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„ L K B K r o n i k a " N r . 7 1 Eina nuo 1972 metų 
. _ _ Perskaitęs duok kitam! 

Jei gali, padaugink! 

Grįžta Muravjovo 
— Stalino laikai 

(Tęsinys) 
Kad baimė ir nuolaidžiavimas 
valdiškiems bedieviams, 
d a n g s t o m a s a p g a u l i n g u 
žodžiu „diplomatija", pagrei
tino Muravjovo-Stalino laikų 
grįžimą, liudija 1986 m. birže
lio 27 d. Vilniuje vykęs RRT 
įgaliotinio P. Anilionio susi
tikimas su Lietuvos vyskupais 
ir vyskupijų valdytojais. 

1986 m. birželio 27 d. RRT 
įgaliotinis P. Anilionis į Vil
niaus Kuriją sukvietė visus 
Lietuvos vyskupus ir vysku
pijų valdytojus tradiciniam 
vasaros lailotarpio ..smegenų 
plovimui". Jei susitikimų metu 
su vyskupijų dekanais įgalio
tinis stengėsi būti taktiškas, 
bandė įtikinti juos įtikėjimo 
laisve, tai, kalbėdamas su 
vyskupais ir valdytojais, buvo 
piktas ir griežtas. Savo kalbą 
įgaliotinis pradėjo piktu 
priekaištu: „Tarp šio susitiki
mo dalyvių yra „Kronikos" 
korespondentų, kurių dėka 
apie praėjusį mūsų susitikimą 
tuoj buvo pranešta Vatikanui. 
Toliau sekė įvairūs priekaiš
tai ir gras in imai , kam 
vyskupai netvarko kunigų ir 
klierikų. Seminarijoje esą 
bloga padėtis... Nors po 
pirmykščio incidento, kai du 
klierikai buvo milicijos 
sulaikyti, bandant įnešti i 
Seminariją, J . Girniaus kny
gą „Žmogus be Dievo", vice-
rektorius Vytautas Vaičiūnas 
užtikrino, kad tokio pobūdžio 

i .'legali literatūra Semina
rijoje bus netoleruojama, 
tačiau yra žinoma, jog mašinė
le perrašytos knygos ir šian
dien Seminarijoje tebekur-
suoja. Ką sugaus ime — 
bausime be pasigalėjimo! — 
klabėjo P. Anilionis. Cituo
damas Bažnyčios kanonus, 
įgaliotinis teigė, kad bažny
tinė teisė draudžia kunigams 
kaimyninėj parapijoj laikyti 
šv. Mišias, sakyti pamokslus, 
kad tam vyskupo ar klebono 
leidimo nepakanka, reikia dar 
ir bedievių sutikimo — gauti 
leidimą iš rajono vykdomojo 
komiteto. Laikas pagaliau 
baigti su kunigų ekstremistų 
gastrolėmis po atlaidus, — 
karščiavosi P. Anilionis. Visi 
rajono leidimo neturintys 
gastrolieriai ir juos priiman
tys kunigai bus baudžiami 
piniginėmis, baudomis, o iei 
nepadės, grįšime prie ankstes
nės veiksmingos praktikos — 
bus atimami registracijos 
pažymėjimai, o jei nepadės, 
patys kunigai įdarbinti dirbti 
fizinį darbą. Susilauks atitin
kamų nuobaudų ir kunigai, 
kurie f inansams nurodys 
sumažintus religinių patarna
vimų duomenis. Ypatingai P. 
Anilioniui nepatiko masinis 
kunigų suvažiavimas į Žemai
čių Kalvarijos atlaidus ir Šilu
vą, kur kiekvieno mėnesio 13 
d. laikomos atsiteisimo pamal
dos. (Bus daugiau 

Sovietai mažina personalą 
Jung t inė s Tautos . — So

vietų Sąjunga pranešė Ameri
kai, kad ji išpildys įsakymą 
sumaž in t i savo mis i jos 
personalo skaičių Jungtinėse 
Tautose taip, kaip buvo įsaky
ta iki balandžio 1 d. Šiuo metu 
situacija yra visai skirtinga ir 
nėra to įtempimo, koks buvo 
praėjusiais metais, kai Ameri
ka pareikalavo išvykti sovietų 
d i p l o m a t u s . A m e r i k o s 
diplomatas Herbert Oku n 
Jungtinėse Tautose sako. kad 
sovietai pažadėjo be jokių 
išimčių, kad jų diplomatai 
kovo 31 d. išskris į Maskvą. 
Amerikos yra nustatyta, kad 
Sovietų Sąjunga gali turėti 
221 asmenį savo misijoje New 
Yorke. P a g a l A m e r i k o s 
pareikalavimą, sovietų misi
jos personalas turi būti kas 
šeši mėnesiai iš 275 asmenų 
sumažintas iki 170 iki 1988 m. 
balandžio 1 d. 

Tebeegzistuoja 
ant popier iaus 

Sovietų Są junga y r a 
r e p r e z e n t u o j a m a ne t ik 
Maskvos vyriausybės, bot dar 
ir Ukrainos bei Gudijos atsto
vų, kurių leista, kad būtų po 
13. Praėjusiais metais turėjo 
išvykti 55 diplomatai, kurie 
vykdė špionažo veiksmus. 

Federalinis investigaoijos 
b i u r a s p a r e i š k ė s a v o 
p a s i t n k i n i m ą . nes t a i 
lengviau su kontrašpionažo 
sekimu James Fox. New 
Yorko biuro direktorius, 
praneša, kad iš 800 asmenų, 
dirbančių Jungtinių Tautu 
sekretoriate, liko tik 675, 
Daugelis iš jų dažnai renka 
neleistinas žinias. Šiuo metu 
padėtis pagerėjo. Jei sovietai 
a t s i u n č i a j a u n u s s a v o 
diplomatus, tai jiems New 
Yorke trunka metus laiko, kol 
jie susipažįsta su miesto situa
cija Fox sako. norint areštuo

ti sovietų šnipą, reikia turėti 
Valstybės departamento leidi
mą. Dabartiniu metu esą labai 
sunku tokį leidimą gauti. 
Diplomatiniai ryšiai ir bendro
ji nuotaika tarp vyriausybių 
apsprendžianti šnipų arešta
vimą. 

Šiuo metu rengiamasi 
Valstybės sekretoriaus vizitui 
balandžio 13 d. Maskvoje, kur 
bus tariamasi ginklų kontro
lės sutarties reikalu ir svarsto
mos Gorbačiovo vizito Ameri
koje galimybės. Visa tai turi 
ryšio su FBI įstaigomis New 
Yorke ir Washingtone. 

Mirė 
V. Lozoraitienė 

Kovo 24 d. Romoje, sūnų, 
atstovo prie Šv. Sosto Stasio 
Ix>zoraičio ir Vatikano radijo 
pranešėjo Kazio Ix>zoraičio 
prižiūrima, mirė a.a. Vincenta 
Matulaity tė-Ix>zoraitienė. 
Velionė buvo gimusi 1896 m. 
liepos 19 d. Domeikuose. 
Vilkaviškio apskr . Ruvo 
baigusi Petrapilio Šv. Kotry
nos gimnaziją ir 1917 m. 
prancūzų kalbos kursus. 
Grįžusi 1918 m. į Vilnių dirbo 

Haig — kandidatas 
į prezidentus 

Buvęs NATO vadas Europoje 

Buvęs Valstybės skretorius Alexander M. Haig Vvaldorfo viešbutyje, kuriame jis paskelbė savo 
kandidatūrą į Jungtinių Amerikos Valstybių prezidento postą. Su juo kartu čia yra jo žmona 
Patricia, jų sūnūs — Alexander P. Haig, dešinėje, ir majoras Brian F. Haig: jų duktė Barbara, 
antroji iš kairės, ir sūnaus Alexander žmona Wendy. Vaikaičiai iš kairės Peter. VVilliam. 
Alexander ir Christopher. 

Milijonieriaus liudijimas 
•Jeruzalė. — Tarptautinio 

dėmesio sukėlusioje ukrainie
čio Demjanjuko byloje kaltin
tojai pakvietė liudyti ir 
Treblinkos stovykoj išlikusį 
gyvą Yechiel Reichman. kuris 
dabar gyvena Urugvajuje ir 
jau yra tekstilės prekyboje 
pasiekęs milijonieriaus rango. 
Treblinkos stovykoje jis buvo 
kirpėju ir dantistu ir dirbo 
abiejose stovyklose. Adv. Shef-
tel tuoj sustabdė jo pasako
jimą ir pareiškė, kad jo liudi
jimas yra bevertis, nes 1980 m. 
kovo 12 d., kai jis liudijo 
Amerikos teisme, raštu įteikė 
savo pareiškimą, kad jis nieko 
iš ten neatsimena ir nieko 
nepažįsta. Laikantis Izraelio 
įstatymų, jam negalima leisti 
liudyti, nežiūrint, kad jis ir 
būtų atgavęs atmintį, ką jis ir 
padarė vasario 13 d. (1986), 
parodydamas Demjanjuką 
fotografijoje. Teisėjas Levin 
jam leido toliau tęsti liudiji
mą, bet pastebėjo, kad Reich-
mano liudijimas bus laikomas 
mažiau patikimu. 

Pirmadienio sesijoje stebė
tojų tarpe buvo adv. O'Connor 
žmona ir vaikai. Taip pat 
buvo atvykęs kitas advokatas 
John Gili iš Clevelendo, kuris 
irgi gina Demjanjuką. 

„ D a n t i s t a s " 
Antradienį Reichman tęsė 

savo liudijimą. Jį klausinėjo 
Yona Blattman. Liudininkas 
pasakojo apie savo „dantisto" 
darbą, kuris išlupdavo iš miru
siųjų dantų auksines plombas. 
Kai kada jam pavogdavo tas 
plombas kiti žydai, kurie, 
manydami pabėgti iš stovyk
los, galėjo tuos aukso gabaliu
kus panaudoti dokumentų 
pirkimui ir kasdieniniams 

Lietuvos Taryboje, mokytoja
vo O. Mašiotienės gimnazijo
je. Vėliau Kaune tarnavo 
finansų ministerijoje ir Eltos 
žinių agentūroje. 1923 m. 
ištekėjo už a.a. min. Stasio 
I>ozoraičio, gyveno Berlyne ir 
Romoje. S. Lozoraičiui esant 
užsienių reik. ministeriu. velio
nė dirbo lietuvių visuomenė
je ir ypač rūpinosi vaikų 
globa. Nuo 1939 m. gyveno 
Romoje. 

Ji yra giminė arkiv. Jurgio 
Matulaičio, kuris birželio 28 d. 
Romoje bus p a s k e l b t a s 
palaimintuoju. 

Velionė bus palaidota Romo
je prie savo vyro a a. min. 
Stasio Lozoraičio Campo Vera-
no kapinėse. 

reikalams. Reichman pasakė, 
kaip j is pabėgo 1943 m. iš 
Treblinkos, ka i buvo kalinių 
sukilimas. Lenkė moteris jį 
laikė paslėpusį iki 1945 m. 
sausio 17 d., kol jis buvo išlais
vintas „ruskio". Jis savo 
prisiminimus, kai gyveno pas 
tą lenkę, užrašė ir vėliau išlei
do. 

Prokuroras pa^ akė norįs 
prie šios bylos prijungti 1981 
m. Clevelando teisme liudijimą, 
bet gynėjai užprotestavo. 
Tada vyr. teisėjas atsakė, kad 
jis padarys sprendimą, ką 
reikia ir ko nereikia įjungti į 
šią bylą. 

P r i e š t a r a v o p a t s sau 
Į klausimą, kaip atrodė 

„Ivanas", atsakė: „Stambus. 
kaip arklys", su trumpais 
plaukais ir pilka uniforma. 
Kryžiškame apklausinėjime, 
kurį vedė adv. Gili, Reich-
manas negalėjo iš žemėlapio 
nurodyti, kur Treblinkoje jis 
gyveno ir kur dirbo. Vėliau jis 
parodė, bet jo atsakymai buvo 
neteisingi. Po to teisėjas Levin 
paskelbė pertrauką. Kai teis
mas sugrįžo. Reichman jau 
sakė, kad jis padaręs klaidų, 
a t s a k y d a m a s į buvusius 
klausimus, bet nesugebėjo 
pateikti savo jau teisingus 
atsakymus. Adv. Gili paprašė 
apibūdinti abiejų stovyklų 
skirtumus, bet Reichman at
sakė, kad jis neatsimena. 

Be to, atsakydamas į kitus 
adv. Gili klausimus, liudinin
kas pasakė, kad jam senesni 
žydai sakę, kad sargai yra 
ukrainiečiai. Paklaustas, ar jis 
supranta ukrainietiškai arba 
rusiškai, atsakė, kad ne. „Tad 
kaip jūs žinote, kad sargai 
buvo ukrainiečiai?*' — klausė 
advokatas. Reichman taip pat 
maišėsi, kaip jis tapo kirpėju 
stovykloje. Pradžioje jis sakė. 
kad vokiečiai jį paskyrė būti 
kirpėju pačią pirmąją dieną, 
kai jis atvyko į Treblinką. bet 
vėliau sakė, kad tai įvyko po 
kelių dienų. Reichman kalbėjo 
žydiškai. J o apklausinėjimas 
buvo tęsiamas sekančią dieną. 

— Washingtone preziden
to stipriai siūloma strateginio 
apsigynimo programa rado 
didelį pritarimą traukinių 
administracijoj'. nes panaudo
jant to paties laserio technolo
giją bus galima išvengti daug 
traukinių nelaimių, praneša 
traukinių inžienierių sąjunga, 
kurios susirinkimas įvyko 
Thicagoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone Max Kam-
pelman, vyriausias Amerikos 
delegacijos vadovas nusi
ginklavimo derybose, turėjo 
lengvą širdies smūgį. Savaitę 
turės būti ligoninėje. Jis buvo 
sugrįžęs iš Genevos padaryti 
pranešimą prezidentui apie 
derybų eigą su sovietais. 

— Washingtone buvęs C1A 
direktorius William Casey vėl 
sugrįžo į ligoninę sveikatos 
patikrinimui. 

— Beirute grobikai išleido 
Saudi studentą, kuris buvo 
pagrobtas sausio mėnesį. 
Prieš dvi dienas buvo paleis
tas Saudi diplomatas Daman-
huri. 

— Paryžiuje inžinierius, 
kurio žmona yra rusė, vado
vavo šnipų grupei, kuri rinko 
žinias apie Europos raketų 
programą. Pierre Verdier galė
jo prieiti prie slaptų doku
mentų ir juos nufotografuoti. 

— Little Rock mieste sen. 
Dale Bumpers pranešė, kad jis 
a t s i s a k o k a n d i d a t u o t i 
demokratų sąraše į prezidento 
postą. 

— Libijos vadas Kadafi 
sako Įeisiąs įrengti sovietų 
raketas savo pasienio zonoje, 
jei Amerika ir toliau grasins 
agresija. Jis mano. kad sąjun
ga su sovietais būtų naudinga 
jo kraštui. „Libija deklaruos, 
kad ji yra komunistinis kraš
tas ir įstos į Varšuvos paktą ir 
išdėstys raketas prie Vidur
žemio jūros pakraščių". 

— Washingtone Gynybos 
sekretorius Caspar Weinber-
ger sako, kad Amerika darys 
viską, kad Persų įlanka liktų 
atvira laivams, nežiūrint jog 
Iranas įrengia ten savo rake
tas. 

— New Yorke du ginkluoti 
vyrai užvažiavo į 11 aukštą, 
surišo brangenybių krautuvės 
s a v i n i n k ą i r a š t u o n i s 
darbininkus ir, pasiėmę viso
kių brangenybių dviejų milijo
nų vertės, ramiai vėl pasitrau
kė. 

— Tel Avive pranešama, 
kad Izraelio karo lėktuvai vėl 
bombardavo I ibane veikian 
čias partizanų stovyklas. 

— Brazi l i jos Tautinis 
kongrsas susirinko peržiūrėti 
konstitucijos pasiūlymo, kuris 
įgalintų pilną demokratiją Pie
tų Amerikos didžiausiame 
krašte. Ją paruošt i gali 
užtrukti apie metus laiko. 

New Yorkas. — Buvęs 
Valstybės sekretorius 18 
mėnesių prez. Reagano kabi
nete Alexander M. Haig, Jr., 
pranešė šį pirmadienį, kad jis 
nori būti nominuotas respub
likonų partijoje kandidatu į 
prezidentus. Haig dažnai buvo 
vadinamas Amerikos užsienio 
politikos vikaru. Tą vakarą 
VValdorf-Astoria viešbutyje 
susirinkę jo rėmėjai, kurių 
buvo 1,200 ir kurie mokėjo po 
500 dol. už lėkštę, pirmą kartą 
pradėjo fondą jo išrinkimui. 
Šie pietūs buvo pavadinti 
„Pasveikinimas Amerikai" 
pavadinimu ir juose iš paruoš
to teksto kalbėjo A. Haig, 
pasakydamas, kad ką jis gali 
duoti Amerikai — yra vadova
vimas. 

