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Socialdemokratų referendumas
gali likti tik sumanymu
Vilnius, rugpjūčio 9 d.
(BNS) — Likus porai savaičių
iki nustatyto termino pabai
gos, socialdemokratams trūks
ta dar daugiau kaip 100,000
referendumui prieš strategi
nių įmonių privatizavimą su
rengti reikalingų rėmėjų pa
rašų.
Partijos atsakingasis sekre
torius Arvydas Akstinavičius
tvirtino, kad dar įmanoma su
rinkti visus 300,000 reika
lingų parašų, nes kaip tik da
bar rėmėjų ieškoma itin ak
tyviai, parašų rinkėjai vaikšto
po namus ir įstaigas.
Tačiau akivaizdus faktai liu
dija ką kita — tokio aktyvumo
imtasi jau prieš dvi savaites,
bet per jas pavyko surinkti tik
maždaug 20,000 parašų.
Referendumo
organizato
riams reikia surinkti dar dau
giau, nei įstatymo reikalauja
mus 300,000 parašų. Praktika
rodo, kad maždaug kelias
dešimt tūkstančių jų Vyriau
sioji rinkimų komisija pri

pažįsta negaliojančiais. Be to,
darbą reikia baigti dar prieš
galutinį terminą ir patiems or
ganizatoriams spėti patikrinti
surinktus parašus.
Per septynerius nepriklau
somybės metus Lietuvoje bu
vo surengti 8 referendumai.
Tačiau referendumo iniciato
rių lūkesčius jie pateisino tik
du kartus, kai buvo spren
džiami ne kuriai nors visuo
menės grupei, bet visai tautai
aktualūs klausimai — dėl so
vietų kariuomenės išvedimo
bei Konstitucijos patvirtinimo.
Kai kurių strateginėmis lai
komų įmonių privatizavimą
pradėjusi
vyriausybė yra
išplatinusi visuomenės apk
lausos rezultatus, pagal ku
riuos socialdemokratų referen
dumą dalyvautų tik 40 pro
centų rinkėjų. Pagal Referen
dumo įstatymą, jis laikomas
neįvykusiu, jeigu jame dalyva
vo mažiau nei pusė balso teisę
turinčių piliečių.

Karo nusikaltėliai turėtų būti
teisiami
Vilnius, rugpjūčio 8 d.
(BNS) — Lietuvos Seimo
Žmogaus ir piliečio teisių bei
tautybių reikalų komiteto pir
mininkas Emanuelis Zingeris
teigia, kad Lietuvos genera- ,
line prokuratūra pasiekė „es
minį persilaužimą", tirdama
žydų genocido II pasaulinio
karo metais įtariamo Aleksan
dro Lileikio bylą.
Seimo narys sakė, kad šio
mis dienomis gavo Genera
linės prokuratūros atsakymą į
savo paklausimą, ir jame nu
rodoma, jog iš esmės yra baig
tas parengtinis tardymas bau
džiamojoje byloje dėl A. Lilei
kio nusikalstamos veiklos Lie
tuvoje 1941-1944 metais. Tuo
metu jis vadovavo saugumo
policijos Vilniaus apygardai,
kuri buvo pavaldi nacistinės
Vokietijos okupacinei valdžiai
ir vykdė jos nurodymus,
padėdama jos specialiosioms
tarnyboms atlikti tiesiogines

