Jį aš pakelėj, 
Didžioji pūigrime, sraigės kevale. 

Jei rasis kur šaltinis, vengsiu atgaivos, 
Negersiu, kol Jis mano dar nebus. 

REINEOLD SCHNEIDER 

IŠLIKS, KAS DIDŽIO 

Išliks, kas didžio, formą kas įgavo, 
Kas nugalėti chaosą galėjo; 
Švies mums kaktoj, jei būsim pralaimėję, 
Šviesa, kuri iš aukšto spinduliavo. 

Nes sumuštiems Dvasia parodys savo 
Didingą meilę, kurią jiems išlieja; 
Nutils prieš Viešpatį kariaujantieji, 
Prabils, kas gerbt jį užsiangažavo. 

Ir virš neženklintų kapų eilės 
Pasklidęs aidas skelbs žodžius: 
Kas kurta, liks negęstančiuos vaizduos. 

Kol reginiai toj sieloj susilies, 
Kuri apverks laikų, kančias, žygius 
Ir jųjų formas giesme išvaduos. 

ALBR ECHT GOES 

KAPUOSE 

Neviena valanda 
Nesiskelbia: Esu; 
Šiame mirusiųjų sode 
Diena ir naktis už dausų. 

Skubiai nusineš jų vardus 
Metų srovė plaukdama; 
Ką reiškia bemiegantiems čia 
Vasara arba žiema. 

Tik gėlės čia nuolatos 
Liūdesį tykiai sklaidys, 
Kol nuo angelo trimito 
Suduš ir tyla ir mirtis. 

Senosios vokiečių architektūros paminklas — Mainzo ka
tedra. Germanų krikštytojas šv. Bonifacas 747 metais čia 
buvo pirmuoju Mainzo arkivyskupu. 

RUDOLF HAGELSTANGE 

MEMENTO 

Prie krantų Babilono 
Mums neteko sėdėti, 
Bet skundo garsai 
Ir dabar dar girdėti. 

Trimitais nedrebinom 
Mes Jerichono sienų. 
Bet griūvančius mūrus 
Girdim net po velėna. 

Maldininkais nelankėm 
Mes Jeruzalės vietų, 
Bet įminkytas duonon kasdienėn 
Mums kraujas Semo ir Seto. 

CHRISTINE LEVANT 

8URSUM CORDA 

Pro vieną iš daugelio geltonų 
plyšių danguje 
veržias mano malda 
į namus auksinius. 

Įeiti į juos dar ūgai negaliu. 
Dūžta širdys 
stiklinės lengvai 
jas tiriančioj rankoj. 

Vertė A. TYRUOLIS 

Rudoif AkHtander Schroeder (1878-1962) - poetas, 
vertėjas ir dailininkas, grafikas. Kilęs iš Bremeno 
pirklių šeimos. Žinomos "InsaT leidyklos steigėjas. 
Antikinės humanistinės ir Vakarų krikščioniškosios 
tradicijos šalininkas. Rašė daugiausia religinio turi
mo odes, elegijas ir sonetus kaip atsparą chaotiškai 
laiko dvasiai. 

Elisabeth Langgaesser (1899-1950), kilusi nuo Reino 
lyrikė ir prozininkė. Jos kūryba atspindi naują krikš
čionišką pasaulėvaizdį kovoj tarp gėrio ir blogio (Kris
taus ir Antikristo) (pvz. romane "Neištrinamas arrt-
spaudas", 1946). 

Retnhold Schneider (1903-1958), kilęs iš Baden-Ba 
deno, lyrikas, prozininkas, dramaturgas, kultūros fi
losofas. KjTkšcioniškai humanistinės tradicijos atsto
vas. Rašė griežtos formos dantinius bei petrarkinius 
sonetus, stodamas prieš šių laikų minties ir jausmo 
chaotiškumą poezijoj (pvz. rinkrnys "Sonetai apie gy
venimą ir laiką, tikėjimą ir istoriją", 1954). 

Albrecht Goes (g. 1908), kfles nuo Wuertember2o. 
poetas ir prozininkas, krikščioniškai humanistinės 
linkmės atstovas. Jo lyrika klasiškai romantiška, ar
tima liaudies kūrybai. 

