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Europa praras teisę į 
pastovumą, jei į Europos 

Sąjungą nepakvies Lietuvos 
Amsterdamas, birželio 27 

d. (BNS) — Neteisinga būtų, 
jei Europos Sąjungos (ES) 
kandidačių derybų pradžią bei 
eigą nulemtų ne jų pasieki
mai, o ES organizaciniai ap
ribojimai, pabrėžė Lietuvos 
premjeras Gediminas Vagno
rius, kalbėdamas ES pareigū
nų susitikime su bendradar
biaujančių valstybių vyriausy
bių vadovais Amsterdame 
penktadieni. 

ES Tarpvyriausybinė kon
ferencija praėjusią savaitę nu
tarė prasidėjus pirmajam ES 
plėtimo etapui pertvarkyti ES 
komisiją, kurią dabar sudaro 
20 įgaliotinių ir 15 ES narių. 
Penkios didžiausios ES narės, 
čia turinčios po du įgalioti
nius, atsisakys vieno jų ir pa
liks penkias laisvas vietas Ko
misijoje. 

ES Komisijos prezidentas 
Jacųues Santer susirinku
siems premjerams tvirtino. 
kad šis sprendimas neturėtų 
reikšti pirmosios plėtimo ban
gos apribojimo iki penkių nau
jų valstybių. Tačiau, kaip pa
žymima Lietuvos vyriausybės 
spaudos tarnybos pranešime, 
tebelieka abejonių, ar pirmųjų 
kandidačių skaičius nebus 
dirbtinai apribotas penkiomis 
valstybėmis, nors deryboms 
yra pasiruošusių daugiau. 

G. Vagnorius Amsterdame 
sakė, kad numačius plėsti ES 
nuo 15 iki 20 narių, kiltų 
klausimas, a r apribojimas iki 
5 kandidačių bus taikomas 
prasidedant deryboms su pir
mosiomis valstybėmis-kandi-

datemis, ar sprendimas bus 
priimtas derybų pabaigoje. 

Lietuvos premjeras teigė, 
kad tikintis objektyvių vertini
mo rezultatų, derybos galėtų 
vykti su visomis galimomis 
kandidatėmis, o jų pabaigą 
nulemtų valstybių pasirengi
mo lygis. 

G. Vagnoriaus manymu, 
kandidatų skirstymas dar 
prieš derybas liudytų geopoli
tinių požymių pirmenybę, ne
kreipiant dėmesio į objekty
vias valstybių galimybes bei 
pasiekimus. 

Vyriausybės vadovas pabrė
žė, kad Lietuva visiškai pasi
rengusi pradėti derybas dėl 
narystės ES. „Nesiekiame pri
vilegijų, o tik objektyvaus visų 
procesų vertinimo", sakė G. 
Vagnorius. Jis pareiškė, kad 
paneigus Lietuvos teisę grįžti 
į Europą ir pradėti derybas ki
tų metų pradžioje, gali būti 
paneigta ir Europos teisė į 
pastovumą Baltijos regione. 

Susitarta dėl 
Lietuvos-Lenkijos 
Tarybos įsteigimo 

Gediminas Vagnorius ir 
Lenkijos ministras pirminin
kas Wlodzimierz Cimoszevicz, 
penktadienį susitikę Amster
dame, sutarė, jog dar šią vasa
rą bus įsteigta Lietuvos ir 
Lenkijos Tarpvyriausybinė 
Taryba. 

Pasak Vyriausybes spaudos 
tarnybos, dvišalio vyriausybių 
vadovų susitikimo metu buvo 
aptartas glaudesnis Lietuvos 
ir Lenkijos bendradarbiavi
mas. 

Lietuvos ir Latvijos derybose dėl 
sienų jaučiasi pažanga 

Vilnius, birželio 27 d. 
(BNS) —Lietuvos ir Latvijos 
derybose dėl skrydžių valdy
mo regiono virš rytinės Balti
jos jūros pakrantes pasidaliji
mo esama teigiamų poslinkių. 
pranešė susisiekimo vicemi
nistras Algirdas Šakalys, ku
ris kartu su UR viceministru 
Albinu Januška vadovauja de
ryboms su Latvija. 

Pirmasis dvišalis derybinin
kų susitikimas įvyko Vilniuje 
ketvirtadienį. Latvijos delega
cijai vadovavo URM valstybės 
sekretoriaus Maris Riekstinis. 

Pasak A. Šakalio, šiokia to
kia pažanga derybose teikia 
vilčių, jog problema galbūt bus 
išspręsta iki liepos 21 dienos, 
nes birželio pradžioje dau
giašalėms deryboms Paryžiuje 
pasibaigus be rezultatų, abi 
valstybės buvo įpareigotos iki 
liepos 21 d. susitarti tarpusa
vyje. 

Jei Lietuva ir Latvija eilinį 
kartą neišspręs ginčo, medžia
ga bus perduota Tarptautinės 
civilinės aviacijos organizaci
jos (ICAO) tarybai, kuri pri
ims galutinį sprendimą. ICAO 
vertinimu, nepasidalinti oro 
„takai" virš Baltijos jūros yra 
laikini ir pavojingi. 

Oro erdvę virš rytinės Balti-

* Sekmadien io vidur
dienį Kauno Arkikatedroje 
Bazilikoje įvyks iškilminga 
dviejų vyskupų įšventinimo 
bei paskyrimo į naujas parei
gas ceremonija Savo pareigas 
pradės eiti naujasis Kauno ar
kivyskupo augziliaras Riman
tas Norvilą bei pirmasis 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis 

Birželio 28 d., lygiai prieš 10 metų (1987-aisiaisi, Romoje 'laimintuoju buvo paskelbtas arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis (1871-1927), giliomis krikščioniškomis dorybėrr. - pasižymėjęs marijonas, kuri melsdami, žmones ir 
dabar gauna užtarimų ir nepaprastų malonių. 

Nuotr.: Kunigas Pranas Račiūnas, MIC 'dešinėje), įte Kia popiežiui Jonui Pauliui II (kairėje; palaimintojo 
Jurgio Matulaičio gyvenimo vaizdų albumą. Viduryje — tu "'.etinis Marijonų vienuolijos generolas kun. Donald 
Petraitis, MIC, perduoda J. Matulaičio relikvijas. 

Užsienio lietuviai norėtu savo 
departamento prie vyriavisybės 
Vilnius, birželio 27 d. (BNS) 

— šią savaitę Vilniuje posė
džiavusi Seimo ir JAV Lietu
vių bendruomenės atstovų ko
misija nutarė pasiūlyti Lietu
vos vyriausybei įkurti atskirą 
departamentą ryšiams su už
sienyje gyvenančiais tautie
čiais. 

Šios komisijos pirmininkas 
parlamentaras Feliksas Palu
binskas spaudos konferenci

joje penktadienį sakė, kad tai 
turėtų būti ne pr. kurios nors 
ministerijos Teikianti, o tiesio
giai ministrui pirmininkui pa
valdi įstaiga. 

Prieš dvejus r e t u s sukurta 
Seimo ir J A \ * £ B komisija 
siekia stiprinti Amerikos lie
tuvių ryšius su gimtme bei pa
naudoti jų patirtį, ryšius bei 
galimybes gimtojo krašto gero
vei. Joje yra 5 Amerikos lietu-

jos Sovietų Sąjunga kontrolia
vo iš Rygos skrydžių valdymo 
centro — šią teritoriją iki šiol 
kontroliuoja Latvija. Tuo ne
patenkintos Lietuva. Estija ir 
Rusija. 

Greičiausiai bus 
pas i rašy tos su ta r tys dėl 

j ū ros s ienos ir ekonominės 
zonos 

Susitikime Lietuvos ir Lat
vijos delegacijos priėjo ben
dros išvados, kad geriausias 
būdas išspręsti valstybinės 
sienos problemą būtų dviejų, 
tarpusavy tiesiogiai nesusiju
sių, sutarčių pasirašymas. 

Viena sutartis būtų dėl jū
rinės sienos pažymėjimo, an
troji — dėl ekonominių tikslų 
suderinimo Baltijos jūros po
vandeninėje žemyno dalyje, 
kurioje gali būti perspektyvių, 
vartojimui tinkamų naftos tel
kinių. 

Pasak Lietuvos derybininkų 
vadovo, įgaliotojo ministro Ri
manto Šidlausko, sienos linija 
jau beveik aiški, telieka vie
toje patikslinti koordinates. 

Kai dėl antrosios sutarties, 
tai šalių vyriausybėms pri
tarus tokiam susitarimo bū
dui, reikės suburti specialistų 
grupes jai paruošti. R. Šid
lauskas mano. kad abi sutar
tys turėtų būti pasirašytos 
vienu metu. 

Nei R. Šidlauskas, nei latvių 
derybininkų vadovas URM 
valstybės sekretorius Maris 
Riekstinis nenumatė, kada tai 
galėtų įvykti. 

Latvijos ir Lietuvos derybos 
dėl jūros sienos su pertrūkiais 
vyksta nuo 1993 metų. 

Lietuva ir Jungtinės Tautos 
drauge kovos prieš 

nusikalstamumą 
Vilnius, birželio 27 d. (BNS) 

— Teisingumo ministras Vy
tautas Pakalniškis ir Jungti
nių Tautų vystymo programos 
atstovas Cornel Klein Vilniuje 
penktadienį pasirašė sutartį 
dėl Nusikalstamumo prevenci
jos centro programos kūrimo 
bei pradinio veiklos finansavi
mo. 

Pagrindinis centro uždavi
nys bus padėti valstybei ir vi
suomenei organizuoti ir koor
dinuoti nusikalstamumo sus
tabdymo darbą. Centro prog
ramą sukūrė Teisės institutas. 
bendradarbiaudamas su JT 
vystymo programa Lietuvoje. 

„Nusikalstamumą turi kont
roliuoti valstybė, kitu atveju 
bus atvirkščiai", sakė V. Pa
kalniškis. Jis džiaugėsi, kad 
JT vis daugiau dėmesio skiria 
nusikaltimų sustabdymui, ir 

Klaipėda. Penktadienį į 
Klaipėdą grįžo tarptautinėse 
JAV ir bendradarbių praty
bose „BALTOPS '97" dalyva
vusi Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų (LKJP) fregata F l l 
„Žemaitis". 

Kartu su LKJP aprūpinimo 
laivu A41 „Vėtra" birželio 20-
24 dienomis „Žemaitis" daly
vavo Kylio (Vokietija) savaites 
renginiuose, kur lankėsi ir Ka
rinių jūrų pajėgų vadas ko
mandoras Raimundas Baltuš
ka. 

Laivas A41 „Vėtra" iš Vokie
tijos atgabeno Lietuvos ka
riuomenei skirtą medicininės 
pagalbos siuntą už daugiau 
nei 100,000 litų. 

tai tampa viena svarbiausių 
šios organizacijos veiklos 
krypčių. 

Projekto autorius. Teisės in
stituto direktorius Antanas 
Dapšys sakė, kad centras yra 
vieša institucija, kurią valdys 
valstybinių ir nevalstybinių 
organizacijų atstovai. 

JT centn, kūrimui skyrė 
150,000 JAV doL, Lietuva — 
500,000 litų. 

Pasak direktoriaus, teisė
tvarkos institu. ijos orientuoja
si į nusikaltim i išaiškinimą ir 
tų struktūrų ..sulaužymą". 
..Tačiau neikia galvoti ne tik 
apie pasekm<-, bet ir apie 
priežastis". X <ė A. Dapšys. 
pažymėdamas kad nepašali
nus priežasė u nusikalstamu
mo nepavyks - .stabdyti. 

Vienu svarb Jsių dalykų jis 
laiko jauninu r vaikų nusi
kalstamumo įažinimą bei 
siūlo nuteistu' -ius ne sodinti į 
kalėjimus, o rikyti kitokias 
priemones. 

* Se imas , p 
jog „1993 m 
zuota kai kur 
noriu ir bu\ 
protesto akci 
vokacinį ir pa-
pobūdį, nebir 
tirta", nutaria -
lią Seimo 
„jvykiams pak 
bei jų prie-
birželio 26 d 
diena" I psl 
vėl siūloma i 
pusketvirtų n 
krėtusius įvyk 

a ž y m ė d a m a s . 
udonį organi-

i Kauno sava-
>ių savanorių 

turėjusi pro-
jingą valstybei 

reikiamai iš-
udaryti specia-
>misiją šiems 
unės miškuose 
- t i m s ištirti", 
aneša ..Kauno 
Taigi Seimui 
tis tirti prieš 
tų Lietuvą su-
is. 

viai ir po vieną parlamentarą 
iš kiekvienos Seimo frakcijos, 
kurie į bendrą sesiją susiren
ka du kartus per metus. 

Departamentas padėtų įgį-
vendinti komisijos sprendi
mus, sake F. Palubinskas. 

JAV LB n e r e m s ne i v i eno 
k a n d i d a t o \ p r e z i d e n t u s 

Amerikos Lietuvių bendruo
menė nerems nė vieno kandi
dato į Lietuvos prezidentus. 

..Esame nepolitine organiza
cija ir negalime agituoti tau
tiečių Amerikoje už vieną poli
tiką", spaudos konferencijoje 
penktadienį sake JAV Lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmi
ninke Regina Narušienė. 

Ji pripažino, kad artėjančių 
naujo Lietuvos vadovo rin
kimų nuotaika jaučiama Ame
rikos lietuvių susiėjimuose. 
Tačiau užsienio lietuviai, kaip 
ir Tėvynėje gyvenantys tau
tiečiai, kiekvienas balsuos už 
savo pasirinktą kandidatą, 
sakė R. Narušienė. 

Buvęs „Tauro" 
banko valdybos 

pirmininkas 
atsisakė apsaugos 
Vilnius , birželio 27 d. I BNS) 

— Buvęs ..Tauro" banko val
dybos pirmininkas Gintaras 
Terleckas kol kas atsisakė 
Generalinės prokuratūros pa
siūlytos apsaugos ir sake norįs 
apie tai pagalvoti. 

Organizuotų nusikaltimu ir 
korupcijos tyrimo skyriaus va
dovas Romutis Aleknavičius 
sake. kad apsauga buvo pasiū
lyta po penktadienį ..Kauno 
dienoje" paskelbto straipsnio, 
kuriame teigiama, kad ketvir
tadienį generaliniam prokuro
rui Kaziui Pėdnyčiai ir jo pa
vaduotojui Kęstučiui Betingiui 
kolegos iš Organizuotų nusi
kaltimų ir korupcijos skyriaus 
pranešė, kad G. Terlecko gy
vybei gresia pavojus. Prokura
tūra turi operatyviu žinių, kad 
kai kurios jėgos planuoja jį 
nužudyti, kad taip sunaikintu 
svarbius įrodymus 

Dienraštis teigia, kad per 4 
valandas trukusią apklausą 
prokuratūroje G. Terleckas ti
kino, kad viską daręs nusižu-
d/.iusio bankininko Genadi-

Pasaulio naujienos 
\Remiantis DPA. Reuter. BNS. INTERFAX, ITAR-TASS. BeiaPAN. RIA tinių 
agentūrų pranešimais. 

Vašingtonas. Buvęs Jungtinių Valstijų ambasadorius 
Maskvoje ir kiti diplomatai sako. kad NATO plėtimas yra klai
da, o pats procesas pernelyg daug kainuos. Jack Matlock ir 40 
kitų JAV pareigūnų pasirašė laišką, protestuodami prieš 
NATO plėtimą. J . Matlock nurodė, kad NATO plėtimas pažei
džia susitarimą su buvusiu SSRS prezidentu Michail Gorba-
čiov. kai buvo sutar ta , jog NATO nesiples į rytus, o Sovietų Są
junga nesipriešins Vokietijų susivienijimui. Laiške nurodoma, 
kad Rusija esant i silpna, tačiau ji per didele ir per gerai gink
luota, kad būtų galimąją ignoruoti ar pažeminti. 

Paryžius. Kairioji Prancūzijos vyriausybe penktadienį pa
reiškė, kad aplinkybes dar nėra tinkamos Prancūzijos grįžimui 
į NATO karinį sparną, tačiau sprendimą šiuo klausimu turi 
priimti konservatorių prezidentas Jacques Chirac. Užsienio 
ministerijos atstovas Jaques Rumelhardt spaudos konferenci
joje pranešė, kad socialistų ministras pirmininkas Lionei Jos-
pin nedalyvaus NATO valstybių vadovų susitikime Madride. 
Prancūzijai ten atstovaus prezidentas J. Chiras. 

Vašingtonas-Maskva. ,,Mir" kosmines stoties vadovas 
Vasilij Cibliov, patikrines oro slėgį, temperatūrą ir drėgmę 
penktadienį pranešė, kad situacija Rusijos stotyje pagaliau nu
rimo. Trečiadienį po susidūrimo su krovininiu erdvėlaiviu 
„Progress", stotyje buvo pažeistas elektros energijos tiekimas 
bei prakiurdytas vienas modulis. Rusijos kosmoso tyrimo agen
tūra teigia, jog neplanuojama prieš laiką sugrąžinti kosmines 
stoties įgulą. Du rusų ir vienas amerikiečių kosmonautai pasi
liks stotyje ..Mir", kol kita įgula juos pakeis rugpjūčio mėnesį. 
JAV kosminės erdvės tyrimo agentūra NASA tvirtina, kad įgu
los nariai yra saugioje aplinkoje, tačiau padėtis vis dar esanti 
rimta. Pasak agentūros, kosmonautams teks išeiti į atvirą kos
mosą ir pataisyti gedimus. Remonto darbų reikmenys į kos
mosą bus pristatyti maždaug per 14 dienų. 

New Yorkas. JAV prezidentas Bill Clinton, kalbėdamas 
Jungtinių Tautų surengtoje Žemės konferencijoje New Yorke 
žada, kad JAV parūpins milijardą dolerių per ateinančius 5 
metus, kurie bus skirti besivystančių valstybių ekologines pa
dėties pagerinimui, nes nepramoninių Azijos ir Afrikos valsty
bių vadovai konferencijoje sake. kad jos finansiškai nepajėgios 
sustabdyti aplinkos teršimą. Dauguma JAV pažadėtų lėšų 
ekologiniams projektams bus paimta iš pagalbos užsieniui pro 
gramų. 

Praha. Čekijos prezidento Vaclav Havel prieš Madrido susi
tikimą laukia sudėtingas uždavinys — įtikinti savo piliečius, 
jog narystė NATO Čekijai yra naudinga. Šiuo metu beveik pu
sė jos gyventojų skeptiškai žiūri į tai, o didžiausia opozicines 
Čekijos partija ragina šiuo klausimu surengti referendumą. 

Maskva. Čečėnijos vyriausybė ketvirtadienį atmetė muitų 
susitarimą su Rusija, teigdama, kad Rusijos ministras pirmi
ninkas Viktor Černomyrdin per ilgai nepasirašo šio dokumen
to. Čečėnų vadas Aslan Maschadov apie sprendimą pranešė 
Rusijos Saugumo tarybos sekretoriui Ivan Rybkin. Dokumentą 
birželio 13 d. pasirašė A. Maschadovas bei Rusijos ir Čečėnijos 
muitinių komitetų vadovai, tačiau V. Černomyrdin. tą pačią 
dieną su>itikęs su A. Maschadov. iki šiol to nepadarė. Čečėnija 
tokią situaciją laiko nekorektiška ir apkaltino Rusiją pažadų 
nesilaikymu. 

Viena Buvęs Sovietų Sąjungos prezidentas Michail Gorba-
čiov ketvirtadienį pareiškė įsteigęs naują nepriklausomą bran
duolinės saugos organizaciją, kurios tikslas — formuojant vi
suomenės nuomonę, reikalauti vyriausybes pagerinti branduo
linių technologijų vartojimo saugumo reikalavimus. Naujosios 
agentūros, pavadintos Tarptautiniu atomines saugos fondu, 
būstinė bu.- Vienoje. 

Sofia. Bulgarijos vidaus reikalų ministerijos sekretorius 
Liutskan Liutskanov pranešė, kad planuojama jsteigti valsty
binę žandarmeriją, kuri saugotų strategiškai svarbius objektus 
ir padėtų kovoti su nusikalstamumu. 