JAV kariškiai
moko Lietuvos
jurininkus
Vilnius, liepos 31 d. (Elta)
— Ketvirtadienį į Lietuvos
uostamiestį su dviejų savaičių
darbo vizitu atplaukė JAV pa
trulinis laivas „USS Thunderbolt" ir jį lydintys du greitaei
giai laivai.
Jau antri metai į Lietuvą at
vykstantys amerikiečių kariš
kiai bendruose mokymuose
dalijasi patirtimi su Lietuvos
jūrų pajėgomis.
Ir Sių laivų komandos kartu
•u Klaipėdos 7-uoju Dragūnų
pamario gynybos batalionu ir
Lietuvos karinėmis jūrų pajė
gomis surengs bendrus moky
mus, kurių metu vyks desanto
išsilaipinimo į krantą, šau
dymo, pakrantės gynybos ir
kitos operacijos. Taip pat vyks
teoriniai mokymai.
JAV patrulinis laivas kartu
su Lietuvos karinėmis jūrų
pajėgomis šiemet dalyvavo
tarptautiniuose mokymuose
,BALTOPS'9'r. Pasak laivo
vado, komandoro leitenanto
Brad V/illiamson, šis jų vizitas
į Klaipėdą — puiki galimybė
sustiprinti mokymuose už
megztus ryšius, bendrai tobu
linti karinius įgūdžius.

Nr. 154

ŠEŠTADIENIS - SATL RDAYv RUGPJŪTIS — AUGUST 9, 1997

<Kaina 75 c.

naujienos

(Remiantis DPA, Reuter, BNS. INTERFAJC, ITAR-TASS. BelaPAN, RIA žinių
agentūrų pranešimais.