Rudoif Hagelstange (g. 1912), kilęs nuo Harzo kal
nų, lyrikas ir prozininkas. Jo lyrika subtilios formos, 
su žymiu krikščionišku atspalviu. Prozinėj kūryboj 
— savo meto kritikas, bet kur kas švelnesnis už H. 
BoeUį. 

Chrtstbie Lavant (g. 1915), austrų poetė, kilus iš 
Karintijos. Jos lyrika subtilios formos, linkusi į mis
tiką. A. T. 

Vilniaus panoraminis vaizdas XOC amžiaus pirmojoje pusėje 

gelis viešųjų pastatų yra pasmerk
ti sunykimui. Gyventojų skaičius 
nesiekia nė 4.000, iš kurių didžio
ji dalis yra žydai, o likusieji — 
katalikai. Čia gyvenąs kelių šim
tų vokiečių pastorius pasakė man, 
kad turės savo žmones apleisti, 
kadangi jie nebepajėgia jo išlai
kyti. Jis taip pat skundėsi, kad 
katalikai yra netolerantiški ir 

priešingi Evangelijos šviesos sklei
dimui tarp jųjų. 

Kaipo pasienio miestas, Kaunas 
galėtų turėti didelių prekybinių 
galimybių, bet Rusijos valdžia yra 
uždraudusi bet kokį susisiekimą 
su Vokietija pro šitą miestą, o ta
tai ir stumia jį i merdėjima

is Kauno važiavome Nemuno 
pakrantėmis. Seredžiuje, kuriame 

irgi daugybė žydų, visą valandą 
šnekėjausi su jais. Palikau jiems 
hebrajiško Testamento 2 egz. 

Visą naktį keliavę, pasiekėme 
Raseinius, apskrities miestą. Di
džioji jo gyventojų dalis taip pat 
yra žydai. Dabar Si gyvenvietė 
atrodo kaip visai nereikšminga, 
nors Lenkijos laikais miestas yra 

fNtrtrrtta J 4 rraal.) 
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buvęs vaivados rezidencija. I 
niai dabar labiau panašūs j 
ma, o ne į miestą: namai i 
niai, daug negrįstų gatvių. 
apskrityje gyvenama apie 9 
žemaičių. 

Pijorų vienuoliai čia la-ik 
legiją. Aš kreipiausi į juos. 
ne pasitiko vienas iš jų, k 
prancūziškai. Jų mokyklą ' 
220 berniukų, šios apylinkės 
tų bei kitų kilmingųjų vaikai. 
tada buvo sekmadienio vai 
aš išgirdau antroje gatvėje i 
ką ir šokius. Pasiteiravau, 1 
tai galėtų reikšti? Man buv 
sakyta taip: "O, tai mūsų st 
tai, jau pasiruošę rytdienoj 
zaminams". Pijorai nieko n< 
girdėję nei apie žemaitišką 
tamentą, nei apie jo vertimą. 

Vėliau aš kreipiausi į vii 
liūs domininkonus, kurių vi 
lyno pastatas tikrai yra pi 
vienintelis toksai visame n 
Vienuolyno vyresnysis pa 
mane labai šaltai: jis pasak< 
Šventraščio jiems nereikia, 
dėl valstiečių, tai šie netui 
laiko jį pasiskaityti. Mums 
šnekant, pražingsniavo keli 
nuoliai. Jie labai įtartinai 
čiojo į mane, tartum sakyti 
ko čionai jis, tasai eretik; 

Žemaitijos vyskupo rezid 
yra čia, bet jis išvykęs į Pal 
Man teko pasikalbėti su vien 
tingu ir daug keliavusiu žyd 
sigyrusiu, kad esąs laisvar 
Mozę ir Kristų jisai aptaria 
"Abu jie yra buvę įžymūs, d 
išminties vyrai, ir tik tiek.." 

