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PALAIMIMŲJŲ IR ŠVENTŲJŲ SKELBIMAS
Pokalbis su kun. dr. J. Vaišnora, arkiv. Jurgio Matulaičio

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 — kokių 
jų mate anglas R. Pinkertonas. 
Sursum corda — iš naujesniosios 
vokiečių ir austrų poezijos.
Mine rašytoja Ieva Simonaityte. 
Kultūrine kronika.

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 Borisevičius, 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 
bylos pradedamos, tęsiamos ir ko
kie tam reikalingi žygiai. Jis atsa
kė į pateiktus klausimus.

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

beatif ikacijos bylos vedėju

Artimas, 
bet nepažįstamas 
senasis Vilniaus 

universitetas
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 
j tą patirtį, kurią Lietuvių tauta 
yra išgyvenusi. O ta patirtis yra 
didesnė ir reikšmingesne, 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 pasauli: nuo Sibi- 
biro iki Naujosios Zelandijos. 
Kalbant šitokiai visuomenei, joks 
senų forpiulių 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.

Vilniaus universiteto įsteigimo 
400 metų sukaktis

Ateinančių metų suvažiavimas 
yra skiriamas paminėti labai re
tą ir didelę sukaktį: Vilniaus 
universiteto įsteigimą. 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
tas visa eile tvorų. Aš čia noriu 
paminėti bent tris tvoras, kurias 
reikia peršokti, norint dvasiškai 
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 kultūrinį gyvenimą, kuriame 
šis universitetas apie pustrečio 
šimto metų reiškėsi. Tik šis už
tvaras nugalėjus, mes galėtume 
manyti, jog esame radę priėjimą 
prie Vilniaus universiteto.

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 parašė 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 Chicagoje išleido knygą: 
“Gadynė Šlėktos viešpatavimo 
Lietuvoje”. Ši knyga, nors nėra 
apie Vilniaus universitetą, bet

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.

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 Šv. Tėvą Leoną XIH”, prašyda
mi, kad į šventųjų s'kaičių 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 XIV

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 Vilniaus 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 aspiracijorriis nieko bend
ro neturi.

šis epizodas liudija, kad kelias 
į Vilniaus universitetą, bent į tą 
jo laikotarpi, 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.

i

Sv. 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 II Susirin
kimo, 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.III. 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 
ūžvesti 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.

— 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 gafsas (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).

— 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-j 
reigose patvirtintas.

Bet jeigu beatifikacijos bylą 
vedame ne Romoje, o toli .puo 
Romos, tai postuliatorius, su Šv. 
Sosto žinia, gali paskirti byląi. 
vesti vicepoštuliatorių, kuris veik-, 
tų jo vardu ir pavedimu. ,.,

— O kokios yra to postuliato- 
riaus pareigos?

— 1) Jeigu ne pats vyskupas 
imasi inięjatyvos pradėti bylą, 
tai postuiiatopus 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. SoS4 
to nustatytas ribrtnas.

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 beatifikąęį- 
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 prier 
žasčių.

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

— Pirmiausia vyskupas, padė
damas postuliatoriaūs, 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 pirmi
ninkas vyskupas, arba jo įgalio
tas asmuo, keturi teisėjai, tikėji
mo gynėjas, kurio pareiga sekti' ir 
prižiūrėti, kad visas procesas vyk
tų pagal kanonus ir Šv. Sosto YiOY- 
mas, notaras, kuris rašo ir reda
guoja bylos aktus, jo padėjėjas 
kancleris, kuris daro bylos aktų

(Nukelta | 2 psl.)
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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 jš 
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 
santykių.

— Kaip vyksta kandidato rai
tų surinkimas, peržiūrinėjimas, 
vertinimas?

— Tai yra atskiras procesas, 
kuris gali vykti lygiagrečiai su be
atifikacijos procesu. Tribunolo 
pirminihkas 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 į 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 karį- 
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 Tarnas) 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-

— 7š 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 
palaimintuoju ir šventuoju. 
Bažn. teisių 2101 kan. draudžia 
paskelbti- kandidato dorybių he
rojiškumą anksčiau negu bus pri
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 pasadlio, pop. Pau
lius norėjo tuos metus pažymėti 
ir naujais šventaisiais (paskelbta 
5) ir palaimintaisiais (jų buvo

Sv. Jonas Nepomūkas — lietuvių liaudies skulptūra.

Šv. Kazimiero paveikslas Hohenschwangen pilies sienoje, Bavarijoje, Vokie
tijoje. Nuotrauka V. Maželio

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 neatlikus7 nebaigus, 
neinama prie kitų, kurie byloje 
yra įstatymais numatyti.

— Kartais naujai paskelb
tų palaimintųjų ar šventųjų bio

grafijose skaitoma, kad jie buvo 
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. 
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 
Žagarės 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 rūpi
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 iš 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

Nauji leidiniai
• 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 sakyti, 
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; 
News from the Dioceses.

Kiekvienas angliškasis LKBK 
numeris yra 40 psl., su skoningu 
viršelio piešiniu, su puslapiniu 
Lietuvos žemėlapiu, kuriame pa
žymėtos numeryje minimos vie- 
toyės, 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 

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) ir įteik

Nežinoma Šventoji — lietuvių liaudies skulptūra, Rozalimas, PansvHio apa>

Bengsch; Salute to Academican 
A. Sacharov; Letters and State- 
ments; Tribulations of Vidman
tas Povilionis; Libel Not Retrac- 
ted; News From the Dioceses. 
Whats Nevv in the Homeland?. 
Our Brothers in Byelorussia; In 
the Soviet School.

• CHRONICLE OF THE LI
THUANIA, No. 20. Turinio te
mos ir liečiami faktai: Mindau
gas Tamonis — Victim of the 
Security Organs; 'Statement of 
His Excellency Bishop Julijus 
Steponavičius; The First Rays of 
“The Dawn”; Let Us Save the 
Environment of Lithuania; Strike 
in the Bus Park 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 
Sahools.

• 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., Chicago, 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

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* 

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 
veikla 1973-1978. Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Bendruomenė (S. 
Kasparas); Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga (A. Vilčirtskas) 
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 Maldei- 
kis, ' 117 Sunset Drive, Hot 
Springs,, Arkansas 71901. Admi
nistruoja Antanas Balčytis, 6819 
S. Wa9htenaw Avė., 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. Priė 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. j

aiškiu stebuklu paliudytų Dievo 
Tarnd Jurgio Matulaičio šventu
mą. i

i
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.

— Ar turi kokios reikšmės ir 
svorio tiek pavienių asmenų, tiek 
tikinčiųjų grupių (pvz. 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 tautietį 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.

d
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Lietuva 1816-1818 metais
Kokią ją matė anglas Robertas Pinkėrtonas

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

Šio 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- 
bėn. 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 j Vilnių. Ta
čiau jau vidumaktj 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
kuose buvo išrovusi daugybę 
medžių ir daug kur net mūsų 
kelias buvo jais užverstas. Visą 
dieną važiavau per stiprų lietų. 
Tik vidumaktj- atvykau į Vilnių.

Vos kelias valandas pamiego
jęs, tuoj pasiruošiau pasimatyti su 
Šventraščio platintojais Vilniuje, 
su kuriais prieš porą metų bu
vau tą draugiją jsteigęs. 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

Vilniaus universiteto Didysis kiemas, šv. Jono bažnyčia lr varpinė XIX am
žiaus pradžioje.

nepilnametė mergaitė turėtų pa
klusti tėvų valiai. Deja, jis ne
galėjo pasakyti, ar esama tokio 
įstatymo, kuriame būtų numa
tytas šitoks atvejis. Pažadėjo šiuo 
reikalu daugiau pasimformuoti.

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...

Žydų bendruomenėje rabinai

VUnlaus panoraminis vaizdas XIX amžiaus pirmojoje pusėje.

turi didelį autoritetą: jie vyriau
si teisėjai tiek civiliniuose, tiek ir 
religiniuose reikaluose, o taip 
pat ir gydytojai, egzorcistai bei 
mokytojai....

Vilniaus liuteronų bažnyčios 
vyr. pastorius Nikalojus mane 
painformavo, kad jis yra pakrikš
tijęs kelis žydus ir buvęs labai 
jais patenkintas. Deja, po to ki
tų žydų jie buvo taip įkyriai 
persekiojami, jog turėjo išvykti ir 
apsigyventi kitur...

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
ninė yra tvarkoma katalikų 
“gailestingumo seselių” vienuo
lių. Čia vidutinio amžiaus 12 se
selių dieną naktį turi prižiūrėti 
150 ligonių. Jos apraišioja vyrų ir 
moterų žaizdas, teikia vaistus ir 
visaip padeda sergantiems bei 
mirštantiems. Tvarka ir palatų 
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, 
Kaunas (Covna), vokiečių 700,

Kėdainiai (Keydan), vokiečių 
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 dvasiškių 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
cas 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 vilinškiais 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 
iš tolo matomi ir atsispindi van
denyje, skaidriame kaip krišto
las.