Vašingtonas. JAV Aukščiausiasis teismas ketvirtadieni pa
naikino federalinį įstatymą, kuris ribojo nepadorių žodžių ir 
nuotraukų vartojimą bei platinimą pasauliniame kompiuterių 
tinkle ,,Internet". Šis istorinis sprendimas reiškia didelį pralai
mėjimą prezidentui Bill CHntonu. kuris pasirašė minėtąjį įsta
tymą 1996 metais. Įstatymas draudė platinti nepadorią sek
sualinę medž:agą. Pažeidėjams grėsė 250.000 dol. bauda ir 2 
metai kalėjimo. Tačiau teismas patvirtino ankstesnį federali
nio teismo sprendimą, kuris pripažino Komunikacijų padorumo 
aktą nekonstituciniu ir pažeidžiančiu žodžio laisves principus. 
Ši plačiai nuskambėjusi byla yra pirmas kartas, kai Aukščiau
siasis teismas užtikrino ..Internet" visišką konstitucine zodzio 
laisves apsaugą. 

jaus Konopliovo nurodymu. 
Dėl asmeniniu santykių su juo 
G Terleckas dar neapklaus-
tas. 

Generaline prokuratūra tu
ri duomenų, kad G. Konopho-
vas papirkinėjo kai kuriuos 
buvusios vyriausybes. Seimo. 
Mokesčių inspekcijos ir kitu 
aukštų institucijų darbuoto
jus. Spėjama, kad taip ir buvo 
gauta Europos Sąjungos 17 
mln. ekiu paskola, kurią ga
rantavo Lietuvos vyriausybė. 

KALENDORIUS 
Birželio 28 d.: Šv Irenejas. 

vyskupas, kankinys (mirė 202 
m.); Gaudre. Leonas. Reda. Tu-
lantas. 

Birželio 29 d.: Šv Petras ir 
Paulius, apaštalai <mire 64 ir 67 
metais Romoje); Benita. Mati 
girdas, Gedrime. 

Birželio 30 d.: Pirmieji Ro 
mos Bažnyčios kankiniai fmire 
64 metais); Adelė, Otonas. Emi 
Hja, Lucina, Skaidąs. N'ovile 
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VERKŠLENĘ 

Ar turite konkrečių, ap
čiuopiamų, realistiškų siū
lymų netolimai ateitininki-
jos ateičiai? Jei turite, ko
kie jie būtų? 

Aldas Kriaučiūnas: „Lie
tuvos ateitininkai turi akty
viau dirbti ir išmokti kaip 
dirbti be valdžios paramos. 
Lietuvoje yra daug turtingų 
katalikų, kurie remia įvairias 
organizacijas. Ateitininkai tu
ri išmokti, kaip juos įtraukti į 
savo veiklą". 

Gabija Petrauskienė: „Iš 
dalies šį klausimą jau atsa
kiau. Ateityje reikia daugiau 
pastangų ateitininkiją pada
ryti sąjūdžiu tikrąja to žodžio 
prasme. Čikagos nebegalime 
laikyti 'pasaulio centru", jeigu 
norime ateitininkiją išplėsti. 
Man niekad nebuvo supranta
ma baisi kritika, kurios iš 
Čikagos ateitininkų susilaukė 
torontiškiai 1995 metais Ka
nadoje surengę moksleivių 
žiemos kursus, praėjusius su 
dideliu pasisekimu. Tuose 
kursuose dalyvavo didelė da
lis jaunimo, kuriam Dainava 
nebuvo prieinama. Prisijungė 
jaunimas iš Čikagos, Cleve-
lando, Detroito, nors kai kurie 
sąmoningai tą įvykį 'boiko
tavo', nes jis nevyko Daina
voje. Gal "pasaulio centre' gy
venantys žmonės turėtų pa
žvelgti į 'laiko reikalavimus' 
kaip kadaise rašė ateitininki-
jos ideologai. Reikia ieškoti 
naujų būdų ir rasti į juos at
sakymus. MAS žiemos kursų 
ruošimas Kanadoje buvo po
zityvus, daug darbo reikalau
jantis įvykis, praėjęs labai 
sėkmingai. Tačiau, vietoj su
silaukus užnugario ar pritari
mo, o organizatoriams paska
tinimo toliau ta linkme dirbti 
— juk pajungiamas naujas ra
tas žmonių, praplečiama atei-
tininkijos šeima — susilaukta 
iš centro didžiosios kritikos, 
nepalaikymo ir net boikoto. 

Kursus Kanadoje buvo siū
loma daryti kas antri metai, 
pasikeičiant su Dainava. Bu
vo galvojama, kad tai atgai
vins MAS žiemos kursus, 
įgalins platesnį ratą jaunimo 
dalyvauti. Dalyvauti gal ne 
kas metai, bet bent kas antri 
metai. Naujos pažintys paska
tins vieniems kitus lankyti ir 
laukti progų susitikti kur
duose ar stovyklose. Dainavos 
kursų organizatorių netikru
mas iki paskutinės minutes ar 
kursai įvyks, lengvabūdiškas 
nesiskaitymas del išankstinės 
informacijos pateikimo — 
kiek kainuos, ar įvyks, kas va
dovaus, kas paskaitininkais 
bus — tėvams nedavė pakan
kamo pasitikėjimo organizavi
mu, kad pasiryžtų savo jau
nimą ten siųsti, nors dėmesio 
iš pradžių būta ir iš jaunimo, 
ir iš tėvų. Taip pat labai ken-
ke jaunu vadovų noras kursus 
baigti anksčiau, kad patys 
galėtų švęsti Naujuosius me
tus ne su savo globoje esan
čiais moksleiviais, kuriems 
tas vakaras, praleistas Daina
voje, būtų tikrai įspūdingas 
visam gyvenimui, bet su savo 

draugais Detroite. Nurody
mas tėvams pasiimti savo 
vaikus prieš pietus Naujųjų 
metų išvakarių dieną, kad 
būtų laiko pasiruošti pokyliui, 
taip pat lengvabūdiškas ran
kos numojimas auklėjimo dar
bui nėra sveikos organizacijos 
reiškiniai". 

Dalia Staniškienė: „Pir
miausia, liaukimės gaišinę 
laiką ir verkšlenę apie tuos, 
kurie 'atpuolė', kurie 'nevei
kia', kurių 'nėra', ir kaip juos 
prisikalbint ir susigrąžinti į 
veiklą. Svarbu — ne KIEK 
mūsų yra, bet KOKIE mes 
esame! Dirbkime ir veikime 
su tais, kuriuos turime, kurie 
gyvi, kurie nori dirbti ir veik
ti dabartinėse sąlygose, nors 
jos ir pasikeitusios, nors jos ir 
ne visada dėkingos. Pvz., Cle-
velande dauguma sendraugių 
jau gražaus 'auksinio' am
žiaus, kai kurie visai nepa
jėgūs. Bet judame, valdybą 
kasmet be didelio vargo suda
rome, nes yra žmonių, kurie 
tiki mūsų šūkio ir principų 
prasmingumu ir nebijo aukoti 
brangaus laiko ir pastangų 
savo organizacijai. Tarp kitko, 
net ir su sendraugių centro 
valdyba kasmet sąžiningai at
siskaitoma". 

Laima Šalčiuvienė: „1 
Turėti aktyvų 'dialogą' tarp 
visų vienetų: spaudoje ir as
meniškai. 2. Suorganizuoti 
metinius 'atsinaujinimus', ku
rie veiklą pagyvintų, neap
sunkindami tų, kurie vado
vauja. 3. Turėti sumanų 
asmenį, į kurį JAS ir MAS 
kuopos galėtų kreiptis ieškant 
paslaugos". 

Daumanto-Dielininkaieio jaunųjų ateitininkų kuopos globėjos Dainė 
Quinn ir Rasa Kasniūnienė Čikagos ateitininkų Šeimos šventėje pravedė 
iškilmingą posėdį. Nuotr. A l d o n o s R a u c k i e n ė s 

PAVASARIS DETROITO ATEITININKU 
ŠEIMOS ŠVENTĖJE 

PABAIGAI, KA DAR 
NORĖTUMĖTE 

PASAKYTI 
SKAITYTOJAMS? 

Aldas Kriaučiūnas: „Viena 
ypatinga problema nuo 1989 
m. yra tai, kad Lietuvos ateiti
ninkai labiausiai vertina ka
talikiškumo principą, o ateiti
ninkai kitose šalyse labiausiai 
vertina tautiškumą. Tai dar 
nepasikeitė — kunigų/bažny
čios įtaka ateitininkams Lie
tuvoje nemažėja. Mano galvo
jimu, ateitininkai, nors ir ka
talikų organizacija, yra pa
sauliečių organizacija. Lietu
voje dar taip neveikia". 

Rūta Mikulionienė: „Sėk
mės konferencijoje!" 

Gabija Petrauskienė: Sėk
mės! Sveikinu panaudojusį 
(pirmą kartą!!!) technologiją 
šiam įdomiam projektui". 

Dalia Staniškienė: „Kai 
kas teigia, kad neliko mums 
prasmės veikti Lietuvoje atei
tininkams atsikūrus. Aš ma
tau didelę ir nuostabią pras
mę. Pirmiausia, turime viso
kiais būdais, pagal savo vieti
nių skyrių galimybes ir asme
niškai, padėti Lietuvos ateiti
ninkams — moraliai juos 
palaikant ir žmonių pasikeiti
mu, mums ten, jiems čia at
vykstant, dalyvaujant, pade
dant ir. pagaliau, finansiškai 
juos remiant. Antra, niekas 
mūsų neatleido nuo pareigos, 
vadovaujantis mūsų penkiais 

Pavasaris — džiaugsmas, 
žiedai, jaunystė. Šiandien 
džiaugsmu žydi ne tik Detroi
to „Raudonsparniai" (Red 
Wings) savąja pergale, bet ir 
Detroito ateitininkų šeima, 
švenčianti savąją tradicinę 
šventę, šių metų birželio 8-ją. 

Šventė pradėta Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje šv. Mišių 
auka už mirusius organizaci
jos narius, su vėliavomis daly
vaujant visiems ateitinin
kams. Šv. Mišias laiko dvasios 
vadas kun. Viktoras Kriščiū-
nevičius. Pradžioje jis sveiki
na šia proga Detroito ateiti
ninkus ir linki jiems savajame 
gyvenime stengtis giliau pa
žinti ir pamilti Kristų, nes to 
reikalauja jų pasirinktasis šū
kis: „Visą atnaujinti Kristuje". 
Vargas žmogui, kuris traukia
si nuo Dievo. 

Tolimesnė šventės programa 
tęsiama parapijos svetainėje. 
Įžanginį žodį taria sendraugių 
pirmininkas Pranas Zaranka. 
Įnešamos vėliavos jaunučių ir 
studentų įžodžiui. 

Pagal Rusnės Kasputienės 
egzaminų protokolą, jaunųjų 
ateitininkų egzaminą sėk
mingai išlaikė kandidatai — 
Aras Butkūnas, Danius Gied
raitis, Paulius Jankus ir And
rius Miliūnas. Studentai įžo-
dininkai: Tomas Janužis, Ed
mundas Leparskas, Linas Pol-
teraitis ir Rimas Polteraitis. 
Įžodį pravesti kviečiami: dva
sios vadas kun. Viktoras Kriš-
čiūnevičius ir svečias Ateiti-

principais, krikščioniškai 
auklėti mūsų jaunąją kartą, 
kuriai tų principų šiandien 
ypač reikia, kai tiek daug nei
giamų įtakų iš visų pusių 
jaučiama. Visiems mums rei
kia tų principų pritaikymo 
kasdienybėje, nes tobulėti, 
artėti į galutinį tikslą — Die
vą — reikia kasdien iki pat 
gyvenimo galo". 

Laima Šalčiuvienė: „Atei
tininkuos ateitis ne 'saujelėje' 
žmonių. Kiekvienas, palaiky
damas kitą, jaus. kad organi
zacija yra svarbi. Vienas kitą 
turėsime skatinti, palaikyti ir 
bendromis jėgomis veikti. Im
kime pavyzdžius iš tų. kurie 
sėkmingai dirba ir veikia! 

Regina Šilgalienė: „Nau
dokimės šiuo ateitininkų sky
rium. Siųskime savo veiklos 
aprašymus ir net kūrybą. Jei
gu mes šio skyriaus neišlai
kysime, tai kaip galima dar ir 
svajoti apie Ateities' žurnalo 
leidimą?" 

Ačiū už sutikimą pasidalinti 
savo mintimis ir plačia patir
timi. Tikime, kad šio skyriaus 
skaitytojai jūsų mintis, siūly
mus bei pastabas papildys sa
vomis ir įsitrauks į Nepapras
tosios konferencijos nuotaiką 
ir į ją sudedamas viltis. 

Elektroniniu bei paprastu 
paštu pravesto pokalbio paš
nekovas — 

Romualdas Kr iauč iūnas 
(Pabaiga) 

ninku federacijos tarybos vice
pirmininkas dr Audrius Poli-
kaitis. Įžodis baigiamas Ateiti
ninkų himnu. 

Įžodininkus sveikina dr. Au
drius, primindamas, kad jų 
laukia nelengvas uždavinys, 
nes įžodis įpareigoja atnaujin
ti save ir aplinką. „Jus taip 
pat sveikina ir Federacijos Va
das, atvežęs iš Lietuvos jau
nučiams įteiktus ženkliukus", 
— sveikinimą baigia Audrius. 

Šventės programai vado
vaująs Pranas Zaranka linki 
studentams ieškoti tiesos iš 
Kristaus, kaip mokslo šaltinio. 

Jaunučių globėja Alma 
Jankienė praneša, kad jos glo
boje buvo 28 jaunučiai. Jų 
veikla sukosi apie penkis atei
tininkų principus. Ačiū tėve
liams už pagalbą. Studentų 
ateitininkų, kurių patarėja 
yra Marija Jankauskienė, 
veiklą apibūdina Jonas Korsa
kas, pasidžiaugdamas, kad 
studentai po ketverių metų 
„atsibudo" ir Išsirinko val
dybą: Paulių Iešmantą, Joną 
Korsaką ir Audrą Ricci. Sau
lius Polteraitis išrinktas į SAS 
centro valdybą. Studentai ak
tyviai dalyvauja Dainavos gy
venime. 

Sendraugių veikloje didžiau
sias rūpestis — jaunimas. Da
bartinė sendraugių valdyba: 
pirmininkas, vicepirmininkas, 
ir sekretorius Prano Zarankos 
asmenyje, iždininkė Nijole 
Lapšienė ir narys Benediktas 
Neverauskas. Šiais metais 
sendraugiai paskyrė po šimtą 
dolerių Šv. Rašto išleidimui ir 
Šv. Kazimiero kolegijai Ro
moje. 

„Ačiū valdybos nariams ir 
jaunučių globėjoms. Paliksim 
dar vienerius metus dirbti", — 
užsklendė savo pranešimą 
Pranas Zaranka. 

Nijolė Lapšienė, kaip dėkin
gumo ženklus. įteikia dova
nėles jaunučių globėjoms — 
Almai Jankienei, Ritai Gie
draitienei ir studentų pata
rėjai Marijai Jankauskienei, 
taip pat padėkodama ir Stefai 
Miškinienei už puošimo pa
galbą. 

Susirinkimui pirmininkau
jantis skelbia jaunučiams 
linksmą žinią — „pranykite iš 
svetainės", nes jiems dr. Aud
riaus paskaita būsianti dar 
„neįkandama". 

Kviečiamas prabilti Audrius 
— elektros inžinerijos dakta
ras. Ateitininkų federacijos ta
rybos vicepirmininkas, gra
žaus balso savininkas, grojąs 
akordeonu. 

Dr. Audriaus mintys kryp
sta į Ateitininkų konferenciją, 
liepos mėn. vyksiančią Palan
goje. Prieš 70 metų tokia Pa
langoje vykusi konferencija 
vadinosi reorganizacine. Da
bar, žvelgdami į 2000-sius me
tus, turime ryžtis persiorga
nizuoti. Tam tikslui 12-jame 
kongrese, Vilniuje išrinkta 
bendra taryba iš aštuonių Lie
tuvos atstovų ir septynių 

užsienyje gyvenančių. Sudary
ta patariamoji komisija, kuri 
objektyviai tirs ateitininkų gy
venimą Lietuvoje ir užsienyje. 
Derinant veiklą prie skirtingų 
gyvenimo sąlygų tenka kai ką 
keisti — reorganizuotis. Mes 
nenorime sustingti. Mes tu
rime būti ieškantis sąjūdis. 
Turime gyventi ne įsakymais, 
bet ieškojimu, geros valios 
principais. Idealas — Kristus 
lieka pastovus. Šiame 
sąjūdyje esame laisvi. Ateiti
ninkų federacija turi savo for
mas iš Lietuvos ir todėl kryp
stanti į Lietuvą. Laikas grįžti 
Lietuvon. Mums reikalingas 
aktyvus dialogas. Pagal Macei
ną, sunkiausia kova, tai kova 
prieš pasyvumą. Reikia judėti, 
veikti savomis pastangomis. 
Atsinaujinimas — nelengvas 
procesas. Turėkime realų 
žvilgsnį. Daugiau drąsos. \ 

Kas liks iš mūsų po sugrį
žimo į Lietuvą? Nepražūsim. 
Ką mes čia sukūrėm — pasi
liks. Mes būsime ateitininkai 
už Lietuvos ribų. Mūsų gyve
nimas turės užsienietiškų 
bruožų. Sąjūdžio ateitis — 
mūsų pačių rankose. Tad ei
kime į laimingą ateitį. „Ačiū, 
daktarui Audriui, už mūsų da
barties ir ateities viziją. Ačiū 
visiems čia paruošusiems sta
lus", — taria dėkingumo žo
džius Pranas Zaranka, užbaig
damas šventės rimtąją dalį. 

Visų žvilgsnis ir dėmesys 
nukrypsta į jaunučių „teatrą", 
kuriame išvystame ir išgirs
tame Vlado Vijeikio pasaką: 
„Žvirblis, kuris savo balso ne
norėjo ir kas iš viso to išėjo", 
įscenizuota ir sumaniai reži
suota jaunučių globėjos Ritos 
Giedraitienės, visus jaunučius 
įtraukusios scenos švieson, 
pati atlikusi geros pasakotojos 
vaidmenį. 

Patyrę, kad ne kas išėjo 
žvirbliui prašnekusiam jaučio 
balsu, atsigaivinom vaišinda
miesi suneštiniais sumušti
niais ir kavute. 

Padėkos žodis priklauso ir 
šios, sklandžiai vykusios šven
tės pagrindiniam vadovui, 
sendraugių pirmininkui Pra
nui Zarankai. 
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Rimties valandėlė 

DU BŪTINI POTRAUKIAI 
Tą pačią dieną švenčiama 

dviejų apaštalų — Petro ir 
Pauliaus — šventė išryškina 
dviejų polinkių — vieno į pas
tovumą, tęstinumą su praeiti
mi, kito į kaitą, atvirumą nau
jovei, plėtimąsi — svarbią 
sampyną Bažnyčios gyve
nime. Pirmasis užtikrina išli
kimą, antrasis — įgalina at
eitį, duoda išlikimui tikslą. 
Pirmykštėje Bažnyčioje pirma
sis rodė kelią, antrasis pratur
tino kelionę. Savotišku būdu, 
Petras simbolizuoja pirmąjį 
polinkį, Paulius antrąjį, nuro
do šio sekmadienio — Šv. Pet
ro ir Pauliaus šventės — skai
tinius komentuojantis kun. 
Carroll Stuhlmueller. 

Naujame Testamente ma
tome Petrą, dalyvaujantį le
miamuose įvykiuose. Ne tik 
išpažįstant Jėzų, esant Mesiju 
ir Dievo Sūnų, bet ir vadovau
jant: išrinkime Motiejaus į 
Judo Iskarioto vietą — (Apd 
1:15), per Sekmines sakant 
pirmą pamokslą (Apd 2:14); 
apkrikštijant pirmuosius ne-
žydus krikščionis, nereikalau
jant apipjaustymo ar kitų Mo
zės įstatymo paliepimų (Apd. 
10), vadovaujant pirmajam vi
suotiniam Bažnyčios susirin
kimui Jeruzalėje (Apd 15:7) ir 
paskui perkeliant jos vadova
vimo centrą tolyn nuo Jėzaus 
giminių tėvynės — pirma į 
Antiochiją, paskui į Romą (1 

' Petro 5:13). 
Petras buvo laidas, kuriant 

naują ryšį tarp senojo tikėjimo 
ir kelio į ateitį. Šv. Dvasios 
galia kuriamoje naujoje Dievo 
tautoje, neskaitant vieno laiki
no nukrypimo, kai Petras sus-

;tojo valgęs su neapipjausty-; 
tais nežydais krikščionimis, 
bijodamas iš Jeruzalės atvy
kusiųjų. Dėl to Paulius turėjo 
„pasipriešinti jam į akis", nes 
toks veidmainiavimas buvo 
aiškus nusižengimas Kristaus 
mokymui. 