Trys punktai 
Haig ėjo įvairias pagrin

dines pareigas kariuomenėje ir 
diplomatinėje tarnyboje pas 
keturis paskutinius prezi
dentus. Jis taip pat buvo 
Baltųjų rūmų štabo viršinin
kas ir įtikino prez. R. Nixoną 
rezignuoti iš prezidento parei
gų. Jis sako, kad prezidentas 
geriausiai vadovauja tada, kai 
jis supranta tris punktus ant 
k u r i ų v i s a p r e z i d e n t o 
atsakomybė ir darbas laikosi: 
kai jis viską daro tautos gero-

Leidžia 
tikrinti padėtį 

Kabulas. — Afganistano 
režimas pirmą kartą sutiko 
įsileisti į kraštą Jungtinių 
Tautų Organizacijos atstovą 
žmogaus teisių padėčiai Afga
nistane patikrinti. Iki šiol 
afganų režimas į kraštą 
neįsileido ne tiktai Jungtinių 
Tautų atstovų, bet net ir 
humanitarinių organizacijų, 
kaip Tarptautinio Raudono 
Kryžiaus, įgaliotinių. Jungti
nių Tautų atstovas, kuriam 
bus leista nuvykti į Afganis
taną, yra austras Felix Erma-
cora, kuris kaip tik šiuo metu 
parengė Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisijai išsa
mų pranešimą apie grubius 
žmogaus teisių pažeidimus 
Afganistane, pabrėždamas, 
kad afganų režimui pradėjus 
v y k d y t i vad inamą sus i 
taikinimo politiką, žmogaus 
teisių padėtis krašte anaiptol 
nepasikeitė. Praneš imas 
remiasi afganų pabėgėlių 
liudijimais. 

Australija sveikina 
lietuvius 

C a n b e r a . A u s t r a l i j o s 
ministeriu pirmininkas Hawke 
taip pat ir šiais metais 
pasveikino lietuvių bendruo
menę Vasario 16 sukakties 
proga. Ministeris pirmininkas 
šia proga patvirtina Austra
lijos vyriausybės nusistatymą 
nepripažinti teisėtu Lietuvos ir 
kitų Pabaltijos kraštų prievar
tinio įjungimo į Sovietų Są
jungą, pažymi, jog Australija 
veiksmingai rūpinasi žmo
gaus teisių apsaugojimu vi
sur, kur tos teisės yra pažei
dž i amos . A u s t r a l i j a šią 
problemą nuosekliai kelia 
Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisijoje. Ministeris 
pirmininkas taip pat didžiai 
įvertina lietuvių ir kitų 
pabaltiečių reikšmingą įnašą į 
Australijos gyvenimą, jų liudi
jamą ištikimybę demokratijos 
principam ir rūpestį tuos 
principus ugdyti. 

vei, kai jis kalba tiesą taip, 
kaip jam yra žinoma, ir kad jis 
duoda nurodymus ir moka 
kontroliuoti kasdienines 
problemas žvelgdamas į ateitį. 

Jis gerai atsiliepė apie prez. 
R. Reaganą, kaip prezidentą, 
„kuris padarė, kad Amerika 
būtų vėl stipri. Prezidentas 
vadovauja kraštui, kaip jis 
supranta, kartais kai viešai 
daug ko negalima pasiekti, jis 
gali tai atlikti jam težinomais 
būdais ir kanalais". Jis taip 
pat pasakė, kad prezidentas 
gerai vadovauja, kai jo popu
liarumas yra jo didžiausioji 
galia, bet kartu ir jo didžiau
sias gundymas. Visas vaka
ras buvo skirtas tam vienin
teliam tikslui: Haig yra 
kandidatas į Amerikos prezi
dentus. 

Turi didelį 
pa tyr imą 

Haig yra keturių žvaigždių 
generolas. Jo kandidatūra 
buvo minima jau 1979 m., bet 
tada jis nesutiko, nes prama
tė, kad laimėjimas nėra 
užtikrintas, nes Reaganas 
buvo nenugalimas. Nixonas jį 
pakėlė į ginkluotų pajėgų 
viršininko asistentus. Jis 
laikomas kariu be kompromi
sų ir dideliu Amerikos patrio
tu. J i s buvo generolo 
McArthuro padėjėjas Korėjoje 
ir už nuopelnus apdovanotas 
medaliais. Jis taip pat buvo 
Vietnamo kare. Bet daugiau
siai jis žinomas kaip politikos 
vyras karys. 

Jis buvo karinis patarėjas 
Armijos sekretoriui Cyrus 
Vance ir kai Nixonas buvo iš
rinktas prezidentu, gen. Haig 
tapo kariniu patarėju tuome
tiniam Saugumo tarybos 
viršininkui Henry Kissinge-
riui. Vėliau jis buvo prezi
dento asistentu tautinėje tary
boje. Jis ne visada sutikdavo 
su Kissingerio nuomone. Kai 
iškilo Watergate byla, ir turė
jo pasitraukti H. R. Halde-
man, Haig tapo Baltųjų rūmų 
š t abo v i r š i n i n k u . Šiose 
pareigose jis kartais būdavo 
vadinamas antruoju prezi
dentu. Tos bylos metu jis liko 
lojalus prezidentui ir ragino 
vyriausiąjį prokurorą William 
Ruckelshaus atleisti specialų 
Watergate bylos prokurorą Ar-
chibald Cox dėl to. kad prez. 
Nixonas ..jūsų vyriausias 
vadas davė jums įsakymus". 
Jam priskiriami nuopelnai, 
kad jis įtaigojo Nixoną rezig
nuoti ir visą tą bylą puikiai 
išlaviravo. 

Po to, jis buvo 5 m. Nato 
vadu. Iš Valstybės sekreto
riaus pareigų jis pasitraukė 
19^2 m., kai administracija 
atsisakė nuo to kurso, kurį 
prezidentas ir jis buvo sutarę 
laikyti. A. Haig yra katali
kas. J i s gimė 1924 m. 
Filadelfijoje. Turi tris suaugu
sius vaikus. Yra parašęs 
knygą apie užsienio politika. 

KALENDORIUS 
Kovo 26 d.: Feliksas. Teklė. 

Kasijonas. Gėla. 
Kovo 27 d.: Rupertas. Lidi

ja. Rūta. Nikodemas. Meldu-
tis. 

ORAS 
Saulė teka 5:46, leidžiasi 

6:08. 
Temperatūra dieną 40 L, 

naktį 30 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. kovo mėn. 26 d. iLn^^tJvoo i 

ŠAUKIMAS RELIGINIAM 
ATGIMIMUI 

Lietuvos krikšto jubiliejaus 
komiteto Detroite pradėti dar
bai yra šaukimas lietuvių reli
giniam atgimimui. Kad 
paveikus tautiečių širdis ir juos 
patraukus dvasiniam susi
mąstymui bei prasmingam 
jubiliejaus atžymėjimui. Komi
teto pirmininkė Liuda Rugie-
nienė š.m. kovo 15 d. sukvietė 
lietuvius į Kultūros centrą 
pasiklausyti seselės Onos 
Mikailaitės paskaitos apie 
arkiv. Jurgį Matulaitį. 

Susirinko daugiau negu 60 
klausytojų. Liuda Rugienienė, 
punktualiai pradėdama Lie
tuvos Krikšto minėjimo pir
mąjį renginį, priminė, kad 
komitetas stengiasi, kad lietu
vių grupė galėtų pasimatyti su 
popiežium Paulium II-ju, kai jis 
š.m. rugsėjo 18-19 dienomis 
lankysis Detroite. 

Lilė Gražulienė publiką su
pažindino su sesele Ona 
Mikailaite; ji jau 25 metai 
redaguoja vaikų laikraštėlį 
„Eglutę*', yra poetė, dirba ki
tus redakcinius darbus ir yra 
spaudai parengusi arkiv. Jur
gio Matulaičio „Užrašų" ant
rą papildytą laidą. 

Seselė Ona Mikailaite, pasi
džiaugusi Detroito Dievo 
Apvaizdos parapijos lietu
višku charakteriu ir parapie-
čių aktyviu dalyvavimu 
pamaldose, savo 45 minučių 
paskaitoje iškėlė būsimo 
Palaimintojo 15-kos metų 
vyskupavimo veiklos bruožus, 
savo teiginius paremdama 
„Užrašų" citatomis. 

Arkivyskupas Jurgis Matu
laitis paliko užrašus, kuriuos 
pradėjo 1910 m. Juos vedė ir 
naudojo savo reikalams, kad, 
juos skaitant, Dievas duotų 
suprasti savo dvasinį gyve
nimą. Užrašai rašyti ištisai 
lietuvių kalba. Po jo mirties 
buvo surasti perrašyti maši
nėle ir vieno marijono klieriko 
išvežti į užsienį. Užrašuose 
arkiv. Matulaitis iškelia mal
dos reikšmę. Be nuolatinės 
maldos siela vysta ir džiūsta: 
Malda reikia užpildyti tuščius 
laikotarpius. Dievas laukia 
paprasto ir žmogiško atsidusi
mo. Arkiv. Matulaičiui būdin
gas stiprus pasitikėjimas Die
vo A p v a i z d a . S t e n g ė s i 
kiekvieną valandą tinkamiau
siai sunaudoti darbui ir mal
dai. 

Arkiv. Matulaičiui buvo 
pasiūlyta vyskupų kongre
gacijos patarėjo vieta Romos 
kurijoje. Aukštos ir atsakin
gos vietos, nežiūrint spau
dimo, atsisakė ir pasirinko 
sekti Kristų netriukšmingo 
darbo keiiu. Pasirinko Mari
jonų vienuolijos atnaujinimo 
tikslą. Jam kelias į šventumą 
turėjo eiti per veiklos pasaulį. 
Matulaičio askezė yra išsilieji
mas iš savęs, kartu maldos ir 
veiklos derinimas. 

Vilniaus laikotarpio užrašai 
parodo, kokius kryžiaus kelius 
J8m teko eiti, ir atidengia vidi
nes kovas bei nusivylimus. 

Šiandieną Žvelgiame į arkiv. 
Jurgio Matulaičio portretą, 
kaip į būsimą šventąjį, kurio 
veidas ramus, malonus ir 
santūrus, skatina mus dvasi
niam atsinaujinimui. 

S. Garliauskas 

PARAPIECiU 
SUSIRINKIMAS 

Dievo Apvaizdos parapijos 
narių visuotinis susirinkimas 
įvyks kovo 29-tą dieną, tuo) po 
pamaldų, Kultūros centre. 
Priesvelykinį susikaupimą — 
rekolekcijas §v. Antano lietu
vių bažnyčioje praves kun. 
Vytautas Pikturna. Rekolekci
jom prasidės balandžio 2 d. 
vakare ir baigsis balandžio 5 
dieną. 

VISI KVIEČIAMI 

Tautos atstovybė Michigan 
valstybei, š.m. balandžio mėn. 
penktą dieną 12-tą vai., Šv. 
Antano parapijos kavinėje 
rengia popietę. Kalbės Vytau
t a s J o k ū b a i t i s , VLIKo 
vicepirm. Meninę programą 
atliks trys seserys Gelažiūtės 
iš Clevelando. Po meninės 
programos bus pietūs. 

Aleksandras Pakalniškis, Jr 
, 11 Sycamore Lane 

Westford, MA 01886 

Apolonija Žiaušienė 
i Bartlett St. 
Amsterdam, NY 12010 

MCSLJ MIRUSIEJI 

Petras Pajaujis, sulaukęs 85 
m. amžiaus, mirė kovo 6 d. 
Palaidotas Šv. Kapo kapi
nėse. Iš profesijos buvo miš
kininkas. 

Ona Šimonienė, žinomo 
senosios kartos veikėjo Mato 
Šimonio žmona, mirė kovo 5 
d., sulaukusi 88 m. amžiaus. 
Kovo 7 d. buvo palaidota greta 
a.a. savo vyro. Liko dvi duk
terys Silvija ir Louise su šei
momis. 

Olimpija Tiškutė, Vandos 
Balynienės sesuo, mirė kovo 2 
d. 

S. Garliauskas 

DARBŠTUS LIETUVIS 

Automatic Die Casting Spe-
cialties. Inc., per paskutinius 
25-kerius metus augo ir kles
tėjo, (korporacijos tarybos 
pirm. Viktoro Rauckio, St. 
Clair. MI, gyventojo nuo
mone), kadangi visuomet 
primygtinai buvo siekiama 
produkto tobulumo. 

Rauckis. kaip ir daugelis 
kitų lietuvių, atvykęs Ameri
kon, buvo dėkingas už progą 
laisvai dirbti ir gyventi. Sąži
ningai dirbant, jo įsteigta 
korporacija išaugo net į tris 
fabrikus Detroito, Fraser ir St. 
Clair Shores vietovėse. Tuose 
fabrikuose gaminamos įvai
rios automobilių dalys: durų 
rankenos, ašių dalys, šviesų 
įmontavimai General Motors, 
Fordo ir Chrysler automobilių 
dirbtuvėms. 

St. Clair Shores miestelio 
laikraštis „Macomb Daily" 
rašė, kad 62 metų Rauckis 
gimė nepriklausomoje Lietu
voje. Antrojo Pasaulinio karo 
metu, vokiečiams ir bolševi
kams užplūdus Lietuvą, pate
ko karo belaisvėn. Po karo jis 
išvyko į Kanadą, o vėliau apsi
gyveno JAV-ėse. 

Jo technikinis išsimoks
linimas leido jam pasirinkti 
darbą pramonėje. Panaudoda
mas Šeimos sutaupąs, prieš 25 
metus įsteigė Automatic Die 
Casting korporaciją. įmonėje 
uždirbtas pelnas vėl jon inves
tuojamas, tuo būdu ją ugdant 
ir stiprinant. 

„Būdamas karo belaisvėje, 
nusprendžiau savo gyvenime 
ko nors pasiekti", jis aiškino. 
Jie taip ir padarė. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

29-TOJI KUOPA 
NEWARK, N J 

Mūsų kuopos svarbiausias 
projektas yra organizuoti 
aukų vajų šv. Trejybės para
pijos bažnyčiai. Jau keletą 
metų mūsų nariai dalyvauja 
parapijos Užgavėnių blynų 
kepimo ir šokių rengime. Kad 
jūs matytumėte, kaip mūsų 
nariai dirba! Tuoj po 11-tos vai 
šv. Mišių moterys pradeda 
padavinėti j stalą priešpie
čius. Po to, vos spėjus sutvar
kyti ir suplauti indus, atvyks
ta blynų kepimo brigada. Į 
darbą įsijungia bulvių tarka
vimo mašina, tešlos maišytu
vas ir grupė blynų kepėjų, 
pasiruošusių kepti visą popie
tę. 

Šiais metais mes prie kuo
pos veiklos plano prijungėme 
dar vieną naują projektą, 
vasario mėn. 1-mą dieną 
parapijos salėje mūsų kuopa 
suruošė skanius priešpiečius. 
Malonu pranešti, kad tas ren
ginys davė gražaus pelno. 
Dalyviai maloniai praleido 
laiką, pabendravo ir atrodo, 
kad niekas nesiskubino namo. 

Ačiū visiems nariams, kūne 
bet kokiu būdu prisidėjo prie 
taip pasisekusio renginio. 
Ypatingą padėką užsitarnavo 
moterys, dirbusios virtuvėje, 
nes be jų. mes tokių renginių 
neturėtume. 

Į mūsų kuopą buvo priimti 
du nauji nariai — Andriu3 ir 
Marija Stralkers. Ateinančio 
susirinkomo metu jie duos įžo
dį ir mes tikimės greitai geriau 
su jais susipažinti. 

Eva Coli 
Vertė Apolonija žiaušienė 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

MINĖJIMAS 
ST. PETERSBURG 

BEACH, FL 
Šių apylinkių veiklioji, čia 

gimusi lietuvaitė vytė Victo-
ria T. Jacobson, priklausanti 
147-tai vyčių kuopai, yra feno
menas lietuvių tarpe. Jos 
patr iot iškumas, pasišven
timas Lietuvos laisvės reika
lams yra stebinantis. J i taipgi 
Šioje apylinkėje yra paverg
tųjų tautų komiteto pirminin
kė, sugebanti kasmet suruošti 
įspūdingas demonstracijas lie
pos mėnesį vykstančiame 
Pavergtųjų tautų minėjime. 

Šįmet ji savo iniciatyva 
suruošė puikų, įspūdingą 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą, skirtą plačiajai 
amerikiečių visuomenei. Lietu
vos laisvės intencija iškilmin
gos pamaldos vyko vasario 15 
d. 10:00 vai. r. Šv. Jono bažny
čioje, kur koncelebracinėms 
8v. Mišioms vadovavo iš Chi-
cagos atvykęs kun. Antanas 
Zakarauskas, jam asistavo 
prel. J. Balkūnas, kun. V. 

Vytauto Kutkaus 70 metų amžiaus sukakties pagerbime meninę 
programą atliko Detroito moterų vokalinis kvartetas. Iš k.. Česlovą 
Pliurienė, Rirutė Januškienė, Aldona Tatwwhwnitwt, Natalija S'n-
žienė ir kvarteto vadovas muz. Stasys Sližys Sėdi dalis garbės svo 
cių: Nijolė Zeivinder — JAV LB Detroito apylinkės pirmininkė, Al 
gis Rugienius — JAV LB Tarybos prezidiumo pirmininkas, Emilija 
Kutkienė, Vytautas Kutkus ir paskaitininkas dr. Antanas Butkus -
buvęs JAV LB krašto valdybos pirm. 