Sakoma, kad Trakus 1321 me
tais pastatęs didysis kunigaikš
tis Gediminas. Pilis buvo sude
ginta 1390 metais, o 1655 metais 
rusai ją galutinai sugriovė.

Trakuose lankiausi karaimų 
bendruomenėje. Kai įžengiau į 
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 
karalių. Jų šeimose kalbama 
tik totoriškai, nors daugelis jau 
moka rusų arba lenkų kalbas 
Frakuose esama apie • 160 karai
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 žalėmis ir dau-

corda
Iš naujesniosios 

vokiečių ir austrų 
poezijos

RUDOLF ALEXANDER 
SCHROEDER

M EDI A VITA

Iš baimės mirti ar gyventi,
Sitų 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.

ELISABETH LANGGAESSER

KRYŽIAUS ŽYGIS

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

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

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

REINHOLD 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.

ALBRECHT GOES

KAPUOSE

Nė viena 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.

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 į merdėjimą...

Iš Kauno važiavome Nemuno 
pakrantėmis. Seredžiuje, kuriame

Senosios vokiečių architektūros paminklas — Mainzo ka
tedra. Germanų krikštytojas Sv. 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 nelaukėm
Mes Jeruzalės vietų,
Bet [minkytas duonon kasdienėn 
Mums kraujas Šerno ir Seto.

CHRISTINE LEV ANT

SURSUM CORDA

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

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

Vertė A. TYRUOLIS

Rudolf Alexander Schroeder (1878-1962) — poetas, 
vertėjas ir dailininkas, grafikas. Kilęs iš Bremeno 
pirklių šeimos, žinomos “Insel” leidyklos steigėjas. 
Antikinės humanistinės ir Vakarų krikščioniškosios 
tradicijos šalininkas. Rašė daugiausia religinio turi
nio 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 ant
spaudas“, 1946).

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

Albrecht Goes (g. 1908), kilęs nuq Wuertembergo, 
poetas ir prozininkas, krikščioniškai humanistinės 
Ūnkmės atstovas. Jo lyrika klasiškai romantiška, ar
tima liaudies kūrybai.

Rudolf 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. 
Boellį.

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

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 ši gyvenvietė 
atrodo kaip visai nereikšminga, 
nors Lenkijos laikais miestas yra

(Nukelta J 4 puri.)



Nr. 211 (32) — psl. 4 I
I
T

Lietuva 1816 r 1818 metais
4 11 '<!

(Atkelta iš 3 psl.)

buvęs vaivados rezidencija. Rasei-, 
niai dabar labiau panašūs į kai
mą, o ne į miestą: namai medi
niai, daug negrįstų gatvių. Šioje 
apskrityje gyvenama apie 90.000' 
žemaičių.

I Pijorų vienupliai čia laiko ko
legiją. Ąš kreipiausi į juos. Ma
ni pasitiko vienas iš jų, kalbą^ 
pi ancūziškai. j|ų mokyklą lankoj 
2Ž0 berniukų, Šios apylinkės šlėk
tų bei kitų kilmingųjų vaikai. Nors 

'O sekmadienio vakaras, 
ašį išgirdau antroje gatvėje muzi
ką ir į Šoklus. Pąsitelravįu, ką tan

tada

U Įr . . „

tai galėjų reikšjti? Man buvo at
sakyta taip: “Ob tai mūsų studen
tai, jau pasiruošę rytdienos eg
zaminams”. Pijorai nieko nebuvo 
girdėję nei apie žemaitišką Tes
tamentą, nei apie jo vertimą.

Vėliau aš kreipiausi į vienuo
lius domininkonus, kurių viehuo- 
lyrio pastatas tikrai yra puikus, 
vienintelis toksai visame mieste. 
Vienuolyno vyresnysis pasitiko 
mane labai šaltai: jis pasakė, kad 
šventraščio jiems nereikia, o kai 
dėl valstiečių, tai šie neturi nė 
laiko jį pasiskaityti. Mums besi
šnekant, pražingsniavo keli vie
nuoliai. Jie labai įtartinai žvilg
čiojo į mane, tartum sakytų: “O 
ko čionai jis, tasai eretikas?...”

Žemaitijos vyskupo rezidencija 
yra čia, bet jis išvykęs į Palangą. 
Man teko pasikalbėti su vienu tur
tingu ir daug keliavusiu žydu, pa- 
sigyrusiu, kad esąs laisvamanis. 
Mozę ir Kristų jisai aptaria taip: 
“Abu jie yra buvę įžymūs, didžios 
išminties vyrai, ir tik tiek...”

Tą patį vakarą mačiau, kaip 
viename kieme žydai šoko virvės 
šokį, stebimi viso būrio žiūrovų. 
O tarp 8-tos ir 11-tos vakare vy
ko vaidinimas, kuriame dalyvavo 
4 aktoriai, gi žiūrovuose jau bu
vo ir įžymioji žydų publika.

Joninės. Čia toji diena yra la
bai didelė šventė, o taip pat ir 
kermošius. Iš plačių apylinkių at
vyksta daugybė žmonių, šventiš
kai apsirengusių. Jų kultūringu
mo lygis yra aukštesnis už tą, ku
rį mačiau Rusijos gilumoje. Su
prantama, taip yra dėl Vokietijos 
kaimynystės, nors žemaičių kalba 
yra visiškai skirtinga nuo rusų ir 
vokiečių kalbų. Vietos žydams aš 
palikau 5 egz. hebrajiško Testa
mento, kuriuos, manau, jie pers
kaitys...

Vidurdienį apleidau Raseinius 
ir iškeliavau į apskrities miestą 
Šipulius. Tytuvėnuose (Titifian) 
vyko toksai pat kermošius, kokį 
mačiau Raseiniuose. Vakare visi 
keliai buvo pilni namon grįžtan
čių valstiečių, ir mane labai skau
dino, kad daugelis jų buvo gero
kai išgėrę. Labai baiminausi, ar 
bus man saugu keliauti nakties 
metu per didelius ir tankius miš
kus. Tačiau vis vien leidausi ke
lionėn...

Mano vežėjas buvo toks nuošir
dus ir šnekus valstietis, kantriai 
vežęs mane liėtui vis lyjant, jog 
aš ėmiau ir padovanojau į jam 
Testamentą. Jis sakė: “Nors aš 
pats nemoku skaityti, bet manoji 
žmona labai gerai skaito maldak
nygę. Ji tikrai apsidžiaugs, gavusi 
dar ir Evangeliją”.

Nuo Kauno iki Raseinių vien 
tik lygumos, Dideli plotai apau
gę eglėmis. Žemė vienur smėlėta, 
kitur — molėta. Jau geltonavo 
rugių ir kviečių laukai...

Į Šiaulius atvykome anksti rytą. 
Čia esama 280 namų, kurių di
džioji dalis yrį įvairaus dydžio 
medinės trobos, o kiti pastatyti 
iš plytų. Gyventojų daugumą su
daro žydai, bet jie yra labai už
sidarę ir vengia leistis į pokalbį 
religiniais klausimais. Jie yra la
bai vargingi ir taip susirūpinę sa
vo kasdieniniais reikalais, jog apie 
dvasinius dalykus nebeturi laiko 
nė pagalvoti. Jie net neišgali iŠ- 
laikyti savo rabino, tad, kaip mah 
sakė, patys tėvai apipjausto savb 
ųaujagimius berniukus.

1 Vokiečių protestantų pastoriuj 
buvo išvykęs j Mintaują. Jų čia 
tiek maža, kad savos bažnyčiois

lūs.

neturi, tad susirenka į pastoriaus 
namus, deja, tik retkarčiais jų bū
na iki 25 asmenų.

Aš turėjau grafo Zybergo reko
mendaciją kreiptis į. miesto bur
mistrą M. Minytovą (Minietoff). 
Paaiškinau jam savo kelionės 
tikslą ir įteikiau kelis žemaitiš
kus, vokiškus ir hel 
tkmento egzemplioti| 
Ubai susidomėjęs įr pasižadėjo 
than pagelbėti.Labai skundėsi ma
sonų veikla, kuri itin greitai ple
čiasi visose lenkų i provincijose, 
prijungtose prie Rusijos. Jau dau
gelis kilmingųjų priklauso masonų 
ložėms, ir net Raseiniuose viena 
tokia buvo įsteigta. Tiek jis, tiek 
ir Šiaulių burmistrai atsidėję ste
bi šios įtartinos, slaptos organi
zacijos veiklą.

Lankiausi ir Šiaulių kalėjime. Jo 
dviejuose kambariuose sugrūsta 
apie 80 kalinių. O, nelaimingieji. 
Jie net neturi tiek ploto, kad vi
si galėtų sugulti. Jie atrodo išvar
gę, išbalę ir liguisti. Kaliniai įvai
raus amžiaus, nepaskirstyti pagal 
jų nusikaltimus, nuplyšę, valgis 
labai blogas. Man buvo neapsako
mai graudu visa tai matyti...