' Paulius gi buvo Bažnyčios 
praturtinimo laidas. Paulius 
išvystė apaštalavimo pasaulio 
tautoms teologiją, kurios pir
mosios užuominos pasirodo 
laiške Galatams, o paskui jau 
galutinai išvystoma laiške Ro
miečiams. Čia matome ne tik, 
kad Paulius suprato Romos 
svarbą Bažnyčios pasaulinei 
misijai, bet taip pat nujautė 
per didelio atsargumo ir bai
mės pavojų vadovaujančioje 
Bažnyčioje. Dirbdamas Antio-
chijoje, Paulius buvo per daug 
atsargūs, delsdamas pravesti 
Jeruzalės susirinkimo nuta
rimą, kad žydai ir nežydai 
krikščionys gali ir turi Eucha
ristijos vakarienę valgyti kar
tu, nereikalaujant, kad nežy
dai priimtų žydų papročius. 

Panašūs polinkiai ir į tęsti

numą su praeitim ir į kaitą 
veikia ir Senajame Testa
mente. Nors Mozės įstatymo 
tradicijos pirmiau įsigalėjo 
šiaurinėje srityje, kur buvo 
rūpestingai surašytos Pakar
toto įstatymo, Ozėjo, Jeremijo 
ir Antrojo Izaijo (Iz 40-55) 
raštuose, šie raštai buvo iš
saugoti ir surašyti pietinėje 
Judėjos karalystėje su sostine 
Jeruzalėje. Nepaisant dažno 
Jeruzalės sunaikinimo, Jeru
zalė buvo tautos išlikimo cen
t ras — ašis. Tačiau be šiau
rinės karalystės pranašų 
griežtų įspėjimų bei ateites vi
zijos, Jeruzalė nebūtų buvusi 
išlikimo verta. Pats Jėzus 
sėmėsi gairių ir įkvėpimo iš 
Jeruzalėje išsaugotų šiaurės 
tradicijų, ypač Pakartoto įsta
tymo ir Antrojo Izaijo raštų. 

Šios dienos skaitiniuose ma
tome tų tradicijų bruožus, 
rašo kun. Stuhlmueller. Pir
mame skaitinyje iš Apaštalų 
darbų (12:1-11) girdime apie 
Petro išgelbėjimą iš kalėjimo, 
nors Jono brolis, apaštalas 
Jokūbas buvo nužudytas, nu
kertant jam galvą. Palyginus 
su Petru, Jokūbo vaidmuo ne
buvo žymus. Kaip Jėzus, dar 
būdamas žemėje, meldėsi, kad 
Petro tikėjimas nesusvyruotų 
(Luko 22:32), taip šiandien 
girdime, kad „Bažnyčia karš
tai meldėsi ŪŽ jį Dievui", Ero
dui jį suėmus ir įmetus ka-
lėjiman. Petras šįkart buvo 
stebuklingai išgelbėtas. 

Antrame skaitinyje iš Pau
liaus antrojo laiško Timotiejui 
(2 Tim 4:6-9, 17-18) girdime 
pergale trykštančius žodžius, 
artėjant jo nukankinimui: „Iš
kovojau gerą kovą, baigiau 
bėgimą, išsaugojau tikėjimą. 
Todėl manęs laukia teisumo 
vainikas... ir ne tik man, bet ir 
visiems, kurie su meile laukia 
(Kristaus) pasirodant. ...Vieš
pats mane sustiprino, kad to
liau skelbčiau Evangeliją ir vi
sos tautos ją išgirstų; jis mane 
ištraukė iš liūto nasrų; ... 
Viešpats mane vėi ištrauks..., 
paimdamas į savo dangišką 
karalystę". 

Evangelijoje girdime pagrin
dinį pasakojimą, kuriuo re
miasi Bažnyčios vienybė — ne 
tik gyvenimo, bet ir mokymo: 
Petras yra uola; tai jo vardo 
prasmė senovinėse kalbose. 
Šis vardas jam sąmoningai 
duodamas, kad išryškėtų jo 
tvirtybė bei tęstinumą su pra
eitim laiduojantis vaidmuo, 
pagrindas Bažnyčios gyveni
mui, kol Kristus vėl ateis ir 
atiduos Karalystę į dangiškojo 
Tėvo rankas visiems amžiams. 

Švęsdami šventųjų apaštalų 
Petro ir Pauliaus nukanki
nimą Romoje, galime žvelgti į 
šiandieninę Bažnyčią kamuo-

Danutė Bindokienė 

Turime užtarytoją 

Šv. Tėvas Jonas Paulius,II, su marijonų kongregacijo.- nariais, kurie suvažiavo į pal Jurgio Matulaičio beatifi
kacijos iškilmes Romoje 1987 m. birželio 28 d. Popiežius dešinėje — tuometinis marijonų vienuolijos generolas, 
o dabartinis Šv Kazimiero provincijos provinciolas kur. Donaldas Petraitis. MIC 
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Į T E I K T A S G E D I M I N O O R D I N A S 

Gegužės 22 dieną diplomati- dar ir Lietuvos pagarbos Vati
nę misiją Lietuvoje baigian
čiam Vatikano apaštaliniam 
nuncijui arkivyskupui Jus to 
Mullor Garcia įteiktas Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino 1-ojo laipsnio ordinas. 
Prezidento pasirašytame de
krete dėl nuncijaus apdovano
jimo sakoma, kad ordinas 
nuncijui skiriamas „už pa
ramą st iprinant Lietuvos ne
priklausomybę ir pastangas 
į tvirt inant mūsų valstybės 
tarptaut inį pripažinimą bei 
plėtojant Šventojo Sosto ir 
Lietuvos santykius". Papras
tai išvykstantiems Lietuvoje 
rezidavusiems užsienio valsty
bių diplomatams teskiriamas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino 2-ojo laipsnio or
dinas. Prezidentui Algirdui 
Brazauskui įteikus apdovano
jimą, arkivyskupas Justo Mul
lor Garcia padėkojo Lietuvos 
valstybei už aukštą jo darbo 
įvertinimą. Pasak arkivysku
po, „šis apdovanojimas rodo ne 
tik mūsų stiprią draugystę, tai 

jančias problemas ir siekti 
įkvėpimo iš to, kaip pirmieji 
apaštalai tvarkėsi su savų 
laikų ir padėties keliamomis 
problemomis, susirinkę bend
ruomenėje, mąstydami apie 
Kristaus pašaukimą Bažny
čiai ir prašydami Šventosios 
Dvasios vadovavimo. Matome 
nuolatines pastangas išlaikyti 
pusiausvyrą tarp siekio išlikti, 
semiantis stiprybes iš praei
ties, ir siekio augti, praminant 
naujus kelius, priimant nau
jus žmones ir tautas, naujai 
išreiškiančius tą patį, prisikė
lusį, tikinčiuosiuose tebevei
kiantį. Kristų. 

Aldona Zailskaitė 

kanui ir Šventajam Tėvui 
išraiška". 

Arkivyskupu: Justo Mullor 
Garcia atsisveikinant su Lie
tuva, gegužės 25 dieną Vil
niaus arkikatedroje buvo kon-
celebruojamos šv. Mišios, ku
rių pradžioje Vilniaus arkivys
kupas Audry.- Juozas Bačkis 
Lietuvos vyskupų vardu padė
kojo Šventojo Tėvo atstovui už 
pagalbą organizuojant popie
žiaus vizitą be: nuveiktus dar
bus Bažnyčios Lietuvoje at
naujinimo la': .: Kartu su ar

kivyskupu J. M. Garcia Eu
charistiją šventė septyni Lie
tuvos vyskupai, trys kunigai, 
gausiai susirinkusi tikinčiųjų 
bendruomene. Atsisveikinimo 
kalboje nuncijus sakė: „Esu 
jūsų bičiulis ir brolis, kuris 

iškeliauja..., bet Lietuva 
visuomet man liks miela". Ar
kivyskupas J. M. Garcia 
džiaugėsi, galėdamas atsisvei
kinti per Švč. Trejybės šventę, 
ir primine Vilniaus katedroje 
Lietuvos dvasininkijai pasaky
tus Šventojo Tėvo žodžius, kad 
kunigas šiandien labiau negu 
bet kada anksčiau turėtų būti 
Trejybes žmogus. 

Palaimmta.Ms Jurgis Matulaitis 

„Mes prie Aukščiausiojo tu
rime didelį užtarytoją — a.a. 
arkiv. Matulevičių", jam 1927 
m. sausio 27 d. mirus, rašė lie
tuvių tautą pamilęs šveicaras 
prof. Juozas Eretas. Plačiai 
beveik visoje tuometinėje ne
priklausomos Lietuvos ir už
sienio lietuvių spaudoje pasi-
pylę komentarai apie pirmąjį 
nepriklausomos Lietuvos lie
tuvį Vilniaus vyskupą buvo ne 
vien tik gražūs žodžiai, skirti 
šiai kilniai mūsų tautos asme
nybei, bet ir pranašiški pasi
sakymai, kad arkivysk. Jurgis 
Matulaitis vertas altoriaus 
garbės. Prof. Pranas Dovydai
tis 1932 m. rašė: ,Aš tunu dar 
vieną pasiūlymą: pradėti gal
vot apie tai, kad pirmasis Vil
niaus vyskupas nepriklauso
mos Lietuvos laikais ir Lie
tuvos bažnytinės provincijos 
sutvarkytojas, arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius, švento 
gyvenimo žmogus, būtų pa
skirtas į palaimintųjų ir šven
tųjų skaičių, idant visa Lietu
va galėtų jį turėti savo Glo
bėju pas aukščiausiąjį Vieš
patį..." 

Nors beatifikacijos ar šven
tuoju paskelbimo byla papras
tai užtrunka ilgą laiką ir yra 
labai kruopščiai ruošiama, 
tikrinama, kad neliktų jokių 
abejonių dėl asmens, siūlomo 
įjungti į palaimintųjų ar šven
tųjų gretas, tinkamumo, to lai
kotarpio žmonės, turėję progų 
su juo bendrauti, art imai dirb
ti arba bent susitikti, instink
tyviai yra pajutę jo sielos kil
numą. „Šviesus velionio dva
sios vaizdas niekuomet neiš
dils iš atminties tų, su kuriais 
jis kuomet spėjo susitikti", 
rašo prof. Pranas Dovydaitis 
(.Arkivyskupas Jurgis Matu
levičius", 1933). Tokiam asme
niui mirus, paprastai atsiran
da spontaniškas žmonių pa
maldumas, prašant užtarimo 
ir Viešpaties malonių, nes nie
kas neabejoja, kad jo siela yra 
Dievo artumoje. Tad visai na
tūralu, kad ilgainiui užve
dama beatifikacijos byla. 

Arkivyskupo J . Matulaičio 
atveju, beatifikacijos bylą ma
rijonai, kurių vienuoliją jis at
naujino ir sutvirtino, pradėjo 
planuoti 1939 m., tačiau An
trojo pasaulinio karo pradžia 
planus sutrukdė. Kadangi Lie
tuva po karo pabaigos at
sidūrė ateistinio komunizmo 
okupacijoje, bet kokių kon
krečių žygių šiuo reikalu iš 
tėvynės nebuvo galima tikėtis. 
Juk ir vienuolynai buvo už
daryti, ir tikintieji persekioja
mi, ir platesnė religinė veikla, 
o juo labiau kontaktai su lais
vuoju pasauliu, tad ir su 
Roma, buvo griežtai varžomi. 
Nors bažnytinė teisė reikalau

ja, kad kandidato į šven
tuosius ar palaimintuosius by
la būtų nuspręsta ten. kur jis 
mirė. bet, gavus specialų Šv. 
Sosto leidimą, beatifikacijos 
procesas pradėtas užsienyje 
1953 m. 

„Jis buvo toks, koks turi 
būti geras dvasininkas", — po 
arkivysk. Jurgio Matulaičio 
mirties rašė J. Tumas-Vaiž
gantas. Galime pridurti, kad 
jis buvo toks žmogus, toks lie
tuvis, koks turėtų būti. Saky
tume, kad tai kiekvieno mūsų 
paskirtis: atlikti tai, ką tu
rime atlikti, džiaugtis kiekvie
na Viešpaties dovanota diena, 
vienok nepamirštant, kad mes 
skirti ne vien šiam pasauliui, 
bet ir amžinybei, kurioje tary
tum „perkame" sau vietą, kas
dien ..įmokėdami" tam tikrą 
mokesty Pagal tai, koks tas 
„mokestis", priklausys, ar mes 
amžinybę praleisime Dievo 
artumoje, ar ne. 

Prieš lygiai dešimt metu, 
1987 m. birželio 28 d., įvy
kusios arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos iš
kilmes paliko neišdildomą 
įspūdį turėjusiems laimę jose 
dalyvauti. Jos džiaugsmu pri
pildė ir kiekvieną lietuvį, ne
paisant, kur jis begyventų. 
Galime tikėti, kad tas 
džiaugsmas lengvai prasiveržė 
į mūsų tėvynę, kurioje jau 
spragsėjo atgimimo ir laisves 
siekių kibirkštėlės, vėliau įsi
liepsnojusios į Atgimimo są
jūdį ir nepriklausomybės at
statymo gaisrą. Dažnai tuos 
nuostabius įvykius pavadi
name stebuklu. Kas šiandien 
drįstų ginčytis, kad palaimin
tasis Jurgis Matulaitis savo 
užtarimu, savo maldomis už 
mylimą Lietuvą, neprisidėjo 
prie šio stebuklo? 

Nuo 1927 metų juk nepraėjo 
tiek daug laiko. Dar daug tu
rime žmonių, kurie savo aki
mis mate. yra bendravę ar 
bent susitikę su pal. Jurgiu 
Matulaičiu Norime manyti, 
kad jie supranta, kokią do
vaną tas susitikimas jiems 
atnešė. Tam tikra prasme visi 
galime sakyti, kad pažįstame 
tą ar kitą šventąjį, palaimin
tąjį, nes jis mūsų gyvenime 
vaidina tam tikrą vaidmenį. į 
jį ar ją kreipiamės, kai. skaus
mo ar vargo spaudžiami, ieš
kome pagalbininko, esančio 
arčiau Dievo sosto. Palaimin
tasis" Jurgis yra mums dar ar
timesnis, nes juk tai savos 
tautos vaikas, kuris mylėjo 
gimtąjį kraštą, jo kalbą, jo 
žmones. Vadinasi, danguje tu
rime tikrą savo draugą ir 
užtarėją, kurio paskutiniai 
žodžiai ypač šiandien tinka vi
siems lietuviams: ..Rikiuoki
te* ir pasišvęskite". 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

Tik nepamesk, o jo sumušti 
niekas negalės. Nebent pasidarytų geležinį". Peliksas 
ilgai vartė, grožėjosi dailiu išrašymu, mikleno, bet 
neišmanė, kodėl jis toks stiprus. Neįspėjęs ir į kišenę 
įsidėjo. O aš žinojau. Gal ir močiutė numanė. J is va
sarą prašė manęs sudėti storą sūrį* kad sudžiovinęs 
galėtų margutį pasidaryti. Neišmaniau kaip, tai abi su 
močiute sugalvojom tokį sūrmaišėlį, kad storas sūris 
susislėgtų. Susislėgė toks, kad Severiukas galėjo net 
du pasidaryti. Vieną tada atidavė Peliksui, o su kitu 
dar daugel} Velykų ir jaunus ir senus erzindavo. 

Tai per tas pačias Velykas Peliksas mane ir ėmė 
šnekinti, kad tekėčiau už jo. Jau buvau prie jo lyg ir 
pripratusi, bet nepasakiau nei taip, nei ne. Tik 
rėkdama jau nebeišbėgau. Dairiausi į Severiuką, bet 
jis, gal pajutęs į kurią pusę šneka eina, išlėkė į kaimą. 
Peliksas nespaudė. Tik sakė, kad mane seniai 
nusižiūrėjęs, bet neskubąs. Galįs dar kantriai palauk
ti. Tik per vasaros karščius, kai mama sunegalavo, at
siminiau, ką tėvukas buvo sakęs, apsigalvojau ir pasa
kiau, kad tekėsiu. Tada jie ir ėmė šnekėti, kiek ir ko 
jis ateidamas atsineš. Man pasirodė, kad net labai vis
ko daug, o tėvukas visus nustebino, kai pasakė, kad 
pamiškes stuką pasilieka sau. Motina net galvą 

pakėlė: „Kam dabar tau tas stukas?" paklausė. „Ar 

senatvę jau pradėsi skirstytis0" „Nesiskirstyti. bet n: 
kada nežinai... Pagalvojau, kad ir mudu su močiute 
senatvę galim ramių dienų užsigeisti. Žinoma, jeit 
ant to stuko Peliksas padės trobelę ir tvartuką -
daržinėle susiręsti". Man irgi buvo nei šiaip, nei ta:: 
kad tėvukai ims ir išeis, lyg iš namų varomi, ir dar I 
biau nustebau, kai Peliksas net nemirkteleję sutiko. Ir 
kaimynai stebėjosi, kai po bulviakasio, pamišk -
sklype eme augti namukas. Prieš adventą ir krosn-
buvo išdegta. Močiute juokėsi, kad Kalėdoms ja • 
galėtų ir pyragus išsikepti. 

Pyragus Kalėdoms jau kepė. tik ne ji. bet atsik 
raustė Severiuko mama. Tėvukas taip su Severiuk-
seniai buvo susitarę, ir tas susitarimas išliko ligi ši< 
Gal ir ne. Tik ligi tol. kol anie atėjo ir Severiuką raut 
išrovė. 

Po Kalėdų atšokom mano vestuves ir pradėjom Y. 
taip gyventi. Mamos sveikata nesitaise. vidur-
gavėnios ir ji išėjo. Visa šeimininkyste sugriuvo ma 
vienai. Dar krutėjo močiutė, bet padėti begalėjo t -
žodžiu, nebe darbu. Nors Peliksas ir tarnaitę pa 
samdė, bet buvo nebe mama. Reikėjo prie daug ko pr 
prasti, daug ko išmokti. Severiukas bernavo kaip b< 
navęs, tik vakarais dažniausiai jau bėgdavo į stuk; 
pas mamą. 

Didui penktadienį, kaip tik buvo suėję dvi savaiti 
nuo mamos palaidojimo. Severiukas įėjo į trobą ap

kabinęs lentą. Aš ką tik buvau nuplovusi suolus, stalą 
ir šluosčiausi rankas. Jis priėjo arčiau, atsuko į mane 
išdrožinėtą lentos pusę ir pasakė: „Čia tau. Prie jos 
gali nesimelsti. Čia ne Motina Švenčiausioji, bet tu". 
Padavė, apsisuko eiti pro duris. Prie slenksčio dar at
sigrįžo: ..Tie kalavijai išimami. Kai skausmas mažės, 
galėsi po vieną ištraukti". Su tais žodžiais ir išėjo. 
Pratrukau ašaromis. Pro jas negalėjau net matyti, ką 
laikau rankose Šokau vytis, bet pamačiau, kad prie 
šulinio jis šnekasi su Peliksu, tai tik atsirėmiau į stalą 
ir ėmiau žiūrinėti, ką čia iš tikrųjų atnešė. įsi
žiūrėjusi, net savo veidą lyg ėmiau pažinti, o jis 
pasišnekėjęs su šeimininku, nuėjo per kiemą, paskui 
per kluoną, per laukus į pamiškę. Žiūrėjau laukdama, 
kad atsisuktu pažiūrėti, arba nors per petį pažvelgtų, 
bet jis ejo ir nuėjo. 