Dabušis, kun. F. Kelpšas (iŠ 
Chicagos) ir kun. Gasiūnas. 

I š s a m ų ir į s p ū d i n g ą 
pamokslą apie Lietuvos lais
vės siekimus ir jos kančias 
pasakė kun. A. Zakarauskas. 
Arti 60 lietuvaičių dalyvavo 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. 5 giesmes giedojo 
Čikagiški8 solistas Algirdas 
Brazis visas lietuviškai (tik 
vieną angliškai). Daugiau nei 
2,000 asmenų dalyvavo pa
maldose. Trijų TV kanalų 
reporteriai filmavo pamaldas, 
o po to turėjo interviu su kun. 
A. Zakarausku. 6 ir 11 vai. 
vak. trys TV kanalai rodė 3 
minutes šį filmą. 

Po pamaldų V. Jacobson 
arti 90 rinktinės publikos 
pakvietė į Brown Derby res
toraną iškilmingiems pie
tums. J i pati viena apmokėjo 
visas sąskaitas. Harry Petrai
tis pravedė to minėjimo prog
ramą. Čia irgi kalbėjo kun. A. 
Zakarauskas, kun. F. Kelp
šas, ir Vliko vald. pirm. dr. K. 
Bobelis. Visi dalyviai, reikš
dami padėką, to minėjimo ren
gėjai Victorįjai Jacobson 
sugiedojo „Ilgiausių metų". 
Paakui į dainas buvo įtraukta 
visa publika; dainoms vado
vavo sol. A. Brazis. Pabaigai 
pati V. Jacobson išreiškė 
padėką šios šventės daly
viams ir pagelbininkam8. 
Svečių tarpe buvo ir čikagiš-
kių vyčių grupė. Be jau minė
to sol. A. Brazio, kun. A. Zaka
rausko ir kun. F. Kelpšos, 
dalyvavo Al. Brazienė, Estelle 
Rogers, Viola Mann, Eleo
nora Kasputis ir Peter Burns. 

Ir tai dar ne viskas. Pir
madienio rytą, vasario 16 d., 
V. Jacobson išrūpino burmist
ro proklamaciją, skelbiančią 
Vasario 16-tą Lietuvių Lais
vės diena. Treasure Island 
buvo iškelta lietuvių tautinė 
vėliava. Už valandos tą pat pa
darė ir St. Petersburg ir Gulf-
port miestų burmistrai, kur 
irgi buvo iškeltos lietuvių tau
tinės vėliavos. 

Veiklioji vytė V. Jacobson 
vyko į Vieną demonstruoti 
prie posėdžių salės ir ta proga 
nupirko 3,000 balionų su lais
vės šūkiais ir paleido į orą. 

J i taipgi yra žinoma ir Wa-
shmgtone. Ji kreipėsi į savo 
kongresmaną Tip O'Neill, kad 
Washingtone būtų pastatytas 
specialus pastatas, skirtas Pa
vergtoms tautoms. Statyba 
jau pradėta, tikimasi ją už
baigti 1990 m. 

Ar tai ne nuostabus mums 
visiems nepalaužiamo idealiz
mo ir veiklos pavyzdys čia 
Kimusi lietuvaitė Victorija 
Jacobson. Lai Aukščiausias 
jai teikia jėgų ir toliau dirbti 
Lietuvai ir jos laisvės reika
lui. A.P.B. 

PASIŽYMĖJĘS 
EKSLIBRISŲ K Ū R Ė J A S 
Ekslibrisų kūrėjęs Vytautas 

O. Virkau, Naperville, Illinois, 
miestelyje esančios North 
Central kolegijos meno pro
fesorius, vasario mėnesį išsta
tė savo darbų rinkinį tos kole
gijos Oesterle bibliotekos 
galerijoje. Ekslibrisai yra kny
goje įklijuojamos etiketės, 
nurodančios jos savininką. Jie 
gali būti sukurti asmeniui, ins
titucijai, bibliotekai, arba or
ganizacijai, rašo „The Naper
ville Sun" laikraštis. 

Virkau, sutikęs profeso
riauti šioje kolegijoje praėjusį 
pavasarį, po 24-ių metų darbo 
George Wiiliams kolegijoje, 
yra pirmas amerikietis, kurio 
ekslibr.sai buvo priimti į tarp
tautinio kongreso parodą 
19?4-tais metais. Gimęs Lie
tuvoje, Virkau studijavo 
Vokietijoje ir JAV-ėse. Pagrin
dinai domėjosi tapyba. 1970-

T H E U T H U A N I A N W O R U > VVIDE DAILY (USPtJ-161000) 

Publufted dai ly except Su.noays and Mondays Legal Holidays, the 
Tuesdays folk>wing Monday observance oi Lejjal Hoiidays <ts we!l as Dec. 
26ti: and Jaa. 2nd bv the Lithoaman Cathohc Pre^s Society, 4545 W 63rd 
Stri-et, Chicago, 1L CM2&558& 

Second ciass postage paid a» Chicago, IL 
Subscriptior Raies- j>60.00 Forcign counines $60.00. 
Postr.iasier: Seud address chunįes to Draugas — 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 6 0 6 2 9 

Pa.sto i s i s idas maiir.ant. pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciam: A n t DRAUGO prie k- kvienu skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti , a tžymima, iki kada >r;. užsimokėjęs. 

Kun. dr. Antanas Jurgela i t i s 
— Lietuvos Vyčių dvasios vadas. 

tais metais susidomėjo ekslib
risų kūryba. Nuo to laiko 
nemažai laiko yra praleidęs 
Londone ir Paryžiuje stu
dijuodamas ir tobulindamas 
naujai įsigytą techniką ku
riant mažutėlius, tačiau labai 
detalizuotus, meno darbus. 

Jo ekslibrisai buvo ekspo
nuoti Australijoje, Kanadoje, 
Danijoje, Anglijoje, Veng 
rijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, 
Rumuninoje, Švedijoje, Jugos
lavijoje bei Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Gamtos pamė
gimas atsispindi kiekviename 
jo darbe. Ekslibrisai pasižymi 
originalumu ir nesikarto-
jimu. Kiekvienas sukurtas . . 
individui, kiekvienas turi savo J ' 
dvasią. 
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•netan.s -2 metų 3 men. 
O S.A $60 .00 $36.00 $20.00 
Kaaadojtr (U.S.A.) dol. . $60 .00 $35 .00 $20 00 
Užsienyje $60 .00 $35 .00 $20 00 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 'd.30 ik; 4:30, šeštadieniais 
nuo 8.30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba Kasdien nuo 
8:30-4:00; -Šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straij. .aus taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų tarinį neatsako. Skalbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

VYCUJ V E I K L O S 
ĮVYKIAI C H I C A G O J E 

Jaunųjų Lietuvos Vyčių 
veikia susidomėję galite 
skambinti Marijai Deksnis. 

312-476-5S96. Vyčių šokė-
kiekvieną trečiadienio 

Seni pastatai yra kaip 
draugai. J ie nuramina didelių 
pasikeitimų metu. 

Nancy Hanks 

DR. LINAS A. StPRYS 
AK!V LIGOS. CHIRURGIJA 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS 'R CHIPOPGAS 

SPECiAL>8£ - VIDAUS L-GOS 
P ODOS CHtPu'ROJA 

įAuglia. ^u-.T.am. o'ise; 
2434 W 71 Stre#« CWc»90 
Tai. 434-5649 įmtm 2-i vai ) 

Pirm., anu . ke:v . penkt nuo 12 K. 6 vv 

Ofs 735-4477; 
Re/ . 246-0067: arba 246-t>581 

OP. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRLRGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ iR 

EMOCINĖS LIGOS 
C R A K t O R D MEDtCAI. BUILDiNC 

6449 <^o. Puiaski Road 
Vatando* paRal '.unitarini i 

DR. A. B. GLEVECKAS 
O D Y r O ' A S IR ( H R U R C A S 

Tei. — 233-8553 
SPEC!AL\BĖ - AKi'v LIGOS 

3^21 VV 103rd Street 
V a l a r j . ^ p.-^al susitarimą 

O r i s o te l . - 5 8 2 - 0 2 2 ; 
DR. JANiNA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
V A I K Ų U G O S 

b441 S . P u i a s k i R d . 
V a l a n d o s p a g a l ^ s i t a r i m a 

vakarą repetuoja Jaunimo 
t» i i-u • i - u XT _*v centre. Vvčių choras repetuo-Be ekslibrisų kūrybos. North . . . . \ . , .". _̂ i i_ i •• L • ja ketvirtadienio vakarais Central kolegijos suruoštoje jo J ~. „ . . .. . , -, . , •- . - *• i r ,,Gintaro svetainėje, M ar-I 

parodoje buvo išstatyti keli jo t . u -<u • * 
akriliniai tapybos darbai Quette Parke ^hicagoje. 
Taip pat buvo išstatyta jo * 
Amerikos liaudies tradi
cijomis paremta audinių seri
ja, meno Žinovų laikoma 
ypatingoje pagarboje. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

NEW YORKO 
LIETUVOS VYČIAI 

šeštadieni, vasario 14 d.. 
vakare, Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje buvo atnašau
tos ypatingos šv. Mišios prisi
minti 69-tą8ias Lietuvos 
valstybės nepriklausomybes 
akto pasirašymo metines. 

T a u t i n i a i s d r a b u ž i a i s 
pasipuošusios Apolonija 
Žiaušienė, Adelina Railienė, 
Eleonora 01echowski ir 
„Lazdyno" šokėjai palydėjo 
Amerikos ir Lietuvos vėliava? 
nešamas Drenzek ir Harold 
Tice. Juos sekė kongresmenas 
Samuel S. Stratton, seimelio 
narys Paul Tanko, miesto 
kontrolierius John H. Bintz, 
dr. Jokūbas Stukas (atvykęs iš 
Watchung, NY), Lietuvos 
Vyčių cen t ro va ldybos 
pirmininkas Pranas Petraus
kas (iš Syracuse, NY), ir vieti
nės Lietuvos Vyčių kuopos 
pirmininkas A n t a n a s J. 
Radzevich. 

Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė kun. Robertas K. 
Baltch, 100-tosios kuopos 
dvasios vadas. Jo pamokslas 
apibūdino Lietuvos gyventojų 
norą išlaikyti savo tautinę 
tapatybę bei gilius tikybinius 
įsitikinimus. Jis paminėjo, jog 
rusai truputį atleido varžtus 
norintiems stoti j kunigų semi
nariją. Turime didžiuotis savo 
tautybe ir žinoti, jog geras 
lietuvis gali būti ir geru 
amerikiečiu. Prisiminė ir apie 
įvyksiančias arkivyskupo Jur
gio Matulaičio beatifikacijos 
apeigas birželio mėnesio gale 
Romoje, Lietuvos krikščiony
bės 600 metų jubiliejaus 
šventės metu. Ši šventė 
būsianti ypatinga Amsterda
mo lietuviams, kadangi 
palaimintuoju skelbiamas 
arkivyskupas juos aplankė 
1926 m. ir suteikė Sutvirtini
mo sakramentą daugiau negu 
dviems šimtams parapiečių 
(vytė Louise Kerbelienė bei 
jos dukra Mirga Bablin yra 
arkivyskupo giminaitės), 

šv. Kazimiero parapijos 
choras, vargonais palydint 
John Nye, giedojo lietuviškas 
bei angliškas giesmes. J . 
Stukas ir A. Žiaušienė buvo 
skaitytojai, o P. Petrauskas. 
A. Radzevich, A. Railienė ir E. 
01echow8ki atnešė aukojimo 
dovanas. ,_ , . . 

(Bus daugiau) 

2636 VV. 71st Stre«t 
Priima tre<;ad nuo 2 iki 5 vv 
Ketvirtad nuo 10 v r :ks 6 vv 
S'JSitanrr.ui skambint 436-5566 

Ofs . tel. I L' 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

~--3: antr 12-c, per.kt 10-12; 1-6 

Ofs. tel . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; r u . 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A B D ! C L O G A S — ŠIRDIES LiGOS 

7722 S. Kedzle Ave., 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Pirm., antr.. ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac D^agnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 3. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies :r Kraujagysiių Lgos 
Valandos pagal susitarimą 

6 1 3 2 S. Kedzie Ave., Chicayo 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGHA 
Valandos pat*..':! susitarimą 

DR. ALGIRDAS XAVALIŪNAS 
Specialybė v;daus '% Kraup 'igcs 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir nemoroidiį gydymas 
5540 S. Puiaski Road. Tel. 535-2802 

Valanaos pagai susitarimą; 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalu: esant atva?:;;o;u >r y namus 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOFFDINĖS LIGOS -

( HIRL'RGIIA 
o132 S. Kedzie, Chicago, III. 

T e l . 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Flgin, 111. o 0 1 2 0 

"!el. 742-0255 
VataMke pagal susitanma 

Tel. 477-2020 
DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ ;_:GOS — CHIRURGIJA 

2025 N. Uncoln Ave. 
Chicago, ILL. 60614 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T v CVDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

I mv!:.-. i vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. RE-Manee 5-1811 

DR. WALTEP J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai: pirm., anf\. ketv ir penict. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 va! vak. 
Treč ir šeši uždaryta 

Tel 

C 

. ofiso ir buto: OLympic 2 

DR. P. KISIELIUS 
".YnVTOIAS IR 
1443 So. 50th 

Kasdien I ik, 
•šskvrus treč šeš t 

CHIRL'RC 

• 4 ! 5 0 

AS 
Ave., Cicero 
8 vai. vak 

12 iki4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai] 

OPTOMETR1STAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. L'ždarvta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

DROSTHODONTlCS — karūnėles 
•itelias. plokšteles ' bendrop p'aKtika 

2659 W. 5 9 St. C h i c a g o 
Tel. 476-2112 

Vaiaidos pagal susita-na 

DR. IRENA KURAS 
Kl'OIKIV IR VAIKU ! IC.OS 

SPECIAUSTt 
MFDICAL BL1LL>INC 

3200 VV. 8 H t Streei 
O H M M . R E 7 - U 6 8 ; 

Rez:d. 385-481 ; 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Speoalvbč — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-088° 
v. ai : pirm . antr , ketv. ir penkt 

3 ik: 7 v v Tik susitarus 

OR. ANTANAS S. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W. 71«t St.. ChlciflO. M. 
TU 436-0100 

11900 Souttiw*st HlQhw«y 
Palos Hatgfrts. M. 60463 

(312) 381 -0220 :312) 3 « 1 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PCSLĖS IR 

PROSTATO CHIRLRCIIA 
2656 H . 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p. 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Or. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LA L 
S P F . C U l Y B f - VIDAUS LK.OS 

2454 W. 7 l s t Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr ir 
ketv °-12, Penkt. 2-7 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Spefa lvbe - Vidaus ligų gvdytoias 

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 



Gerbiant 

ŽMOGIŠKĄ GYVYBĘ 
Š. m. kovo K) d. Tikėjimo 

doktrinos kongregacija Vati
kane išleido „Instrukciją apie 
pagarbą žmogaus gyvybei ir 
apie prokreacijos kilnumą". 
Viešojoje spaudoje tuoj pat 
pasirodė kritikos, kurios šį 
dokumentą nurašė, kaip ly
giai taip neatsakantį j tikruo
sius šių laikų bioetinius 
klausimus, kaip ir 1968 m. 
išleistą pop. Pauliaus VI 
enciklika „Humanae vitae". 
Numoti ranka lengva. Patiems 
padaryti sprendimą patj doku
mentą pasiskaičius — kitas 
dalykas. O mums, kaip moky
tiems katalikams, kaip tik 
svarbu asmeniškai domėtis 
Bažnyčios mokymu, jam leisti 
mūsų sąžines formuoti — ne 
tik per sekularinės spaudos 
susensacintus pranešimus ar 
per kai kurios religinės spau
dos nekritišką perdavimą, 
ignoruojant tikras gyvenimiš
kas problemas, į kurias tie 
dokumentai neatsiliepia, ir ku
rie padėtų pamokymų dvasią 
geriau suprasti. 

Ši instrukcija iš tikrųjų 
nepristato jokių naujų mora
linių sampratų, tačiau kon
densuotai ir aiškiai išdėsto 

Pirmojoje dalyje, „Pagarba 
žmogiškiems gemalams", 
pačioje pradžioje pabrėžta, 
kad žmogus turi būti gerbia
mas — kaip asmuo — nuo pat 
pirmo savo pradėjimo momen
to. Nors pripažįstama, kad 
debatai tebevyksta apie žmo
giškos gyvybės pradžią, 
Bažnyčia tebemoko, kad 
apvaisintas žmogaus kiau
šinėlis turi būti taip pat verti
namas kaip pilnai išsivystęs 
žmogus ir kad Šią laikyseną 
paremia ir biologijos mokslas, 
kuris rodo, kad apvaisintame 
kiaušinėlyje genai jau yra taip 
susijungę, kad gemalas jau 
turi pilną informaciją — 
medžiagą išsivystyti į žmogų, 
(iemalas jau nėra nei tėvo 
dalis, nei motinos, o nauja, 
savi ta žmogiška gyvybė, 
turinti teisę į gyvybę — jos 
apsaugą ir priežiūrą kaip ir 
kiekvienas žmogus. 