Šiaulių apskrityje esama apie 
75.000 žemaičių, visi jie katali
kai...

Artinantis prie Telšių, gamto
vaizdis jau įdomesnis: ima rody
tis kalvos ir net kalniukai. Mies
to burmistrui, rusui, aš įteikiau 
rekomendacinius laiškus. Buvau 
labai nuoširdžiai jo sutiktas, kaip 
atliekantis didžią misiją — Die
viškojo žodžio platinimą. Tuo tar
pu lenkai, būdami katalikai, yra 
taip prieštaringai nusiteikę prieš 
Šventraščio skaitymą, kad aš vos 
tik mokytesniuosius iš jųjų tesu
gebėjau įtikinti, jog mano veikla 
tikrai būsiant naudinga.

Telšių burmistro ir kitų buvau 
painformuotas, kad Giedraičių 
šeimos princų esama daug ir la
bai nuskurdusių. Daugelis jų pa
tys apdirba savas žemes, o kai ku
rie net skaldo malkas ir veža į 
Vilnių parduoti. Taip žemai yra 
kritęs princų kilnumas Lietuvoje. 
(So low is the princely dignity 
fallen in Lithuania). Bet ir visos 
Žemaitijos kilmingieji yra tiesiog 
neapsakomai nusigyvenę: vien tik 
Telšių apskrityje jų esama apie 
700, kurie patys apdirba žemes.

Telšiuose yra 160 trobesių, ku- 
ių pusė priklauso žydams, bet dau
guma jų gyvena labai vargingai. 
Aš lankiausi jų sinagogoje. Medi
nė niša, kurioje laikomas Įstaty
mas, yrą papuošta išdrožinėto
mis paukščių bei žvėrių figūro
mis. Šnekėjausi su rabinu, tačiau

ihrajiškus Tes- 
rijus. Jis atrodė

Tytuvėnų bažnyčia senoje graviūroje
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Kultūrinė kronika
Išleidžiama

Oskaro V. Milašiaus 
poezijos rinktine

Lietuviškos knygos klubas Chi
cagoje Šį rudenį išleidžia pran
cūziškai rašiusio Oskaro Vladis
lovo Milašiaus rinktinę poeziją 
lietuviškai. Knyga pavadinta 
“Septynios vienatvės”. Rinkinys 
bus apie 130 psl., iliustruotas 
Milašiaus gyvenimo nuotrauko
mis. Visą šią Milašiaus poeziją 
lietuvių kalbon išvertė A. Vaičiu
laitis. Minint 100; metų sukaktį 
nuo poeto ir Lietuvos diplomato 
gimimo, pernai Lietuviškos kny
gos klubas išleido A. Vaičiulai
čio išverstą O. V. Milašiaus gar
siąją dramą —misteriją “Migu- 
el Manara”., Ji mūsų skaitytojuo
se turėjo nepaprastą pasisekimą. 
Be abejo, jau moderniąja klasika 
virtusi O. V. Milašiaus poezija, 
dabar Antano Vaičiulaičio taipgi 
išversta lietuvių kalbon ir Lietu
viškos knygos klubo išleista rink
tiniu pluoštu, skaitytojus nema
žiau patrauks.

jis buvo toksai ignorantas, kad 
joks nuomonių pasikeitimas buvo 
neįmanomas...

Bernardinų vienuolyne pastebė
jau 16 vienuolių, aptukusių ir 
lieknų. Kadangi diena buvo gana 
karšta, kai kuriė sėdėjo prie sta
lo ir gaivinosi limonadu. Jųjų vy
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-

koma lotynų, prancūzų, vokiečių 
ir žemaičių kalbų, o taip pat ir 
bendrojo lavinimo dalykų.

Iš Telšių važiavau j Palangą. 
Pakeliui sustojau Kretingoje, kur 
yra princo Zubovo rezidencija. 
Čia įteikiau jam žemaitišką Testa
mentą ir prašiau, kad jis būtų 
duotas apylinkės valstiečiams pa
siskaityti. Taip pat įteikiau heb
rajiško Testamento 2 egz., skir
tus Kretingos žydams, ir 1 egz. 
— Plungės rabinui, kuris, kaip 
princas sakė, esąs labai mokytas 
vyras.

Kai atvykau į Palangą, man 
buvo labai miela sužinoti, kad 
Žemaitijos vyskupas yra čia. Aš 
įteikiau princo Galicino laišką, ir 
jis itin nuoširdžiai sutiko mane. 
Painformavau jį apie savo kelio
nę po šį kraštą. Vyskupas sakė

jau gavęs 1.000 egz., bet dar ne
pradėjęs jų platinti. Prašiau, kad 
paskatintų apskrities maršalkas 
bei dvasiškius prisidėti prie šio 
darbo, Jis sakė, jog Žemaitijoje 
turima 200 bažnyčių ir kreipsis į 
Vilnių, kad būtų atsiųsta daugiau 
(Šventraščių. Vert.), kurie bus 
paskirstyti parapijoms ir jose par
davinėjami. Už visos laidos po
pierių ir spausdinimą jau yra su
mokėjęs...

Jo Eminencija pakvietė mane 
pietų. Dalyvavo dar keli džentel
menai, kurie daug teiravosi apie 
mano kelionę ir jos rezultatus. 
Vyskupas užtikrino mane, jog ne
delsdamas darys viską, kad Švent
raščio platinimė akcija būtų sėk
minga. Taip baigiau savo sunkią 
ir vargingą kelionę po Žemaitiją.

Išvertė K. Žygas, Sr.

Romo Viesulo 
paroda Oxforde

Žinomo mūsų grafiko Romo 
Viesulo dailės darbų paroda šiuo 
metu vyksta garsiajame univer
sitetiniame mieste Oxforde, Ang
lijoje. Individuali mūsų išeivijos 
dailininko grafikos darbų paroda 
čia buvo atidaryta rugpjūčio 
mėn. 14 d. Oxford Gallery pa
talpose. Parodoje rodomi dau
giausia grafikos reljefai, tarp jų 
ir nuospaudos iš “Raudų” seri
jos. Paroda galerijoje tęsis iki rug
sėjo 13 d.

Restauruojama 
šv. Jono bažnyčia 

Vilniuje
Vienas stambiųjų senojo Vil

niaus architektūros paminklų 
yra prie senojo universiteto pri
sišliejusi Šv. Jono bažnyčia. Jos 
pradžia siekia XIV amž. O svai
ginančio aukščio varpinė ir šian
dien dominuoja visą Vilniaus se
namiestį. Pastarojo pokario me
tais istorinė bažnyčia buvo pa
likta negailestingam laiko dan
čiui. Tačiau be galo vertingas

istorinis architektūros pamink
las buvo išgelbėtas, įjungus jį 
universitelinin kompleksan. Uni
versiteto rūpesčiu, perdengus 
kiaurą čerpių stogą, bažnyčios 
vidus pradėtas restauruoti. Šimt
mečius Dievo garbei naudota 
bažnyčia, šiandien turi eiti moks
lo muziejaus funkcijas. Restaura
vimo darbai bažnyčios viduje, 
artėjant universiteto 400 metų 
tų jubiliejui, eina visu spartumu. 
Viršum didžiojo altoriaus ir kop
lyčių lubose atidengiamos kadai
se užtinkuotos freskos. Jos akį 
stebina savo kompozicijomis ir 
koloritais. Ypač puikios freskos 
atidengtos 157il-1575 metais sta
tytoje Sv. $tanlslovo Koskos kop
lyčioje. Jos kupole nežinomo ita
lo dailininko nutapytos meistriš
kos figūrinės ir ornamentinės 
kompozicijos. Viskas atlikta ne
paprastai sodriu koloritu. 1699- 
-1701 metais freskomis buvo iš- 
tapytos ir šios koplyčios sienos. 
Vėliau rokoko ornamentus Čia 
dar pridėjo karališkasis tapyto
jas Palendra. Visas šios koply
čios freskas atrestauravus, Vil
nius ir Šv. Jono bažnyčia turės, 
galima sakyti, savąją Siksto kop
lyčią. ________

Gotikines architektūros pi 
to sunykimo laikotarpiu,1
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amlnklas, vadinamieji Perkūno namai, Kaune mies- 
XIX amžiaus pradžioje.