Paskum parodžiau drožinį močiutei. Jai patiko. Pe
liksui irgi patiko. Jis seklyčioje ir pakabino. Ir nau
jame name pakabinom toje pačioje vietoje, tik niekam 
nepasakiau su kokiais žodžiais Severiukas jį man pa
davė ir. lyg žinodamas, kad mano širdy jis pats 
skaudžiu gumulu ridinėja, nė sykį nepaklausė, kodėl 
ne vieno kalavijo neištraukiu. O dabar kai taip baigėsi 
jo dienos, ir gerai, kad neištraukiau, nors kartais, kai į 
namus ateidavo džiaugsmas, panūsdavau. 

Abu valandėlę tylėjome. Aš tylėjau lyg dar tikė
damas ką nors daugiau išgirsti, o ji greičiausiai todėl. 
kad jos artumą su Severiuku iš kažin kur atėję 
pašalaičiai taip skaudžiai nutraukė. 

— Tai, rodos, ir bus vi*kas. ką norėjau pasakyti 
Galėčiau dar ir daugiau, juk ne vakar esu gimusi, bet 
tai būtų toli nuo to. kas visą amžių aštriu knietuliu 
sukosi krūtinėje. Ačiū Dievui, tėvukui ir Peliksui 
gražiai gyvenau, visko pilna buvau ir tebesu, bet vis 
knieti, kas būtų buvę. jeigu būčiau labiau pasi
šiaušusi. Iš namų tikrai nebūtų varę, o dienas surišus 
su Severiuku gal šviesiau būtų buvę. Netamsu buvo ir 
dabar, negaliu Dievui priekaištauti, bet vis rodosi, kad 
trūko šviesaus skaidrumo, kurio tiek tiek daug buvo 
vaikvstej. Kai nuolat apie vienas kitą sukinedavomes, 
nesyki knietėjo paklausti, kodėl nevedė, kodėl pasiliko 
vienas, bet bijojau, kad neatsakytų: „Tavęs vienos 
man tereikėjo". 

Dar norėjau ir aš ko paklausti, kai kažin kas pa
beldė i duris. Pravėręs pamačiau Liaudiški atva
žiavusi motinos ieškoti. Žvilgterėjau i laikrodį: buvo 
kelios minutes po antros. 

Pabaigal 
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JURGIS MATULAITIS — 
ATGIMIMO IDĖJŲ 

PUOSELĖTOJAS 
GENOVAITĖ GUSTAITĖ 

Didysis atgimimo dainius 
Maironis savo poemą „Rasei
nių Magdė" pradėjo žodžiais: 
..Mylėk, lietuvi, tą brangią 
žemę". Toliau, kartodamas 
skatinimą, iškele. ką pirmiau
sia privalu mylėti: „Mylėk jos 
kalbą, senovės būdą, „Jos gi
rių kvapą, žaliąsias pievas". 
Tad pirmiausia kalba. Šitaip 
branginama, aukšt inama kal
ba ne tik mūsų tautinio atgi
mimo dainiaus. Kiekvienos 
: autos atgimimo ideologijoje 
-varbiausia vieta tenka kal
bai, nes per kalbą atsisklei
džia tautos dvasia, kalba 
išreiškia tautos būtį ir buitį. 

Tos pačios ideologijos, jos 
siekimų, rūpesčių bei minčių 
veikiamas ir J. Matulaitis pa
rašė minėtą straipsnį „Keli 
žodžiai mūsų kunigėliams". 
Kaip įvade nurodė, tai padarė 
dar mokytinio suole besede-
damas, tad Petrapilio dva
sinėje akademijoje studijuoda
mas. Ten pat pndūrė . „Nuo to 
laiko ; nuo parašymo) jau šešti 
no ta i slenka. Daug kas persi
mainė [...] vienok nutar iau 
apskelbti svietui šiuos 'Kelis 
z KIŽIUS mūsų kunigėliams' 
Į...] taip. kaip juos savo popie
riuose suradau", (p. 44) 

Apskelbti svietui „Keli žo
džiai" buvo 1903 m. kunigo A. 
Miluko. Vis dėlto šiandien 
tvirtai pasakyti tikrą, ne
ginčytiną parašymo datą var-
2U ar beįmanoma — rank
raštis su visu „Dirvos-Žinyno", 
kitu archyvu (tokiu svarbiu 
mūsų kultūros istorijai) po 
leidėjo mirties (1943) nukelia
vo sąvartynam Todėl „Kelių 
žodžių" parašymo metus ty
rinėtojai atskaičiuoja ne vie
nodai. Pavyzdžiui, S. Yla nu
rodo 1896-uosius. A. Kučas 
1897-uosius. Šiaip ar taip. ga
lima tvirtinti — ne eiliniam J. 
Matulaičio straipsniui, suvai
dinusiam taip pat neeilinį 
vaidmenį mūsų tautinio judė
jimo istorijoje — ypač su
lenkėjusios dvasininkijos at-
lietuvinime — 1996-aisiais ar 
1997-aisiais suėjo 100 metų. 

Žadindamas, keldamas tau
tą. Maironis 'beje. Petrapilio 
(Kasinėje akademijoje J. Ma
tulaičio profesorius, vėliau ten 
pat kolegai savo eilėmis ir 
kreipėsi į visą tautą — brolius 
vargdienius, lietuvius ar šu
va reusius vaikus. Vedinas tų 
pačiu tikslų, bet siekdamas di
desnio paveikumo. J. Matulai
tis kreipėsi į tautos dalį. pačią 
įtakingiausią — „mūsų kuni
gėlius", — o perjuos į visumą. 

..Keliuose žodžiuose" gvil
dendamas iš esmės vieną 
klausimą — kaip žiūrėti dva

sininkijai į lietuvybę, vadina
mąją naująją dvasią, jos sklei
dėjus, pramintus litvomanais. 
J. Matulaitis savo nuomonę 
netiesiogiai atskleidė jau pir
mu sakiniu. J ame teigė: „Esu 
rašęs šį straipsnelį, kada buvo 
pakeltas klausimas, ar gerai 
darome mes ['.], jaunieji kuni
gai ir klierikai, užsiimdami 
lietuvyste". „Mes [...] užsi
imdami [...]". Tad, jei nebūtų 
likę net jokių kitų duomenų 
apie J. Matulaičio lietuvybės 
darbą, šis vienas, pirmas sa
kinys leistų priskirti jį prie 
tuo darbu užsiimančiu. Toliau 
prisimenama: ano meto sva
jone, „mintis ir rūpestis" „mūs 
jaunų krūtines kilnojo", (p.44) 
O krūtines kilnojusios veiklos 
tikslas — žadinti tautą. Su
stojama prie nevienodo ža
dintojų vertinimo, kartų pa
žiūrų susidūrimo, iš jo iš
plaukiančio priešiškumo. An
tai kaip įsimenančiai pie
šiamas dvasininkijos elgesys. 
„Senesnieji kunigai" [...1 ėmė 
kovoti prieš visą [!] tą ju
dėjimą, prieš tautos kilimą 
[!], neskiriant, kas jame blogo, 
o kas gero yra. Net ir jaunes-
niesiams kunigams, kurie iš
drįso stoti į tėvynainių eiles, 
jie nepraleido, ir šiuos jie ėmė 
persekioti išvien su svietiš
kaisiais, visus [!] laikydami 
per litvomanus, per pavojin
gus ir neištikimus žmones. 
Jaunesnieji gi kunigai (...] tik 
ant tiek ženklina sovietiškųjų 
mūs inteligentų darbus ir pa
kraipą, ant kiek jie yra prie
šingi bažnyčiai ir tikėjimui 
Mes šioj prasmėje ir imsime ši 
žodį", (p.44) 

„Žodžiui imti", svietui pa
teikti pirmiausia reikėjo daug 
drąsos, išminties, be abejo 
meilės ateičiai. Sėdinčiam mo
kinio suole, J . Matulaičiui to 
netrūko. Plačiai, įdėmiai ap
rėpęs judėjimą, nekaltinda
mas senosios dvasininkijos už 
jos priekaištus, prakeikimus, 
o jaunosios už drąsą stoti 
tėvynainių pusėn, atvirai kvie
tė, ragino: „kas gero yra joje 
(naujoje dvasioje) kelkime, ir 
kas iškreipto atitieskime, ir 
kas pikto išraukime, išdil-
dykime". (p.37) 

Negalima nejausti, nematy
ti, kiek tame „kelkime", „ati
tieskime". „išraukime, įšdil-
dykime" veržlumo, jaunatviš
ko pakilumo. Apskritai „Keli 
žodžiai" nuo pirmos iki pasku
tinės eilutės kupini atgimimo 
dvasios, tokios atpažįstamos iš 
poeto posmo (nors straipsnyje 
jo nėra) „tik į darbą greičiau. 
tik mylėkim karščiau". 

Piešdamas judėjimo akivaiz-

Santa Mana Maggiuiv bažnyčios altorius Komoje su pal. Jurgio Matu
laičio paveikslu, specialiai pakabintu beatifikacijos iškilmių proga. 

doje dažnai pasimetusios, sver-
delėjančios ir nežinančios, „į 
katrą pusę verstis", dvasinin
kijos padėtį. J. Matulaitis visa 
esybe skatino sukti į „tėvy
nainių eiles". Klause. įti
kinėjo: „Dar abejosime, ar ga
lime prisidėti prie tautos kili
mo? Mes turime prisidėti, tai 
mūsų šventa priedermė, mes 
negalime neprisidėję būti". 
(p.52) Dalyvavimo judėjime 
būtinybę pagrindė taip pat 
teoriškai, gynė paniekintos, 
išstumtos ne tik iš bažnyčios 
lietuvių kalbos reikšmę, reika
lingumą ir prašė, vel ragino: 
„Lietuvišką duoną kremtame. 
lietuviškai ir kalbėti nesi
gėdykime, o gerų geriausiai 
išeisime", (p.67) Ne sykį pa
klausdamas, ar gerai daro tie. 
kurie, „praminę juos (pasau
lietinę inteligentiją) litvo
manais, o jų darbavimasi lit-
vomanija, iškeikę ir iššaukė 
juos iš sakyklų, manos visą 
darbą atlikę", paskui „snau
džia arba vos tek rūta" (p. 45-
46) atsakymą teturėjo vienut 
vieną — „reik stot į kovą. [...] 
juk tam esame". įdomu, kaip 
J . Matulaitis surikiuoja pas
katų į kovą eilę kaip blaiviai 
žiūri į „pačių naudą" — ..Ir be 
mūsų tauta kyla ir kils". Pir
menybę tėvynės meilei, jaus
mui, matyt galėjo kelti dvasi
ninkijai tam tikrą abejonę, 
todėl, svarstydamas ..ar vieta 
jai (tėvynės meilei' kunigo šir
dyje?" (p.52) tvirtai atsakė — 
„kunigas ne tik gali, bet turi 
tėvynę mylėti ir netgi ') tur 
duot kitiems pavyzdi, kaip 
riekia tėvynę mylėti", nes 
„Dievas tą me.H- ;;>yne šir-
dysna". (p.53) 

Dievo įpilto i širdį jausmo 
svarbą J. Matulaitis pagrinde 
taip pat teoriška: - Senojo ir 
Naujojo Testamento pavyz
džiais, pranašu Jeremiju, ap
raudančiu išgriautą Jeruzale. 

• UĮ*> kunigų ju buvo daug daugiau), dalinusių sv 
I'.f ro bazilikoje. Vatikane 

Komunija pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos Mišių mei 

broliais Makabėjais, pagul
džiusiais galvą už tėvų žemę, 
Išganytoju, mylėjusiu Jeruza
lę, savo tautą, ne vienu 
šventuoju. Pavyzdžiui, cituoja 
šv. Tamošių, mokiusį „įdant 
mes mylėtume tėvus ir tėvy
nę, kurioje esame gimę ir už
augę; nes tai yra po Dievui 
pradžia ir priežastis mūsų gy
venimo". (53) 

Aptaręs ..naujosios dvasios" 
veikėjų darbą („kas gera [...1 
kelkime Į...], kas iškreipta, ati
tieskime [...)". J. Matulaitis 
ragino pirmiausia pabusti iš 
snaudulio patiems, o ne šokti 
niekinti vadinamųjų litvoma-
nų. Prašė, mokė: „Inteligentai 
kelia tautą iš gilaus miego, ir 
mes jos negniuždykime, nes
telbkime. Inteligentai girias 
mylint savo tėvynę, mes dar 
karsčiaus už juos ją mylėkime. 
Jie tėvų kalba godoja, ir mes 
jos neniekinkime, bet dar dau-
giaus už juos godokime". 
(p.57) Nepabūgo pasauliečių 
kelti pavyzdžiu dvasininkijai. 
..I..! Kad mes nors per pusę 
tiek būtume atsidavę, tiek 
turėtume karščio [...]. Pažiū
rėjus kaip inteligentai darbuo
jas, kokiu pakantrumu, pasi
šventimu, kad pravest savo 
užmanymus, žmogui reikia 
apkaisti iš gėdos", (p.57) Pri
pažindamas pa.-auliečių auko
jimąsi, pasišventimą judėjimo 
siekimams, pagarbą tėvų kal
bai. J. Matulaitis ragino, kvie
tė dar daugiau už juos auko
tis, kalbą mylėti, ja rūpintis, 
š ia prasme straipsnis puikus 
J. Matulaičio pažiūros į lietu
vių kalbą liudijimas. Antai tei
giama .Kas yra kraujas žmo
gaus kūne, tas yra kalba tau
tos gyvenime. Ištekink iš kūno 
kraują, o žmogus miršta. 
Atimk nuo tautom kalbą, o tau
tos nėra. Anot dainiaus (kuni
go Silvestro Gimžausko) „Nėr 
tėvynės be liežuvio, kožnas 
gali tai suprasti (Atimk kalbą 
nuo lietuvio, o lietuvio jau ne
besti." (p.56) 

Iš straipsnio matyti, kad, 
tiek kalbą branginti, tiek 
įsitraukti i tautinį judėjimą, 
skatino tie patys veiksniai — 
meile objektui ..prigimimo 
traukimas". Bet kalbai įtei
sinti visuomeniniame gyve
nime, lygiavertiškumui su ki
tomis kalbomis pagrįsti, J. 
Matulaitis šalia jausmo pasi
telkia taip pat oficialų baž
nyčios dokumentą — Tridento 
susirinkimo (1545-1563) nuta
rimą: „idant Dievo žodis kiek
vieną šventą dieną prigimtoje 
kalboje [klau>vtojųl būtų iš-
guldinejamas", nes „prigimta 
kalba greičiau žmogui į širdį 
įsminga". (p.54> 

Labai gerai suvokdamas kal
bos svarbą, jos padėtį. Matu
laitis aptarė pavojus, pastoju
sius kelią gimtajai kalbai — 

tai valdžios varomas rusini
mas, lydimas spaudos draudi
mo, tai lenkų kalbos, len
kiškumo įsigalėjimas, sykiu 
abiejų visuomeninių galybių 
atneštas svetimas dvasinis, 
kultūrinis gyvenimo būdas. 
Liūdnai pastebima: „Kunigai 
kalba lenkiškai, bajorai teipgi. 
Mokyklose, šūduose, vaiske — 
kur tik žmogus ėjęs, ten lietu
viška netinka". Tolygus vaiz
das, pažvelgus į kitą puse, į 
kitą pavojų — rusinimą, jo pa
sekmes. „Ogi vėl rusifikacija. 
[...] spauda uždrausta, į drau
gystes vienytis, kad galėtume 
bendromis jėgomis ką padary
ti, mums nevalia; [...] pere-
selencų vis daugiaus pas mus 
bugdo, [...] Kamgi jie taip pri
sispyrę skverbiasi pas mus su 
savo kalba? Argi ne aišku kaip 
ant delno? Toliau taikliai 
atskleidžiama grėsmė, jos ap
raiškos, atslenkančios lyg ne
jučiom, savaime, bet persmel
kiančios, pakertančios tautinį, 
dvasinį gyvenimą. Teigiama: 
[...] įbrukę mums savo kalbą 
tuom patim [...] pamuša sava
jai civilizacijai ir įtekmei. Nes, 
priėmus svetimą kalbą, nebe 
to kad nepriimtume ir viso 
labo, kas yra toj kalboj, ir tos 
dvasios, ir tų idėjų, ką jos lite
ratūroje viešpatauja, neiš
skiriant, žinoma, nė tikėjimo". 
(p.63) Apsuptai pavojų kalbai 
gelbėti tematė vienintelį kelią, 
vienintelį būdą: visiems „la-
biaus, geriaus, drąsiaus" ginti 
savo kalbą, ją išmokti ir nepa
miršti guog, begindami kalbą, 
giname ir tikėjimą", (p.64) 

Įsijautęs į kalbos padėtį, ty
kančius pavojus, J. Matulaitis 
neapeina taip pat filologų nuo
monių: „Apie ką gali lietu
viškai pasišnekėti? Bene tik 
apie čiabatus", arba „Tai tik 
avinų kalba [...] o ne mokslo 
vyrų". (p.58) Skaudančia 
širdimi sutikdamas, kad „mū
sų kalba neišdirbta [...], mūsų 
literatūra vystykluose, tuoj 
pat klausė, priminė, skatino; 
3 e t kas kaltas?", „Ar mūs 
kalba negraži, neturtinga? 
Jąja svetimi neatsigėri", „kur 
be lietuviško nueisime?" Ir 
darė svarbią tebeaktualią 
šiandien ... išvadą: „tik noriu 
paraginti, kad mes steng-
tumės išmokti savo kalbą kuo 
geriausiai ir kuo gražiausiai". 
(p.56) 

„Neišdirbą kalbą" J. Matu
laitis gynė ne tik nuo filologų 
patyčių, gynė taip pat nuo uni
jinių nuotaikų kunigų, kal
bančių lenkų kalba. Apie to
kius rašė — „Kiti vėl bijosi lie
tuviškos kalbos nei kokios 
šmėklos, įsikalė mat sau į 
galvą, kad lietuviška drasko 
vienybe su lenkais [...], kad 
lietuviška į pravoslaviją ve
danti..." Karštai užginčijo: „Ne 
mano dalykas išrodyti, kas iš 
tikrųjų gal suardyti aną vieny
bę. Kaip sau norite, bet tiktai 
ne atgijusi lietuviška kalba." 
Štai kaip sudraudė: „Bent 
kartą lankomės su tais len
kiškais sapnais ir svajo
nėmis." Nepaliaujamai ginda
mas, teikdamas ją (kartu ir 
tikėjimą!) straipsnio pabaigoje 

gimimo istorijos puslapis — 
įrašytas jaunosios dvasininki
jos sluoksnio, jo kovoje už gim
tosios kalbos teises, Bažnyčios 
atlietuvinimą. 

Visuomeninę, dalykinę „Ke
lių žodžių" reikšmę, įtaigą luo
mo broliams puikiai parodo 
atsiminimai. Iš jų aiškėja, kad 
Petrapilio dvasinės akademi
jos auklėtinis, pasirašinėjantis 
slapyvardžiu „Jurgis", buvo ne 
vieno panašaus straipsnio au
torius. Antai, Žemaičių ku
nigų seminarijos klierikas P. 
Dogelis, studijavęs 1894-1899 
m., pasakoja: „Vienas toks re
feratas Jurgio (J. Matulaičio) 
parašytas, ypač buvo reikš
mingas. Jame buvo įrodyta, 
kad, norint būti geru kunigu, 
reikia būtinai būti geru lietu
viu, patriotu". Toliau pri
pažįstama „Jurgio [...] kilnių 
minčių dėka idėjos, susijusios 
su kunigo pašaukimu, giliai 
įstrigo į mūsų jaunas širdis". 
Prašyte prašosi paminėti 
trumputis, bet koks įspū
dingas seminarijos rektoriaus 
Justino Dovydaičio vertini
mas: „kas čia parašyta, yra 
tiesa, bet tai yra dinamitas". 
Sprogstamosios medžiagos il
galaikį veikimą, jos vaisius, iš 
tikrųjų gali patvirtinti ir nese
na mūsų praeitis — juk dar 
prieš kelis metus lietuviš
kiausia įstaiga Lietuvoje buvo 
bažnyčia! Tam tikra prasme 
tai ir „Kelių žodžių" nuopel
nas. 