Tą patį vakarą mačiau, 
viename kieme žydai šoko 
šokį, stebimi viso būrio žii 
O tarp 8-tos ir 11-tos vaka 
ko vaidinimas, kuriame dal 
4 aktoriai, gi žiūrovuose ja 
vo ir įžymioji žydų publika 

Joninės. Cia toji diena y 
bai didelė šventė, o taip 
kermošius. Iš plačių apylinl 
vyksta daugybė žmonių, sn 
kai apsirengusių. Jų kultu 
mo lygis yra aukštesnis už 1 
rį mačiau Rusijos gilumoj* 
prantama, taip yra dėl Vol 
kaimynystės, nors žemaičių 
yra visiškai skirtinga nuo r 
vokiečių kalbų. Vietos žydą 
palikau 5 egz. hebrajiško 
mento, kuriuos, manau, ji< 
kaitys... 

Vidurdieni apleidau Ra< 
ir iškeliavau į apskrities 
Šiaulius. Tytuvėnuose (Ti 
vyko toksai pat kermošius, 
mačiau Raseiniuose. Vaka 
keliai buvo pilni namon g 
čių valstiečių, ir mane labai 
dino, kad daugelis jų buvc 
kai išgėrę. Labai baimina' 
bus man saugu keliauti i 
metu per didelius ir tankiv; 
kus. Tačiau vis vien leidai 
lionėn... 

Mano vežėjas buvo toks i 
dus ir šnekus valstietis, k 
vežęs mane lietui vis lyja: 
aš ėmiau ir padovanojai 
Testamentą. Jis sakė: "N 
pats nemoku skaityti, bet ; 
žmona labai gerai skaito rr 
nygę. Ji tikrai apsidžiaugs, 
dar ir Evangeliją". 

Nuo Kauno iki Raseini 
tik lygumos, Dideli plotai 
gę eglėmis. Žemė vienur si 
kitur — molėta. Jau gel 
rugių ir kviečių laukai... 

Į Šiaulius atvykome anks 
Cia esama 280 namų, ku 
džioji dalis yra įvairaus c 
medinės trobos, o kiti p 
ij plytų. Gyventojų daugu 
daro žydai, bet jie yra la 
sfiSarę ir vengia leistis į 
religiniais klausimais. Jie 
bai vargingi ir taip susirūj 
vo kasdieniniais reikalais, j 
dvasinius dalykus nebetur 
ne pagalvoti. Jie net neiš 
laikyti savo rabino, tad, ka 
sakė, patys tėvai apipjaus 
naujagimius berniukus. 

Vokiečių protestantų pi 
buvo išvykęs į Mintaują. 
tiek maža, kad savos ba 

i 

-

6-1818 metais 
neturi, tad susirenka į pastoru 
namus, deja. tik retkarčiais jų \ 
na iki 25 asmenų. 

Aš turėjau grafo Zybergo rel 
mendaciją kreiptis į miesto b 
mistrą M. Minytovą (Minietol 
Paaiškinau jam savo kelio: 
tikslą ir įteikiau kelis žemai 
kus, vokiškus ir hebrajiškus T 
tamento egzempliorius. Jis atre 
labai susidomėjęs ir pasižad 
man pagelbėti.Labai skundėsi r 
šonų veikla, kuri itin greitai p 
čiasi visose lenkų provincijc 
prijungtose prie Rusijos. Jau di 
gelis kilmingųjų priklauso mase 

! nt ložėms, ir net Raseiniuose vk 
tokia buvo įsteigta. Tiek jis, t 
ir Šiaulių burmistras atsidėję < 
bi šios įtartinos, slaptos orga 
zacijos veiklą. 

Lankiausi ir Šiaulių kalėjime 
dviejuose kambariuose sugrij 
apie 80 kalinių. O, nelaimingi 
Jie net neturi tiek ploto, kad 
si galėtų sugulti. Jie atrodo išv 
gę, išbalę ir liguisti. Kaliniai įv 
raus amžiaus, nepaskirstyti pa 
jų nusikaltimus, nuplyšę, va 
labai blogas. Man buvo neapsa 
mai graudu visa tai matyti... 

Šiaulių apskrityje esama a 
75.000 žemaičių, visi jie kat 
kai... 