Minskas. JAV Senato patvirtintas naujasis Amerikos amba
sadorius Minske Daniel Speckhard mano, jog „šiandien yra
tikra grėsmė, kad Baltarusija taps diktatūrinio režimo vals
tybe". Tokią nuomonę, kaip pranešė Amerikos ambasados Bal
tarusijoje spaudos tarnyba, diplomatas pareiškė JAV Senate,
pažymėdamas, kad „kol kas tai neįvyko".
Maskva Per pilietinio protesto akciją 4 milijonai Rusijos
piliečių pasirašė reikalavimą, kad .atsistatydintų B. Jelcinas,
kad būtų pakeistas valstybės socialinis ir ekonominis kursas,
sudaryta valstybinių tikslų siekianti vyriausybė ir įsteigta val
stybinė televizija. Tai penktadienį pareiškė Rusijos komunistų
partijos ir Rusijos liaudies patriotinio judėjimo vadas Genadij
Ziuganov.
Briuselyje buvo paskelbta, kad pradedama įgyvendinti ben
dra NATO ir jo bendradarbių iniciatyva parengta nauja pro
grama „Mokslas taikai" (MT). Kaip penktadienį pranešė
NATO spaudos tarnyba, naujosios programos tikslas — padėti
sąjungos bendradarbėms vykdyti rinkos reformas, stiprinti so
cialinę ir ekonominę infrastruktūrą, kurti ekologiškai švarius
Liepos 11-13 d. Palangoje vyko Ateitininkų konferencija, kurioje dalyvavo užsienio lietuvių Ateitininkų federaci
gamybos barus. Teisę gauti lėšų iš MT fondo turi visos NVS
jos nariai, sendraugiai, keli studentai-ateitininkai ir ateitininkų sąjungų atstovai.
Nuotr.: (pirmoje eilėje sėdi iš kaires) konferencijos dalyviai — sendraugių pirmininkas dr. Vincas Rastenis, valstybės, Baltijos valstybės, taip pat Albanija, Bulgarija, Ven
buvę Federacijos vadai — dr. Adolfas Darnusis ir dr. Petras Kisielius bei konferencijoje išrinktas Ateitininkų Ta grija, Makedonija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir
Čekija. Iš fondo bus dalinai finansuojami bendri su NATO ben
rybos narys Feliksas Palubinskas.
•
dradarbėmis dvišaliai ir daugiašaliai projektai. Finansavimas
Hutchinson. Tarp pasirašiu truks nuo 3 iki 5 metų.
Talinas. Estijos saugumo policijai 1992 metų vasarą pavy
siųjų buvo Senato daugumos
vadovas iš Mississippi Trent ko nupirkti dalį KGB agentų kortelių ar jų kopijų, susijusių,
Lott ir mažumos vadovas iš kaip manoma, su 500 agentų, trečiadienį pranešė didžiausias
Estijos laikraštis „Postimees". „Kaip valstybės valdžia gavo šią
South Dakota Tom Daschle.
medžiagą, komentuoti negaliu. Galiu užtikrinti tik viena —
Holokausto
aukoms
iš
Rytų
Vašingtonas, rugpjūčio 8 venantiems Waffen-SS ir kitų
saugumo
policija neturi dokumentų, kurie keltų abejonių dėl
Europos
ir
buvusios
Sovietų
d. (Reuter-BNS) — 83 JAV se karinių nacių organizacijų ve
kurių
nors
pareigūnų priesaikos", sakė saugumo policijos ge
Sąjungos,
skirtingai
nei
Va
natoriai pasirašė laišką Vokie teranams mokamos dosnios
neralinis
direktorius
Juri Pihl. Saugumo policijos turimi doku
karų
valstybėse,
Vokietijos
vy
tijos kancleriui Helmut Kohl, „karo aukų pensijos".
mentai,
matyt,
yra
apskaitos
kortelės, kurias KGB pildė kiek
riausybė
nemoka
jokių
pensi
protestuodami prieš „užsitę
Laiškas buvo nusiųstas li
susį" jo vyriausybės atsisa kus savaitei iki planuojamos jų, teigiama laiške. Be to, pri vienam užverbuotam agentui, nurodydama jo vardą ir slapy
kymą išmokėti pensijas tūks žydų vadovų kelionės į Boną, duriama: „Jūsų vyriausybė vardį.
Minskas. Praėjusių metų pabaigoje Baltarusijos Aukščiau
tančiams pagyvenusių Holo kur, delegacijos teigimu, pas neseniai patvirtino, kad dau
kausto aukų, gyvenančių Rytų kutinį kartą bu* bandoma įti giau nei 3,000 įvairių nacių siosios Tarybos pirmininko Semion Šareckij pareikšti būgšta
Europoje ir buvusioje Sovietų kinti Vokietijos vyriausybę karinių pajėgų ar jų padalinių vimai, kad valstybei iškilo fašizmo grėsmė, pasitvirtino, sako
veteranų Jungtinėse Valsti ma penktadienį Minske per nevalstybines informavimo prie
Sąjungoje.
keisti savo politiką.
jose
gauna tokias pensijas. Vo mones išplatintame straipsnyje „Kol nevėlu, reikia 'skambinti
Laiške senatoriai išreiškė
Senatorių laišką parengė
kietijos
įstatymai leidžia to visais varpais!' ". S. Šareckij yra įsitikinęs, jog kiekviena diena,
susirūpinimą, kad aukos ne Connecticut
demokratas
kias
privilegijas
valstybėje su nugyventa po prezidento Aleksandr Lukašenko įvykdyto vals
gauna pensijų, kai tuo tarpu Christopher
Dodd ir Texas
teikti
net"
nacių
karo nusi tybės perversmo, kai per referendumą buvo priimta nauja pre
„šiose valstybėse ir kitur gy respublikonas Kay Bailey
kaltėliams".
zidento valdžią sustiprinanti Baltarusijos Konstitucija, patvir
tina, kad respublikoje įsigali totalitarinis režimas. Jo nuo
Nevyriausybinės mone, darantis paprasto žmogaus įspūdį A. Lukašenko vykdo
griežtai apgalvotą „specifinės slaviškos atmainos fašizmo at
organizacijos siekia gaivinimo politiką".