Be „Kelių žodžių", patvirti
nančių J. Matulaičio prie
raišumą, ištikimybę atgimimo 
ideologijos siekimams, labiau
siai kalbai, duomenų išlikę ne 
vienas. Antai, vaikystės drau-

įstatų ir „Kelių žodžių" idėjinė 
bendrystė, siekimų tapatumas 
negali nekelti abejonės dėl J. 
Matulaičio nepriklausymo „Sie
tynui", nedalyvavimo jo vei
kloje. (Gaila, į tai nepasigilino 
ir Jaunius Vylius, išleidęs da
lykiškai, nuoširdžiai parašytą 
mielą knygutę apie Vincą 
Šlekį). 

Štai ką praneša kartu su J. 
Matulaičiu viename kurse stu
dijavęs P. Būčys. „[...1 vieną 
dieną akademijos kiemas pri
gužėjo pilnas policininkų ir 
žandarų. (...) Žandarų pulki
ninkas su teismo prokuroru 
[...] nuvyko pas inspektorių 
kan. Boleslovą Klopotovskį ir 
pasisakė atėję daryti kratos 
studento Jurgio Matulevičiaus 
bute". Smulkiai atpasakojęs 
kratos eigą, protokolą, P. 
Būčys nurodo kratos prie
žastis. „Kratą darė Petrapilio 
gubernijos žandarmerija Mari
jampolės žandarų viršininko 
Vonsiackio įsakymu [...] Jis 
buvo suėmęs keletą 'Sietyno' 
narių ir į 'Sietyno' bylą 
nežinia kieno neatsargumu 
buvo įpainiotas ir Matule
vičius". Glausčiau tą patį, be 
to, neminėdamas žandarų, tik 
„sanitariškąją komisiją", atė
jusią ieškoti „pas J. Matule
vičių lietuviškų raštų ir kny
gų", P. Būčys ir pats Matulai
tis papasakoja A. Milukui. 
Kratą netiesiogiai mini laiške 
(1897.rX.25) V. Šlekiui. „Čia 
tik paminėsiu, kad aš jau at
sikračiau nuo žandarų. Visus 
popiergalius, ką buvo paėmę, 
sugrąžino. Klausinėjo daug 
apie Tave". Klausinėti turėjo 
pagrindo — V. Merkio teigimu 
„Sietyno" draugija gyvavo tre-

go Vinco Šlekio atsiminimuose jus metus ir jos knygnešiai, be 
pasakojama: „[...] 1896 m. 
atostogas CKelių žodžių' data) 
mudu praleidome beveik ne-
siskirdami. [:.-] Šiuo tarpu 
mudu daug pasikalbėdavome, 
tyrinėjom' ypatingai lietuvių 
kalbą. Jis persirašė mano re
tesnių žodžių surinktą žody
nėlį, aš persirašiau jo žodynėlį 
[...]. Svajojome apie spaudos 
atgavimą [...]". 

Atsiminimų duomenis papil
do paties J. Matulaičio po 
metų (1897) rašytas laiškas 
tam pačiam draugui į Ame
riką, dvelkte dvelkiantis ne 
tik bičiulyste, bet taip pat 
meile „mūs Lietuvai mo
tinėlei", įdomiai atskleidžiant 
upėvardžiais ir vietovardžiais 
paženklintą būsimą Lietuvą, 
jos ribų vaizdą, pažiūrą į Vil
nių, kurio priklausymas mūsų 
valstybei J. Matulaičiui buvo 
savaime suprantamas daly
kas. „Vincuti, Broleli, — krei
piasi J. Matulaitis į vaikystės 
draugą ir atsidūsta: — Nė 
pats nežinai, kaip aš tavęs pa
siilgau! Gal ir Tu ne kartą pa
meni tas mielas valandėles, 
kurias drauge praleidome, 
užsidarę ankštam kambariu-
kyj, o mislimis skrisdami toli, 
toli, ten, kur Nemunėlis, kur 
Dauguva, kur Vilija teka, kur 
Kaunas ir Vilnius, ir kur tiek 
mūs broleliai lietuviai varg
sta. Ir vaikščiojom po tą bran
gią mūs Lietuvą — motinėlę ir 

J. Matulaitis skelbė galutinę jos vargus rinkom ir žaizdas, 
išvadą: „Geriaus būkime tuo, ir kalbėjom ir tarėmis, ką da-
kuo mus Dievas sutvėrė, pras
tais (t.y. paprastais, dorais, 
tikrais / lietuviais", taip „gerų 
geriausiai išeisime", (p.67) 
Išeisime visi. 

„Keli žodžiai" pirmiausia 
yra, be abejo, paties J. Matu
laičio mąstymo, jausenos, jo 
svajonių, minčių ir rūpesčių, 
„kas mūs jaunų krūtines kil
nojo", dokumentinis liudiji
mas. Tačiau įvardžio daugis
kaita „mūs" (ne „mano") 
pirmų eilučių teiginys „mes, 

jaunieji kunigai ir klierikai", 
nuolatinis daugiskaitos laiky
masis leidžia, net skatina, 
straipsnį vertinti ne vienos as
menybės mastu. Galima 
drąsiai teigti, kad „Keli žo
džiai" — įkvėptas, pakilus at

ryti, kaip gelbėti mūsų mielą 
Tėvynę". 

Atsiminimai, tyrinėjimai lei
džia patikslinti, kuo bičiuliai 
gyveno, ką darė tėvynei gel
bėti. Nagrinėjęs valstiečių ko
vą už spaudos atgavimą, V. 
Merkys išaiškino, kad tėvynei, 
lietuvybei gelbėti V. Šlekys 
1894 m. įkūrė „Sietyno" drau
giją, kuri ėmėsi draudžiamos 
spaudos platinimo. Tyrinėjime 
J. Matulaičio pavardės nėra 
(matyt dokumentuose, pateku
siuose žandarams, jos nebu
vo), su „Sietynu" jis nei sieja
mas, nei minimas. Tačiau kita 
literatūra — P. Bučio atsimi
nimai, jo laiškas A. Milukui, 
paties J. Matulaičio laiškas V. 
Šlekiui — taip pat minėtoji 
bičiulystė, pagaliau „Sietyno" 

apylinkių apie Marijampolę, 
pasiekdavo Vilnių, Maskvą, 
Peterburgą (ten nuo 1895 m. 
gyveno ir J. Matulaitis). Dva
sinėje akademijoje tuo meta' 
lietuvių studentų buvo ne vie
na dešimtis, tačiau krata da
ryta tik pas J. Matulaitį. Kie
no įsakymu ir ko ten ieškota, 
kaip minėta, nurodyta aiškiai 
— „Marijampolės žandarų vir
šininko Vonsiackio įsakymu", 
ieškota „lietuviškų raštų ir 
knygų". Todėl, matyt, galima 
neabejoti, net tvirtinti, kad J. 
Matulaitis „Sietyno" draugijai 
priklausė, jos veikloje dalyva
vo. 

P. Bučio laiške A. Milukui 
yra dar vienas svarbus, ne-
apeitinas bruoželis temai. Pa
sirodo, „sanitariškoji komisija" 
pas J. Matulaitį rado ir „Pa
ėmė kun. Jaunio kalbamokslio 
rankraštį, kurs turbūt nedaug 
dezinfekcijos reikalingas". Bruo
želį prišliejus prie minėtos V. 
Šlekio atsiminimų eilutės apie 
lietuvių kalbos tyrinėjimą, re
tesnių žodžių žodynėlio persi-
rašymą, aiškėja, kaip uoliai J. 
Matulaitis gilinosi į kalbą. 

Kiek nutolus nuo kratos bei 
kitų ano meto įvykių, pasi
žiūrėjus į ateitį, matyti, kad 
„prigimtai kalbai" dėmesio ne
trūko iki gyvenimo pabaigos. 
Antai, daug ką pasakojo jo, 
vyskupo, patarimas prašymas 
kunigui, paskirtam į atkam
pią Vilniaus krašto parapiją, 
esančią tarp miškų, domėtis 
lietuvių kalba, rinkti žodžius 
— „Būtinai reikia neleisti to
kiam turtui išnykti". Neatsi
tiktinis taip pat Vaižganto 
aprašytas vyskupo apsilanky
mas tuoj po paskyrimo pas 
bendrinės kalbos tėvą Joną 
Jablonskį, šio vėliau dovanotą 
su įrašu gramatiką. Amži
ninkų teigimu, ruošdamasis 
pamokslams, J. Matulaitis at
sidėjęs skaitydavo kalbininkų 
veikalus, tarp jų J. Jablonskio 
„Mūsų įnamiai", žiūrėdavo 
žodynus. Todėl taikli bus bu
vusi P. Bučio pastabėlė. „Maža 
turime žmonių, kurie taip uo
liai sekė mūsų kalbą, kaip ar
kivyskupas Matulevičius [...] 

(Nukelta į 5 psl.) 
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PALAIMINTASIS JURGIS 
MATULAITIS 

UŽTARĖJAS PAS DIEVĄ 
Kun. V. RIMŠELIS, MIC 

Šių metų sausio 27 d. suėjo 
70 metų, kai palaimintasis 
Jurgis Matulaitis mirė. J is 
mirė, būdamas tik 56 metų 
amžiaus. Tada mūsų tauta ne
teko didelės asmenybės, kuri 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 
pačiame amžiaus pajėgume. 
Jeigu nebūtų po mirties kito 
gyvenimo, tai pasakytume, 
kad tai didžiausia tragedija 
taip anksti mirštančiam as
meniui ir visai jo tautai. Betgi 
žmogus gyvena ne šiam pa
sauliui. Jis šiame pasaulyje 
yra tik piligrimas, tik praei
vis. Jo paskirtis yra visa amži
nybė. Tai amžinybei jis ruo
šiasi per visą savo gyvenimą. 
Ir jis priklauso tos amžinybės 
Viepačiui. Šv. Povilas rašo Ro
mėnams: „Nė vienas iš mūsų 
negyvena sau, ne vienas sau 
nemiršta. Ar gyvename. Vieš
pačiui gyvename, ar miršta
me, Viešpačiui mirštame. Tai
gi ar gyvename, a r mirštame, 
— esame Viešpaties. Juk 
Kristus numirė ir atgijo, kad 
būtų gyvųjų ir mirusiųjų Vieš
pats" (Kum. 14,8-9). 

Šiemet birželio 28 d. sukan
ka 10 metų. kai Arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis buvo pa.— 
kelbtas palaimintuoju. Palai
mintuoju paskelbimas taip ir 
sako, kad Arkiv. Jurgis Matu
laitis gyveno ir mirė Vieš
pačiui. Jis dabar yra visą lai
ką su dangaus šventaisiais. 
Gal mums ir kitaip atrodo, bet 
Dievas savo išrinktiesiems 
nustato laiką ir visas aplin
kybes numirti tuo metu, kuris 
yra amžinybei geriausias. Tai
gi Dievo nutarimu, kiekvienas 
mirfta-tada, kai jis yra pasi
ruošęs įeiti į amžinybe. Žmo
nių supratimu, visi numiršta 
nepasiruošę ir per anksti. Bet 
dangaus karalystėje yra daug 
buveinių. Ir tie, kurie mūsų 
akims yra nepasiruošę, jei jie 
yra išgelbėti, tai jie turi sau 
paskirtą bu" 'inę pagal Dievo 
planą. Vieni yra tobuli herojai, 
o kiti mažiau užsitarnavę dan
gaus garbėj'1. 

60 metų po mirties Jurgis 
Matulaitis buvo paskelbtas 
palaimintuoju. Žmonių mal
dos ir iš ano pasaulio ženklai 
paskubino tą paskelbimą. Visi 
mirusieji turi gyvenimą, kurio 
mes nepažįstame, bet nėra 
praradę ryšio su šio pasaulio 
žmonėmis. Mes tikime šventų
jų bendravimą Mirusieji 
mums daug gali pagelbėti, o 
mes jiems taip pat galime 
padėti jų apsivalyme ir prisi
taikyme prie dieviško gyveni
mo. Todėl mes už juos mel
džiamės ir šv. Mišias auko
jame. 

Kiekvienas žmogus turi ypa
tingą paskyrimą iš savo Kū
rėjo, kaip yra numatyta Jo vi
suotiniame plane. Mūsų veik
la prasideda čia žemėje ir bus 
tęsiama aname pasaulyje. 
Amžinybėje veikimas yra 
daug didesnis ir tobulesnis. 
Mes klaidingai suprantame 
šventuosius, jei mes juos ma
tome tarsi statulas prie dan
giškojo sosto. Jie yra be galo 
socialūs. Jų artimo meile tokia 
didinga, kad jie viens kitam 
teikia nepaprastą džiaugsmą. 
Pagal jų darbus, atliktus 
šiame pasaulyje, Bažnyčia 
juos skiria tikintiesiems kaip 
globėjus, ypatingus užtarėjus 
pas Dievą. Šv. Teresėle iš Li-
sieux yra paskirta misijų ir 
kunigų globėja, nes ji čia 
žemėje labai daug meldėsi už 
misijas ir kunigus. Ji troško 
visą savo gyvenimą paaukoti 
misijoms. Visi žino, kap krikš
čionių pasaulyje šv. Antanas 
Paduvietis yra gerbiamas ir 
mylimas. Jis. pasakytum, yra 
pamestų daiktų ieškotojas. 

O ką mes galime pasakyti 
apie palaimintąjį Jurgį Matu
laiti? Kokia yra jo misija dan
guje0 Iš jo gyvenimo galime 
spėti, kad jis yra užtarėjas 
visų sergančių ir apleistų 
amonių, nes toks buvo jis 
šiame pasaulyje. Jis buvo la
bai socialus, visiems prieina
mas, ypač tiems, kurie yra 
vargšai ir sergantys. Jis pats 
visą savo gyvenimą praleido, 
kentėdamas ir sirgdamas kau
lų džiova. Labai daug yra 
ypatingų pagijimų, kuriuos 
ligoniai gavo per jo užtarimą. 
Visuose reikaluose galime su 
pasitikėjimu šauktis palaimin
tojo Jurgio Matulaičio pagal-

Arkivysk. Audrys J. Backis (kairėje) ir vysk. Vincentas Brizgys 1987 m. 
birželio 28 d. Romoje, arkivysk Jurgio Matulaičio palaimintuoju paskelbi
mo iškilmėse. 

J. MATULAITIS — ATGIMIMO IDĖJŲ 
PUOSELĖTOJAS 

(Atkelta iš 4 ps l j 
Lietuvių kalbą j is mylėjo taip, 
jog ir konkordato projektą su
statė lietuvių bei lotynų kalbo
mis, kad lietuvių kalba pa
tektų į „Actą Apostolicae Se-
dis". 

„Keli žodžiai", tai lyg pir
minė J. Matulaičio veiklos 
programa, persmelkta atgimi
mo laikotarpio ideologijos, jos 
siekimų. O tolesne. įvai
riapuse jo veikla, laiškai, kitų 

džiais — jos derinimo. Šia 
prasme vertingų, įdomių duo
menų teikia dvylikos puslapių 
J. Matulaičio laiškas neįvar
dytam kunigėliui, rašytas Pe
trapilyje 1909 m., taigi jau 
nebe mokinio, o profesoriaus. 

Matydamas lenkų vienuo
lynų plėtimąsį Lietuvoje, J. 
Matulaitis laiške išreiškia pa
geidavimą, kad tie vienuoly
nai „[...] daugiau taikytųsi 

atsiliepimai,liudyte liudija iš- savo darbavimesi prie teisingų 
tikimybę pirminei programai, Lietuvos reikalavimų, jos 
taip pat jos plėtotę, brandą, 
susietą su tautos ėjimu į val
stybingumą, vėliau — jį pa
siekus — jos stiprinimą, neats
kiriamą nu* Bažnyčios sti
prinimo, visuomenės dorovės 
ugdymo, J. Matulaičio žo-

geismų, idealų ir dvasios." Pa
lyginus „Kelis žodžius" su 
laišku, aiškėja, kad straipsniu 
autorius kvietė luomo brolius 
neatsiskirti nuo tautos, kal
bėti lietuviškai — kėlė pirmą 
atgimimo laikotarpio reikala-

Šių dienų teologai kalba, gelbėti į nelaimę patekusius 
kad reikalauti iš dangaus ste- gyvenimo apleistuosius. 
buklo paliudyti kieno nors 
šventumą yra Dievo gundy
mas. Išeitų, kad mūsų palai
mintajam Jurgiui nereikia 

Jeigu geri darbai su mirtimi 
nesibaigia, bet geriau ir tobu
liau plečiasi amžinybes pasau
lyje, tai palaimintajam Jur-

bos. Gaila, kad mūsų žmonės stebuklų iš dangaus, kad būtų giui Matulaičiui danguje yra Į 
tų ypatingų malonių viešai ne
paskelbia. 

Popiežius Jonas Paulius II 
per iškilmes paragino tikin
čiuosius skleisti palaimintojo 
Jurgio kultą. To reikia, kad 
greičiau sulauktume kanoni
zacijos šventuoju. Pirmaisiais 
krikščionybės šimtmečiais ne
buvo tokių tyrinėjimų, kokius 
dabar turime kandidatams į 
palaimintuosius ir šventuo
sius. Mums taip ir nesupran
tama, kodėl di»r reikia stebuk
lo iš palaimintojo pusės, kad 
jis būtų paskelbtas šventuoju. 
Popiežius Jonas XXIII irgi 
buvo tos nuomonės, kad palai
mintajam nereikia stebuklo, 
kad įrodytų, jog jis šventas, 
nes jis jau yra danguje ir dau
giau nebus šventesnis, jeigu jį 
paskelbsi šventuoju visam pa
sauliui. 

paskelbtas šventuoju. kad ką veikti ir rūpintis vien tik 
dėl mūsų tėvynės, kurią jis 
taip labai mylėjo šioje žemėje. 
Po pirmo didžiojo karo mūsų 
tėvynę Lietuvą popiežius Pijus 
XI pavadino Marijos žeme. O 
dabar ji, tiek daug iškentejusi, 
tiek daug kankinių krauju 

būtų kanonizuotas. Žinoma, 
popiežius gali paskelbti šven
tuoju ir be stebuklo. Kanki
niams, skelbiant juos šventai
siais, stebuklų nereikalauja
ma. Iki šiolei dar vis reikia 
ženklo iš anapus, kad šven
tasis turi ryšį su šiuo pasauliu prisotinta, visame pasaulyje 
ir kad jis yra užtarėjas pas žinoma kaip ateistinė tauta. 
Dievą. 

Palaimintasis Jurgis Matu
laitis žadino mūsų tautoje 
Kristaus dvasią, davė įkvė
pimą krikščioniškam veikimui 
ir krikščioniškai kultūrai. J is 
visur apie save steigė įtakingų 
žmonių būrelius, organizavo 
socialinį krikščionišką vei
kimą, rikiavo Bažnyčiai darbi
ninkus su pašaukimu skelbti 
Evangeliją ir liudyti visu savo 
gyvenimu Jėzų Kristų. Jis 
rūpinosi priglausti vargšus. 

1 . k i ' i . • •M. M a t u l a i U-.lt ifi'k.K i!' 

Viskas nuo Dievo priklauso, 
viskas, kas danguje ir žemėje 
atsitinka. Betgi Dievas savo 
veikime naudojasi angelu ir 
žmonių pagalb.: Kiekvienas 
žmogus turi sau angelą sargą. 
Danguje šventieji atlieka Die
vo paskirtus dirbus. Keikia 
tikėti, kad pal.įmintasis Jur
gis Matulaitis globoja mūsų 
tėvynę. O gal jis rikiuoja mū
sų šventuosius kankinius, ku
rių vardai mur-is net neži
nomi. Visų dangaus gyventojų 
darbai visų pir: įa atliekami 
del didesnės Dievo garbes. 
Pati didžioji Die-o garbė šioje 
žemėje yra vi.-: išgelbėti į 
amžiną gyvenimą draugystėje 
su Dievu. Visi dangaus gyven
tojai rūpinasi išgelbėti šios 
žemės gyventoj u s amžinam 
gyvenimui. Jie geriau kaip 
mes supranta, kad nieko ne
padės mums, jeu'u ir visą pa
saulį laimetumi o prarastu-
me amžiną gyvenimą su Die
vu. 