Artinantis prie Telšių, gan 
vaizdis jau įdomesnis: ima ro 
tis kalvos ir net kalniukai. M 
to burmistrui, rusui, aš įteik 
rekomendacinius laiškus. Bu 
labai nuoširdžiai jo sutiktas, V 
atliekantis didžią misiją — I 
viškojo žodžio platinimą. Tuo 
pu lenkai, būdami katalikai, 
taip prieštaringai nusiteikę p 
Šventraščio skaitymą, kad aš 
tik mokytesniuosius iš jųjų t< 
gebėjau jtikinti, jog mano ve 
tikrai būsiant naudinga. 

Telšių burmistro ir kitų bu 
painformuotas, kad Giedra 
šeimos princų esama daug ir 
bai nuskurdusių. Daugelis jų 
tys apdirba savas žemes, o kai 

JlJjv j rie net skaldo malkas ir ve; 
- Vilnių parduoti. Taip žemai 
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Telšiuose yra 160 trobesių, 
ių pusė priklauso žydams, bet < 
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jis buvo toksai ignorantas, kad! 

joks nuomonių pasikeitimas buvo 
neįmanomas... 

Bernardinų vienuolyne pastebė
jau 16 vienuolių, aptukusių ir 
lieknų. Kadangi diena buvo gana I 
karšta, kai kurie sėdėjo prie sta- Į 
lo ir gaivinosi limonadu. Jųjų vy-1 
resnysis buvo mandagus, ir, kaip 
atrodė, nuoširdžiai domėjosi ma
no apsilankymu... Jis pažadėjo 
man savo pagalbą, platinant že
maitišką Testamentą. Telšių apsk. 
rityje gyvenama apie 58.000 že
maičių. 

Lietuvoje tik vidurinis ir aukš
tesnis katalikų sluoksnis turi ga
limybes lankyti reguliarias mo
kyklas. Tačiau bajorų maršalka 
man tvirtino, kad ir žymi papras
tų žmonių dalis moka skaityti, tad 
Testamento platinimas atneštų 
naudos ir jiems. Telšių bernardi
nų vienuolių vedamoje mokyklo
je mokosi apie 200 mokinių, šlėk
tų ir kitų kilmingųjų sūnūs. Mo-

; 

as. vadinamieji Perkūno 
mžiaus pradžioje. 

Kaune mies-

MOKSLAS, MENAS, UTERATCB 

ytuvenų bažnyčia senoje graviūroje 

ma lotynų, prancūzų, vokiečių 
žemaičių kalbų, o taip pat ir 
ndrojo lavinimo dalykų. 
Iš Telšių važiavau į Palangą, 
tkeliui sustojau Kretingoje, kur 
•a princo Zubovo rezidencija, 
a įteikiau jam žemaitišką Testa-
entą ir prašiau, kad jis būtų 
lotas apylinkės valstiečiams pa-
ikaityti. Taip pat įteikiau heb-
jiško Testamento 2 egz., skir-
s Kretingos žydams, ir 1 egz. 
- Plungės rabinui, kuris, kaip 
rincas sakė, esąs labai mokytas 
yrąs. 
Kai atvykau į Palangą, man 

jvo labai miela sužinoti, kad 
emaitijos vyskupas yra čia. Aš 
eikiau princo Galicino laišką, ir 
s itin nueširdžiai sutiko mane. 
ainformavau jį apie savo kelio-
ę po šį kraštą. Vyskupas sakė 
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Mirė rašyto^ 
Rugpjūčio 27 d. Lietuvoje 