Mirė rašytoja ieva Simonaitytė
Rugpjūčio 27 d. Lietuvoje 

mirė ir rugpjūčio 30 d. Vilniu
je, Antakalnio kapinėse, buvo 
palaidota rašytoja lįeiva Simo
naitytė. Tai skaudus nuostolis 
visai lietuvių literatūrai. Dar 
skaudžiau jos gimtajam kam
pui Mažajai Lietuvai, kurios 
per šimtmečius susiklosčiusios 
kultūros kone paskutinis mohi
kanas buvo kaip tik rašytoja 
Simonaitytė. Gimusi ir augusi 
vokietinamoje Mažojoje Lietu
voje, Klaipėdos krašte, Ieva Si
monaitytė, galima sakyti, pra
tęsė iki mūsų dienų didžiąją 
Mažvydo, Donelaičio, Rėzos. 
Vydūno ir kitų šio krašto ra
šytojų tradiciją. Šiandien, kada 
visa Mažoji Lietuva, išskyrus 
jos kampelį Klaipėdos kraštą, 
rusiškųjų kolonizatorių jau to
taliai surusinta, kada visi lie
tuviškieji šio krašto vietovar
džiai vienu naujo okupanto 
mostelėjimu nušluoti nuo žie
mės paviršiaus, kada šio ginta
rinio pajūrio, neišskiriant nė 
Klaipėdos krašto, senieji gy
ventojai buvo arba ištremti, ar
ba išžudyti, arba buvo privers
ti išsisklaidyti Į viso pasaulio 
platybėse, bene pats autentiš
kiausias nukirstos mažlietuviš-
kos kultūros bruožas kaip tik ’ "Aukštųjų Šimonių likimas".
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Lietuvoje mirusi rašytoja Ieva Simonaitytė. Pirmoji nuotrauka daryta 
Kaune 1935 metais, kada rašytojai už romaną “Aukštųjų Šimonių liki
mas” buvo paskirta pati pirmoji, tik ką tais metais įsteigta Valstybi
nė literatūrinė premija (5000 litų). Antrojoj nuotraukoj rašytoja 
pastaraisiais savo gyvenimo metais.

išliks jau nesunaikinamas — 
tik Ievos Simonaitytės knygo
se.

Rašytoja kadaise pagarsėjo 
pačiu pirmuoju savo romanu

Tai mažlietuviškos šeimos is
torija, einanti per kelis šimt
mečius. šiuo savo romanu ji 
yra laimėje’ phZliį Dirmąją ne-
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—MITTEILUNGEN AUS 
BALTISCHEM LEBEN, Nr. 2 
(102), Juni 1978, 24. Jahrgang. 
Žurnalą leidžia vokiečių kalba 
Baltische Gesellschaft in 
Deutsehland. Išeina keturis kar
tus metuose. Metinė prenumera
ta — 15 vokiškųjų markių. Už
sisakyti galima, rašant ir pini
gus siunčiant Draugijos genera
linio sekretoriaus adresu: Adam 
Gruenbaum, 8000 Muenchen 2, 
Lessingstrasse 5, W. Germany.

Žurnalas daugiausia skirtas 
skaitytojam; informuoti apie lie
tuvių, latvių ir estų kultūrinę bei 
visuomeųinę veiklą pasaulyje ir 
tėvynėse. Žurnalui daug medžia
gos pateikia estai ir latviai. Lie
tuviai čia toli nuo jų atsilieka.

Šio numerio lietuviškuosiuos 
puslapiuos J. Eretas rašo apie 
neseniai mirusį prof. Alfredą Se- 
nną; aprašomas lietuvių rūpes
čiu laimėtas visų baltų delegaci- 
cijos priėmimas Baltuosiuose rū
muose; duodama šiek tiek žinių 
iš lietuvių kultūrinio gyvenimo 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir Kanadoje; Bibliografinėse pa
stabose P. Rėklaitis kiek kritiškai 
atsiliepia apie Manfredo Helma- 
nno “Grundzuege der Geschiich- 
te Litauens und dės litauisches 
Volkes” antrąją laidą; užsimena
ma ir lietuviškasis pogrindžio 
leidinys “Aušra”.

metais. Po to viena po kitos pa
sirodė vis naujos Ievos Simo
naitytės knygos — romanai, 
apysakos, atsiminimai. Visi jų 
puslapiai vis buvo kupini to
kios autentiškos, niekieno kito 
nepakartojamos ir dabar jau 
vargu ar prikeliamos mažlietu
viškos buities. Tai vis knygos, 
tokiais pavadinimais: “Pavasa
rių audroj” (1938), “Vilius Ka
ralius (I tomas, 1939). “Be tė
vo” (1941). “Apysakos” (1948 
m.), “Pikčiurnienė” (1953). 
“Vilius Karalius” (H t. 1956). 
autobiografinė trilogija “O 
buvo taip” (1960), “Ne ta pa
stogė” (1962). “Nebaigta kny
ga” (1965), memuarinių pasa
kojimų knyga “Gretimos isto- 
rijėlės” (1968), “Paskutinė Kū
nelio kelionė (4971) ir kt.

Kai kuriuos savo knygų pus
lapius (net ir vėlesnių laidų 
“Aukštųjų Šimonių likimą”) 
rašytoja bandė noriai ar neno
riai “sutarybinti". Bet ir pro 
šias tai šen, tai ten užtėkštas 
rūdis regima kūrybingoji Ie
vos Simonaitytės raštų gelmė, 
kurios jau nesudrums jokie 
trumpaamžiai vėjai.

Rašytoja buvo gimusi 1897 
m. sausio mėn. 23 d. Vanagų

priklausomos i i Lietuvos kaišty- j kaime, Klaipėdos apskrityje.
binę literatūros

i.

premiją 1935 [Mirė sulaukusi 81 metų.
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ŽMONIŠKUMO UGDYMAS SAVY IR ATŽALYNE
Vienas iš pačių tauriausių mū

sų tautos žmonių — Vydūnas — 
yra pabrėžęs:

— Pirmas ir vyriausias žmo
nių santykių pagrindas turėtų bū
ti žmogaus žmoniškumas.

Jeigu tai visiems svarbu, tai 
ypač tai turi įsidėmėti mūsų lie
tuvės, kurioms yra svarbus užda
vinys ne vien savyje žmonišku
mą ugdyti, bet jį įskiepyti ir mū
sų naujosiose kartose. Ir tas užda
vinys yra gana sunkus dabar iš
eivijoje, kai gatvė ir mokykla su
veda taurių lietuviškų šeimų at
žalyną su labai nešlifuotais ele
mentais.

Žmoniškumu švytinčių lietu
vių mes turėjome ir turime daug. 
Prisiminkime tik mūsų tokią 
šviesią asmenybę, kaip rašytoja 
Marija Pečkauskaitė. Visi jos raš
tai persunkti ta idėja, kur atsis
pindi jos mokytojo Foersterio 
nuostabiai gilus krikščioniškas 
humaniškumas.

Pečkauskaitė kaip tik išryški
no reikalą ryžto nepasiduoti 
šiurkštaus antihumaniškumo 
srovei, tardama:

—Aplinkybės visada priverčia 
nusilenkti silpnavalį, bet tvirta- 
valis priverčia aplinkybes sau nu
silenkti.

Patys amerikiečiai yra susirū
pinę įnešti daugiau žmor 'š' u- 
mo į gana grubiai besireiškian
čius kai kuriuose jaunuoliuose 
nukrypimus nuo žmoniškumo. 
Tik neseniai šiemet jėzuitas 
Andrew C. Varga parūpino vei
kalą: “On Being Human” Kny
gą išleido gražaus aktyvumo ro
danti Paulist Press leidykla 1978 
m. New Yorke (151 psl., kaina 
2.95 dol.). Autorius yra Fordha
mo universiteto profesorius. Su 
mokslininko jėzuito precizišku
mu ir kruopštumu čia dčsto pa
grindinius dorovės dėsnius, ku
riais ir remiasi žmoniškumas: gė
rio samprata, moralinis gėris, 
žmogiškasis veiksmas, laisva va
lia ir determinizmas, ar dorovės 
dėsniai sukuriami, ar atrandami, 
moralybės normos, dorovės įsta
tymas ir jo atradimas žmogaus

prigimtyje, sąžinė, subjektyvu
mas dorovės dėsniuose, sąžinės 
laisve.

Žodžiu, čia nagrinėjami am
žiais keliami dorovės, žmonišku
mo klausimai, kurie žmonijai vi
sada pasilieka aktualūs. Šiame 
veikale, taigi, perteikiami mora
linės filosofijos ir iš dalies teolo
gijos pagrindiniai principai, dės
niai, su kuriais mes susidūrėme 
eidami etikos kursą, bet kurie pa
silieka aktualūs visais laikais ir 
visokiame amžiuje.

Parašyta logiškai, tekstas pri
einamas platesniam skaitytojų 
ratui, bet vengiama lengvo tuš
čiažodžiavimo. Dėstomi amži
nieji dorovinės sampratos pa
grindai, atsižvelgiant į dabar
ties laikų sąlygas ir reikalavimus.

Tarpais autorius įterpia saki
nius, kurie lyg atrodytų truputė
lį neaptašyti, bet skamba įtiki
nančiai, pvz.: "Geriau būti nepa
tenkintu žmogumi, kaip būti pa
tenkinta kiaule”.