Arkiv. Jurgio Matulaičio pa
skelbimas pah: įintuoju yra 
mums duotas Ii dijimas. kad 
jis yra danguje nūsų didysis 
užtarėjas. Jis dabar gali 
mums daugiau padėti nei kaip 
anuomet gyve: lamas šioje 
žemėje Todėl n e s galime 
šauktis per jį iš dangaus pa
gal b<>s savo varduose ir ne
laimėse, prašydami taip pat 
užtarimo pas Diceą mūsų per
vargusiai tėvynei. O Dievas 
neapleis mušu u tos. kurios 
žemele yra pri- tinta krauju 
kankinių, mus labar užta
ri, mčių pas Dievą 

vimą — o laišku, rašytu po 
dvylikos — trylikos metų, ejo 
kur kas toliau, teigė, kad Lie
tuva be kalbos — tai savaime 
suprantama — turi savo tei
singus reikalavimus, geismus, 
idealus ir dvasią, prie kurių jo 
luomo broliams, lenkams, de
rėtų taikytis. Reikėtų nepa
miršti — iki Lietuvos nepri
klausomybes dar turėjo praei
ti ko ne dešimtmetis, o J. Ma
tulaičio mąstymas jau valsty
biškas. Pageidavimo priežas
tys, svarba, reikšme ypač at
siskleidžia po čia pat duoto 
ankstesnio tiek vienuolynų. 
tiek Bažnyčios darbavimosi 
pas mus vertinimo: „seniau 
maždaug visa (!) kunigija tuo-
mi (lenkinimu) nusidėdavo". 
Taigi „maždaug visa" ir „nu
sidėdavo" — nedviprasmiškas 
istorinis nuosprendis, paro
dantis J. Matulaičio pažiūrą į 
tokią veiklą, jos pasekmes 
mūsų tautai, kalbai, kultūrai. 

Laiške taip pat pasakojama 
apie pastangas kreipti vienuo
lynų darbavimąsi minėtų rei
kalavimų linkme, kaip nelen
gva tai daryti. Rašoma: „Obe
liuose man patarus (Varšuvos 
Jėzaus Širdies motetų vie
nuolynų viršininkė) įsteigė lie
tuviškus savo vienuolių na
mus ir mokyklą pasižadėjo lie
tuviškoje pakraipoje ir dva
sioje vesti, ir. man rodos, kad 
dabartinei tų namų ir tos mo
kyklos perdėtinei (vadovei) iš 
atžvilgio į tautiškumą nieko 
negalima užmesti. [...)." Čia 

pat prisipažįstamą: „.su dideliu 
vargu pasisekė bent vieni lie
tuviški tų vienuolių namai 
įkurti". 

Sykiu laiške pasvarstomą ir 
kitataučių vienuolių padėtis 
pas mus. „Lietuvoje gyvena ne 
vien lietuviškai kalbantys 
žmonės, yra daug kitatikių, 
kitokias kalbas vartojančių, 
kodėlgi jiems jų žmogus vie
nuolis negalėtų pasitarnauti? 
Karščiausiojo šovinizmo ženk-
as, kada tauta nenori pas 
save įsileisti nė vieno svetimo 
žmogaus". Tautų lygybes min
tis, neatsiejama nuo artimo 
meilės, pakantumo, suvokimo 
— tokio svarbaus J. Matu
laičio veikloje — laiške ke
liama dar kaip pageidavimas, 
klausimas, o per ingresą bus 
paskelbta kaip tvirtinimas — 
drąsiai, aiškiai, ryžtingai. 
(Rūpinsiuos kaip Kristus glo
boti visus, būti visiems visu 
kuo. Dėl tiesos esu pasiryžęs 
guldyti galvą".) 

Visa esybe jausdamas teisin
gus Lietuvos reikalavimus. J. 
Matulaitis brendo pats, kartu 
įtakojo visuomenes brendimą, 
jos ėjimą į valstybingumą. Tai 
akivaizdžiai patvirtina ir Kau
ne 1909 m. sausio 16-18 d. or
ganizuoti socialiniai kursai. 
Antai ką apie juos rašė ne
įvardytam kunigui — grei
čiausiai kun. K. Olšauskui, 
kursų organizacinio komiteto 
pirmininkui: „Aš neišpasa
kytai trokštu tų kursų, tiek 
metų nebuvęs Lietuvoje, ti
kiuosi atgaivinsiąs tenai savo 
dvasią". Mūsų visuomenes 
gyvenime kursai tapo dvigubu 
įvykiu: pirmą sykį viešai svar
styta socialine tematika, be to. 
pirmą sykį nuo pirmos iki pa
skutinės paskaitos skaityta 
lietuvių kalba. Kaip rašoma 
spaudoje, Žemaičių vyskupas 
Gasparas Girtautas pirmą 
sykį „gražia lietuviška kalba" 
prabilo ne bažnyčioje, o J. 
Matulaitis ant savo pečių 
išnešė pagrindinę naštą — iš 
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septynių paskaitų perskaitė 
tris. 

Socialinio teisingumo būti
nybes suvokimas, ne eilinis 
teologinis išprusimas. l>e to. 
didele praktine socialinio dar
bo patirtis Lenkijoje, padėjo J. 
Matulaičiui nelengvus, pai
nius teorinius šios srities da
lykus aiškinti įtikinamai, drą
siai. Toks aiškinimas buvo 

naudingas mūsų visuomenei 
taip pat vėliau, j au valstybei 
susikūrus. Atsiminimuose apie 
tai yra rašęs kunigas M. Kru
pavičius, buvęs Žemes ūkio 
ministras. Anot jo. žemes re
formos įkarštyje kaip tik J. 
Matulaičio darbai — „Krikš
čioniškoji nuosavybes teise", 
..Bažnyčia ir savastis" — nu
tildė tuos. kurie kaltino 
krikščionis demokratus, neva 
„išsilaužusius iš katalikiškos 
morales dėsnių". „Čia tad vėl 
didelis arkivyskupo Jurgio 
nuopelnas Į...] visai Lietuvai". 
Beje. J. Matulaičio indelis 
šioje srityje tebevertinamas 
iki šiol — žr. V. Lukoševičiaus 
knygą „Liberalizmo raida Lie
tuvoje" 11995), L. Truskos 
A n t a n a s Smetona ir jo laikai" 
•1996;. 

Nors mūsų taut inio judėjimo 
pakilimas prieš Pirmąjį pa
saulini karą buvo stipriai 
jaučiama.-, per kunigų reko
lekcijas iš tradicijos tebevarto-
ta lenkų kalba. Tai neatitiko 
•j. Matulaičio diegtos „lietu
viškos pakraipos ir dvasios" ir 
jis padėti pakeitė . Pirmą sykį 
lietuvių kalba Žemaičių vys
kupystėje prabil ta 1911 m., o 
Seinų — 1914 m. Tradiciją at
mesti Žemaičių vyskupystėje 
buvo gana keblu, mat vysku
pas Gasparas Gir tautas tas 
pats.prieš porą metų „viešai 
laikęs lietuvišką prakalbą") su 
dalimi kunigų tebebuvo įsiti
kinęs kad „kalbos reforma dar 
per ankstyba". Vis dėlto tei
singų Lietuvos reikalavimų 
skleidimas J. Matulaičiui pa
dėjo ir jis rekolekcijas pravedė 

lietuviškai. Jų įspūdi yra 
aprašęs A. Dambrauskas-
Jakš tas : „Klausytojai tiesiog 
buvo nustebint i tų prakalbų 
aiškumu, prakt iškumu, gyvu
mu ir lietuvių kalbos dailumu. 
(...) Šios pirmutines lietu
viškos rekolekcijos ne tik pa
darė klausytojams didelį įspū
dį. [...! bet ir viešai parode, 
kaip dailiai galima skelbti 
Dievo Žodį gryniausia, nė vie
nu polonizmu nesuteršta, lie
tuvių kalba. Tai yra svarbi 
pradžia". 

Po kelių metų svarbią 
pradžią palaike Antanas Ka
rosas, Seinų vyskupijos vysku
pas. Čia rekolekcijos su tradi
cija prasilenkė dvigubai — iki 
tol jos vykdavo Seinuose lenkų 
kalba, o dabar, karo išva
karėse, įryko Marijampolėje ir 
lietuvių kalba. 

Vyskupavimo Vilniuje me
tais '1918-1925 m.): beje. su
t ikdamas užimti sostą, be kita 
ko yra pasakęs: ..Jeigu Lietu
vai mano auka reikalinga, aš 
neats isakau ' , tebesilaikė įsi
tikinimų, išsiugdytu mokinio 
suole, brandintų vėlesnių tau
tinio judėjimo poreikių, leję į 
ganytojiško darbo programą, 
jie buvo paskelbti per ingreso 
pamokslą (1918X11.8), ku
riame ypač išryškėjo meiles ir 
teisybes dvasia, atliepianti 
vyskupo pasirinktą šūkį „Nu
galėk blogį gerumu". (..Busiu 
visų (!) mokytojas". „Skleisiu 
meilę, teisybę, blaivybę". „Ne-
ats tumsiu nuo savęs ne vieno 
i!f, „Mano partija — Kris
tuje". ..Sveikino visus (!) čia 
(katedroje; susirinkusius ir li
kusius namie , teisius ir nu
sidėjėlius (!i. Ateinu pas jus su 
meile, taigi neabejoju, kad ir 
man atsilyginsite meile". 

Ganomieji Beatsilygino mei
le Kapitulai kėlė abejonių 
tiek programa, tiek ypač vys
kupo tautybė. į kurią žiūrėta 
priešiškai, su baime Šia pras
me įdomu žvilgtelėti i kapitu
los protokolus. Sužinojusi apie 

J Matulaičio paskyrimą, kapi
tula apaštališkajam vizitato
riui Achilei Ratti 'busimam 
popiežiui Pijui XI1 paraše 
.Apaštalų Sosto padarytas 
vyskupo paskyrimas turėtų 
suteikti džiaugsmą 'tikin

čiajai) liaudžiai ir dvasininki
jai. Tačiau su širdies skausmu 
laikome savo pareigą pa
reikšti, kad del Jo ekscelenci-
jos Jurgio Matulevičiaus pas
kyrimo matoma visiškai kas 
kita. Didžioji dvasininkijos ir 
tikinčiųjų dalis yra sudrumsti 
bei prislėgti, būdami netikri ir 
abejodami del mūsų vyskupi
jos likimo ir del būdo kuriuos, 
paskirtasis vyskupas ją ad
ministruos (...) Lietuvio vysku
po Jo Ekscelencijos Jurgio 
Matulevičiaus paskyrimas ke
lia nuoskaudos jausmą Apaš
talų Sostui kaip tik del to, kad 
V'įlniaus vyskupu išrinko lie
tuvį". Kapitula apie dvasinin
kijos ir tikinčiųjų sudrumstą, 
prislėgtą dvasią, pareiškė, kad 
tai kelia abejonę (netgi !) dėl 
vyskupijos likimo, taip pat nuo
skaudos jausmą Apaštalų 
Sostui: bažnyčios istorijoje 
turbūt negirdėtas daiktas, kad 
kapitula reikštų nepasitenki
nimą Apaštalų Sosto paskyri
mu. (Laiško autorius buvo su
lenkėjęs lietuvis Karolis Lu-
benas iš Rodūnės; ateityje vie
nas atkakliausių J. Matulaičio 
puolikų, o vėliau, gyvenimo 
saulėlydyje, graudinęsis. kad 
jo elgesys vyskupo atžvilgiu 
buvęs neteisingas.) 

Ilgame vizitatoriaus atsaky
me pareiškiama: „Tai nuosta
bu ir neleistina bet kuriems 
katal ikams ir tiesiog neįti
kėtina dėl lenkų dvasininkų 
bei tikinčiųjų [..J. J u k jos 
'Lenkijos) aukščiausias pasi
didžiavimas: "Polonia semper 
fidelis' (Lenkija visada iš
tikima), ištikima sakau visa 
kuo. bet ypatingai ir būdingai 
klusnumu, sūniška meile bei 
t ikru tikėjimo atsidavimu 
Šventajam Sostui bei popie
žiui". Po to vel iškalbinga eU-
lute „Tuo tarpu jūsų laiško 
Šventajam Tėvui nesiųsiu, nei 
jo turinio j am nepranešiu, kad 
prie šių liūdnų laikų slogučio 
nepridėčiau dar vieno rūpesčio 
bei sielvarto". 

Reikėtų nepamiršti, kad 
septyneri J. Matulaičio valdy
mo metai vyskupijai pasitaikė 
be galo sunkus — slege dažna 
valdžių kaita, maišatis, ekono
minė suirutė, kone badmečiai. 
J . Matulaitis kiekvieną, pas jį 
atėjusį, prašantį palaike, guo
dė, globojo, net gelbėjo. Padėjo 
ne tik lietuviams, gal net dar 
daugiau gudams. Jų padėčiai 

pamatyti užtenka vieno 
„Užrašų" sakinio: „Vilniuje 
būti gudu yra laikoma di
džiausiu nusikaltimu" Tuo 
tarpu vyskupas išdrįso skatin
ti jų atgimimą, raginti „kad 
nesigėdytų savo kalbos, nes ji 
ta ip pat Dievo duota, kaip 
rusų. lenkų ir lietuvių". O 
kiek yra padėjęs nekatalikams 
— žydams, rusams, stačia
tikiams. „Užrašai" puikiai, da
lykiškai parodo, kiek sykių, 
rabino prašomas J Matulaitis 
Senojo Testamento išpažinė
jus gynė. užtarė, gelbėjo. Gel
bėjo tiek nuo raudonųjų, bol
ševikų, tiek nuo baltalenkių. 
vienodai žydus piešusių, per
sekiojusių, žudžiusių. Šia pras
me Vilniaus — Lietuvos Jeru
zalės — istorijoje J Matu
laičio paliktas pėdsakas labai 
svarbus. 

•J Matulaičiui rūpėjo, kad 
nei vienas badaujantis del 
kokių priežasčių nebūtų at
s tumtas. Štai ką rašė vizitato
riui po to. kai iš jo atsiųstų 
50.000 markių pašalpos, len
kams pasistengus, žydai nega
vo nieko, nors buvo prašę: 
...Mano nuomone, nors neži
nau, ar ji teisinga, ne vienas 
elgeta, netgi žydas, negali 
neboti popiežiaus širdyje 'nes 
jisi Tėvas ne tik visų krikš
čioniu, bet taip pat visų el
getų" Kokios artimos šios ei
lutes popiežiaus Jono Pau
liaus II ekumenines veiklos 
mintims' 
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Švenčių metu-
Džiugiu ar liūdnu laiku,/ 
Prašome nepamiršti 
Lietuvos vaikų. 

AUKA-

PARAMA I 
Galima padėti našlaičiams, invalidams vaikams 

•' daugiavaikėms šeimoms: 
1 atsiu.nčiant auką: 
2 paimant metams remti konkretų vaiką, aukojant 

S20 OC oer mėnesi. 
3 per ..Saulutę" užsakant $45.00 maisto siuntinį, arba 

sudarant savo siuntini. 
-aca aciu. .Saulutė', 419 We*dner Ra; Buffalo Grove, IL 60089 

Tei. (847) 537-7949, TAX ID #36-3003339 

UNITED INSURANCE BROKERS, INC. 
5680 N. MILVVAUKEE AVE C H I C A G O IL 6 0 6 4 6 

7 7 3 - 7 7 5 - 0 3 0 3 

Pigi apdrauda per žymias draudimo bendroves 
• AJTO * SVEIKATOS * INVALIDUMO 
* NAMU * GYVYBĖS * VERSLO 

MES SIŪLOME "invesoaįas 'Individualias pensijos sąskaitas (IRA) 
ATVYKITE IR SUSIPA2MCTE SU MOSLĮ PASIŪLYMAIS I 

N/les apcraoGžarne visus vairuotojus, nepaisant jų vairavimo rekorde 
Mes kabame ir lenkiškai 

TRANSPAK 
K n y g o s s i u n č i a m o s Jūsų pas i r ink ta i 
bibl iotekai a rba p r ivač iam asmeniui j Lietuvą, 
c.59 s\.. minimumas S25.00. 

Siuntiniai Į Lietuvą LAIVU arba O R U . 
Pinigai p e r v e d a m i doler ia is pe r 2 - 5 d ienas . 

Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-. $98.-
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

r IX Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo 

Kongresas 

Liepos 18 — 27 -

s-700 

Cape Cod, MA 

Savaitgaliniai 
Penktd., šeštd., sekmd. 

$195°° 
Banketas vyks 

Tara Hayannis Hotel & Resort 
Bilietai - $45"" - Stalas (10 asmenų) - $400"° 

Informacijai prašome skambint: 
2ara Bielkus - (617) 731-2269 iki liepos 18 d. 

IX P U K • PO Box 283 • Manhasset. N Y 11030 
(516) 358-6103 • pljk@earthhnk.net 

http://home.earthlink.net/~pljk 

Čekius rajyti IX VV'orld Lithuaman Youth Congres* vardi-

Vytis Travel 
40-24 2 3 5 St. 

Douglaston, NT 1 1 3 6 3 
Tel. 713-423-6161 

1-800-77-VYTIS 
Internet http://www.traTelfl le.com/get/vtoura.html 

1997 SKRYDŽIAI / VILNIŲ IR ATGAL 

Iš New York (JFK) $750 

Iš Detroit $778 

Iš Chicago $778 

$916 Iš Los Angeles 
ir San Francisco 

Iš Tampa, Oriando $800 * 

•$800 birželio 10-23 d.; $860 birželio 24-rugp. 31 d. 

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. 
Vietų skaičius ribotas. 

ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC 
* Persiunčiame siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Ukrainą, Baltarusija, Kaliningrado sr., 
Maskvą, Peterburgą. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO 
* Aukštos kokybės maisto produktų siuntiniai; 
* Lemonto ir Marąuette parko apylinkėse 

siuntinius paimsime skubiai ir nemokamai; 
* Padedame įsigyti automobilius varžytinėse; 
* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 

komercines siuntas bei baldus; 
* Verčiame ir notarizuojame dokumentus; 
* Paruošiame iškvetimus ir vizos pratesimo 

dokumentus. 
12301 New Av., Suite D 2719 West 71 Street, 
Lemont, IL 60439 Chicago, IL 60629 
Tel: 630-243-1688 Tel: 773-434-2121 

Nemokamai: 800-775-SEND 
JŪSŲ PASLAUGOMS MŪSŲ ATSTOVAI: 

NEW YORK 914-258-5133, CLEVELAND 216-481-0011 
ROCHESTER 716-223-2617, PITTSBURGH 4»-381-8859 

FLORIDA 813-367-5663, UTHUANIA 370-2-736336 

ieškome 2 darbininkų, su te ima 
ar be, valyti komercinius pastatus. 

Reikalavimas: žalia kortelė ar 
darbo leidimas. $425 „gross" į 

sav. Padėsime surasti butą. 
Skambinti: 773-737-0032 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

REALMART II, Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bus. 773485-6100 
F«x. 773-515-3997 P19* 773-30*0307 

^ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodam* namus 
• Pensininkams nuolaida 

?2ZtL 
ACCENT REALTY 
5265 West 95th street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 F 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja ivainų nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir 
pnemesciuose 

KMIEC1K REALTORS 
7932 S. Pulaski Rd. 
4565 S. Archer Av*. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji pro-
'essionalia sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

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

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

1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security". 
Te l . 7 7 3 - 7 7 8 - 1 4 5 1 . 

Išnuomoju 1 mieg. kambarį 
naujame name. 
$75 Į savaitę. 

Kreiptis: 
Vladas: 708-594-1184 

72 S t ir Mozart Ave. apyl. 
išnuomojamas butas: 4 kamb. 

antrame aukšte. 2 mieg.; 
švarus; yra virykle ir šaldytuvas 

Skambinti: 708348-0744 

Nanny, housekeeper llve-in. 
Best job and salary is yours if you 

love children, clean well and speak 
English References needed. 

Call my ottice. tai. 630-466-7828 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
jį£ 2ĵ k 6 2 1 6 w Archer Ave., ChicaRO, IL 60638 

j f f l^TzSf lk Tel. 773-581-8500 
E j J l f N Vfl * Lietuviška duona ir raguoliai 
• * tį§Ę\ ' Vestuviniai ir įvairūs tortai 

»AICĮ/ • Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

f-v-ft. K A V I N Ė 
| A | 350 N. Clark, Chicago. 0 60610 
• { S I Tel. 312-*44-~50 

R * ^ ^ ^ M r l Kepyklos produktai ir užkandžiai 
OAJCE KWjati m ie s to centre 

\ZU ^ ^ Savaitgalį uždaryta 

A M T A 

A M E R I C A A ; r ^ ^ * /^ROAD, INC. 