Į klausimą, ar negimusio kū
dikio medicininiai tyrimai leis
tini, atsakoma, kad jie leisrini 
tik tais atvejais, kur jo savita 
gyvybė yra gerbiama ir ty
rimų tikslas yra tą gyvybę 
apsaugoti ar gydyti. Tačiau to
kie tyrimai neleistini dėl jų 

LIETUVIU KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS NAUJA VADOVYBĖ 

m 

klasikinį Bažnyčios mokymą rizikingumo naujai gyvybei, 
apie lytinį santykiavimą, 
gyvybės pradžią bei pagarbą 
žmogiškai gyvybei. Tačiau ji 
nepakankmai gvildena kai 
kurias naujas technologines 
priemones, kurios, atrodo, 

jeigu jų tikslas yra tik suži
noti negimusio vaiko lytį ar 
buvimą genetinių ar kitų 
nenormalumų, dėl kurių būtų 
daromas abortas nesveiką vai
ką „pašalinti". Diagnozė to-

nors nepažeidžia moralinių kių tyrimų pasekmėje neturi 
Bažnyčios dėstomų antropolo- būti tolygi mirties spren
gimų ar moralinių sampratų, dimui. Valdiška parama tyri-
o vis vien šioje instrukcijoje mams, kurių tikslas yra paša-

l i n t i n a u j a g i m i u s s u 
genetinėmis ligomis ar kitais 

visuotinai smerkiamos. 
Tuo tarpu bent trumpai reik

tų peržvelgti šioje instruk
cijoje vėl susumuojamą 
Bažnyčios mokymą. Pats 
dokumentas susideda iš įvado 
ir trijų dalių. Įvade kaip tik 
pabrėžiama, kad instrukcijos 
tikslas nėra pasisakyti moks
liniais klausimais, bet iškelti 
moralinius dėsnius, saistan
čius darbą prokreaciją liečian
čiose srityse. („Prokreaciją" 
kilęs iš lotynų pro- toliau ir 
creare — kurti . Šis žodis 
apibūdina žmogiškos gyvybės 
kūrimą ne kaip izoliuotą, auto
nomišką, niekam neatsakin
gą veiksmą, o kaip momentą 
visos žmonijos gyvybės tęsi
me.) Mokslas ir technologija 
visuomet turi tarnauti visos 
žmonijos naudai, o ne savo 
pačių tyrinėjimo ar gamybos 
tikslams. 

Pagrindinė samprata, kuria 
remiasi visi instrukcijos argu
mentai — tai kad siela yra es
miniai sujungta su žmogaus 
kūnu. Todėl jis negali būti 
laikomas tik audinių, organų 
bei funkcijų kompleksu ir 
negali būti vertinamas taip 
kaip gyvulių kūnai: priešin
gai, žmogaus kūnas yra 
p a g r i n d i n ė ž m o g i š k o s 
asmenybės dalis, pagrindinis 
jo asmenybės reiškėjas. Todėl 
veiksmas, liečiantis žmogaus 
kūną, liečia ir jo/jos asmenį 
įvairiose plotmėse ir dėl to turi 
moralinę reikšmę ir neša 
moralinę atsakomybę. 

Dirbtiniai kišimaisi į prokre
aciją smerktini ne dėl to. kad 
jie dirbtini — dirbtinos prie
monės dažnai pagelbsti natū
ralioms pakrikus. Jie turi būti 
vertinami pagal tai. ką jie 
sako apie žmogaus pašau
kimą priimti ir dalintis Dievo 
duotą meilės ir gyvybės dova
ną. Į klausimus žiūrima iš 
dviejų požiūrių: iš iššaukia
mos gyvybės požiūrio ir iš 
gyvybės perdavimo vedybų rė
muose. Modernioji technolo
gija yra įgalinusi žmogišką 
gyvybę perduoti visiškai 
išvengiant lytinių santykių. 
Bet kas techniškai įmanoma, 
nebūtinai moralu. 

Paskutiniame įvado skyriu
je pabrėžiama, kad nuo pat 
prasidėjimo momento kiek
vieno žmogaus gyvybė pri
valo būti absoliučiai gerbia
m a , n e s ž m o g u s y r a 
vienintelis žemėje kūrinys, 
kuris neša Kūrėjo atvaizdą. 

defektais, turi būti smerkia
ma, kaip negimusio vaiko tei
sių pažeidimas ir kaip tėvų 
atsakomybės vaikui pažei
dimas. 

Liečiant mokslinius tyri
nėjimus su žmogaus embrio
nais sakoma, kad tokie tyri
nėjimai griežtai draudžiami, 
nebent jie nepadarytų jokios 
žalos nei negimusiam kūdi
kiui, nei jo motinai, jei abu 
tėvai yra davę pilnai infor
muotą sutikimą ir jei jie yra 
būtini vaiko sveikatos atsta
tymui. Bet koks eksperi
mentavimas kitais tikslais, ne 
tiesioginei negimusio kūdikio 
naudai griežtai draudžiamas, 
nežiūrint to, kokie naudingi tų 
tyrimų rezultatai būtų žmoni-
jai.Tai dėl to, kad vaikas nie
kada negali būti kitų žmonių 
užmačių objektu, negali būti 
panaudojamas kitų asmenų 
tikslams — taip kaip ir suaugę 
žmonės negali būti naudojami 
kitų žmonių užgaidų paten
kinimui. Vaikas nėra tėvų 
nuosavybė, o unikalus, savi
tas žmogus. Dievo pavestas 
savo tėvų globai. Todėl tėvai 
neturi teisės negimusių vaikų 
vardu duoti sutikimą tokiems 
tyrinėjimams. 

Ateinančią savaitę pažiū
rėsim, ką ši instrukcija sako 
apie kita<* eksperimentines 
priemones, kaip embionu 
persodinimą, auginimą sveti
mose moteryse, gemalo pradė
jimą be vyro sėklos, embrionų 
užšaldymą ir kt. 

Šiuo kartu prisimintini du 
pagrindiniai instrukcijoje 
iškelti dėsniai: 1. Nuo pat 
prasidėjimo momento embrio
nui priklauso gyvybės pagar
bos, apsaugos teisė dėl to. kad 
jame jau neišskirtinai gy
vuoja siela. 2. Nuo pat prasi
dėjimo tėvų atsakomybė vai
kui yra kaip žmogui, ne kaip 
savo nuosavybei, kurią jie 
turėtų absoliučią teisę dispo
nuoti pagal savo nuožiūrą. 
Pats žodis „prokreaciją" kaip 
tik ir ;šreiškia tą tėvų atsa
komybę ne kaip absoliutiškų 
kūrėjų, vaiko pagamintojų, ku
rie savo gaminiu gali laisvai 
disponuoti, o kaip žmonijos 
gyvybės pratęsėjų su atsako
mybe už savo veiksmų pasek
mes ne tik žmonijai, bet ir 
pačiam Dievui, kuris jiems tą 
atsakomybę patikėjo. 

Daugiau kaip 60 metų 
gyvuojančios Lietuvių Kata
likų mokslo akademijos tiks
lai yra plėsti krikščionišką 
lietuvišką kultūrą ir mokslą 
visame pasaulyje esančiuose 
lietuviuose. Tai vykdoma įvai
riais būdais, kurių pavyz
džiais gali būti: mokslo žinių 
skleidimas simpoziumais ir 
paskaitomis trimetinių aka
demijos mokslinių suvažia
vimų metu ir ten pateiktų ži
nių perteikimas spauda, 
knygomis — „Suvažiavimo 
darbai"; Akademijos rūpesčiu 
išleidžiami veikalai, knygos, 
kurių dauguma yra labai 
moksliškai vertingos, pvz. Z. 
Ivinskio Raštai (Lietuvos isto
rija), A. Sabalio Raštai (Lie
tuvių kalba), K. Avižonio Raš
ta i (Lie tuvos v a l s t y b ė s 
visuomeninio gyvenimo is
torija), J. Griniaus Veidai ir 
Problemos ir daug kitų. 

Akademijos veiklą plečiant, 
reikėjo į akademiją įjungti 
padaliniais: „Krikščionis 
Gyvenime" draugovę ir Ameri
kos Lietuvių Kultūros archy
vą — Alką. Pirmojo padalinio 
veikla yra leidimas religinių 
lietuviškos spaudos ir kny
gų, antrojo — kaupimas lietu
viškos kultūros daiktinių ver
tybių ir jų saugojimas, bet taip 
pat sudarymas galimybės leis
ti tomis vertybėmis pasinau
doti asmenims, ieškantiems 
medžiagos savo mokslo ar kul
tūros kėlimo darbams. Pasta
rieji padaliniai tvarkomi auto
nomiškai. 

Vyriausioji akademijos 
valdyba yra Romoje, nes taip 
rinkimais nuspręsta akademi
jos narių, kurie gyvena dau
gelyje pasaulio kraštų. „Krikš
čionis Gyvenime" būrelio ir 
Alkos vadovybės centrai yra 
Putname ir yra vadovaujami 
Amerikoje gyvenančių aka-

atleidimą. Tam reikalui aka
demijos nariai , gyveną Ameri
koje, 1972 m. įsteigė aka
demijos korporaciją, pavaldžią 
vyriausiai akademijos valdy
bai, su centru Putname. 
Korporacijos valdyba atliko 
akademijos inkorporaciją Con-
necticut valstijoje ir išgavo 
taksų mokesčių atleidimą 
visose Amerikos valstijose gy
venantiems akademijos auko
tojams, rėmėjams. Inkorpo
ruotos akademijos valdy
bos uždavinys yra tik kelti 

„Krikščionis gyvenime" va
dovybės pranešimą padarė 
pirm. prel. V. Balčiūnas. J is 
pasidžiaugė, kad vis dar pajė
giama išleisti religinėmis 
temomis knygų. Kun. R. Kra
sauskas baigia paruošti spau
dai kun. Ylos nebaigtą „Šilu
va Žemaičių istorijoje". Tikra 
nesėkmė, kad daugelio metų 
iždininkas ir reikalų vedėjas 
dėl ligos atsisakė, o po jo buvę, 
vienas po kito du, buvo 
pašaukti į amžinybę. Viliasi, 
kad pavyks tai vietai tinkamą 

lėšas akademijos ir jos padali- asmenj rasti. 
nių darbams remti ir vesti 
piniginę apyskaitą — eiti aka
demijos iždininko pareigas. 
Valstybės įstatymai reikalau
ja, kad inkorporuotos aka-

Alkos direktoriato praneši
mą pirm. dr. A. Stankaitis per
leido padaryti sekretoriui ir 
reikalų vedėjui dr. J. Kriau
čiūnui. Pranešime pasidžiaug-

demijos valdyba būtų kas me- ta, kad Alka turtėja lietuviš-
tai r e n k a m a akademijos kos kultūros vertybėmis, nes 
narių. jų atsiunčia amžiaus slegiami 

Šiais metais inkorporuotos lietuviai ir mirusių tes-
akademijos valdybai išrinkti tamentus vykdantieji. Iš likvi-
sušaukta akademijos narių duotų Bostone Lietuvių Tau-
susirinkimas kovo 7 dieną tinės sąjungos namų J. 
Putname seselių vienuolyno Kapočiaus pastangomis per-
patalpose. Susirinkimui vado 
vavo dabartinis pirmininkas 
dr. V. Vygantas, sekretoriavo 
prel. V. Balčiūnas. Susirinki
mas pradėtas kun. R. Krasaus
ko malda. Praėjusio susirinki
mo p r o t o k o l ą p e r s k a i t ė 
sekretorius prel. Balčiūnas. 
Protokolas priimtas. Pagerbti 
susikaupimu ir malda mirę 
nuo paskutinio iigi šio susi
rinkimo akademijos nariai: 
prel. dr. P . Celiešius, A. Rūgy
tė, prof. S. Sužiedėlis, kun. V. 
Budreckas, prof. dr. P. Jucai-
tis, kun. dr. K. Gečys, prof. dr. 
Viesulas, dr. B. Povilaitis, dr. 
A. J ašys, kun. dr. J. Gutaus
kas, prof. dr. A. Maceina, kun. 
A. Stasys ir kun. J. Krivickas. 
Daugelis mirusių pasižymėję 
mokslininkai ar visuomenės 
veikėjai. 

vežti Lietuvos kunigaikščių, 
kelių garsių lietuvių statulos ir 
paveikiai bei kitokie muzie
jiniai dalykai jau sutvarkyti, 
išstatyti ir teikia Alkai didin
gumo. Nuo praėjusio rudens 
pradėta kataloguoti biblio
tekos knygos. Kataloguoja 
bibliotekininkė B. Vasarienė. 
Gruodžio mėn. nupirktas 
kompiuteris padėti atlikti 
ka ta logavimą. Kompiuterį 
savanoriškai tvarko dr. Č. 
M a s a i t i s . K a t a l o g a v i m ą 
pagreitinti susirišta su Litu
anistikos institutu Chicagoje 
ir Lietuvių informacijos cent
ru ir Lietuvių religine šalpa 
Brooklyne. Įs igytos t rys 
užrakinamos parodų spintos ir 
jose jau išstatyti Lietuvos pini
gų pavyzdžiai, pašto ženklai, 
medaliai, papuošalai, margu
čiai ir kitoki maži vertingi 
daiktai. Dailininkas V. Ignas 
sukūrė gražų ir reikšmingą Ex 
libris, kurio sumažinti atspau
dai klijuojami kiekvienoje Al
kos bibliotekos knygoje. Kny-

pakan- £y n u i nupirkta kelios (aš-
mokslo tuonios) knygų lentynos, kad 

Pirm. dr. Vygantas praneši-
demijos narių, žinoma, išrink- m e lietė tik akademijos finan-
tų, bet jiems padeda ir nema- sinius reikalus, nes kitokia 
žas skaičius lietuvių, ne veikla vykdoma vyriausios 
akademijos narių, bei lietuvis- valdybos. Jis sakė, kad vy
kų organizacijų, esančių visa- riausios akademijos valdybos 
me pasaulyje. veiklai nesukeliama 

Akademijos ir jos padalinių karnai lėšų, dėl to 
darbai pareikalauja nemažų veikalų, jau paruoštų, neįsten- palengvintų skirstyti knygas 
lėšų, kurias teikia ne tik aka- giama išleisti, kai kurie vei- P*^- muzikas V. Marijošius 
demijos nariai, bet ir daugybė kalai neįstengiama užbaigti, 
lietuvių bei jų organizacijų, Prof. K. Almeno akademijai 
ypač esančių Amerikoje ir padovanotas ūkis Nebraskoje 
Kanadoje. Kad akademija dabartiniu metu duoda mažai 
išvengtų pajamų mokesčių pajamų. Suradimas knygų 
nuo veiklai suaukotų sumų ir išleidimui mecenatų taip pat 
įgalintų Ameikoje gyvenan- sunkėja. Ne visi nariai tiek dėl 
čiu8 aukotojus atleisti nuo sveikatos, tiek dėl finansinių 
paaukotų sumų pajamų sunkumų prenumeruoja aka-
mokesčių, reikėjo akademiją demijos leidinius. Tieji bran-
inkorporuoti ir išgauti Inter- gūs, nes išleidžiami nedideliu 
nal Revenue Service taksų tiražu. Ieškoma būdų finan-
moke8čių nuo paaukotų sumų sams padidinti. 

savanoriškai paruošia kata
logavimui Alkoje turimus 
muzikos archyvus. Naujo Al
kos iždininko iždo perėmimas 
iš buvusio daugelį metų 
iždininko dėl pastarojo svei
katos sumenkėjimo parei
kalavo kai kurių pastangų ir 
ilgoko laiko. Alkos reikalų 
tvarkymas yra pakankamas ir 
iždo stovis pakankamas, bent 
tol, kol Alkos tvarkytojai kun. 
R. Krasauskas, dr. J. Kriau

čiūnas, kartas nuo karto 
atvykstą Simonaičiai atsi
sako už darbus atlyginimo. 
Pranešėjas dar pridėjo, kad 
įsteigtas Alkos išlaikymo fon
das, nei Alkai, nei akademijai 
tiesiogiai nepavaldus, jau 
inkorporuotas ir laukiama tak
sų atleidimo teisių. Fondo 
inkorporavimo valdybą su
daro: pirmininkas dr. J. Kriau
čiūnas, sekretorius dr. Č. 
Masaitis ir iždininkas kun. R 
Krasauskas. 

Kontrolės komisijos pirm. 
dr. A. Valiuškis perskaitė revi
zijos aktą. Reviziją galėjo 
padaryti tik Alkai, nes aka
demija ir „Krikščionis Gyve
nime" dabar neturi iždininkų 
Jų revizija bus padaryta vė
liau, o Alkos reikalai tvar
komi pakankamai gerai, iž
das taip pat gerai. 