Čia ir vėl prisiminkime didžio
sios mūsų tautos ugdytojos — 
Marijos Pečkauskaitės — sugesti
jas:

—'Kaip medžiagos, taip ir dva
sios pasaulyje niekas nežūva. Ne
žūva ■ nė vienas mūsų žodis, nė

vienas mūsų darbas. Kaip tat bai
su! Baisu dėl to, kad tiek daug 
kalbama tuščių ir piktų žodžių, 
tiek daug daroma nedorų ir gė
dingų darbų... Žmogus ateina į 
šią žemę ne tam, kad krautų 
turtus, rinktų delnų plojimus, 
jieškotų garbės. Visa tai nepas
tovūs, beverčiai, nykūs blizgu
čiai. Mūsų tikslas turi būti amži
nas. O amžinas tikslas —tai mū
sų sielos tobulumas. J. Pr.

Ruses perkasi vyrus
Rusų merginos, norinčios iš

vykti iš Sovietų unijos, moka ligi 
5000 dol. žydams viengungiams, 
kurie gavo leidimą ir vizą išvykti. 
Tokie žydų emigrantai paprastai 
gali išsivežti su savimi savo žmo
nas, nors tos moterys ir nebūtų 
žydės.

Kai tokios susituokusios poros 
pasiekia Vieną ar Izraelį, jos su
tinka su greitom skyrybom arba 
pasirenka anksčiau padarytą susi
tarimą. Kai kurie net pasilieka ve
dę. Tokiu būdu, ligi šiol 1978 
metais Sovietai davė žydams 
2000 leidimų į mėnesį išvykti i 
kitus kraštus.

MŪSŲ VEIKLA
— Lietuvių Motery federaci

jos Chicagos Įdubo, kuriam su
maniai ir energingai vadovauja 
pirm. Matilda Marcinkienė su 
veiklia valdyba, poatostoginis 
susirinkimas įvyks rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Tauti
niuose namuose. Susirinkimo 
metu savo įspūdžiais iš kelionės 
po Egiptą pasidalins klubo narė 
Stasė Semėnienė, pailiustruoda
ma skaidrėmis gyvenimą Kairo 
gatvėse, žmonių nusiteikimą, ke

lionę per dykumas, vieninteles 
išlikusias iš septynių pasaulio 
stebuklų — piramides, atkastas 
romėniškas liekanas Aleksandri
joje, kolosalines šventyklas Lux- 
ore, Karnake, 3000 metų senu
mo faraonų ir karalienių (jų tar
pe jaunuolio karaliaus Tutank- 
hamuno) laidojimo vietoves prie 
Nilo, senoviškas Sakkara, Mem- 
phis ir kitas įžymybes.

— Marija Rudienė, Balfo cent
ro valdybos pirmininkė, pakvies
ta dalylvavo ir atstovavo Balfui 
Vyčių 65-tame sukaktuviniame 
seime Syracuse, N.Y., kur buvo 
išrinktas naujas vyčių pirm. Pi
lypas Skabeikis. Grįžo prie savo 
pareigų Chicagoje rugpjūčio 28 d.

— Gen. konsulė Juzė Daužvar
dienė patyrė malonią "invaziją” 
praeitą sekmadienį, rugsėjo 3 d., 
Lietuvos konsulate kai ją aplan
kė il8 australiečių lietuvių skau
tų, grįžtančių iš Tautinės sto
vyklos Paxtone, Mass., kur iš viso 
suskrido per 900 skautų, Austra- 
liečius lietuvius lydėjo kiti lietu
viai skautai, viso per 30 asmenų.

— Marija Krauchunienė, Bal
zeko Lietuvių kultūros muziejaus 
viena steigėjų, pirmoji pirminin
kė ir veikli muziejaus pagel- 
bininkė, bus pagerbta, šven
čiant muziejaus Moterų gildos 
10-ties metų įsisteigimo sukaktį 
spalio 1 d. Beverly Country klu
be. Šventės rengimo pirm, yra Al
dona Olienė.

■

Mary Am Bartusis sako, kad pa
grindinė neištikimumo priežastis yra 
vedybų partnerių nesugebėjimas iš
sikalbėti.

muskulų sukelia šypseną, o rei
kia net visų 43 suraukti kaktą!

Gyvenimo filosofija
Jei manai, kad esi pražu

vęs, toks ir esi. Jei galvoji, kad jo
kiu būdu neišdrįsi, tikrai neiš
drįsi. Jei norėtum laimėti, bet 
manai, kad negali, tai beveik už
tikrintai nelaimėsi!

Jautienos kainos
Manote, kad jautienos kainos 

per aukštos šiame krašte? Japo
nijoje vienas svaras jautienos (be 
kaulų) kainuoja 21 dol. Kodėl? 
Pareikalavimas didesnis už pri
statymą. Vien tik ganyklų maža 

Japonijoje,ir tos yra brangios.Ja- 
ponams reikia kitų kraštų pagal
bos, kad gautų pašaro savo gy
vuliams. Taipgi mėsos pristaty
mas ten labai senoviškas ir atgy
venęs. Rezultate: daugel japonų 
valgo viščiukus ir kiaulieną, ap
sieidami be jautienos.

DRAUGAS, šeštadienis, rugsėjo mėn. 9 d.

VYRU NEIŠTIKIMYBE 
JUOS KAMUOJA

Kas sukelia galvos skausmus, 
nemigas, begalinį nervingumą, 
pamišėlišką rūkymą, riksmą, net 
isteriką, pasiskandinimą alkoho
ly?

O retkarčiais net žmogžudys
tę?

Atsakymas yra neištikimybė 
— vedusiųjų klasės rykštė — ir 
tema naujai išėjusios knygos, ku
rios autorė yra psichiatrė, vardu 
Mary Ann Bartasis.

Nors ir moterys (yra žinomai) 
mėgsta retkarčiais paflirtuoti, ta
čiau knygos antraštė yra “Every 
Other Man” (E.P. Dutton, 7.95 
dol.), kurioje dr. Bartusis išreiš
kia savo nuomonę, kad 50 pro
centų amerikiečių vedusių vyrų 
nuklysta nuo savo namų slenks
čio į svetimas pastoges.

Dr. Bartusis, gimusi vakarų 
Pennsylvanijoje, yra viena trijų 
dukterų angliakasio tėvo ir moti
nos, lietuvių kilmės.

Nuo mažens pasižymėjusi ga
bumais, ji gavo dvejetą stipendi
jų į porą mediciniškų mokyklų, 
ištekėjo, kai lankė Moterų medi
cinos kolegiją Pennsylvanijoje, 
susilaukė trejeto vaikų, stažuoda
ma medicinoje, ir ketvirto, prak
tikuodama psichiatriją New Jer
sey, ką ji tęsia jau 20 metų.

Širdies ataka ir
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Savo vyrą ji vadina "labai 
gelbstinčiu ir labai suprantan
čiu”. Jis buvo pramonės inžinie
rius, bet dabar yra nuosavybių 
pardavimo agentu, anot jos, per
gyvenęs savo gyvenimo krizę.

Neištikimieji, anot jos, išduo
da save įvairiais signalais. Pap
rasčiausias yra — staigus pasikei- 
timas ejegesy. Antai, garsiakal
bis per telefoną staiga pradeda 
šnibždėti į ragelį. Vyras puola 
griebti atneštus laiškus, kad tik 
kiti šeimos nariai neužbėgtų 
jam už akių. Vyras nei iš šio, nei 
iš to susirūpina savo garderobu.

Anot daktarės, po pirmųjų 
nuotykių vyrai pamato, kad ne
ištikimumas nėra kažkas pui
kaus, netgi nusivilia ir nesijau
čia laimingi. Tada jie pasidaro 
irzlūs, užsidarę, prislėgtos nuo
taikos, rūko be saiko.

Pagrindinė neištikimybės klai
da yra, kad mes esame nesubren
dę ir dar neišmokom bendravi
mo meno ir tokiu būdu, anot psi
chiatrės, vedusiųjų partneriai ne
sugeba paprastai išsikalbėti ir 
išsiaiškinti.

Išsišnekant, net išsirėkiant, a- 
pie 70 procentų tokių palūžusių 
vedybų susiklijuoja, sako dr. Bar
tusis.

Ačiū Tau, Mamyte, už Tavo rūpestčlį ir meilę. Gintarėlė Dana Radzevičiūte 
nusilenkia Gintaro baliaus pristatyme. Nuotr. Leweliyn Studio

Amerikiečiai įvertino 
lietuvaitę

Helen M. Raece, antros kartos 
amerikietė lietuvaitė, 1978 m. 
baigusi Illinois universitetą, buvo 
paskirta The Quill žurnalo re
daktoriaus padėjėja. Minimas 
žurnalas išeina sykį į mėnesį ir 
yra leidžiamas tautinės profesio
nalų žurnalistų sąjungos Sig
ma Delta Chi. Gabioji laikrašti
ninke pažįstama ir mūsų lietu
viškai išeivijai Chicagoje savo 
labai išsamiu ir puikiu straips
niu apie Chicagos lietuvius, iš- 
spausdntu su iliustracijomis Chi
cago Tribūne sekmadienio prie
de. Atrodytų, kad jos talentai nė
ra eiliniai, jeigu ją pakvietė re

daguoti profesionalų žurnalistų 
leidinį!