5 0 5 8 S. A r c h e r , C h i c a g o , I L 6 0 6 3 2 • T e l . : 7 7 3 - 8 3 8 - 8 8 8 8 

NEvV O F F I C E 
8512 Golf Rd 

Niles, IL 60714 
Tel . 847-581-9800 

B e l m o n t / L a r a m i e 
5150 VV. B e l m o n t 

T e l . 3 1 2 - 6 8 5 - 2 0 2 0 

OUT OF STATE 
l-(800)-342-5315 

Belmont/Central 
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747 

N o r t h S l d c 
3000 N . M i l v v a u k e e 

T e l . 3 1 2 - 4 8 9 - 4 9 9 9 

F a r N o r t h 
4801 VV. Pe terson 
T e l . 7 7 3 - 7 2 5 - 9 5 0 0 

PAVASARIO 
KAINOS 

Ten ir atgal 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

Į vieną 
Vilnius 
Riga 
Tallinn 
Minsk 

$740 
$788 
$797 
$740 

puse 
$506 
$526 
$535 
$506' 

Orchkttjos Ir ktfl egzottaM augalai iš 
tropines Rondos! Lengva auginti. 

Aukštos kainos gera proga. Parduo
da lietuviai. Atsiųskite voką su savo 
adresu (ir pašto ženklu), mes pasių
sime jums sąrašą (SASE). Rašykite: 
Bmįttm Acvantursr (Evergiades). 
PO Box57-1354. Mfamį R.332S7-1354 

sekmadienj, liepos 27 d. 
NekPr. Marijos Seserų 

vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connectlcut 

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė 

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas: 

J E Vyskupas Paulius Baltakis, OFM 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai 

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 
Vėliavų nuleidimas 

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 

4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
UŽKANDŽIAI prieš kelione namo 

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus I 

Lietuvių grupės kelionė į 
BUDAPEŠTĄ, PRAHĄ, VIENĄ 

Rugsėjo 19-29 d. 
Kaina: $1,945 asmeniui iš New Yorko, $2.045 iš Čikagos. 

Iš kitų miestų ,. ridėtinis, papigintas mokestis. 

Kaina jakelio: • Skrydžiai 
• Pirmos klasės viešbučiai 
• Pusryčiai ir pietūs kiekvieną dieną 
• [domių vietų apžiūrėjimas kiekvieną dieną privačiu, tik lietuvių autobusu 
• Profesionalai gidai 
• Valstybiniai ir patarnavimo mokesčiai 

Keliones vadovas - Romas Kezys 
Vietos garantuojamos prisiuntus $100 mokestį asmeniui. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 235th Str. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-77-VYTIS 

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

STAS YS CONSTRUCTION 
Staliaus damai, rusių, vonių ir virtu

vių įrengimą*; priestatai; kerami
kos ptyteiee; ..skSngi*. „aoftat*. 

decks*. „gutters, plokšti ir„ahingte* 
stogai; cementas, dažymas. 

Turiu darbo draudkną. 
S.Benede Tel. 890441-1912 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rusių 
apkalimai (siding): medžio, 
alummiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

tat. 630-969-2658 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 
by cwner one grave in 

Lith. Ntl. cemetery. 
$325 

Tel. 630-963-5209 

Nebrangiai parduodu šviesios 

spalvos pianiną, taip pat 2 lempų 

staliukus1 n - ,",coffee tabte" 

Ta t 773-476-6193 

^••eepste^ « 4 ^ * # I M r V I M M * \Ae>« 

Dengiami stogai, kalamas „siding", 
atsekami cemento, „piumbing" bei 

kiti namų remonto darbai. 
„Ucanaed, Insursd, bendaar 

Skambinti Sigitui: 
Tat: 773-767-1939 

AUTOMOBILIO, NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off Mgr Auka* 
S. Kane kalba liotuviikai 

FRANK ZAPOUS 
3208 V, WMt 9Sttt Straet 

T* . (708) 4244854 
(312)581-SS54 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kairiomis. 
Draudimas garantuotas. 

G E D I M I N A S 
7 7 3 - 9 2 5 - 4 3 3 1 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
G E / R C A ATSTOVYBE: 

2346 VV 69th Street 
Tei . : 773-776-1486 

SIŪLOME DARBUS! 
Gail. seserų padėjėjoms kom-
panijonems ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 
kartu arba atvykti į darbą ir 
išvykti Kreiptis: 

ALLCARE 
Employment Agancy 

Tel . 312-736-7900 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 

TYPEVVRITERS • COPlERS 
FAX • CALCULATORS 

5610 S. Pulaski Rd. 
Te l . (773)581-4111 

Statome namus, atliekame įvai
rius remontus. įrengiame rūsius, 

statome balkonus, priestatus, 
patio. garažus, tvoras. Taisome 

ir dengiame stogus. Turime 
draudimą. Skambinti: 
tai. 708-453-1250 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome 

garažus, verandas (poreft). 
Kreiptis: tat 773-737-2674 

arba 773-647-6046 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos 
darbus. 
Darbo vai kasdien 8 v r.-* v.v.; 
šeitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; sekmd. 
uždaryta. Antrad. ir rrecd. su
sikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St 
Tel. 773-776-8998 

•šašą 

mailto:pljk@earthhnk.net
http://home.earthlink.net/~pljk
http://www.traTelflle.com/get/vtoura.html
http://Chicago.IL


JAV LB Krašto Valdybos 
Social inių Reikalų Taryba 
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909 

PIRMAS NAMAS 
Patarimai pirmą kartą 

perkant namus 
Daugelis nuomininkų, kurie 

norėtų Įsigyti savo namą ir 
mokėti skolą už jį, užuot 
mokėti nuomą, dažnai nežino 
visos namo pirkimo eigos. 

Pardavėjai sako, kad pirmą 
kartą perkantysis nori viską 
iš karto sužinoti, ir tai yra ge
rai. Kaip pirmą kartą namą 
perkantis, jūs galite turėti 
dešimtis, net šimtus klausi
mų. Geras namų pardavimo 
agentas turėtų būti kantrus ir 
išaiškinti jums pagrindinius 
dalykus, susijusius su namo 
pirkimu, o tai gali užtrukti 
nuo 2 iki 3 valandų. Tas pats 
pasakytina ir apie paskolų 
davėją. Nors daugelis pirmą 
kartą perkančiųjų bijosi pradi
nio pokalbio su skolintoju, 
manydami, kad jis ieškos bū
dų nesuteikti jiems paskolos, 
bet būna kaip tik priešingai. 
Daugumas paskolų davimo 
firmų tarnautojų, negauna 
primokėjimų (commission), jei 
jie neduoda prašančiam pas
kolos. Pardavimo agentai sa
ko, kad yra daug paskolas 
duodančių bankų, kurie pasi
ruošė duoti jums paskolą. 

Jei nusprendėte įsigyti nuo
savą namą, čia yra 10 pata
rimų, kurie turėtų jums pa
dėti. 

1. Jūsų pirmas žingsnis tu
rėtų būti apsilankymas pas 
patyrusį paskolų davėją. Jūs 
ieškote „pre-approval". Tai 
reiškia, kad jums beveik yra 
garantuotas paskolos gavimas 
iki nustatytos sumos. Dabar 
jums nereikia suteikti išsa
mios finansinės informacijos, 
kad gautumėte „pre-approval" 
raštą. Toks dokumentas nu
stato jūsų skolinimosi gali
mybes. Taip pat sustiprina 
jūsų derėjimasi su namo par
davėju. Ne visi paskolų davė
jai yra vienodai patyrę. Spe
cialistai pataria pasirinkti to
kį, kuris turi bent trejų metų 
verslo'patirtį. 

2. Jei jūs neturite daug pi
nigų, ieškokite specialių, žemo 
įmokejimo paskolų. Niekada 
dar paskolų davimo industrija 
nesiūlė tiek daug paskolų nuo
mininkams, ragindami pirkti 
savus namus, kaip dabar. 
Kodėl? Dėl to, kad paskolų 
davėjams svarbu nuolatinė 
naujų paskolų tėkmė. Sen
stantys amerikiečiai neprašo 
paskolų. Kitais žodžiais ta
riant, paskolų davėjui reikia 
duoti jums ir kitiems paskolą. 

Jeigu jūsų paskolos davėjas 
nežino apie specialias pasko
los davimo galimybes pirmą 
kartą namus perkantiems, iš 
kurių reikalaujama tik 3% 
įmokejimo, ar mažiau, ieško
kite kito, kuris apie tai žino ir 
gali jums padėti, sako Sachs iš 
Coldwell Banker's 

3. Saugokitės negatyvios 
amortizacijos paskolos. 

Norėdami mokėti žemesnius 
mėnesinius mokėjimus, kai 
kurie namų pirkėjai ima pa
skolą su negatyvia amortizaci
ja. Tai yra modernus išsi
reiškimas, kuris reiškia, jei 
jūs ir vėl parduosite, jūsų liku
si paskola gali būti didesnė, 
negu kada jūs ją gavote. Nega
tyvi amortizacijos paskola, 
taip yra vadinama paskolų da
vimo versle, yra sudaryta taip, 
kad procentų mokėjimas gali 
būti atidėtas ir tai reiškia, 
kad procentai pridedami prie 
pagrindinės pasiskolintos su
mos. Specialistai perspėja, 
kad jums gali tekti pasilikti be 
jokios „eąuity", arba turėti ne
gatyvią „equity", kai ateis lai
kas namą parduoti. 

4. Padarykite sąrašą, ko jūs 
norite ir ko iš tikrųjų jums rei
kia perkant pirmą namą, t.y. 

kas jums yra svarbiau: ar jūsų 
norai, ar būtinybės? Jums gali 
atrodyti, kad židinys yra svar
bu, nes jis suteikia namui 
grožio ir šilumos, bet prak
tiškai jums yra svarbiau 
turėti ir antrą prausyklą-
vonios kambarį- Erdvus kie
mas jums yra svarbus daly
kas, o garažas yra tik antraei
lis. Bet kas jums yra 
svarbiau? Geriausia atskirkite 
norus nuo praktiškų reikalų, 
padarant pirmumų sąrašą. 

5. Gaukite namų pardavimo 
agento patarimus kuo anks
čiau. Daug pirmą kartą na
mus perkančiųjų bijo susirišti 
su namų pardavimo įstaigos 
agentu. Ir užuot pasirinkę 
tokį agentą anksti, jie pra
leidžia savaites, patys viską 
darydami. Gero agento pasi
rinkimas yra vienas svarbiau
sių dalykų. Bet taip pat nėra 
tokio agento, kuris negalėtų 
būti pakeistas kitu, jei jis 
jums nepatinka ir jūs su juo 
nesutinkate. Geras agentas 
gali sutaupyti jums daug laiko 
savo patarimais ir parodymais 
tų namų, kuriais domitės ir 
kurių norite. 

6. Pasirinkite agentą, tokį, 
kuris vienodai dirba ir pir
kėjui, ir pardavėjui. Kai namų 
pardavimo pramonė vis dau
giau darosi specializuota, 
daug agentų vadina save 
„listers" — sąrašų turėtojais, 
kurie dirba ir kuriems svar
biausia yra namų pardavėjai 
— savininkai. Žinoma, pirmą 
kartą namą perkančiąjam yra 
geriau turėti agentą, kuris 
džiaugiasi, kai namo pirkėjas 
gauna savo pirmo namo rak
tus. 

7. Raskite agentą, kuris yra 
patyręs ir mėgsta derėtis. 
Kodėl turėtų pirmą kartą 
namą perkantysis mokėti per 
daug už namą vien dėl to, kad 
galvojama, jog jis neturi patir
ties ir nieko nežino apie namų 
pirkimą? Yra svarbu rasti 
puikų agentą, kuris mėgsta ir 
moka derėtis. Prašykite reko
mendacijų iš namų pirkėjų — 
jūsų pažįstamų, kurie jau 
naudojosi tokiu agentu, kuris 
yra geras derybininkas ir pa
slaugus pirkėjui. 

8. Neleiskite, kad kas jūsų 
artimųjų atkalbėtų nuo jūsų 
svajonių namo. Ironiška , bet 
yra tiesa, kad daugelis ar
timųjų sugadina pirmą kartą 
namą perkančiojo galimybes 
nusipirkti jo norimą ir jam 
tinkamą namą. Jei atsiklau
siama jų nuomonės, daugelis 
galvoja, kad yra jų pareiga 
atrasti nuosavybėje trūkumų 
ar atkalbėti nuo to namo pir
kimo. Yra sakoma, kad nėra 
visai tobulų namų, tad 
ieškant, galima visada rasti 
neigiamybių. Tiesa, mažai 
agentų pasiūlys jums, kad 
jūsų artimiesiems nėra reikalo 
apžiūrėti jūsų pasirinktą ir 
perkamą namą. Be to, agentai 
pataria į artimųjų pastabas 
žiūrėti kritiškai. 

9. Venkite pirkti namą, tu
rintį nepataisomų defektų. 
Namai prie judrių kryžkelių 
kenčia dėl prasto kambarių 
išdėstymo. Arba jei namas yra 
pastatytas prie nepatrauklaus 
vandens bokšto. Tokie namai 
yra vadinami namais su nepa
taisomais defektais, t.y., jų ne
galima pakeisti, nepaisant, 
kaip jūsų stengtumėtės tai 
padaryti. 

Sakykim, jums yra nesvarbu 
vandens bokštas. Bet atmin
kite, kad kitas pirkėjas (o JAV 
namų savininkai dažnai keičia 
savo nuosavybes), reikalaus 
už tai didelės nuolaidos. 

10. Apžiūrėkite daug namų, 
prieš padarant galutinį spren
dimą. Dažnai namų pirkėjai 
sako, kad jie nori vieno daly

ko, bet perka visai ką kitą. 
Kaip pirmą kartą namą per
kantysis, pastebėsite, kad 
jūsų pomėgiai namui išsivysto 
ilgainiui. Jums tinkančio na
mo ieškojimas yra procesas, 
kurio nereikėtų trumpinti, pa
taria specialistai. Jie sako, 
kad namo pirkėjas turėtų 
apžiūrėti mažiausiai 10-15 
namų, net ir tada, kai pirma
sis atrodo tinkamiausias. 
Jums nereikia nei delsti, nei 
skubėti. Pirmasis namas gali 
atrodyti geras, bet 12-tasis, ar 
15-tasis apžiūrėtas namas gali 
atrodyti dar geresnis. 

Namo pirkimas yra tam tik
ras mokymosi procesas, juo il
giau ieškosite, klusinėsite, 
žiūrėsite, tuo daugiau sužino
site, ką turite žinoti namą 
pirkdami. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997.01.03. 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė 

ANTANO VAIČIULAIČIO 
PREMIJA-

JUOZUI APUČIUI 
Vilniaus pedagoginio univer

siteto Lituanistikos fakultete 
birželio 23 d. rašytojui Juozui 
Apučiui įteikta Antano Vai
čiulaičio premija už geriausią 
novelę, 1995-1996 metais 
išspausdintą „Metų" žurnale, 
šis apdovanojimas prozinin
kui paskirtas už literatū
riniame žurnale išspausdintą 
novelę „Pro memoria". 

Išeivijos prozininko, lite
ratūros tyrinėtojo, vertėjo An
tano Vaičiulaičio (1906-1992) 
premiją yra įsteigusi jo našlė 
Joana Vaičiulaitienė. Ji ski
riama kas dveji metai. Pir
mąkart šis apdovanojimas 
buvo paskirtas rašytojui Ro
mualdui Granauskui už nove
lę jSu peteliške ant lūpų". 

(Elta) 

A.tA. 
JULIAMANKUS 

Gyveno Evergreen Park, IL. 
Mirė 1997 m. birželio 25 d., sulaukusi 95 metų. 
Nuliūdę hko: duktė June Hill. anūkai David Hill su 

žmona Kathy ir Donald Hill su žmona Carol Ann; proanūkai 
Daniel, Jonathan ir Brandon Hill; brolis Adolph Akers. 

Velionė buvo žmona a.a. Stanley. 
Velionė buvo pašarvota penktadienį, birželio 27 d. nuo 5 

iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd., Hickory Hills, IL. 

Laidotuves įvyko šeštadienį, birželio 28 d.; 10:30 vai. ryto 
velionė iš laidojimo namų buvo nulydėta ir palaidota Tau
tinėse Lietuv:u kapinėse. 

Vietoje gelių prašoma aukoti Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, anūkai, proanūkai ir brolis. 
Laidotuvių direkt. Vance Funeral Home. Tel. 708-430-

5700. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1997 m. birželio men. 27 d. 

A.tA. 
IZIDORIUS NAUSĖDA 

Gyveno Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. birželio 26 d., sulaukęs 84 metų. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Gaures valsčiuje. 

Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: dukros Angele Stropiene su vyru Antanu. 

Violeta Larry: sūnus Algis su žmona Dalia; aštuoni anūkai ir 
trys proanūkai. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, birželio 29 d. nuo 3 iki 8 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 30 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje geiių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Lietuvos 
vaikų globai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros, sūnus, anūkai, proanūkai ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600. 

Startec 
SKELBIA: 

SUTAUPYSITE 
SKAMBINDAMI 
l TOLIMUS 
KRAŠTUS' 

Mylimai Mamytei 
A.+A. 

ANTANINAI BALEIŠIENEI 
mirus. ALEI KEŽELIENEI ir jos šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Irena ir Eugenijus Vilkai 

Tragiškai žuvusios 
A.+A. 

fil. GAILĖS EIDUKAITĖS 
KUNSTMANIENĖS 

vyrą LINĄ, tėvus fil. DANUTE ir EDMUNDĄ EI-
DUKUS, seseris JŪRATE, DALIĄ ir VIDĄ, brolius 
ALVYDĄ su šeima, SAULIŲ ir JULIJĄ, uošvius SO
FIJĄ ir RIČARDĄ ir svainį RAIMUNDĄ, visus liū
dinčius gimines bei draugus skaudžioje netektyje 
broliškai-seseriškai užjaučiame. 

Vydūno Fondas 

L IETUVIŲ L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of Eude;kis Funerai Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

PROVIDING BURIALS AND SHIPMENT TO LITHUANIA 
4330 So. California 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 

1-773-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 

1-708-430-5700 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 
MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN" PARK 2929 W 87 ST 
TINLEY PARK 16600 S OAK PARK AVE. 

ALL PHON'ES 
CHICAGO 1-773-476-2345 

NATIONVMDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

VANCE FUNERAL HOME 
FUNERAL DIRECTORS 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS 

CICERO, 1424 S. 5 0 AVENUE 
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK 

CHICAGO, 6 8 0 1 BELMONT 
ALL PHONES 

1 - 7 0 8 - 6 5 2 - 5 2 4 5 

David Gaidas, Jr 
& family 

GAIDAS-PALOS 
FUNERAL H O M E 

"Chicagoland's Finest Funeral Service" 

PALOS HILLS 
11028 S. Southwest Hwy. 

(OTHER LOCATIONS AVAILABLE) 

1-708-974-4410 



DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. birželio men. 27 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

K o k s č ia „ l a i m e s šuli
nys" , jeigu jo dugne padange 
švytuoja? Kad tame ..šulinyje" 
atsilankiusieji į ..Draugo" po
būvį gamtoje, rengiamą rug
pjūčio 3 d., sekmadienį, galėtų 
sau laimę sužvejoti, reikia 
daug laimikių. ..Draugas" bū
tų labai dėkingas, jeigu per
žiūrėtumėte atl iekamų gražių 
daikčiukų sankrovas ir pado
vanotumėte pobūvio laimėji
mams. 

B. i r G. J o d w a l i a i . River-
side. IL. prie ..Draugo" prenu
meratos pr idūrė 105 dolerių 
dovaną, u i kurią širdingas 
jiems ačiū! 