Pranešimai buvo pakan
kamai aiškūs ir po vieno kito 
dalyko paaiškinimo buvo susi
rinkimo priimti. Po to ėjo 
valdybos rinkimai. Pirminin
kaujančiam pasiūlius ir 
kontrolės komisijos nariams 
sutikus, taip pat susirinku
siems sutinkant, kontrolės 
komisija liko ta pati dar vie
neriems metams. Slapto bal
savimo balsus valdybai rinkti 
skaičiavo O. Stankaitienė ir 
S. Čyvas. Valdybon išrinkti 
tuoj pasiskirstė pareigomis: 
dr. V. Vygantas — pirminin
ku, dr. C. Masaitis — vice
pirmininku, prel. V. Balčiū
nas — sekretoriumi, kun. R. 
Krasauskas — iždininkas ir 
kun. V. Cukuras, dr. J. Kriau
čiūnas, R. Taunienė ir dr. A. 
Stankaitis — nariais. Kont
rolės komisiją sudaro: A. Gir
nius, seselė Augusta Sereikytė 
ir dr. A. Valiuškis. 

Buvo džiugu išgirsti centro 
valdybos į akademiją nariais 
priimtų vardus. Jie yra dr. 
Bronius Makauskas (Lenki
ja), dr. Vytautas Dambrava 
(Venecuela), Andrius Valevi
čius (Kanada), dr. Milda Bud
rienė (Chicaga) ir Rolandas 
Giedraitis (Los Angeles). Susi
rinkusieji pasiuntė sveikini
mus naujai įstojusiems. Tarp 
kitko į akademiją tikraisiais 
nariais priimami tik aukštąjį 
mokslą baigusieji ar turį toly
gų išsilavinimą, o nariais 
mecenatais gali įstoti kiek
vienas asmuo, aukojas dides
nes sumas akademijos dar
bams remti. 

Susirinkimas buvo dar
bingas, spręsti tik reikalai ir 
baigtas seselės Augustos 
vadovaujamu, susirinkusiems 
pritariant, „Tėve mūsų". Nors 

Dailininko Vytauto Igno sukur
tas Alkos bibliotekai Kx Libris. 

susirinkimui įvykti kvorumas 
susidarė, bet daug akademijos 
narių, gyvenančių ir neto
limose nuo Putnamo vieto
vėse, susirinkiman nesiteikė 
atvykti. pavesdami spren
dimus daryti ir darbus atlikti 
keliolikai nuolatinių. 

J. Kr. 

SESELĖ - P A R A P I J O S 
ADMINISTRATORĖ 

Viena pirmųjų nekunigų, 
paskirtų administruoti parapi
ją mieste yra seselė Jane 
Coyle. 64 m. Medical Mission 
Sisters vienuolijos narė nuo 
1946 m. Ji buvo paskirta koor
dinuoti pastoracines tarnys
tes Corpus Christi parapijoje 
Baltimorėje. kuri turi 350 šei
mų. Parapiją sakramentais 
aptarnauja joje negyvenan
tys kunigai, o ses. Coyle koor
dinuoja visą kitą parapijos 
veiklą. Šiuo laiku mieste 
parapija be reziduojančio 
kunigo dar tebėra retenybė. 

Ses. Coyle yra religinės for-
maeios specialistė, šioje sri
tyje -urbusi Anglijoje, Fili
pinų - ir įvairiose JAV 
vietovėse. Šioje parapijoje ji 
jau yra pastoracinė bend
radarbė nuo 1982 m. ir lai
kinai perėmė administratorės 
pareigas, kai klebonas buvo 
iškeltas į kitą parapiją. Para-
piečiai entuziastiškai priėmė 
jos formalų p a s k y r i m ą 
administratore 1986 m. gruo
džio 21. 

Baltimorės archidiecezijoje 
dabar vyksta bandymas kiek
vieno v i k a r i a t o v ie to je 
parapijoje paskirti nekunigą 
— pasaulietį, diakoną ar vie
nuolę — vadovauti parapijai, 
o nepilną laiką parapijai 
paskir tas kunigas teikia 
sakramentus ir laiko Mišias. 

LIETUVIS 
AFGANISTANE 

TOMAS DUNDZILA 

1 
Skautų akademikų premiją laimėjęs rašinys. 

mano mama buvo maža. Noriu atsikeršyti už senelio nenorėjau, nes sovietai čia neteisėtai įsiveržė. Jūsų ir 
žuvimą. Aš noriu jūsų pusėje kovoti. mūsų kraštą ištiko tas pats likimas, tik 40 metų 

Al-Nafei susimąstė. Belaisvio paleisti negalėjo, vėliau... Antrojo pasaulinio karo metu mongolai ir 
kad jis neišduotų stovyklos pozicijos. Al-Nafei buvo rusai mus žudė ir plėšė. Dabar Afganistane sovietų 
girdėjęs apie Lietuvos padėtį, bet dabar neturėjo kariuomenėje kovoja ir pabaltiečiai, bet priversti... Aš 
galimybių patikrinti tų žinių. Jis toliau tęsė tardy- neprisidėsiu prie šio plėšikavimo ir žudymo. Norit 
mą: 

— Kokie čia dokumentai? 
Cia mano tarnybos knygelė, o čia laiškas iš 

namų. 
— Paaiškink! 
— Tarnybos knygelėje surašytos mano asmens Esu Jungtinių Amerikos Valstybių žurnalistas. 

Po varginančios kelionės liepos mėnesį atsiradau žinios... 
Oruzgano rajono kalnuose pas Afganistano parti- — Kada gimei? 
zanus, kurie save mudžahidais vadina. Mano uždavi- — 1964 kovo 16 dieną, 
nys buvo patirti, koks yra tas toli vykstantis karas ir — Kuriam daliniui priklausei? 
kokia ten iš tikrųjų padėtis. Aš buvau išmokęs kelis — Penktai motorizuotai šaulių divizijai, 40-tajai 
šimtus afganiškų žodžių, susikalbėjau rusiškai ir armijai. 
ispaniškai. Senelių pramokytas, dar nuo vaikystės — O laiškas? Jis ne rusiškom taidėm rašytas. 
laikų, mokėjau šiek tiek lietuviškai. K a s jį parašė? Apie ką rašo? Kas nuotraukoje? 

Rugpjūčio gale, po kovos, mudžahidai parsivedė — Laiškas lietuviškai rašytas. Mes nenaudojam 
belaisvį — sovietų kareivį. rusiškų raidžių. Mano žmona rašo. Nuotrauka 

Aš klausiausi, kaip tardytojas Al-Nafei laužyta daryta po krikštynų. Rašo, kad krikštynos gražiai 
rusų kalba jį klausinėjo. praėjo... 

— Tavo vardas? — Tai tavo vaikas? 
— Algis Laumėna8 iš Kupiškio, Lietuvos SSR. — Taip, mano berniukas 
— Kaip čia atsiradai? 
— Kovos metu susidarė galimybes pasitraukti iš 

dalinio. Pasislėpiau, tada pasidaviau. 
— Tai tu pasidavei? 
— Taip, pasidaviau. 
— Tai esi pabėgėlis? 
— Teisybė. 
— Kodėl pabėgai? 

Turbūt mes ilgai 
nesimatysim... 

Algis susigraudino, bet aiškinosi toliau: 
— J a u nebegaliu grįžti į namus... Grįžus rusai 

suimtų ir sušaudytų. Jiems esu išdavikas. 
— O nebijai, kad mes tave sušaudysim? 
— Bijau, bet rizikuoju, nes galiu būti jums 

naudingas. Matot, atnešiau kalašnikovą su šovi
niais. Noriu su jumis kovoti. Aš galiu mirti nuo jūsų 

— Aš noriu laisvės. Neapkenčiu tų... Jie mano kulkos nelaisvėje, arba jūsų pusėje nuo sovietų 
kraštą okupavo. Esu lietuvis, ne rusas. Mano senelis kulkos. Mano likimas dabar jūsų rankose. Galvojau, 
buvo Lietuvos partizanas. Dingo be žinios dar kai a r geriau mirti mūšyje, ar jums pasiduoti. Kovoti 

galit mane sušaudyt, bet mano sąžinė manęs 
nebegriaužia Atlikau, ką širdis man liepė... 

— Tu gal šnipas? 
— Nesu šnipas. Esu paprastas kareivis, kuris, 

pamatęs netiesą, nutarė pakeisti savo likimą. 
— O kur tavo dalinys? 
— Aš tik eilinis buvau. Mums nepasako kur. 

„Va, ten. Už to kalno. Žygiuojam!*" Tiek tepasaky
davo. Mums nerodė žemėlapių. 

— O kiek esi mūsų žmonių nukankinęs, išpjovęs 
liežuvių, sulaužęs kaulų? 

— Asmeniškai nei vieno nenužudžiau. Afganis
tane aš tik savaitė esu buvęs. Mano pirmas mūšis 
buvo prieš dvi dienas. Mūsų kuopa užpuolė kaimelį... 
Padegę namus, išgirdom kūdikio riksmą. Kuopos 
vadas išplėšė kūdikį iš sužeistos motinos rankų ir... 
durtuvu... 

Negalėdamas susilaikyti. Algis krito ant žemės 
ir pravirko. 

— Ne! Prašau jūsų... Mano senelis... leiskit man 
gyventi... Aš neapkenčiu tų bedievių. Ką daryčiau, 
jeigu sūnų būtų kas subadęs?.. 

— Susivaidyk! Ta mergytė buvo jauniausia 
mano kaimo gyventoja. Ji buvo tik trijų mėnesių 
amžiaus. Ji mums buvo visų brangiausia. O radom 
ją šalia papjautų gyvulių. Pažadėjom atkeršyti 
tiems, kurie ją taip nukankino. Dabar žinom... Mes 
turėtumėm tave sukapoti. Tfu! Spjaunu ant žmogžu
džių! 

(Bus daugiau* 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. kovo mėn. 26 d. 

ATLEIDAI SAVO 
TARNĄ RAMYBĖJE 

Kun. Juozą Vaišnorą 
amžinybėn išlydėjus 

PRANAS GARŠVA 

Telefonu iš Romos pranešė, 
kad kovo 18 d. dieną ligo
ninėje nuo Širdies smūgio mirė 
a.a. kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, Marijonų vienuolijos 
prokuratorius, generalinis pos-
tuliatorius garbingojo Dievo 
tarno arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio šventumo bylai 
vesti. Taip pat jis buvo uolus 
spaudos darbuotojas, Vati
kano radijo lietuviško sky
riaus i lgametis religinių 
paskaitų skaitytojas. 

Velionis nebuvo tik eilinis 
asmuo, eilinis vienuolis. Jis 
visa savo ilgą amžių ėjo 
atsakingas pareigas ir savo 
sugebėjimus skyrė vienuo
lijos. Bažnyčios ir tėvynės 
gerovei. 

A.a. kun. Juozas Vaišnora 
gimė 1905 m. sausio 16 d. 
Puskelnių km., Marijampolės 
valsč. ir apskr. Dar mažas su 
tėvais buvo išvykęs į Angliją 
ir pradėjo mokytis Londono 
priemiestyje Silvertovvne. Grį
žęs Lietuvon mokėsi Nedriniš-
kių ir Baraginės pradžios 
mokyklose, o iki 1926 m. Mari
jampolės gimnazijoje. 

Baigęs gimnaziją, 1926 m. 
įstojo Marijampolėje į Mari
jonų vienuolijos noviciatą ir 
1927 m. rugpjūčio 15 d. padarė 
įžadus. J au kaip vienuolis 
buvo išsiųstas į Romą stu
dijuoti filosofijos Angelicum 
universitete. Kaip gabus ir 
darbštus studentas ten įsigijo 
filosofijos ir teologijos dak
taro laipsnius.- 1932 m. liepos 
24 d. buvo įšventintas kunigu 
ir Marijampolėje atlaikė savo 
pirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias. Gavęs kunigystės 
šventimus, neliko Lietuvoje. 
Vėl buvo pasiųstas į Romą. 
kur gilino studijas, eidamas 
kartu studentų prefekto, namo 
vyresniojo, ekonomo parei
gas. 

Prireikus Lietuvos mari
j o n a m s gero administra
toriaus. 1938 m. sausio pra
džioje jis buvo paskirtas 
provincijolu ir Marijonų filo
sofijos instituto Kaune rek
torium. Nuo 1939 m. buvo 
viceprovincijolas ir Šv. Gertrū
dos bažnyčios rektorius Kau
ne. Bolševikų okupacijos metu 
moksleiviams slaptai dėstė 
tikybą bažnyčioje Marijampo
lėje, o Lietuvą užėmus vokie
čiams buvo Mokytojų semi
narijos ir berniukų gimnazijos 
kapelionas, taip pat Šv. 
Vincento bažnyčios Mari
jampolėje rektorius. Be to, 
sakydavo brandžius pamoks
lus Šv. Vincento bažnyčioje 
ir parapijos bažnyčioje moks
leiviams arba parapiečiams. 

Antrai bolševikų okupacijai 
artėjant kun. Vaišnora su ke
liais kitais marijonais kuni
gais ir klierikais pasitraukė į 
Vokietiją. Pradžioje gyveno 
Regensburge, kur vokiečių 
bažnyčioje lietuviams suor
ganizavo pamaldas, paskui 
kurį laiką gyveno Austrijos 
Langenvvange pas savo stu
dijų draugą. Po karo ilgiau
siai aptarnavo Landshuto lie
tuvių stovyklą. kur buvo 
mokyklos kapelionas. Raudo
nojo Kryžiaus įgaliotinis, dir
bo UNRRA ir IRO kultūri
niuose skyriuose. 

Iš ten 194% m. buvo pakvies
t a s į apaštalinę delegatūrą. 
kuriai vadovavo kan. P" Kapo
čius, kanclerio pareigoms. Čia 
gana sunkiose sąlygose dirbo 
iki 1950 m. sausio 1 d., kol 
buvo atkviestas i Romos cent
rinį marijonų vienuolyną. 

Marijonų vienuolyne ėjo 
jvairias pareigas — buvo 
generalinės tarybos narys, 
gene ra l in i s prokuratorius. 

kurio pareiga palaikyti 
vienuolijos ryšius su Šv. Sos
tu, o 1967 m. balandžio 29 d. 
išrinktas generaliniu postulia-
torium ir Šventųjų skelbimo 
kongregacijos patvirtintas. 
Taip pat nuo 1963 m. lapkri
čio mėnesio buvo Vienuolių 
kongregacijos įvairių vienuo
lijų įstatų tikrinimo komisijos 
narys. Nuo Lietuvos laikų 
buvo Liet. Kat. Mokslo aka
demijos narys, o Romoje ją at
kūrus buvo kurį laiką jos cent
rinės valdybos narys ir nuo 
1950 m. Italijoje Balfo įgalio
tinis. 

Tai tik apgraibomis nubrėž
ti biografiniai garbingojo 
Velionio bruožai. Jis kartu 
nuo jaunystės buvo visuo
menininkas ir spaudos žmo
gus. Dar būdamas gimna 
z i jo je s u o r g a n i z a v o 
Puskelnėlių Darbo federacijos 
skyrių, kuris jau dalyvavo 
rinkimuose. Vadovavo gim
t iniams Puskelnių kaime 
pavasar ininkams, kuriuos 
mokydavo vaidinti ir pats 
vaidindavo. Padėjo Ūkininkų 
sąjungai. Moterų draugijai. 
Blaivybės sąjungai. Buvo atei
tininkų rajono pirmininkas, 
veikė skautuose. Išeivijoje 
buvo vyr. skautų dvasios 
vadas. Ir jau tada rašydavo į 
tų organizacijų specialius laik
raščius, ypač platindamas 
blaivybės idėją, kalbėdamas 
susirinkimuose prieš seimo 
rinkimus. 

Pirmąją korespondenciją 
parašė dar 1914 m. Seinų 
„Šaltinyje" apie karo pada
rinius savo gimtiniame kaime 
ir jo apylinkėse. Vėliau, nors 
daug darbo turėdamas stu
dijose Romoje, bet jau rašinė
jo „Šaltiniui", kurį tada leido 
marijonai Marijampolėje. 
Rašė taip pat . .Rytui ' ' , 
„XX Amžiui". „Žiburiams", 
„Draugui", „Darbininkui". 
„Lux Cbristi". „Tėviškės Ži
buriams". „Laivui", taip pat 
..L'Osservatore Romano", 
„Jus Pontificium", „Ilus-
trazione Vaticana" ir beveik 
visiems katalikų laikraščiams 
išeivijoje. J i s pasirašydavo 
daugiausiai tik raidėmis (ini
cialais), J. Mar„ J. Sav. ir kt. 

Kun. Vaišnoros darbų yra 
kolektyviniuose veikaluose, 
kaip Pijus XI, Suvažiavimo 
Darbai, Krikščioniškoji šei
ma. Maria et Ecclesia. 
Atskirai išspausdino ypač 
didelį veikalą Marijos gar
binimas Lietuvoje (1958), 
Kelias į altoriaus garbę (1969), 
suredagavo vysk. P. Bučio 
atsiminimų du tomus (1966), 
parašė ar išvertė 1928 m. ir 
vėliau daugelį knygelių ir 
didesnių veikalų, kuriuos išlei
do marijonų spaustuvė Lietu
voje. J. Vaišnora J. Savojo 
slapyvarde išleido ir novelių 
rinkinį „Laisvos atostogos". 