Ar moterys yra geresnės, negu 
vyrai, negalėčiau pasakyti — bet 
tvirtai galiu pasakyti, kad jos 
tikrai nėra nė kiek blogesnės.

Goldą Meir

Nežiūrint mano trisdešimties 
metų tyrinėjimo ir gilinimosi į 
moterišką siela, aš dar nesuge
bėjau atsakyti į didįjį klausimą, 
kuris ir nebuvo niekad atsakytas: 
kogi, pagaliau, nori moteris?

Sigmund Freud

Keturių vaikų motina, našlė 
Mildred McDowell pergyveno 
širdies ataką, dvi sunkias širdies 
operacijas, po kurių ją užgulė 
plaučių uždegimas ir sprogo gys
la krūtinėje.

Giliu skausmu prispausta, bū
dama mirties pavojuje, ji daug 
paguodos susilaukė iš religijos ir 
iš ją supančių žmonių gailestin
gumo. Ji padarė įžadą: jeigu liks 
gyva, parašys knygą apie savo

išgyvenimus. Šiaip taip ištrūko iš 
mirties nagų, ir taip šiemet išėjo.; 
iš spaudos jos knyga “Open 
Heart”. Emmans Books serijoje.' 
išleido Paulist Press New Yorke, 
90 psl., kaina 1 dol. 95 ct.

Parašyta lengvu stiliumi, kaip 
gyvas reportažas. Leidinys nau
dingas sergantiems širdimi, nes 
pažinimas panašaus ligonio sun* 
kesnių kančių teikia paguodos. 
Naudingas skaityti ligonio arti
miesiems, nes padeda jį suprasti 
ir išryškina, kas jį didžiojoje ne
laimėje gali paguosti ir sustiprin
ti dvasioje.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES i 

Pardavimu fr Taisymas 
3646 W. 8SMk Btree* — TeL BE 7-1941 Į

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

Chicagos Lietuvių moterų klubo suruošto 18-1 o Gintaro baliaus Hiltono viešbuty debiutantės ir jų palydovai. Iš 
k. gintarėlės: Irena Majauskaitė, Jane t Ruddy, Deborah Martin, Linda Lutkutė, Carolė Balzekaitė, Sally Jagle- 
laitė, Asta Petkute ir Dana Radzevičiūtė. Debiutančių palydovai: Edvardas Gudonis. Vitas Stankevičius, Tomas La
pas, Tomas Pabedinskas, Steve Rimkus, Paul Bolbat, Raimundas Dičiu6, Povilas Ragas, Algis šuopys, Steve Ra
man, Martinas Gramontas, Matliew Wetry, Keith L'ginchus, Almis Juozas Bliūdžius, Arvydas Antanas Bliū- 
džius ir Gytis Petkus. Nuotr. Lewellyn Studio

Nesenstantis patarimas 
laimingoms vedyboms

Teko užtikti iš 19 šimt. vie
nos močiutės patarimus savo 
dukraitei, besiruošiančiai vestu
vėms.

“Neieškok tobulumo, pasi
rinkdama savo gyvenimo draugą. 
To nerasi, ir gal taip geriausiai. 
Gyventi su šventuoju gali 
būti nepakenčiama.

Žiūrėk, kad tavo meilė būtų 
visad stipresnė už neapykantą ir 
pyktį.

Išmok kompromiso išminties, 
nes visada geriau palenkti tru
putį, negu nulaužti.

Visados tikėk į gerą, ne į blogą.
Atsimink Jcad tikroji draugys

tė yra stipriausiu pagrindu pat
variam artimumui. Asmuo, už 
kurio pasirenki tekėti, nusipelno 
tavo mandagumo ir švelnumo, 
kuriais tu traktuoji savo drau
gus-”

Lengviau yra šypsotis
Ne tik yra daug gražiau šyp

sotis, bet ir net kur kas leng
viau. Kaip išminčiai teigia, tik 17

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Seitadieniais ir sekmadie* - 
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

M0SV SKYRIAI!
ADentovm, Pa. — 126 TUghman Street ........... 
BaMmore 31, Md. — 1828 Fleet Street ...... . .....
Brooldyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Flllmors Avenue ... 
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue 
Chicago, IIL 60629 — 2608 West 68 Street ... 
Chicago, DL 60809 — 1855 Weet 47 Street ...
Cleveland 13, Ohio —1028 Kenllworth Avenue 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue 
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avem 
Los Angeles 4, Calif. — 159 Sa Vermont Areni 
Nsw York 3, N. Y. — 78 Second Avenue___
New York 3, N. Y. — 324 E. 9 St............. .._.....
Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St ..........
Phlladelphia, Pa. 19123 - 1013 N. Marshall St.
Phoenbr, Arlz 85027 — 22047 Black Canyon Hwy. 
Rahway, N. J. — 47 EaSt Mflton Avenue .........
SUver Springs, Md. — 1002 Ketmebec Ava .....
South Rlver, N. J. —- 41 Whitefaead Avenue.........
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marvelhu Street 
Woodhaven, Queena, N. Y. 11421 — 80-14 Jamalca Avė.

NAUJI SKYRIAI: 
LAKEWOOD, N. J. 08701 — 234 Second St 
HERKIMER, 14. Y. — McKENNAN RD. .........

fv

435-1654
342-4240
633-0090
895-0700
486-2818

771-0696 
365-6780 
365-6740 
385-6550
674-1540
475-7430

305-673-8220 
215-WA-5-8878
002-942-8770 

...... 381-8800
301-589-4464 

257-6320 
475-9746
296-5250

T



DRAUGAS, šeštadienis, rugsėjo mėn. 9 d.6

Dalis Liet, fronto bičiulių stovyklos dalyvių Dainavoje Nuotr. dr. K. Ambrazaičio

PAIEŠKOJIMAS
s. 
d.

Ieškomi ANTANAS BURAGAS, 
Vinco, MARCELE BURAGA1TE, 
Vinco, ir LEOKADIJA BURAGAITE, 
d. Vinco, kilę ii Sakių apskrities, 
Barzdų kaimo. ISvykę ii Lietuvos ne
priklausomybes laikais į Chicagą. Jų 
ieško sesuo Liuda Buragaltė-Juodvir- 
šlenė, d. Vinco. Jie patys ar apie juos 
žinantieji prašomi rašyti adr.: Juzė 
Jonaitis, R. R. 2, Stayner, Ont., Ca- 
nada LOM — ISO

RUMMAGE SALE
Saugnnash Conununity Church 

Youth Center 
4600 W. Petersom. Chicago, 

THURSDAY SEPTEMBER 
10:00 a. m. UU 8:00 p.

Illinois 
14/78 

m.

i

B E A L E S T A T E

LIUKSISK1 6 BUTŲ 
RIDGEMONT SQUARE 

APARTMENTINIAI NAMAI

"Face brick" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "ap- 
pliances” įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui

R E A L ESTATE

ST. TURIBIUS
6 rooma, 4 bedrooms. West 

of Pulaski. Only $57,500.00. 
J.T. M.

HELP VVANTED MOTERYS

CLERK TYPIST
Tired of a dūli rauline?

MŪSŲ KOLONIJOSE
Hot Springs, Ark.

TRUMPAI

—Radijo valandėlės “Leiskit 
'•»j Tėvynę” —Lithuanian Broad- 

casting Spa rugpiūčio 27-tos die
nos transliacijoje buvo paskaity
ta iš naujai išėjusio “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 

, ketvirto tomo apie Eucharistijos 
' bičiulių III-jį eucharistini žygį į 

Šiluvą, kuris įvyko pavergtoje 
-Lietuvoje 1977 m. rugpiūčio 21 
<d. Be to, buvo apibūdinti rugia- 
piūtės japročiai Lietuvoje, paly-

* dint tautiniu šokiu “Rugučiai”. 
;Clevelando ramovėnų vyrų cho- 
- jo ir Dainavos bei Čiurlionio an-
• samblių liaudies dainomis perpin

ta programa dar buvo paįvairin
ta Antano Gustaičio satyra 

•“Šuo” ir arija iš R. Leoncavallo 
operos “Pajacai” —solistas Sta- 
sys Baras, simfopipjp prkestro di-

J rigentas Darius Lapinskas. Sekan
ti programa bus transliuojama 
rugsėjo 10 d. 2:30 p.p. per KBHS 
radijo stotį 590 AM.

— Dr. Kazys Šidlauskas su šei
ma buvo trumpai sustoję Hot 
Springse pas Kazį ir Margitą Sau
dargus, grįždami Chicagon iš 
Floridos, kur praleido atostogas.