P R E L A T O J U O Z O 
P R U N S K I O FONDAS 

L I E T U V O S 
NAŠLAIČIAMS 

Š. m. birželio mėn. 18 d. 
Prelatas dr. Juozas Prunskis 
sudarė fondą Lietuvos naš
laičiams remti . Gerbiamas 
Prela tas t a m reikalui paskyrė 
$10.000 sumą. Pagrindine 
suma neliečiama, o procentai 
naudojami Lietuvos našlaičių 
pagalbai. „Lietuvos N'ašlaičių 
globos" komitetas džiaugiasi, 
kad da r keliems Lietuvos 
našlaičiams bus lengvesnis 
gyvenimas. Per „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetą, šiuo 
metu yra tiesiogiai remiami 
637 našlaičiai Lietuvoje. Be 
to. gaunan t pinigų, yra duo
dami pietus mokyklose, 
kuriose yra vaikų našlaičių, 
ar iš didelių, neturt ingų šei
mų, kurie netur i ką valgyti 
namuose, ir jų. vienintelis 
maistas dienoje yra pietūs mo
kykloje. 

Komitetas Lietuvos našlai
čių vardu dėkoja Prelatui 
Juozui Prunskiui už pagalbą 
nuskr iaust iems vaikams Lie
tuvoje. 

„ L i e t u v o s Naš la ič ių 
g l o b o s " k o m i t e t a s 

P I R M A S I S 
STOMATOLOGU 

K O N G R E S A S 
Vilniaus Operos rūmuose 

š.m. birželio 5 d., dalyvaujant 
prez. A. Brazauskui, buvo iš
kilmingai a t idarytas pirmasis 
tarptaut in is stomatologų kon
gresas. Dalyvavo 65 paskaiti
ninkai iš 15 valstybių. Kon
greso at idarymo iškilmėse dr. 
Leonidas Ragas, kartu su ke
liais Lietuvos stomatologais, 
įskai tant docentus- Nijolę Kel-
b. uskienę bei Ričardą Kubi
lių, buvo pri imtas \ Tarptauti
nę dantų gydytojų garbės 
..Academy of Dentistry Inter
national" organizaciją. 

Be dr. L. Rago. iš Amerikos 
kongrese dalyvavo prof. Nijolė 
Remeikienė. DDS. 

J e i g u a t s i l anky tumėte į 
..Draugo" administraciją, ras
tumėte kelis stalus, apkrautus 
puikiais lietuviškais leidiniais 
— knygomis. Visos laukia ge
ros lietuviškos širdies, kad nu
pirktų, priglaustų ir namo 
parsineštu, o paskui su malo
numu perskaitytų.Visos jos 
t i k p o 1 dolerį! Ir tik labai ri
botu laiku, nes. kaip šiame 
krašte įprasta, paskelbtas lie
tuviškų knygų išpardavimas. 
Poez i j a , proza, a t s imini 
m a i , moksl inės knygos — 
t i k p o doleri- Jei jau turite 
savo knygyne, nupirkite kelias 
ir per ..Transpak" papiginta 
kaina pasiųskite Lietuvos bib
liotekoms. „Draugo" knygyno 
vedėja turi adresus ir mielai 
patarnaus . Nepraleiskite pro
gos! 

JAV LB Švietimo tarybos pirm. Regina Kuciene .kairėje), Stasė 
Vaišviliene ir Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras cr Zigmas Zinke
vičius, susitiko, profesoriui Zinkevičiui lankantis Čikagoje 

Nuotr. V. Jasinevičiaua 

Sofija Orvydienė, Hamil-
ton, Ont.. Canaria. ne tik 
užprenumeravo ..Draugą" j 
Lietuvą, bet pridėjo da r 100 
dol. paramą. Dėkojame! 

Č ikagos s k a u t ų i r skau
č ių stovyklai Rakė re ika
l i ngos savanorės šeiminin
kės: pirmąją savaite dvi, o 
antrąją — viena. Stovykla 
vyks nuo šeštadienio, liepos 
12 d. iki šeštadienio, liepos 26 
d. Kviečiamos skautų ma
mytės, įsipareigojusios ma
mytes stovyklaujančiam vai
kui bus teikiama stovyklinio 
mokesčio nuolaida. Informaci
jai kreipkitės tel. 708-771-
8617. 

Vyresniųjų l ie tuvių cen
t r e , „Seklyčioje r . liepos 2 d., 
trečiadienio popietes progra
mos nebus. Amerikos Nepri
klausomybes šventę švenčiant 
(liepos 4 d.;, dauguma turi 
savų planų, bet vyresniųjų lie
tuvių centro lankytojai malo
niai kviečiami trečiadienį, lie
pos 9 d., vėl susirinkti 
..Seklyčioje": bus rodoma vaiz
dajuostė, kartu papietausime 
ir padraugausime. 

Ate i t in inku namų valdy
b a dėkoja Baltic Bakery , 
y p a č Aldonai Ankienei , už 
paaukotą duoną ir pyragus 
Ateitininku namu gegužinei. 
A. Ankienė daug metu dosniai 
remia Ateitininkų namus ir 
daug kitų lietuviškų institu
cijų bei organizacijų. 

Mielieji ska i ty to ja i , at
k r e ipk i t e dėmesį i šią ži
n u t ę , nes ji labai svarbi ir 
Jums . ir „Draugui". Kai pa-
ke i č i a t e adresą, malonė
k i t e visų p i rma p raneš t i 
„Draugo" admin i s t rac i j a i 

Seselės kaz imier ie tės . 
kaip ir kasmet, rengia smagią 
gegužinę savo motiniškojo na
mo sode Čikagoje liepos 13 d., 
sekmadienį. Jeigu kas anks
čiau ruoštose pramogose daly
vavo, tai žino, kiek malonių 
staigmenų čia būna: žaidimų, 
laimėjimų, pačių seselių kep
tos duonos ir skanėstų, lietu
viškų patiekalų, muzikos, 
malonumų vaikams ir suaugu
siems. Verta priminti, kad 
šiemet vienas laimingas bilie
tas yra vertas 5,000 dolerių 
o kiti 5 — po 1.000 dol. Iš viso 
išparduodama tik 300 bilietų, 
taigi laimėti daug daugiau 
galimybių. kaip perkant 
„iotto" ar loterijos bilietus. 
Kas domisi įsigyti bilietą, gali 
paskambinti į vienuolyną 773-
776-1324. 

Racine kepykla , ypač Bi
r u t ė J o d w a l i e n ė , paaukojo 
dalį maisto Ateitininkų namų 
gegužinei. Rengėjai nuošir
džiai dėkingi. 

KĄ ČIKAGOS VAIKAI 
VEIKIA VASARĄ 

Vasara — atostogų metas 
vaikams. Nebereikia eiti į mo
kyklą, galima pramogauti, iš-
kylaut ir žaisti su draugais. 
Tačiau bepramogaujant. gali
ma be didesnių pastangų, ne
pastebimai kai ko ir išmokti. 
Tokią pramogą vaikams ir vai
kaičiams (nuo 6 iki 14 metų) 
siūlo Balzeko Lietuvių kultū
ros bei kiti Čikagos ir apylin
kių muziejai. 

Šią vasarą rengiama progra
ma, pavadinta ..Passport to 
Adventure". Programoje daly
vauja net 52 įvairūs muziejai, 
istoriniai bei gamtos centrai ir 
draugijos. Vaikai aplankę pen
kis programoje dalyvaujančių 
muziejų, gauna gražų pažy
mėjimą, o aplankiusieji septy
nis ir daugiau muziejų, gauna 
dovanu. Dovanos kiekviename 
muziejuje įvairios. Tai gali 
būti vasariniai marškinėliai, 
knygele, suvenyras, žaislelis 
ar panašus, vaikui įdomus, 
daiktelis. Apsilankęs muzie
juje, vaikas turi atsakyti į an
ketos klausimus apie muzie

jaus ekspoziciją. Atėję į Bal
zeko Lietuvių kultūros mu
ziejų, gausite knygelę, kurioje 
išvardinti visi programoje da
lyvaujantys muziejai ir t rum
pai apibūdinta, ką kiekvie
name galima pamatyti. Kartu 
su knygele pateikiama anketa 
su klausimais Apžiūrinėda
mas muziejaus ekspoziciją, 
vaikas turi įjuos atsakyti. Šie 
klausimai padeda jam atkreip
ti dėmesį į svarbesnius muzie
jaus eksponatus. Pabaigus 
užduotį, į knygelę įspaudžia
mas muziejaus antspaudas. 
Po to galime eiti į kitus muzie
jus ir ten taip pat, atlikus 
panašias užduotis, gauti jų 
antspaudus. Dovanos reikia 
grįžti į Balzeko muziejų, nepa
mirštant atsinešti knygelę su 
septynių aplankytų muziejų 
antspaudais. Jei norite savo 
kelionę po muziejus pradėti ne 
Balzeko muziejuje, o kitur, tei
raukitės „Pasport to Adven
ture" knygelės Čikagos arba 
priemiesčių bibliotekose. 

Tiems, kurie vasarą negali 
iš tikrųjų pakeliauti po įvai
rias šalis, „Passport to Adven
ture" programa duoda puikią 
progą tą padaryti, niekur ne
išvažiuojant. Susipažinę sų 
Lietuva, galbūt patrauksit į 
Meksikiečių kultūros centrą, o 
gal norėsit susipažinti su Šve
dija Amerikos švedų centre. 
Taip pat gal ne pro šalį būtų 
sužinoti, kaip ir kuo gyveno 
tikrieji Amerikos gyventojai 
indėnai. Tai padaryti galite 
Mitchell Indėnų muziejuje. 
Tiems, kurie domisi gamta, 
įvairiais augaliukais ir gyvu
liukais, siūlytume pasivaikš
čioti North Park Village Gam
tos centre, Evanston Parks 
Ekologijos centre ar kituose 
panašiuose centruose. Na, o 
norintiems susipažinti su savo 
priemiesčio ar Amerikos isto
rija, taip pat yra kur apsilan
kyti — beveik kiekvienas prie
miestis turi savo muziejėlį, 
kuriame galima sužinoti daug 
įdomių dalykų. 

Taigi, jei kartais jūsų vai
kams ar vaikaičiams vasaros 
atostogų metu kyla klausimas 
„ką veikti''", pasinaudokite šia 
programa, kaip gera proga ir 
papramogauti bei paiškylauti, 
ir tuo pačiu nemažai įdomių 
žinių pasisemti. Laukiame vi
sų Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. 

Daugiau informacijos bus 
suteikta, skambinant telefonu 
(773)582-6500. 

Karilė Vaitkute 

IŠARTIJRTOU 

DRAUGO FONDAS 
4 0 4 5 W. 99rd 5U—t 

Chicago, IL 909*9 
Tml. 773-598-9BOO 

DF PAVASARIO VAJŲ BEBAIGIANT 

Jei ne prelato dr. Juozo 
Prunskio 10,000 dol. dovana 
Draugo fondui, šio pavasario 
vajus būtų panašus į Už
gavėnių Kanapinį. „Draugo" 
skaitytojai šiame puslapyje 
daug kartų buvo prašyti ateiti 
į Draugo fondą nariais ar 
rėmėjais, jau prie atėjusių 
1,700 narių ir rėmėjų, bet 
turbūt tą kvietimą nustūmė į 
šalį kiti reikalai ir kiti pra
šymai. Senas mūsų posakis 
aiškina, kad duoti yra leng
viau, negu prašyti. Be abejo, 
priklauso kam yra prašoma. 
Kai yra prašoma ilgalaikei 
dienraščio „Draugo" paramai, 
be kurios vargiai a r būtų 
įmanoma vienintelio už Lietu
vos ribų lietuviško dienraščio 
leidyba, be kurio labai ken
tėtų lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje, rodos neturėtų būti 
sunku kiekvienam skaitytojui 
su šimtine ar su mažiau, o gal 
ir daugiau paremti Draugo 
fondą. 

— Jau penkeri metai, kai 
prašot. Kada gi bus galas? — 
laiške klausia vienas Draugo 
fondo narys. 

Atsakymas labai aiškus: kai 
surinksim milijoną! Kai pa
sieksime milijoninę Draugo 
fondo kapitalo sumą, nei vie
no „Draugo" skaitytojo nebe-
varginsime su laiškais ir pra
šymais. Iki milijono dar 
trūksta 300,000 dolerių. Jei 
3,000 „Draugo" skaitytojų, ku*. 
rie dar nėra Draugo fondo na
riai ar rėmėjai, visi įstotų į 
Draugo fondą su šimtine, atei
nančiame rudens vajuje, — 
Draugo fondo milijoninę šven
tę švęstume per ateinančias 

Kalėdas. 
Vasara neuždaro Draugo 

fondo lėšų telkimo durų. Jos 
metu labai lauksime naujų 
narių ir papildomų įnašų. 
Draugo fondo raštinė atostogų 
neturi. 

O visiems Draugo fondo na
riams ir rėmėjams nuoširdžiai 
dėkojame už pavasario vajaus 
įnašus ir linkime malonios va
saros. 

Pavasario vajaus įnašai 

Su 500 dolerių: 
Dr. V. Dubinskas, pirmo 

laipsnio garbės narys, iš 
viso 6,000 dol., Chicago, IL 

Su 200 dolerių: 
Dalia ir Stasys Strasius, iš 

viso 600 dol., Ann Arbor, MI. 
Jonas Motiejūnas, Chicago, 

IL. 
Su 100 dolerių: 
Vladas ir Uršulė Eidiečiai, 

50 metų vedybinės sukakties 
proga iš viso 200 dol., Niles, 
MI. 

Gražina Kenter, iš viso 800 
dol., Danbury, CT. 

Dr. Petras Jokubka, garbės 
narys, iš viso 1,300 dol., Chi
cago, IL. 

Vydūno Jaunimo fondas, iš 
viso 200 dol., Lemont, IL. 

Su 50 dolerių: 
Stasė Laniauskiene, iš viso 

350 dol., Euclid, OH. 
Antanas Kavaliūnas, iš viso 

400 dol., Cleveland, OH. 
Su 25 doleriais: 
Valerija Čepaitis, Chicago, 

IL. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 
Fondo iždininkas 
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MIRĖ VINCENT BORIS dalyviai. Ačiū 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems 
iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipkitės pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 9439 
S. Kedzie Ave., Evergreen 
Pk., IL 60805-2325. Tel. 708-
422-3455. 

(sk) 

x George Dereska iš Lynd-
hurst OH ir Fred Daniel iš 
Philadelphijos PA, vienas glo
boja 1 našlaitį, kitas 2, kiek
vieną mėnesį atsiunčia našlai
čių globos mokestį. Dėkojame 
jiems! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas , 2711 W. 
71 St., Chicago, 60629. 

(sk) 

x Čikagos ir apylinkių 
Nekalto Pr. M. Margos Se
serų rėmėjų valdyba, nuošir
džiai dėkoja p.p. Ankų kepyk
los savininkams už nuolatinę 
paramą rėmėjams. Ir šiais me
tais, birželio mėn. 1 d. Jūsų 
paaukotais pyragais buvo 
vaišinami rėmėjų susirinkimo 

(sk.) 

S m birželio 5 d Tarptautiniame stomatologu kongrese Is kaires Kauno Medicinos akademijos Stomatologijos 
fakulteto dekanas doc Ričardas Kubilius, prof Nijole Remeikiene. DDS. Leonidas Ragas. DDS. doc. Nijole Kel-
bauskiene 

Birželio 24 d., Columbia, 
MD. sulaukęs 66 m. amžiaus, 
staigiai mirė Vincent B. Boris. 
Laidojimas birželio 28 d. De
troite iš Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčios. 

Velionis buvo IV laipsnio 
Lietuvos Vytis ir buvęs vyčių 
vyriausios tarybos narys. Pa
staruoju metu — Šv. Kazimie
ro Šalpos tarybos ir Pagalba 
Lietuvai tarybos narys. Atsto
vavo Amerikos Lietuvių tary
bai baltiečių komitete, Wash-
ington, DC. 

x A.a Jurgio Kavaliūno 
atminimui, Elena ir Eduardas 
Skališiai atsiuntė $25 auką 
„Saulutei", Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, paremti našlai
čius, invalidus vaikus ir dau
giavaikes Šeimas Lietuvoje. 
„Saulutė" reiškia nuoširdžią 
užuojautą a.a. Jurgio Kavaliū
no artimiesiems ir dėkoja už 
auką. „Saulutė", 419 Weid-
ner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089. Tel. (847) 537-7949. 

(sk) 

x Pamaldos ir šv. Mišių 
auka liepos 5 d., šeštadienį, 
4 vai. p.p. Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Kviečia Židinys. 

(sk) 

x Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų 
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas, 
5701 Linden, La Grange, IL 
60525, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

x Pats pigiausias telefo
ninis ryšis su Lietuva ir vi
su pasauliu — tik per CYBER-
LINK. Minutė į Lietuvą tik 
62 centai kada beskambin-
tumėt. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Jokių registracijos mo
kesčių. Jokių įsipareigojimų. 
Informacija lietuviškai 708-
386-0556. Vasaros darbo va
landos nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio imtinai nuo 4 
iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
tautinė telefono ryšių bend
rovė CYBERUNK. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Lietuviai labai mažai valgo 
žuvų; 1993 m. vienas žmogus 
per metus suvalgė 8.4 kg žu
vies. 43 proc. gyventojų žuvis 
valgė tik kartą per mėnesį, 12 
proc. — keletą kartų per me
tus". Pinigai ir siuntiniai į 
Lietuvą.- Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4645 W. 63 
St., Chicago, IL 60829, tel. 
773-838-1050. 

(sk) 

* A. a. j .vs Leopoldo Kup-
cikevičiaus, mirusio gruo
džio 8 d. laidotuvių metu, ve
lionio atminimą pagerbdami, 
draugai skyrė pinigines aukas 
Lietuvos skautams. Surinktos 
aukos padėjo skau t ams su
pirkti uniformas ir inventorių 
stovyklai, o sunkiai gyvenan
tiems dalinai apmokėti vasa
ros stovyklą. Šeima dėkoja vi
siems už aukas. 

(sk) 

x Galiu padėt i legal ia i 
gauti „SOC. S E C U R m r . 
kortelę, vairavimo leidimą 
(driver's l icense) ir vizų 
pratesimą. Ed Šumanas , tel . 
1-708-246-8241. 

(sk) 
x Baltic Monumentą, Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, 
IL. TeL (773) 476-2882. Visų 
rūšių paminklai, žemiausios 
kainos, geriausiomis sąlygo
mis. 

(sk) 

x DĖMESIO! VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išvers
ti video įrašus iš Lietuvoje 
naudojamos PAL sistemos į 
amerikietiškąją NTSC ir at
virkščiai, kreipkitės į LNTER-
VIDEO 3533 S. A r c h e r Ave„ 
Chicago, IL 60609. TeL 773-
927-9091. Sav. P e t r a s Ber
notas. 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite Si . Casi-
mir Memoriale, 3914 W. l l l t h 
St. Turime didelį pasirinkimą: 
matysite granito spalvą, dydį ir 
t.t. Gaminame paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą, brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 

.įsitikinti, kad j is padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta, Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai . 
TeL 312-2334335. 

(sk) 

x Dėmesio radijo klausy
tojai! ŽEMĖ L PRODUC-
TIONS praneša, kad WNDZ 
750 AM yra dvigubai sti
presnė — dieninis signalas 
net 5,000 wat'ų. Tai gera žinia 
tiems lietuviams, gyvenan
tiems Illinois, Indiana, Michi-
gan ar Wisconsin valstijose, 
kurie iki šiol turėjo sunkumų 
aiškiai girdėti 750 AM. Kvie
čiame įsijungti kasdien nuo 
pirmadienio iki sekmadienio 
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM 
WNDZ. Informacinės radijo 
laidos STUDIJA R darbo die
nomis, šeštadieniais istorinė 
VERSMĖ, bei sekmadieniais 
kultūrinis pramoginis VAI
RAS — tai t ikrasis Lietuvos 
bei išeivijos veidrodis. Lithua-
nian News Radio , PO Box 
1161, Oak Park, IL 60304. 
Red. tel. 708-386-0556. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutua l Federal 
Savings, 2212 West Cerroak 
Road. Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

ADVOKATAS 
GINTARAS P . ČEPĖNAS 
6436 S. PuUski Rd . Chicago. It 60629 

(1/2 bl i Siauri; nuo Balzeko muziejaus) 
Tel.: 773-582-4500 

14325 S. Bell Rd.. Lockport. IL60441 
Tel. 708-301-4S66 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. 1-773-776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 

SeiUd. 9v.r. iki 1 vai. p.p. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo"; 
Tel.: 773-284-0100 

Valandos pagal susitarimą. 