Paskutiniu metu kun. Juo
zas Vaišnora rinko visą me
džiagą apie arkiv. Jurgį Matu
laitį ir jo raštus. Juos vertė ir 
leido, kad tik beatifikacijos 
bylą galėtų greičiau užbaigti. 
Jis taip pat užrašinėjo malo
nes, gautas per arkiv. Jurgio 
Matulaičio užtarimą, kad būtų 
pr ipažintas bent vienas 
stebuklingas įvykis. Tą jis 
savo darbą privedė prie galo. 
Jam esant sveikam buvo 
paskelbtas Šv. Tėvo Jono Pau
liaus II dekretas, pripažįstąs 
jo herojiškas dorybes, taip pat 
paskirta diena jo paskelbimui 
palaimintuoju Bet jis pats to 
nesulaukė. 

Viename laiške, kai išgijo po 
pirmojo širdies smūgio, jis 
rašė Evangelijos žodžiais: Ta
da jau galėsiu sakyti „Nunc 
dimitis. Domine, servum tuum 

rW. Tėvas Jonas Paul ius II su a 
generaliniu postuliatorium, po 
arkiv. -lurgio Matulaičio herojiškas dorybes 

.a kun. dr. Juozu Vaišnora, MIC, 
dvkreto paskelbimo, pripažįstant 

— dabar atleisi, Viešpatie, 
savo tarną". (Plg.Lk.2,29). Ir jį 
Viešpats atleido pirmiau, negu 
jis tikėjosi. Sausio mėn. jį išti
ko kūno pusės paralyžius. Jis 
negalėjo pajudinti dešinės ran

kos ir kojos, negalėjo kalbėti, 
nors turėjo pilną sąmonę. 
Paskiau buvo šiek tiek atga
vęs kalbą, jau pajudino ran
ką, bet ištiko jį jau antrą kartą 
širdies smūgis, ir jis nuėjo pas 

tą, kurio beatifikacija rūpino
si dvidešimt metų ir privedė 
ją prie pabaigos. 

Suvažiuos maldininkai 
b i r ž e l i o 28 d. i š k i l 
mėms į Romą, kai bus 
minima Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktis ir paskelbtas 
Lietuvos sūnus Jurgis Matu
laitis iš Marijampolės palai
mintuoju, bet neras to, kuris 
šia byla nuoširdžiai po a.a. 
kun. Kazimiero Rėklaičio, 
vedusio ją nuo 1953 m..rūpi
nosi. Jam tik paguoda, kad jis 
tikėjo tuo, ko siekė, ir nuėjo 
pas tą, kurio garbei tarnavo su 
savo vienuolijos atnaujintoju, 
palaimintuoju arkivyskupu 
Jurgiu Matulaičiu, kilusiu iš 
kaimyninio nuo jo gimtinės 
Lūginės kaimo. Mes vieno 
galėsim prašyti užtarti tautą 
ir mus Dievo akivaizdoje, už 
kitą melsimės, kad jis grei
čiau pasiektų Dievą. 

CLASSIFIED GUIDE 

LIETUVOS KRIKŠTO 
600 M. JUBILIEJUS 

Lietuvos krikščionybės 600 dinamas „Drauge", turės apie 
m. jubiliejaus rengimo vyk- 700 psl. Bus angliška ir lietu-
domojo komiteto pirmininkas 
Jonas Kavaliūnas kovo 20 d. 
buvo į Jaunimo centrą susi
kvietęs laikraštininkus ir 
painformavo, kaip vyksta 
parengiamieji darbai ir pačių 
minėjimų pradžia. Pirmieji 
minėjimus pradėjo kanadie
čiai — jau kovo 1 d. surengę 
iškilmes Hamiltone. Pagrin
dinis minėjimas ten bus 
Toronte. 

Australijoje pagrindinė jubi
liejaus minėjimo šventė įvyko 
kovo 1 d. Melboumo kated
roje, dalyvaujant arkiv. Little. 
Brazilijoje pagrindinis minė
jimas bus birželio 14 d. Sao 
Paulo katedroje. Belgijoje jubi
liejaus iškilmės bus Liežo 
mieste. Anglijoje — Lon
done, dalyvaujant pronun-
cijui ir arkivyskupui. Pran
cūzijoje bus minima Notre 
Dame katedroje, dalyvaujant ^ 
Paryžiaus kardinolui. Vokie- " """ 
tijoje minėjimai vyks Stutt- MŪSŲ KOLONIJOS 
g a r t e , M e m m i n g e n e , 
Eichstaette, dalyvaujant vie- DaytOtl, OHlO 
tos vyskupams. JAV-se minė- _ 
jimai vyks visose kolonijose, ,*, 
kur tik yra žymesnis skaičius MINLJIMAS 
lietuvių. Pagrindinis minė- Lietuvos tautos šventės 
jimas bus Cbicagoje, dalyvau- minėjimas praėjo labai patrio-
jant kardinolui ir lietuviams tiškoje ir šeimyninėje dva-
vyskupams. Visur, kur tik bus šioje. Nors vasario mėnuo 
minėjimai, bus keliami Lietu- nėra saugus keliavimui, bet 
vos reikalai , išryškinant gamta buvo labai palanki, 
okupacinę priespaudą ir teisę į pavasariška saulutė sukvietė 
laisvę, daugelį iš Cincinnati, Chili-

Brazilijoje kun. Pr. Gavėno cothe, Lima ir iš kitų vietovių 
rūpesčiu vyskupų konferen- lietuvių dalyvauti minėjime. 

viška laida. Angliškoji bus 
paskleista tarp universitetų ir 
kitų stambesnių bibliotekų. 
Turimas dail. V. Kašubos 
sukurtas jubiliejaus medalis. 
Vatikanas išleis dail. V. Vir-
kau sukurtus jubiliejaus pašto 
ženklus. 

Įvairiose lietuvių kolonijose 
vyksta lietuvių religinio atsi
naujinimo pastangos. Jom 
vadovauja kun. A. Saulaitis ir 
seselė Igne Marijošiūtė. Jie 
važinėja po kolonijas, praves-
dami susitelkimo dienas. Tam 
tikslui paruoštos programos 
organizacijoms, stovykloms, 
biuleteniams. Sudarytas 160 
skaidrių rinkinys apie krikš
čionybę Lietuvoje. 

Buvo apskaičiuota, kad vi
siems šiems leidiniams, jubi
liejaus rengimo darbams biu
džetas susidarys apie 289,000 

dol. Jau aukomis surinkta 
apie pusė tų lėšų. Turimas nuo 
mokesčių atleidimas, čekius 
siųsti: Li thuanian Chris-
tianity Jubilee, Inc. 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, 111. 
60636. 

Oficialus jubiliejaus ati
darymas ir arkiv. Jurgio 
Matulaičio beatifikacija bus 
Romoje 1987 m. birželio 28 d., 
vadovaujant Šv. Tėvui Jonui 
Pauliui II, dalyvaujant Romo
je reziduojantiems kardino
lams, Vatikano diplomati
n iam korpusui, Europos 
vyskupų konferencijų pir
mininkams, lietuviams vys
kupams ir iš viso pasaulio 
suvažiavusiems lietuviams, 
kurių tikimasi apie du tūks
tančius. Iškilmės bus visą 
savaitę nuo birželio 26 d. iki 
liepos 2 d. Iš Chicagos vyksta 
operos choras, net kelios agen
tūros registruoja norinčius 
iškilmėse dalyvauti. Kviečia
ma kuo gausiau lietuvius tose 
istorinėse iškilmėse dalyvau
ti. 

Juoz. Pr. 

cija išsiuntinėjo raštą visoms 
219 vyskupijų, skatinant bir
želio 14 d. pravesti maldas už 
Lietuvą. Išsiuntinėta ir kun. 
Pr. Gavėno brošiūra „45 m. 

Svečių tarpe matėsi ir viešnia 
iš Lietuvos. 

Tautos šventė pradėta lietu
viškomis pamaldomis ypatin
ga pabaltiečių intencija, kurių 

vienos tautos kryžiaus kelio", metu Udrių šeimos jauniau-
Jubiliejaus proga bus gau- šieji grojo ir giedojo lietuviš-

siai paskleista medžiagos apie kas giesmes, kai kurios pirmą 

H E L F W A N T E I> 

Greit r e ika l ingas sta l ius 
(carpenter) ir vyras stogų patai
symams. Rašykite: O. RICHKUS — 
4500 So. Fairfield Ave. , Chicago, 
IL 60632. 

Lietuvą. Išeina iš spaudos P. 
Skabeikio knygutė: „Catholic 
Lithuania — 600 years". 
Washingtono jubiliejaus komi-

kartą girdėtos mūsų bažny
čioje. Giesmės nuskambėjo la
bai maloniai. 

Po pamaldų parapijos sve-
tetas paruošė iliustruotą tainėje prie kavutės dalyviai 
lankstinuką apie Lietuvą, turėjo progą pasišnekučiuoti 
Balandžio mėnesį numatoma su svečiais, 
susilaukti dr. Sauliaus Sužie- Programa prasidėjo 12 vai. 
dėlio knygos ,,Six centuries of punktualiai su Amerikos ir 
Christiannity in Lithuania Lietuvos himnais, palydint 
and abroad". Iliustruotas lei- pianinu ir trijų jauniausiųjų 
dinys apie 200 psl. Muzikinė Udrių smuikais, o pats jau-
komisija R. Kliorienė, D. niausiąs 5 m. Udrys laikė 
Viskontienė, A. Bielskus. J . Amerikos ir Lietuvos vėlia-
Kreivėnas, V. Ralys ir K. vėles. Labai jaudinanti pra-
Skaisgirys paruošė giesmių džia. 
knygą. Pagal gautus iš Lietu- Horacijus Zibas iš Cin-
vos žodžius komp. J. Govėdas cinnati buvo mūsų svečias kal-
sukūrė jubiliejaus giesmę: bėtojas. J is daytoniškiams 
„Kristui Karaliui". Eilė gies- labai gerai pažįstamas ir lau
mių įrašyta į kasetes, kad k iamas . Kalbėjo tobulai 
choristų giedojimas būtų abiem kalbomis mūsų rūpi-
suvienodintas. mais klausimais, palietė taip 

Religiniam auklėjimui išleis- pat nepriklausomos Lietuvos 
ti vadovėliai : „Jėzus su sugebėjimus savarankiškai 
mumis" ir L. Rugienienės tvarkytis, daryti ekonomiškai 
„Pasikalbėkime, Dieve", didelę pažangą, kai tuo tarpu 
Pasaulio ir Kanados kunigų šiandien nesibaigiančios bė-
vienybė rengia lietuvišką lai- dos. Kalbėtojas buvo labai šil
dą „The Teaching of Christ". tai dalyvių priimtas. 
Muz. J. Kreivėnas baigia ruoš- Meninę ir labai lietuvišką 
ti lietuviškojo giedojimo isto- programą atliko Udrių šeima 
riją. iš Jackson, Mich. Vytis 5 m., 

Prof. V. Vardžio paruoštas Almis 10 m„ Baltija 11 m. ir 
kolektyvinis veikalas „Krikš- Darius 14 m. Jie antrą kartą 
Čionybė Iietuvoje" jau spaus- pasirodė Daytone su nauja 

M1SCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 West 95 th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Lice-.sed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — T e l . 636-2960 

RUMMAGE SALE 
Don't miss bargams. Clothing. 

furniture, household toys 
St. Athanasius — 2510 N. 
Ashland Ave., Evanston 

Sat. 3/28 — 8 A.M. to 3 P.m. 

programa. Padainavo 11 lietu
viškų dainų, padeklamavo 3 
inscenizuotus eilėraščius, 
pašoko 4 tautinius šokius, o 
instrumentais atliko pianinu, 
smuikais, kanklėmis ir skudu
čiais, gal kitą kartą ir 5 metų 
Vytis kartu smuikuos. Atliko 
programą pasigėrėtinai, daly
viai ir jų tarpe jauniausieji 
sekė su dideliu įdomumu, ne 
vienam riedėjo per skruostus 
ašaros, matant pačius jau
niausius atliekant tokią lie
tuvišką programą, net ir pen
kiametis Vytis dainavo laisvai 
lyg suaugęs. „Dainavos Aidų" 
tėvas Arūnas pranešinėjo, o 
motina Rūta gelbėjo pianinu, 
žodžiu, visa šeima dalyvavo 
gerai ir rūpestingai paruoš
toje programoje. Dalyviai jų 
programą labai įvertino, atsis
tojimu ir ilgu plojimu išreiškė 
pasitenkinimą, tokia ne eiline 
programa. Visiems buvo 
įteiktos gėlės. Kalbėtojui ir 
„Dainavos Aidų" vadovams 
Algimanto vėliausiai išleistas 
albumas ir Krikščionybės 600 
metų jubiliejaus medaliai. 

Po to visi dalyviai buvo 
pavalgydinti ir atgaivinti. Šis 
minėjimas bus ilgai atsi-
mintinas. 

N.B. Kurie norėtų asmeniš
kai susipažinti su Udrių šei
ma, turite pakeliauti į „Daina
vos" stovyklą, ten jie gana 
dažni svečiai. Siūlome pasi
kviesti pas save įvairioms 
progoms; nesigailėsite. 0 kas 
norėtų daugiau sužinoti apie 
šią lietuviškiausią Udrių šei
mą, paskaitykite „Laiškų Lie
tuviams" 1986 m. rugsėjo mėn. 
276-280 psl. 

Minėjimo metu aukų surink
ta daugiau 600 dol. Jau 
pasiųstos penkioms lietuvių 
įstaigoms, kaip pageidavo 
aukotojai. 

Krikščionybės 600 metų 
jubiliejui pasirengti surinkta 
iš pavienių ir organizacijų 925 
dol. Mes didžiuojamės labai 
mažutės lietuvių bendruo
menės Daytone auka. Atrodo, 
kad bus važiuojančių į Romą. 

Daytonietis 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių v isuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

_ 

REALESTATE 

01 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirKti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BAC£ REALTORS 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

O r * J Q C . KMIEC1K REALTORS 
**• 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltei Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

ČESLOVO GRINCEVIČIAUS 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakoj imų ir pasakų knyga 

Apie šią knygą daugelio romanų ir 
novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
„Laiškuose l ietuviams" tarp kitko 
rašo: ..Dešimt rinktinės pasakojimų 
rodo įvairias epochas, turi buities skonį 
pasakos žanre . . . Autor ius y ra 
intensyvėįančio įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo 
metodas!.. Plonoji (120 puslapių) 
.Vidudienio varpų' rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu" . 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Kaina su persiuntimu 7 dol. Illi
nois gyventojai moka S7.50. 

Rašyti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

No. 805 — 72 Ir St. Louis — 6 kamb 
namas su 3 dideliais miegam., medžio ka
binetų virtuvė, užbaigtas skiepas ir šeimos 
kamb. Didelis sklypas, geras garažas, labai 
švarus. Nepraleiskite progą apžiūrėti šį 
namą 

No. 790 — 65 Ir Homan 2 butų mūrinis 
po 6 ir 5 kamb.: didelis sklypas, ištisas 
skiepas, naujas garo apšildymas, stogas ir 
elektra; uždara veranda — tiktai $67,500. 
Paskubėkite skambinti dabar! 

No. 810 — 66 ir St. Louis 3 dideli 
miegam.; moderni virtuvė ir prausykla, išti
sas skiepas, namo alum. papuošimas ' 
nereikalingas priežiūros; dvigubas sklypas 
su baseinu: 2 auto. garažas, beveik nau
jas šildymo pečius ir stogas; žemi taksai, 
daug priedų; 1 blokas iki mokyklos ir parko. 
Labai geras pirkinys šeimai su vaikais — 
skambinkite dabar 

No. 812 — 59 ir Menard — $69,900. 
3 mieg.. 30 m. mūrinis; labai didelė kabi
netų virtuvė, ištisas skiepas, 2 auto. su durų 
atidarymo įtaisu garažas; alum. papuoši
mas. extra insuliacija. naujas šildymo pe
čius, centrinis vėsintuvas, stogas kaišytas, 
4 namų apyvokos daiktai; švariai užlaikytas 
originalaus savininko. Geras pirkinys — 
skubėkite ir skambinkite dabar. 

t 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 

Marquette Parko sav parduoda gražų 
su šalia sklypu 6 kamb. mūrą; 3 kamb. 
skiepe išnuom.: 2 auto. garažas — pri
einamai įkainuotas Teirautis angliškai po 
6 v v. 

776-6332 

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
11 — 6 vai. p.p. 

3728 W. 59 Placo 
5 kamb. mūras gerame stovyje. 

Kaina S54.000 — kreipkitės angliškai 
tel. 284-1414. 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėti , i l i us t ravo da i l . O n a 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas 

Kaina su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 454S W. 63rd St., 

C h l c i " " lt 60629 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361*5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba-norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

IŠNUOMOJAMA — 
• > -

Išnuomojamas kambarys vyresnio 
amžiaus vyrui ar moteriai. 