nirė ir rugpjūčio 30 d. Vilniu-
i, Antakalnio kapinėse, buvo; 
alaidota rašytoja Iįeva Simo-
aitytė. Tai skaudus nuostolis 
isai lietuvių literatūrai. Dar j 
kaudžiau jos gimtajam kam-
ui Mažąja' Lietuvai, kurios 
er šimtmečius susiklosčiusios t 
ultūros kone paskutinis mohi-j 
anas buvo kaip tik rašytojai 
imonaitytė. Gimusi ir augusi i 
okietinamoje Mažojoje Lietu-Į 
oje, Klaipėdos krašte. Ieva Si
monaitytė, galima sakyti, pra-| 
»sė iki mūsų dienų didžiąją 
fažvydo. Donelaičio, Rėzos, 
fydūno ir kitų Šio krašto ra-
ytojų tradiciją, šiandien, kada 
isa Mažoji Lietuva, išskyrus 
os kampelį Klaipėdos kraštą, 
usiškųjų kolonizatorių jau to-
aliai surusinta, kada visi lie-
uviškieji šio krašto vietovar-
Ižiai vienu naujo okupanto 
nostelėjimu nušluoti nuo že-
nės paviršiaus, kada šio ginta-
inio pajūrio, neišskiriant nė 
Klaipėdos krašto, senieji gy
ventojai buvo arba ištremti, ar-
» išžudyti, arba buvo privers-
:i išsisklaidyti viso pasaulio 
rfatybėse, bene pats autentiš-
riausias nukirstos mažlietuviš-
icos kultūros bruožas kaip tik 
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;avęs 1.000 egz., bet dar ne-
bjęs jų platinti. Prašiau, kad 
įtintų apskrities maršalkas 
Ivasiškius prisidėti prie šio 
x Jis sakė, jog Žemaitijoje 
la 200 bažnyčių ir kreipsis į 
ių, kad būtų atsiųsta daugiau 
ntraščių. Vert.), kurie bus 
rstyti parapijoms ir jo:e par-
lėjami. Už visos laidos po-
ų ir spausdinimą jau yra su-
?jęs... 
Eminencija pakvietė mane 

Į. Dalyvavo dar keli džentel-
ai, kurie daug teiravosi apie 
o kelionę ir jos rezultatus. 
;upas užtikrino mane, jog ne-
lamas darys viską, kad Švent-
o platinimo akcija būtų sėk-
;a. Taip baigiau savo sunkią 
rgingą kelionę po Žemaitiją. 

Išvertė K. Žygas, Sr. 
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ra Ieva Simon 

uvoje mirusi ra 'y to ja Ieva Simonaityti 
ine 1935 metais, kada rašytojai už rom 
i" buvo paskirta pat i pirmoji, tik ką t; 
literatūrinė premija (5000 l i tų) . A i 

taraisiais savo gyvenimo metais . 

ks jau nesunaikinamas - , Tai n 
Ievos Simonaitytės knygo- i tori ja. 

mečiu 
Rašytoja kadaise pagarsėjo yra la 
:iu pirmuoju savo romanu prikla 
ukŠtujų Šimonių likimas", binę 

Šeštadienis, 1978 m. rugsėjo 

Kultūrine kronika 
Išleidžiama 

aro V. Milašiaus 
:>ezijos rinktine 
iviškos knygos klubas Chi-
šį rudenį išleidžia pran-
i rašiusio Oskaro Vladis-
lilašiaus rinktinę poeziją 
kai. Knyga pavadinta 
tios vienatvės". Rinkinys 
ie 130 psl., iliustruotas 
us gyvenimo nuotrauko-
isą šią Milašiaus poeziją 
j kalbon išvertė A. Vaičiu-
Minint 100 metų sukaktį 
eto ir Lietuvos diplomato 
>, pernai Lietuviškos kny-
mas išleido A. Vaičiulai-
;rstą O. V. Milašiaus gar-
'amą —misteriją "Migu-
ara". Ji mūsų skaitytojuo-
jo nepaprastą pasisekimą. 
jo, jau moderniąja klasika 
O. V. Milašiaus poezija, 
\ntano Vaičiulaičio taipgi 
: lietuvių kalbon ir Lietu-
cnygos klubo išleista rink-
luostu, skait^ojus nema-
trauks. 

'omo Viesulo 
iroda Oxforde 
no mūsų grafiko Romo 
i dailės darbų paroda šiuo 
yksta garsiajame univer-
dme mieste Oxforde, Ang-
[ndividuali mūsų išeivijos 
iko grafikos darbų paroda 
/o atidaryta rugpjūčio 
4 d. Oxford Gallery pa-

Parodoje rodomi dau-
grafikos reljefai, tarp jų 

spaudos iš "Raudų" seri-
oda galerijoje tęsis iki rug-
d. 