— Kompozitorius Darius La
pinskas su žmona aktore Laima 
Rastenyte ir sūnum Aru iš Chi- 

7 cagos svečiavosi pas žmonos tė
vus Vincą ir Eleonorą Rastenius. 
Tuo pačiu laiku ir kita Rastenių 
dukra Aldona Page su jaunesniai
siais vaikais Jonuku ir Indre at- 

į-vyko iš Philadelphijos aplankyti 
»Xtėvų ir kartu atšvęsti mamos 
-'gimtadienį.

X. — Algis Gečas su šeima iš Phi- 
“ladelphijos svečiavosi pas Stasį 
^Gečą.Jonas ir Lionė Miežinskai iš 
'Xhicagos atostogavo Hot Spring- 
Zse, buvo apsistoję pas Piežinius.

“ —Rugsėjo 2 d. suėjo dveji
Inetai nuo a.a. Kosto Rūko mir- 
'.’ties. Gyvendamas Hot Springse 

buvo veiklus visuomeniniame 
'darbe, bendradarbiavo spaudoje 
ir buvo iniciatorius lietuviškos■■
radijo valandėlės mūsų gyvenvie

tėje. 1972 m. Kostas Rūkas su 
.'^tuometinių LB pirmininku Juo
stu Bružu pradėjo “Laisvės Var- 
"pų” radijo programas. Našlė Ste
fanija Rūkienė, Sibiro tremtinė 
»ir knygų “Vergijos kryžkeliuose” 
ji r “Sugrįžimas į gyvenimą” au- 
ttorė, gyvai reiškiasi Lietuvos At
gimimo sąjūdžio vietos skyriaus 

•veikloje.

L —Vasara buvo šiais metais 
'.THot Springse ypatingai karšta. 
•"Po kelių mėnesių karščių ir saus
ros pagaliau susilaukėme gero 

pietaus. Po jo atvėso naktys ir 
dienos, temperatūra sušvelnėjo 

7 —svyruoja tarp 80-90 laipsnių, 
o turėjome vis apie 100, o kar
atais ir daugiau.

New Britam, Conn.

SERGA JONAS BERNOTAS

Kur yra Jonas Bernotas? At
sakysiu aš pats. Nuo balandžio 
6 d. kovoja su strocko-paraly- 
žiaus liga. Tą dieną pajutau ne
galįs kalbėti, negalėjau žodžio 
ištarti, bet tai tęsėsi tik apie 10 
min. ir vėl viskas buvo tvarkoje,

I lyg ir nieko nebūtų buvę. Ta
čiau vaikai, norėdami reikalą iš
tirti, nuvežė mane į ligoninę. 
Čia mane pradėjo tirti ir padarė 
reikiamus tyrimus..

Po 10 dienų dr. Nakhuola iš
rašė mane iš ligoninės (St. Fran- 
ces Hospital) ir grįžau namo. 
Pabuvau tik kelias dienas ir vėl 
patekau į St. Frances ligoninę. 
Čia po poros dienų mane perkėlė 
į paralyžiaus skyrių, kur buvau 
labai rūpestingai globojamas sep
tynias savaites. Bet kadangi Me- 
dicare atsisakė toliau mokėti, tai 
reikėjo pereiti į šiuos poilsio na
mus — Mediplex of Newington, 
ir čia nuo 6.9.78 ir esu.

Koja jau beveik pasitaisė, ga- 
1 iusu pagalba kriukio ir žmo
gaus iš kairės pusės pavaikščio
ti, bet ranka dar nedaug juda. 
Čia ir St. Frances ligoninėje daro 
terapiją.

Atrodo, kad dar keli mėn. tu
rės praeiti, kol viskas, koja ir 
ranka, sustiprės.

Jonas Bernotas

Hartford, Conn.
RUOŠIAMA GEGUŽINĖ

Viena iš seniausių čia veikian
čių lietuvių organizacijų yra A- 
merikos liet, katalikių moterų są
jungos Connecticuto apskritis, 
jos kuopos.

Šiais metais, gegužinė (pikni
kas) ruošiama rugsėjo 17 d Lie
tuvių parke, East Hartford’e. Pra
džia 12 vai. vidurdienį, pabaiga 
7 vai. vak. Bus gaminami šilti 
valgiai pietums, kava, pyragai. 
Jei lietus lytų, gegužinė įvyks A- 
merikos Lietuvių klubo patalpo
se Hartford’e, Lawrence st. Nr. 
277.

Trečią valandą, svečiams už- 
kandus ir pailsėjus, pradedama 
vienos valandoš programa. Gegu- 
žinėh pakviesta dabartinė sąjun
gos pirmininkė Julia M^ck. New 
Britėin’o jaunimo taut. šokių gru 
pė, vadovaujama Virginijos Liu- 
džiū(ės, pašoks keletą šokių. Po 
programos bendriems šokiams 
gros orkestras.

SUVAŽIAVIMAS

Jokia organizacija, negali išsi
laikyti be visuomenės paramos. 
Amerikos Lietuvių Katalikių Mo
terų Sąjunga yra užsitarnavusi lie
tuvių visuomenės, ypatingai mo
terų, paramos. Connecticut aps

kritis jau pradėjo savo 59-sius 
veiklos metus, o sekančiais me
tais kviečia 100-tąjį suvažiavimą.

Kuo sąjungai gali padėti vi
suomenė? — įvertinti atliekamus 
darbus ir remti naujuose užsimo
jimuose.

Kuo gali “ypatingai moterys” 
padėti? —Papildyti beretėjan- 
čias eiles, kad,būtų galima, dar, 
kitą šimtą suvažiavimų sukviesti, 
lietuvių katalikų bažnyčią — pa
rapijas išlaikyti, kultūrą puoselė
ti ir meilę Tėvynei ugdyti. Gera, 
bet nebūtina vien lietuvių kal
ba. Daug galima ir padaromr 
anglų kalboj. Dievui ir Tėvynei 
— pasako daug ir kiekvienam...

Albina Lipčienė

LAIŠKAI DRAUGUI
BRANGUS KANADOS IR 
AMERIKOS LIETUVIAI

Melbourno Dainos sambūris, 
sugrįžęs iš V-sios Šiaurės Ameri
kos Lietuvių dainų šventės Toron
te ir pakeliui atlikęs savo kon
certus Los Angeles, Hamiltone, 
Toronto, Clevelande ir Chicago
je, su meile ir dėkingumu prisi
mena Jus, brangūs broliai ir se
sės. Pas Jus mes jautėmės tar
tum sugrįžę į tėvynę Lietuvą. Pa
sikvietę į savo jaukius namus, 
Jūs mus nudžiuginote lietuviš
ku nuoširdumu ir vaišingumu. 
Gausiai atsilankę į ‘ mūsų kon
certus, ovacijomis bei gražiu at
siliepimu spaudoje Jūs dosniai 
pripildėte mūsų širdis nuosta
biais prisiminimais. Nežiūrint sa
vo didelių ir pasigėrėtinų pasieki
mų muzikos srityje, Jūs mus iš
klausėte ir priėmėte kaip sau ly
gius brolius dainos mylėtojus, at
leisdami mūsų klaidas ir trūku
mus. Jūs mus išlydėjote su ku
pinomis krūtinėmis džiaugsmo ir 
su pilnomis rankomis dovanų. 
Tokiu būdu Jūs šimteriopai 
mums užrriokėjote už mūsų pa
stangas ir pasiryžimą Jus aplan
kyti. i Mes, Auštralijos lietuviai, 
buvome išdidūs galėdami su Ju
mis dainuoti “Iš visų kraštų pa
saulio...” Jūsų didžiojoje Dainų 
šventėje.

Mes tikimės ir linkime, kad ir 
ateityje mūsų kultūrinio bendra
darbiavimo nesutrukdys net ir 
plačiausi pasaulio vandenynai.

Jums, broliai ir sesės, mes ta
riame nuoširdų ačiū ir valiol

Dainos Sambūris
Melboumas, Australija

'Ąžuolai” posėdžiauja Vl-je Tautinėje skautų stovykloje
Nuotr. L. Meilaus

M I S C E L L A N E O U S

Illlllllllllllllllllllllllllllilllllilliiiiiifiiiliii

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, BĮ. 60632, telef. 927-5980 
iiiiiimimmiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiiii

kamb.
Nuo sienos iki sienos kilimai.
Galima pasirinkti pilnai "improved” 

sklypą.
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone.
Pageidaujant galima gauti paskolą.

Atdara kiekvieną dieną 
nuo 19 v. r. Ud 7 v. v.

105th Street & Major Avė.
(2 bloliai | vak. už Centrai)

Skambint
422-2565 arba 725-5550

RE/MAX 
south, inc.
361-1300

t

2-Savininkas parduoda 1)4 aukšto 
jų butų 20 metų gerą mūrinj namą 
prie 72 ir Richmond. Įruoštas skie
pas. 2 auto garažas. Daug priedų. 
Galima tuoj užimti. 776-2191.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI
Nuo lapkričio 1 d. Marųuette 

l Pke. išnuom. 6 kamb. butas 2- 
me aukšte. Skambinti vakarais

439-9472iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame

visų rūšių grindis. ¥(a
BUBNYS — Tel. RE 7-5168 1 tel ' 778^39

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiii • __________________

66 ir Homan. Tinka didelei šeimai.
4 miegamų namas labai geram stovy, 
įrengtas rūsys. 2 maš. garažas $40,000.