Skambinti 
737-0618 



PREMIJOS JAUNIESIEMS 
SPAUDOS BENDRADARBIAMS 

Paužvardžio Fondo valdy
ba š.m. kovo 22 d. posėdyje 
paskyrė penkias premijas 1986 
metais labiausiai pasireišku
siems jauniesiems lietuviškos 
spaudos bendradarbiams. 
P r e m i j o m s k a n d i d a t u s 
rekomenduoti buvo pakviesti 
mūsų periodinės spaudos bei 
jaunimo žurnalų redaktoriai. 
Valdybos nutanmu, I-ji premi
ja (200.00 dol.) paskirta Ag
nei Katil iškytei , 2-ji premija 
(160.00 dol.) Ritai Likan-
derytei , 3-ji (100.00 dol.) 
Marytei Balaišytei ir dvi 4-
tosios premijos (po 75.00 dol.) 
J o n u i Algiui Mašanauskui 

ir Danutei Račiūnai te i . 
Agnės Katiliškytės ir Ritos 

Likanderytės reportažai ir 
straipsniai „Draugo" skai
tytojams nesvetimi. Rita taip 
pat dar bendradarbiauja ir 
lietuviško radijo laidose. 
Marytė Balaišytė rašo „Tėviš
kės Žiburiuose", Jonas Algis 
Mašanauskas „Mūsų Pasto
gėje" ir redaguoja Australijos 
lietuvių jaunimo sąjungos lei
džiamą laikraštį „Jaužinios", 
o Danutė Račiūnaitė kiek
vienam „Pasaulio Lietuvio" 
numeriui paruošia po rašinį 
„Kiti apie mus". 

Premijų įteikimas yra numa

tytas Chicagoje gegužės 10 d. 
„Margučio" koncerte ir balan
džio 25 d. „Tėviškės Žiburių" 
ruošiamame Spaudos baliuje 
Toronte. 

Daužvardžio Fondą jaunie
siems lietuviškos spaudos 
bendradarbiams puoselėti įkū
rė Lietuvių Žurnalistų sąjun
ga. Šiuo metu fondo valdybą 
sudaro: Bronius Juodelis — 
pirmininkas, Ritonė Rudai-
tienė — sekretorė, Antanas 
Juodvalkis, Rita Likanderytė 
ir Petras Petrutis — vicepir
mininkai. 

Ritonė Rudaitienė 

A.tA. 
JUOZAS VIZGIRDA 

Gyveno Aurora. Illinois. Priklausė šv. Angelų parapi
j a i . 

LIETUVOS 600 M. 
KRIKŠČIONYBĖS 

JU3ILIEJUS 
Lietu vos 600 m. krikš

čionybės jubiliejaus komitetas 
Connecticut valstybėje susi
daro iš šių asmenų: kun. J. 
Rikteraitis — pirmininkas, 
kun. P. Karvelis — vice
pirmininkas, V. Vaitkus — 
iždininkas, D. Jonaitis — 
sekr., A. Dzikas — koncerto 
reikalų vedėjas, D. Dzikienė — 
šokių programos vedėja, T. 
Trainis — religinių reikalų 
vedėja, Z. Dresliūtė — ban
keto ir bilietų reikalų vedėja, 
E. Ziūrys — reklama, J. Pet-
kaitis — muzikos direktorius, 
J. Bružas — specialių reikalų 
vedėjas ir R. Stankaitytė — 
minėjimo garsinimo ir parodų 
vedėja. 

Nuo gegužės 10 iki 17 įvyks 
religinė ir tautinė paroda bei 
meno paroda Hartforde, Old 
State House pastate. Toronto 
„Gintaro" ansamblis atliks 
programą Hartfordo Bushnell 
auditorijoje gegužės 16 d. 2 
vai. p.p. Tą vakarą 6:30 v.v. 
bus banketas ir šokiai La 
Renaissance restorane East 
Windsor* Connecticut. Ban
keto bilietus galima įsigyti pas 
Ziną Dresliūtė 236-5501 arba 
Reginą Stankaitytė 563-4266. 
Jų kaina yra 30 dol. asmeniui. 
Gintaro ansamblio pasirody
mo bilietus taip pat galima 
įsigyti pas Z. Dresliūtę arba R. 
Stankaitytė bei Ticketron out-
lets. 

Gegužės 17 d. minėjimas tę
sis Šv. Juozapo katedroje 
Hartforde. Procesija bus 1 vai. 
p.p., po kurios lietuviškas kry
žius bus dedikuojamas kated
roje. Mišias atlaikys archivys-
kupas John F. Whealan, 
koncelebruojant kitiems vys
kupams ir kunigams. Pamoks

lą sakys vyskupas P. Balta
kis. 

Rengimo komitetas kviečia 
mergaites ir moteris tarp maž
daug 12 ir 30 metų amžiaus 
dalyvauti liturginiame šokyje, 
kuris bus Šv. Juozapo kated
roje gegužės 17 d. Repeticijos 
bus sekmadienio vakarais pra
dedant balandžio mėnesį. Yra 
privaloma turėti lietuvišką 
tautinį kostiumą. Prašome 
susisiekti su Dalia Dzikienė, 
43 Mildred Rd., West Hart
ford, Ct. 06107, tel. 521-6028. 

L.S. 

Po ilgos ligos mirė iy*7 m. kovo 24 d. ryte, sulaukęs 86 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Sintautų valsč.. 
Suopių kaime. Amerikoje išgyveno 38 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Domicėlė (Krutuly-
tė): 3 sūnūs: Vytautas, Petras su žmona Adele ir Romualdas 
su žmona Margo; 7 anūkai: Algis su žmona Rhonda, Kęstu
tis, Valerija Rutherford su vyru Alen. Renata, Paulius, Ann 
ir Andrew; 4 proanūkai; brolių vaikai Lietuvoje Klementina 
Virokienė su šeima, .'ustinas su šeima, Laima Venienė su 
šeima, Salomėja Valinskienė su šeima ir Vita Vizgirdaitė; 
Kanadoje: Julija .Jakienė, Albina Styrienė su seimą, Zosė 
Rickienė su šeima. Aldona Paukstaitienė su sūnum. Natali
ja Kisunienė su šeima ir Antanina Pliurienė su šeima: 
Amerikoje: Joną* su žmona Juze ir jų dukra Joana, Juozas 
su žmona Maryte, .lustinas su žmona Jane ir šeima bei kiti 
giminės, d rauge :r pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Fondui. I .ietuvių Bendruomenei ir 
Šakiečių klubui 

Kūną. DUS pašarvotas Daleiden Mortuary. 220 No. 
Lake. Aurora, Iii. nuo 6 iki 8 v.v. ir penktadienį Petkaus 
Marųuette kopiyou. . 2533 W. 71 St., nuo 6 iki 9 v.v. 

laidotuvės į\yk« šeštadienį, kovo 28 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į 9wt M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir sūnūs. 
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. kovo mėn. 26 d. 

A . | A . 
JUOZUI VAILOKAIČIUI 

minis, giliu liūdesiu i šgyvenan t atsiskyrimą, žmoną 
JULIJĄ, dukterį ARILDĄ su šeima, gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Kun. Mykolas Kirkilas 
Vanda ir Gediminas Balukai 
Antanina ir Jaunutis Dagiai 
Birutė Jasaitienė 
Nina ir Jonas Jurkšaičiai 
Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Jieua ir Vytautas Kasniūnai 
Julija ir Vytautas Kasniūnai, Jr. 
Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Marija ir Bronius Krištopaičiai 
Leonas Nekus 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Elda ir Alfonsas Rundzaičiai 
Marija Vilutienė 
Birutė Žemaitienė 

A.tA. 
ONA C. SKEVER 

( S T E P H E N S ) 

Gyveno ducagoje, Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m kovo 25 d. 9 vai. ryte, sulaukusi 74 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai: Bruno ir Peter 

Skever, brolio duktė Joyce Bikneris su vyru Arthur ir jų 
vaikai Melanie Lorianne, -James ir David bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Pirmyn chorui. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette, 2533 W. 71 St.. 

koplyčioje, ketvirtadienį nuo 6-9 v.v. ir penktadienį nuo 3 iki 
9 v.v. 

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, kovo 28 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę broliai . 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71st St. 

Chicago, 1L 60629 

3124714424 

Bilietų kainos: 
parteryje 

15, 10 ir 6 dol. 
balkone 

12 ir 5 dol. 

DRAUGO KONCERTAS 
1987 m. kovo mėn. 28 d., 7:00 vai. vak. 

Marijos mokyklos auditorijoje, 
67th & So. California Ave. 

SOLISTAI 

Diana Vyteli, Aldona Stempužienė, 
Antanas Pavasaris, Algirdas Brazis 

PRIE FORTEPIONO 
Robertas Mockus 

Programoje 
lietuvių ir 

tarptautinių 
kompozitorių 

kūriniai 

Kviečiame 
visus ir iš visur 

dalyvauti 
koncerte 

A.tA. 
Petronėlė Brazaitis 

Gyveno Chicagoje. Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. kovo 24 d. 6:25 vai. ryte. sulaukusi 84 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 64 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Estelle 

Schlips su vyru Harold ir -Jeanne Pozulp su vyru Raymond: 
7 anūkai: Carolyn. Marilvn, Harold Schlips; Kenneth, Keith 
su žmona Penny. Kevin su žmona Mary. Kėny su žmona 
Julie Pozulp; 9 proanūkai: Heather, Jeremy, Trina Maria, 
Joshua. Keith, Kristen, Alexandra. Kerry, Cassandra 
Pozulp ir kiti giminės, draugai ir pažįstami Uetuvoje ir 
Amerikoje. 

Velionė buvo a.a. Kazimiero Brazaičio žmona. 
Priklausė Marąuette Parko lietuvių namų savininkų 

organizacijai. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette. 2533 W. 71 St., 

koplyčioje, ketvirtadieni nuo 2 iki 9 v.v. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 26 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusios dukterys su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus. Tel. 476-2345. 

Nepriklausomos Lietuvos Dramos teatro aktorei 

A.+A. 
ZUZANAI VENCLAUSKAITEI 

minis, užjaučiame jos brolį, leitenantą KAZIMIERĄ 
VENCLAUSKĄ. seserį aktorę NELĘ VENCLAUS-
KAITĘ-APEIKIENĘ ir jų šeimas. 

Su tikra pagarba, 
jūsų kaimynai iš Skuodo, 

Bronius, Monika ir Gintautas Burbai. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 Wes t 71 S t . , C h i c a g o 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50th A v.. C i ce ro 
Te l e fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 VVest 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 -1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . , P a l o s Hil ls , I l l ino i s 

Te l . - 9 7 4 - 4 4 1 0 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. kovo mėn. 26 d. x „Rugys — duonai , li
n a s — pin igams" — tai šio 
penktadienio vakaronės tema 
kurią pristatys inž. Kazys 
Pabedinskas. Vakaronė įvyks
ta kovo 27 d. penktadienį, 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 

x Krikščionybės jubilie
jaus laimėjimų šaknelių grą-

f . M . . . .- posėdyje. Posėdyje bus aptarti ž i n i m o a m i n a s , anksčiau 
x J a u n i m o Mišios, ruošia- p a 8 k u t i n i e j į Pasiruošiamieji p a 8 k e ib tas kovo 15 d., pra

mos Chicagos studentų atei- darbai rengiant septintąją kul- tęsiamas nes traukimas bus 
d ž T ^ V 1 ? val^vak11 Šv? M ' Ū r ° " * " * š v ? n * ; . ^ e n t ė balandžio d. Bilietų šak-

x Ingr ida Bublienė, JAV 
LB Kultūros tarybos pir
mininkė, šiandien, kovo 26 d . 
atvyksta į Chicagą ir daly
vaus Vidurio Vakarų LB apy
gardos valdybos ir Premijų 
Šventės rengimo komiteto 

bus balandžio 4 d. šeštadienį. n e l e s p r a Š 0 me grąžinti prieš ^ j o * « s z ^ r s ^ 6 : 3 ° v a i - v - j a u m m° centr° b a i a n d ž i ° " a *»° ad^u: 
bažnyčioje Marąuette Parke, ^ ^ 0 ^ s a l ė j e V is i kvie- Lietuvos krikščionybės iubi 
Po Mišių bus vaišės ir pabend- č i a m i p a g e r b t i m Q s ų k ū r ė j u s Highland Blvd., 
ravimas parapijos salėje. i a u r e a t u s . Visas lietuviškas jaunimas 
yra maloniai kviečiamas šioje 
jaunimo šventėje dalyvauti. 

x J A V LB Vidur io V a k a 
rų a p y g a r d o s metinis suva
žiavimas bus balandžio 26 d., 

x Romeo ir Ju l ia — video 

Brooklyn, N.Y. 11207. 

x Mokiniai, kur ie pla-
baletas su Nurejevu Alvudo n u o j a kitais mokslo metais 
pažmonyje Lietuvio sodyboje važiuoti į Vasario 16 gimn. 
šį sekmadienį nuo 2 v. p.p. m o k y t i s , jau dabar prašomi 
Kun. Juozo Juozevičiaus žo- k r e i p t i 8 j Vasario 16 gimnazi-
dis ir palaiminimas telefonu j ą a ( j r e s u : Direktorius A. 

Šmitas, Privates Litauisches sekmadienį, 8:30 vai. ryte Jau- Gydytojo atsakymai į sveika- gį 
nimo centro mažojoje salėje. t o s r e i k a l u paklausimus. Gail. Gvmnasium, 6840 Lampert-
Suvažiavime dalyvaus visų s e 8 e r s Elenos Peržinskienės heim-Huettenfeld 4 West 
apylinkių valdybos, kontrolės p r a n e š i m a s apie sveiką mais- Germany telef. 06256-322. 
komisijos apylinkių rinkti tą. Kraujospūdžio matavimas. l v a i r ias informacijas teikia ir 
atstovai ir LB nariai. Alvudo gėrybėmis pasivai- P L B Vasario 16 gimnazijai 

. . T ,T . . šmimas. Visi laukiami. r e m t i k o mi t e to pirmininkas 
x K u n . J u o z a s V a i š n y s K a r o H g M U k o v a i t i s 6 7 4 3 s 

kalbės tema ,,Gyvoji knkš- x „L ie tuvos Kata l ikų Rockwell, Chicago, IL 60629, 
čioniškoji dvasia Sv. Antano B a ž n y č i o s K r o n i k o s " tel 312—737-6245 
parapijos mokyklos patalpose įgtraukas ir poeziją skaitys 
sekmadienį, kovo 29 d., po yi tas Laniauskas Kronikos 15 

Skautų Kaziuko mugėje Jaunimo centre. Iš kairės Seserijos Vyriausia Skautininke v. s.S. Ged
gaudienė, A. Rauchas, A. Izokaitienė, Brolijos Vyriausias Skautininkas v.s. K. Matonis. A. Klei-
zienė ir Iietuvos gen. konsulas Vaclovas Kleiza. Nuotr. J . Tamulaič io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
m. sukakties minėjime balan
džio 5 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centro salėj. Bus giesmių ir 
dainų koncertas ir po prog
ramos užkandžiai kavinėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

10:30 šv. Mišių. Paskaitoje jis 
konkrečiai iškels, kaip toji 
dvasia reiškiasi ne svarsty
mais, o konkrečiu gyvenimo 
būdu, darbais. Taip pat duos ir 
istorinę perspektyvą, apibū
d indamas ir tokį kaip nepri
klausomoje Lietuvoje iškilusį 
pasauliečių Gyvosios Dvasios 
judėjimą. Šis pašnekesys yra 
a n t r a s i s Cicero Atei t ies 
sambūrio ruošiamų gavėnios 
seminarų. Rengėjai kviečia ne 
tik parapiečius, bet ir svečius 
atvykti šiam gavėniniam atsi
gaivinimui. 

x K a i m o m u z i k a n t a i gros. 
o jaunimas šoks Žilvytį aukš
taičių vakaronėje. Lietuvių 
Tautodailės instituto Bostono 
skyriaus tautinių lėlių paroda 
bus at idaryta šį penktadienį, 
kovo 27 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Visi maloniai kvie
čiami. 

x J a n e S k a m i e n ė , Cicero % S t an ley Balzekas . J r . , 
lietuvių kolonijos gyventoja ir R a l z e k o U e t u „ ų knhūTOS 

x Lituanicos futbolo klu
bo metinis susirinkimas bus 
šį sekmadienį, kovo 29 d., 2 

PUTNAMO SESELIŲ 
RĖMĖJŲ VAKARIENĖ 

Seniai skelbtoji tradicinė 
vai. p.p. klubo patalpose, metinė Marijos Nekalto Pra-
2614 W. 69 St. Nariai, rėmė- sidėjimo seserų vienuolijos 
jai ir prijaučiantieji prašomi rėmėjų, Chicagos skyriaus, ku-
dalyvauti. Po susirinkimo bus riam pirmininkauja Salomėja 
vaišės. Endrijonienė, vakarienė buvo 

pereitą sekmadienį, kovo 22 d. 
x Ligonių sakramentas Susirinkus pilnai Jėzuitų 

bus teikiamas Šv. Antano koplyčiai žmonių 2 vai. kun. P. 
bažnyčioje Cicero, ketvir- Garšva atlaikė šv. Mišias ir 
tadienį, balandžio 2 d., 6:30 pasakė proginį pamokslą, 
v.v. Šis sakramentas priim- prisimindamas vienuolijos 
tinas ne tik mirties pavojuje įkūrėją arkiv. Jurgį Matulaitį, 
esantiems, bet ir visų, sergan- kuris greitai bus paskelbtas 
čių chroniškomis ligomis ar palaimintuoju, šv. Mišių metu 
kenčiančių nuo senatvės nega- skaitymus atliko ses. Paulė iŠ 
lių. Juo teikiamos malonės Putnamo, Povilas Norvilas, 
stiprina ne tik dvasiškai, bet kuris ir Mišioms patarnavo, 
dažnai ir fiziškai. Sakramen- prašymus — Aldona Prapuo-
tą teiks kun. Jonas Bacevi- lenytė. Mišių tietu nuošir-
Čius, pravedantis rekolekcijas džiai giedojo soi. Dana Stan-
Šv. Antano parapijoje kovo 31 kaitytė: Marija, Motinos 
ir balandžio 1 ir 2 d. Antra- malonės — B. Budrumo ir Ak, 
dienį ir trečiadienį rekolekci- mielas Tėve — J. Siniaus. 
jos prasideda 7 v.v. Vargonais palydėjo muz. 