Restauruojama 
, Jono bažnyčia 

Vilniuje 
is stambiųjų senojo Vil-
architektūros paminklų 
2 senojo universiteto pri-
;i Šv. Jono bažnyčia. Jos 

siekia XIV amž. O svai-
o aukščio varpinė ir šian-
•minuoja visą Vilniaus se-
tį. Pastarojo pokario me-
orinė bažnyčia buvo pa-
egailestingam laiko dan-
ačiau be galo vertingas 

mtytė 

istorinis architektūro 
las buvo išgelbėtas, 
universitetinin kompli 
versiteto rūpesčiu, 
kiaurą čerpių stogą, 
vidus pradėtas restau 
mečius Dievo garb< 
bažnyčia, šiandien tui 
lo muziejaus funkcija 
vimo darbai bažnyč 
artėjant universiteto 
tų jubiliejui, eina visi 
Viršum didžiojo altor 
lyčių lubose atidengi* 
se užtinkuotos freske 
stebina savo kompoj 
koloritais. Ypač puil 
atidengtos 157d-1575 
tytoje Šv. Stanislovo I 
lyčioje. Jos kupole ne 
lo dailininko nutapyt 
kos figūrinės ir oi 
kompozicijos. Viskas 
paprastai sodriu kolc 
-1701 metais freskorr 
tapytos ir šios kopi) 
Vėliau rokoko orna: 
dar pridėjo karališki 
jas Palendra. Visas 
čios freskas atrestau 
nius ir Sv. Jono baž: 
galima sakyti, savąją 
lyčią. 

—MTITEILUNG 
BALTISCHEM LEB 
(102), Juni 1978, 24 
2urnalą leidžia voki 
Baltische Gesellsc 
Deutschland. Išeina 
tus metuose. Metinė 
ta — 15 vokiškųjų i 
sisakyti galima, rašą 
gus siunčiant Draugi 
linio sekretoriaus adi 
Gruenbaum, 8000 M 
Lessingstrasse 5, W. G 

Žurnalas daugiai 
skaitytojam, informu 
tuvių, latvių ir estų k 
visuomeninę veiklą p 
tėvynėse. Žurnalui d* 
gos pateikia estai ir 
tuviai čia toli nuo 

Šio numerio lieti 
puslapiuos J. Eretas 
neseniai mirusį prof. 
nną; aprašomas liet 
čiu laimėtas visų bai 
cijos priėmimas Balti 
muose; duodama Šiel 
iš lietuvių kultūrink 
Jungtinėse Amerikos 
ir Kanadoje; Bibliogi 
stabose P. Rėklaitis k 
atsiliepia apie Manfr 
nno "Grundzuege de 
te Litauens und des 
Volkes" antrąją laidą 
ma ir lietuviškasis 
leidinys "Aušra". 

;. Pirmoji n u o t r a u k a d a r y t a 
aną "Aukštųjų Š imon ių Ūki
ais meta i s į s t e ig ta Va l s tyb i -
į trojoj n u o t r a u k o j r a š y t o j a 

įažlietuviškoa šeimos is-
, einanti per kelis šimt-
s. šiuo savo romanu ji 
uimėj«" p**ij» nirmaia ne-
usomos Lietuvos valsty-
literatūros premiją 1935 

metais. Po to viena ; 
sirodė vis naujos '. 
naitytės knygos -
apysakos, atsiminiu 
puslapiai vis buv< 
klos autentiškos, ni 
nepakartojamos ir 
vargu a r prikeliame 
viskos buities. Tai 
tokiais pavadinimai! 
rių audroj" (1938). 
ralius (I tomas, 19 
vo" (1941), "Apysi 
m.), " Pikčiurnienė 
"Vilius Karalius" ( 
autobiografinė tri 
buvo taip" (1960), 
stoge" (1962). "Nei 
ga" (1965), memui 
kojimų knyga "Gw 
rijėlės" (1968), "Pa 
nelio kelionė ('1971) 

Kai kuriuos savo 
lapius (net ir vėl< 
"Aukštųjų Simonii 
rašytoja bandė nor 
riai "sutarybinti". 
šias tai šen, ta i te 
rūdis regima kury 
vos Simonaitytės r 
kurios jau nesud 
trumpaamžiai vėjai. 

Rašytoja buvo 
m. sausio mėn. 23 
kaime, Klaipėdos 
Mirė sulaukusi 81 

nėn. 9 d. 
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