JAV senatoriai prašo
Vokietijos kancleri padėti
Holokausto aukoms

funkcijas — taip pat ir sunai
kinti Lietuvos žydus.
Pasak E. Zingerio, genera
linė prokuratūra, vadovauja
ma balandžio mėnesį paskirto
naujojo generalinio prokuroro
Kazio. Pėdnyčios, išjudino
šiuos dvejus metus „nekvali
fikuotai vilkintos" bylos ty
rimą, dėl ko, jo nuomone, Lie
tuva patyrė milžiniškų politi
nių nuostolių tiek „ugdydama
lietuvių jaunąją kartą, tiek
tarptautinio prestižo prasme".
Seimo narys užsiminė, kad A.
Lileikio bylos neatsakingas
vilkinimas galėjo tapti viena
iš priežasčių, dėl kurios Euro
JAV finansinės
pos Komisija nerekomendavo
Maskva. JAV generolas John Shalikashvili paragino Abcha
pradėti derybų su Lietuva dėl
remet
tvirtinimu,
A.
Luka
Vilnius, rugpjūčio 8 d.
ziją taikiai išspręsti konfliktą su Gruzija. Jis patvirtino, kad
paramos
stojimo į Europos Sąjungą.
(BNS) — Lietuvos preziden šenko daro spaudimą tardyto
Vašingtonas pasiruošęs padėti apmokyti Gruzijos kariškius.
Vilnius, rugpjūčio 8 d. Rusijos taikdarių buvimo šiame Juodosios jūros regione termi
Seimo nario teigimu, proku tūra pasirengusi rimtai išna jams.
Kadangi formali dingstis (BNS) — Per šimtą nevyriau nas baigiasi rugpjūčio 1 d. Tačiau armija kol kas nebus išvesta.
ratūros medžiaga įrodo, kad grinėti Minske sulaikyto Rusi
iškelti
baudžiamąją bylą buvo sybinių Lietuvos organizacijų Rusijos prezidentas Boris Jelcin išreiškė ketinimą suvesti kon
jos
visuomeninės
televizijos
yra septyni įvairiais nacių
incidentas
Baltarusijos ir Lie- - panoro varžytis dėl JAV finan fliktuojančias šalis, kad šios pasirašytų sutartį, garantuojančią
ORT
žurnalisto
Pavel
Šeremet
okupacijos metais A. Lileikio
tuvos
pasienyje,
P. Šeremet sinės paramos savo projek taiką ir teritorinį regiono stabilumą. Shalikashvili, Varšuvoje
motinos
pagalbos
prašymą.
pasirašyti dokumentai, ku
motina
kreipėsi
į
prezidentą tams, kuriais siekiama daryti gimęs gruzinas, paneigė Gruzijos spaudos pranešimus, kad at
„Turėsime
labai
atidžiai
įsigi
riais nacistinė saugumo polici
sistatydinęs iš dabartinių pareigų galėtų užimti Gruzijos gyny
ja perdavė ypatingajam būriui linti ir visapusiškai išnagri Algirdą Brazauską, kad jis įtaką įstatymų leidybai.
sušaudyti 75 -žydų tautybės nėti šią problemą, nes tai susi prašytų tardymą perkelti į
Tokią paramą maždaug de bos ministro postą.
Lietu vos piliečius. Vienas iš ję su tarptautine politika", Lietuvą. Ji vylėsi, kad „kom šimčiai organizacijų suteiks
Izraelis. Rusiškomis „Katiuša"7 raketomis Libano partizanai
pasmerktųjų liko gyvas. Be to, sakė BNS prezidento raštinės petentingos Lietuvos instituci JAV Tarptautinės plėtros
nustatyta, kad A. Lileikio pa vadovo pavaduotojas Antanas jos objektyviai ištirs bylą ir agentūra (USAID). Jos Depenktadienį anksti ryte apšaudė miestą, kuriame gyvena
22,000 žmonių, šiaurės Izraelyje, nesunkiai sužeisdami vieną
teismas paskelbs teisingą
sirašytu dokumentu buvo Valys.
mokratijos tinklo (DemNet) moterį ir apgriaudami sinagogą.