Manigirdas Motekaitis. 

S. Endrijonienė visai salei kia patiems daugiau prisidėti, 
išdavė paslaptį, kad ses. Jau minėjau, kad namai yra 
Augusta Sereikytė jau yra 80 nupirkti ir atlikti reikiami 
metų ir pakvietė jai sugiedoti remontai su Kasos ir privačių 
Ilgiausių metų. Pirmininkė asmenų paskolom. Privačias 
trumpu žodžiu užbaigė vaka- paskolas, kurios siekia 20,000 
rienę, iškilmes ir padėkojo sve- dol., reikia tuojau grąžinti, o 
čiams bei pakvietė dar toliau banko paskola yra išdėstyta 
vaišintis ir kalbėtis. ilagamečiais mokėjimais. LB 

Viskas praėjo labai sklan- soc. reikalų vadovybė deda 
džiai, nenuobodžiai, be ilgų pastangas surinkti reikiamą 
kalbų, bet šeimyniškai, šiltai sumą pinigų ir išlyginti priva-
ir draugiškai. p g čias skolas. Be visuomenės 

pagalbos, ypač Chicap^ 'ietu-
vių, kurie šiais patarr ;nais 

P O P I E T Ė SU daugiausia naudoja rei-
D R . MINDAUGU kalinga suma neįmanoma 

VYGANTU surinkti. Taigi užpirkę namus 
ir juos pritaikę šiai paskirčiai, 

LB socialinių reikalų tary- dar kartą pakrapštykim<- savo 
ba, vadovaujama Danguolės pinigines ir likviduokime pri-
Valentinaitės, yra užpirkusi vačias skolas, kad vadovybė 
namus ir pritaikiusi vyresnio turėtų laisvesnes rankas mūsų 
amžiaus žmonių patarnavi
mams. Čia veikia soc. reikalų 
įstaiga, kurioje duodami įvai
riais klausimais nemokami 
patarimai ir patarnavimai. 
Kiekvienas galime savo prob-

patarnavimams. 
Lietuvių informacijai LB 

soc. reikalų taryba leidžia 
mėnesinį biuletenį „Pensinin
ką", įdomiai ir sumaniai reda
guojamą Karolio Milkovaičio. 

. x Chicagos Suvalkiečių Po pamaldų prisirinko pilna lemas atnešti į šią įstaigą ir su „Pensininke" apsčiai yra ži-
mažiausiai dešimties lietuvis- m u z į e j a u s steigėjas, buvo draugijos narių susirinki- Jaunimo centro didžioji salė, e i a dirbančiųjų pagalba jas nių apie sveikatą ir vyr. am-
icų organizacijų darouotoja. į š r m k t a s i r p a g e rb tas kaip mas bus kovo 27 d., penkta- kur buvo paruošti stalai. Suse- sutvarkyti ir numesti nuo savo žiaus žmonių kasdieninį užsi
ū k 1 0 3 Chicagos V aidilu- m e t ų pilietis. The Southwest dienį, 1 vai. p.p. Anelės Kojak dus pirmininkė S. Endri- Pečių. Antroje namo pusėje įsi- laikymą. Skelbiamos soc. 
tes teatrui, plat indama cilie- c o m m u r u t y Congress įteikė salėje, 4500 So. Talman Ave. Jonienė trumpu žodžiu pasvei- kūrė Seklyčia, kurioje veikia 6 reikalų tarnybos vykdomos 
tus į jo rengiamą naują pasta- - a m ž y m e n į s u į r a šu a t s į . Visi nariai kviečiami dalv- kino susirinkusius ir pakvietė dienas savaitėje valgykla, programos ir veiklos kalen-
t y m ą » • . - . - • + - . - - • 

centre. ' ^ ' ' ~ dėkodami už veiklų vadovavi- vauti. Po susirinkimo bus vai- vienuolijos provincijole ses. išskyrus trečiadienius, tau- dorius. Kursams ir įvairiems 

x Už a.a. J u o z ą Ki rve la i -
jo mirties metinėse, šv. 

mą prekyboje ir kaip įvairių šės. 
meno Šakų globėją bei mece
natą, taip pat humanistą. 

tį, jo mirties metinėse, šv. Pagerbimo kalboje buvo C'^Z'^'Č^C* Z'CJJZ seselių ir jų darbų rėmėjų, Antrame aukšte yra pavie 
Mišios bus laikomos Detroite, pabrėžta, kad S. Balzekas. Jr.. doiS atoiuntė25 do auka ?r J * * dėkojo vysk. V. Blizgiui, 
Šv. Antano parap. bažnyčioje daug pasidarbavo bendruo- ^ £ į į į Lietuvos generaliniam kon- f " ™ " * 

M « U n „ . »*.-,„* šului Vaclovui Kleizai ir jo kambariams šį šeštadienį, kovo 28 d., 10 menės gerovei, prisidėdamas 
vai. ryto. šeima prašo visus savo kultūriniu etniniu ir 
gimines, draugus ir pažįsta- visuomeniniu įnašu. 
mus prisiminti velionį savo 
maldose. 

<prJ x P a d ė k a . Mano mylimai 
mamytei Emilijai Rumšienei 

x U ž a.a. Oną R a z u t i e n ę . mirus Lietuvoje. širdingai 
minint jos 30 dienų ir už a.a. dėkoju savo draugams už 

Paulę tarti žodį. Ses. Paulė, tinh* audinių, gintaro ir me 
x I > Rimt* Pnnroo padėkojusi visiems susirinku- d ž l ° , meniškų dirbinių krau-

kienė Glendale N Y už s i e m 8 - atėjusiems pagerbti \uvele ir biblioteka-skaitykla. 
seselių ir iu darbu rėmėiu. 

niams asmenims 6 kambariai 
su trimis voniomis (dviems 
kambariams viena vonia), 

Žmonai, taip pat supažindino bendra virtuvė, valgomasis ir 
su seselėmis, atvykusiomis iš Poi ls io k a m b a r y s . Cia 

x Vaclovas Kuzmickas, Putnamo: ses. Augusta, ses. gyvenantieji gauna pilną išlai-
Waterbury, Conn., atsiuntė Dolores ir ses. Onute Mikai- kymą, patarnavimą ir švaros 
visą šimtinę ir pratęsė „Drau- laite. palaikymą, bet turi būti pajė-
go" prenumeratą 1987 metams Ses. Paulė savo kalboje &ūs save apsitvarkyti ir sugy-
su prierašu: ..Ryžto ir ištver- padėkojo Dievui už Amerikos v e n t i s u kaimynais. 
mės Jūsų dideliems darbams, laisvę, už sunkumus ir lai- Nutrūkus valdžios duotai Antaną Razutį, minint jo 9 pareikštas man užuojautas M e s g u J u r n i s » y . Kuzmickį mėjimus per 50 metų darbų soc. reikalų paramai, nemo 

dienų mirties sukaktį, šv. r a š t u - žodžiu n aukojusiems gabiame garbės prenumera- Amerikoje, už vienuolijos stei- kami patarnavimai ateityje toje negąsdino klausytojų, vis 

pramoginiams bei kultūri
niams užsiėmimams vado
vauja Vida Gleveckienė. 

Dr. Mindaugo Vyganto pa
skaita „Akys" vyko kovo 18 d. 
Seklyčioje. Prisirinko pilnu
tėlės valgyklos ir bibliotekos 
patalpos. Vyr. amžiaus žmo
nėms regėjimas, kaip ir širdis, 
yra labai svarbūs ir visi tais 
kūno organais labai rūpinasi. 
Jaunas mokslininkas dr. M. 
Vygantas savo patirtį ir nau
jausią techniką gražia lietu
vių kalba perteikė gausiems 
klausytojams. Savo paskai-

Mišios bus atnašaujamos šv. Mišias už jos sielą. Ačiū 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, šešt.. 
kovo 28 d., 9:30 v.r. Prašome 
prisiminti juos savo maldose. 

(pr.) 

x 
lių 
autobu 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 

Katrvna Sodonienp 
(pr.) 

x KASOS — Lietuvių Fede
r a l i n ė s Kredito Unijos Mar 

torium. o už mielą auką ir gėjo arkivyskupo Jurgio Matu- gali susiaurėti, nes nebus pastebėdamas, kad prie dabar-
linkėjimus labai dėkojame. lai6o paskelbimą palaimin- įmanoma išlaikyti nusi- tinės technikos ir naujausių 

tuoju, kurį ir jos dabar galės manančių žmonių kadrą, išradimų daug akių ligų, ypač 
x Po 7 dol. a ts iuntė aukų ne tik sekti, bet ir garbinti. Labdaringos organizacijos ir kataraktas ir glukoma laserio 

už kalėdines korteles ir kalen- Vysk. V. Rrizgiui sukai- valdžios pašalpas teikiančios pagalba yra sutvarkomos. Po 

dienį, kovo mėn. 31 dieną, abu 

A R A S 
Itengiame i r taisoma visu rūšių 

STOGUS 
Su aukštu patyrimu, esame 

iiprirausti. Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIKI.A 

737 1717 
arba tarp 10 \.r. ir 8 v.v. 

Tol IU <*T>5 

kas Zeikus. A. Viržintas. Norvilienės paruoštą vaka-
Anastazia Sema, Teodora rienę, pyragus ir kavą. Po 
Penikas, Lydia Mingela. Anta- vakarienės pirm. S. Endri-

, nas Vitkauskas. J. Jusevičius, Jonienė perskaitė seselių vie-
Antanas Urbonas. Vito nuolijos darbams didžiųjų 

x { „ D r a u g o " koncer tą , Lizauskas. J. Klovinskis. aukotojų pavardes ir pakvie-
kuns bus kovo 28 d. šeštadie- Antanas I>embertas. VA Erin- tė ses. Onutę Mikailaitę paro-
nį. Marijos aukštesniosios mo- gis. Irena Simonaitis. E. J. dyti populiariai vadinamų 
kyklos auditorijoje Chicagoje, Kačinskas. Uršulė Majaus- Putnamo seselių darbų 50-ties 
bilietus galima įsigyti Gifts kas. Vladas Račkus. Z. Vierai- metų laikotarpy skaidres. 
International — N.J. Vazne tis, L Bichnevičius, Pranas Ses. Onutė Mikailaitė rodė 
lių prekyboje. 2501 W. 71 St., (lustas. S. Adamonis. Z. Go- skaidres nuo išvykimo 1936 m. 
Chicago, 111. 60629. Tel. 471-» bis. Povilas OkinHnas. E. Zel- i§ Lietuvos iki dabartinių 
1424. ba. Vyt. Ramanauskas, J. įstaigų ir darbų, neužmirš-

(pr.) Raškauskas, Ona Ambrose, dama nei naujų namų, nei vai-
v * u * « * c D ( O I / T T r>A K Vindašius, Kaz. Salys, Va- kų darželių, nei senelių ir 

x NAMAMS PIRKTI PA- .. T ... , . • ir • u J I I I ..„ 
a „ A , A O . _ . le Toruiausmene. Kazimieras bedalių globos, nei savo var-
9KOLOS duodamos mažais 

71 St. Gifts International skyriai (Marąuette Parko ir Ci 
krautuvė yra kasdien atidary- c e r o ) b u s uždaryti 
t a nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
vak. Smetanos „Parduotosios 
Nuotakos" spektakliai bus 
balandžio 25 d., 7:30 vai. vak. 
ir balandžio 26 d., 3 vai. 
popiet. Telefonas, 312—417-
1424. 

mėnesiniais įmofcėjimaia ir 
pr ie inamais nuošimčiais 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road — Tel VI 7-7747 

Reiga. Povilas Petrikas, Ada go. Jos sklandus ir gerai 
Žemaitaitis, Aldona Urba, R. paruoštas aiškinimas buvo 
Memenąs, Viktoras Danėnas. tikrai maloni programa, ku 
Pranė Marcinkus, Romas rios neatsibodo žiūrėti, klausy-
Kasparas, Petras Misevičius ti ir laukti, kas bus toliau. 

(sk.) Visiems tariame ačiū. Skaidrių rodymo pabaigoje 

CHICAGOS 2INIOS 
FONDAS MOKYKLOMS 

IR MOKINIAMS 

Chicagos arkiv. kardinolas 
Bernardinas pradėjo organi
zuoti fondą, kuris padės 123 
pradžios ir 10 vidurinių katali
kų mokyklų, esančių netur-
tingesniuose rajonuose. Bus 
duodamos mokiniams stipen
dijos, padedama pakelti moky
tojų lygį, įvedamos specialios 
švietimo programos, parūpi
nama daugiau mokslo priemo
nių, jų tarpe ir kompiuterių. 

P A T R U L I U O S 
A U T O B U S U S 

Chicagoje 100 policininkų 
sutiko laisvomis nuo tarnybos 
dienomis patruliuoti 21 auto
busų liniją, saugodami nuo 
užpuolim '. Dar 67 policinin
ka i pat ru l iuos au tobusus 
s ava i t ga l i a i s . Susis iekimo 
vadovybė jiems atlygins už 
patruliavimo valandas . Tam 
skirta 5 mil. dol. Pernai metais 
autobusais važiavo 379,382,-
328 žmonės. Didesnių užpuoli
mų buvo 2,316, kas laikoma ne 
taip jau daug. 

Matome, kaip vyresnieji 
lietuviai domisi savo sveika
tos reikalais ir paskai tas gau
siai lanko. Vida Gleveckienė 
s u m a n i a i ir nuoširdžia i 
rūpinasi vyr. amžiaus lietu
viais ir suruošia įvairius 
užsiėmimus. Čia vyksta mar
gučių marginimo klasės (M. 
Gotceitienė), dainų ir giesmų 
popietės (F. Stroliaj, anglų kal
bos, mezgimo, estradinių šo
kių pamokos. Šachmatininkai 
ir net kortuotojai randa prie
globstį Seklyčioje. 

Sveikatos reikalai taip pat 
neužmiršti ir teikia pagalbą 
šie gydytojai: dr. L. Seibutis, 
dr. J. Kižys, dr. E. Vižinas, dr. 
L. Sidrys, dr. R. Povilaitis ir 
dietininkė E. Lietuvninkietiė. 

Taigi visiems renginiams ir 
kursams reikalingi patyrę 
žmonės, kad būtų išnaudoja
mas laikas ir teikiama pagal
ba. Remkime ir naudokimės 
soc. tarnybos teikiamais pata
rimais. 

LB soc. reikalų tarybos 
vadovei D. Valentinaitei ir 
užsiėmimų vadovei V. Glevec-
kienei esame dėkingi už rūpes
tį vyr. amžiaus lietuviais. 

A. Juodvalkis 

G A R B I N G A S 
MUZIKAS F . STROLIA 

Cicero ilgus metus veikė tau
tinių šokių grupė „Žilvytis", 
kurio daugumą šokėjų sudarė 
skautės-tai. Man teko ilgesni 
laiką būti Cicero skautų tėvų 
komiteto pirmininku. Mes kas
met rengdavome pobūvius ir iŠ 
gauto pelno vykstantiems į 
vasaros stovyklą skautams 
stengdavomės apmokėti bent 
pusę stovyklapinigių. 

Tuose parengimuose dažnai 
meninę programą atlikdavo 
tautinių šokių grupė „Žil
vytis". Kartą tokiame paren
gime nebegalėjo dalyvauti 
„žilvyčio" akompaniatorius. 
Prisiskambinau muziką Faus
tą Strolią. išaiškinau susi
dariusią padėtį, jis man ir 
sako: „Šiandien mano vestu
vės, bet jeigu jau tokia beda, 
pa skambink m a n vėliau, 
pasakyk tikrą laiką, ir aš 
atvažiuosiu su akordeonu". 
Bet mes radome kitą išeitį ir 
muziko F. Strolios vestuvių 
dieną nebevarginome. 

Labai džiugu, kad šiemet 
muzikos premija yra paskirta 
tokiam garbingam muzikui F. 
Stroliai. 

S. Paulauskas 

JAV LB socialinių reikalų Seklyčios darbuotojos P* kairės: Dan
guolė ValentinaitA, Nijolė Kalvaitionė ir R. Podienė. 
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