50 ir Talman. 5 kam mūr. Beismen- 
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas 
$37,900. ....... .......... _______ ___  __________

8809 S. Tulley Avė. L. susinę 3- ma vyresnio amž. asmenys. Be gy- 
jų miegamų rezidencija. .'athedml” 
lubos. 1)4 vonios, 2)4 maš garažas, 
šoninis įvažiavimas. $71,500.

68 Ir Rockvvell. 2-jų butų po 
medinis namas. Pilnas rūsys, 
garažas. Žemi taksai $26,900

66 tr RockvveU. 3-jų butų 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai 
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas 
2

J.

10% — 20% — 80% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 M West »5th Street

Chicago, DUnois
Telef. GA 4-8854

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

M O V I N G
S.ERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Tel. — WA 5-8063 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllliiliilli

Savininkas parduoda gerai užlaiky
tą mūr. namą apie 28 metų senumo. 

, 70 ir Campbell apyl. 2 butai — 5 
, kamb. ir 4 kamb. Skambinti po 5 
I vai. vak., sekm. ir šešt. visą dieną

ISNUOM. 4 kambarių butas. 2-ji 
miegami. 4334 So. Rockvvell St.

Skambint 847-4336

5 kamb.
2 maš

mūr. 6 
Išlalky-

Guardian has a position available 
that is challenging and varied in our 
sales department. 40 wpm typing and 
gen. office experience is reąuired. 

Excellent benefits.

Call for Appoint. 243-1100 ext. 230
GUARDIAN ELECTRIC MFG. 

COficago, Illinois
An Equa.l Opportunity Employer M/F

Drapery Sewer
Ex perienced — Fu 11 or Part Time 
Small Shop Good Pay

EVANSTON
P R O T E X DRAPERY 

Tel. — 475-7676

Reikalinga 'patikima moteris na
mų valymo darbui vieną dieną kae 
antrą savaitę. 87-tos ir Pulaski apyl. 
Skambint tarp 8 v. r. ir 10 v. ryto 
tel. 582-7755

HOUSEKEEPER
C 0 M P E T E H T
5 days for 2 adults.

Lake Shore Dr. cleaning, lite cooking.Išnuom. Marąuette Rd. ir Kedzie 
apyl. liuksusinis vieno miegamo 
butas. Kilimas. Pečius ir šaldytu- * * - - •
vas. 200. dol. mėn. Skambinti: 
656-6599.

lent references. Spend winter months 
in Florida. Call Mon. thru Fri. 9 to 5

664-0729
ISNUOM. 4 kamb. butas 2<ne 

aukšte Marąuette Pke. Pageidauja-

vuliukų. Skambint po 3 v. popiet tel. 
476-4192.

HELP WANTED VYRAI

iillllllllilllllillllilllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV 
2346 W. 69th St., tel. 776-1486 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuuuiiiiiiiHiniiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

M. A. ŠIMKUS
NOTART PCBLIO 

INCOME TAX SERVICE 
4259 So. Maplevood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiii 
iNNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniii 

[vairių prekių pasirinkimas nebran
giai iš mūsų sandėlio.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

8383 S. Balsted St., Chicago, IU. 60S08 
2501 VV. fl»th St., Chicago, IU. 8OS28 

Telef.: 928-2787 — 284-3820
Vytautas Valantinas

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1IIIIIIIIIIII

SUNSET PLUMBING AND 
SEWERS 

Sewer Power Rodding & Repalred 
Licensed — Bonded

Sinks, Bath Tubs, Toilets & Lavatory. 
Drain Rodded, Three year guarantee 
on rodding. No charge, 11 we fail. 
Flood oontrol InstaUed & repalred. 
Catch basins clcaned. Special prices 
on bathroom A Kltchen remodeling. 
Free entlmates. 24 hour phone ser
vice.

DAYS PHONE: 277-1227 
NIGHTS PHONE: 434-0152

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimi 

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
, {vairių atstumų
Tel. 376-1882 arba 376-5996

iiililllliliillllllllllllllllllllllllllllilliilllilli

mai. garažas. Tik $45,000.
45 Ir Talman. 2-jų butų medinis — 
ir 4 kamb. Tik $26,500.
40 ir Artesian. 2-jų butų medinis 

Geros pajamos. Garažas. $26,900

Jei galvojate
PARDUOT, NUOMOT AR 

APD RAUST
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis

Budraitis ftealty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600

S

I

KAS VERTINGA

SĖT UP MEN (2)
Minimum of 3 years experience. 
Preferably with punch presses. Būt 
will traln. Mušt speak and read Eng
lish. Excellent benefits including 
dental.

AMERICAN GASKET AND 
RUBBER COMPANY 

9509 Winona, Schiller Park, III.
PHONE: 678-3550

Office Helpers Wanled
In the Jefferson Park Arta.

Salary oppen. Promising future 
for the right people. Very good 
working conditlons in a well es- 
tablished office.

CALL — 286-7811

VYRAI IR MOTER Y S

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum, langai 
Galite pirkti už $41,800.00.

Modemus 15 metų mūro namas. ‘ 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par 
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00.

Gražus platus sklypas Ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui

Valdis Reai Estate' 
2625 West 7l<t Street 

Tel. 737-7200 ar 731-0534

FLEXIBLE
W0RK YOUR 0WN HOURS. 

Openings in all 
departments.

OTESTMONT HEALTH 
CENTRE 

960-2026

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

HOUSEMOTHER
Part-time Live-in

Gehring Hali, an outreach program 
sponsored by St. Joseph Hospital, of- 
fers comprehensive medical care and 
help to meet the emotional needs of 
the single pregnant women 18 years 
and older. It is our answer to abortion. 
We are seeking a very special indi- 
vidual for a Live-In Housemother to 
supervise this facility. Relevant work 
experience as well as a sincere com- 
mitment to the right to life are sig- 
nificant factors in candidate selection. 
Excellent salary and housing are avail- 
able. Apply:

Namas — Svajonė: 8 butai, 4 vo
nios, centrAUnis šaldymas, atominė 
slėptuvė, 3 auto garažas. 2 balko- 

I nai. Patlo, Marąuette Parko centre.
Mūr. bungalow. 3 miegami. Gra

žiai užlaikytas.
Namas ir 

biznis. 180,000.
Mūr. namas, 

apie 200 svečių. 
885,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insonuice — Income Tu

3 miegami 
184,000.

tavernos • svetaines

Didele taverna, aalB 
2 butai po 6 kamb

2951 W. 63rd St., 436-7878

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
PACKAGE EI PRESS AGENCY

MARIJA NOREIKIENE
SIUNTINIAI | LIETUVA
Labai pageidaujamos geras rūšies 

prekės. Maistas U Europos sandėlių. 
2608 W. 69 8t., Chicago, IU. <10629. 

TEL. — WA 6-2787
llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimi

iiiiiiiiiiiiiiiinHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PLU MBI NG
Vonių, virtuvės sinkų Ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai Išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 Iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 636-2960
llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll 1

MARQUETTE PARK
4 butų mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900.

19 metų mūrinis. 5H kamb. (3 
mieg ). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louia ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namą pirkimas — Pardavimas 

Valdymas
Draudimai — Income Tas 

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — 778-2233

Poppin Fresh Pieš
IS N0W accepting applications 
for Full or Part Time Help.

VVATTERS WAITRESSES 
COOKS CASHIERS

HOSTESS
Exper. or Will Train. Excellęnt 

Benefits, incl. Uniforma, Hospitiab- 
ization, Paid Vacations, Pleasint 
Working Cond’s, Good Earnings. 

APPLY IN PERSON
942 LaGrange Rd., LaGrange, III. 
An Eųual Oportunity Employer M/F

CLEANING HELP
Need man or vvoman to keep 
lng Flature 8howroom clean. 
vvorking 
English.

oondltlons. Mušt

Call 463-8800
Ask for Milton

An

ST. JOSEPH HOSPITAL
2946 N. Lake Shore Dr.
(The cpmer of Oakdale 

& Lake Shore Dr.)
Eąual Opportunity Employer

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS
LATHE

Ltght-
Good 

speak

MILLING MACHINES
DRILL PRESS

SHAPER AND SURFACE 
GRINDER

Eiperienced only

NURSES
Scheduie your own 

hours.
WESTM0NT HEALTH 

CENTRE
Call KATHY 

960-2026

R p p 1 y 
HARRINGTON & KING 

PERFORATING 00.
5655 W. Fillmore St.

1 block No. of Roosevelt Rd.,
1 block West of Centrai

TEL. — 626-1800

Platinkite “Draugę” Perskaitę “Draugą" duokite 
jį kitiems pasiskaityti.

Perskaitę "Draugę", duokite kitiems pasiskaityt
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