nuosprendį".
suimti ir keli žydus gelbėję lie
Rusijos naujienų agentūra
programą Lietuvoje įgyven
Lietuvos vyriausybė šią sa dina JAV Baltijos fondas.
tuviai.
Interfax pranešė, kad į Lietu
Maskva. Apgadintos kosminės stoties „Mir" ateitis dabar
vaitę atmetė Baltarusijos tvir
Fondo programų asistentė yra dviejų kosmonautų remonto įgulos, išsiųstos į vienintelį Že
Tačiau liepos 7 d. buvo gau vos prezidentą Algirdą Bra
tinimus, neva ORT žurnalistai
tos Valstybinės teisės medici zauską penktadienį kreipėsi buvo sulaikyti po Lietuvos pa Loreta Zakarevičienė sakė, mės postą kosmose, rankose. Nenukrypstant nuo pastarojo me
ORT
biuro
Minske
direkto
kad iki nustatyto termino — to nuolatinio remonto stotyje tradicijų, ketvirtadienį vykęs Ru
nos tarnybos prie Sveikatos
sieniečių pranešimo apie sie
apsaugos ministerijos atliktos riaus P. Šeremet, kaltinamo nos pažeidimą ir pažymėjo, rugpjūčio 8-osios — j juos sijos erdvėlaivio, gabenusio naująją įgulą, prisijungimas sukėlė
pakartotinio patikrinimo išva neteisėtai perėjus Baltarusijos kad Lietuvos pareigūnai netu kreipėsi daugiau nei 100 orga dvi naujas problemas. Kosmonautas Anatolij Solovjov. keturių
ir Lietuvos valstybinę sieną,
nizacijų. Pareiškimai oYl para skrydžių „Mir" stotyje veteranas, buvo priverstas nutraukti
dos, kad A. Lileikis serga ne
motina, prašydama padėti jos ri jiems priekaištų.
mos dar vis plūsta.
automatinį susijungimą ir turėjo savo „Sojuz" kapsulę sujungti
pagydomomis ligom iš ir nega
sūnui.
Iki spalio vidurio bus atrink su „Mir" rankiniu būdu, pranešė Skrydžių valdymo centras.
lima atlikti su kaltinamuoju
Vykstantiems
Baltarusijos prezidentas
ti geriausius projektus sukūrę Taip pat pranešta, kad sugedusios deguonies generavimo siste
tardymo veiksmų, nes bet
Aleksandr
Lukašenko,
nepai
į Lietuvą
kandidatai, kurie tiesiogiai, o mos bus neįmanoma pataisyti, kol rugsėjo pabaigoje kitu JAV
koks stresas gali išprovokuoti
Vilnius, rugpjūčio 8 d. taip pat per įvairias kampani erdvėlaiviu nebus atgabentos naujos dalys. Rusijos ir JAV pa
gyvybei pavojingas būsenas. sydamas tarptautinės visuo
Tokia išvada nebeleido tardy menės pasipiktinimo ir Rusi (BNS) — Šiltas savaitgalis jas ir akcijas siekia daryti reigūnai paneigė bet kokius nesklandumus susijungiant ar de
mui pareikšti A. Lileikui kalti jos spaudimo, nė neketina Lietuvoje vilioja tiek poilsiui įtaką Lietuvos įstatymdavys- guonies tiekimo sistemoje.
nimo ir jis tėra patrauktas paleisti į laisvę P. Šeremet bei gamtoje, tiek gausioms gatvių tei demokratijos plėtros, so
dar dviejų jo kolegų. L. Še- linksmybėms miestuose.
cialinės apsaugos, laisvosios
kaltinamuoju.
KALENDORIUS
* Krašto apsaugos minis
Lietuvoje pastarosiomis die rinkos ir gamtosaugos srityse.
E. Zingeris pažymėjo, kad bylos teisminį nagrinėjimą,
terijoje penktadienį buvo atsi
Rugpjūčio 9 d.: Romanas,
dar birželio mėnesį keturioli nes J e i šio garbaus amžiaus nomis nepastoviai debesuota,
sveikinta
su
buvusiu
JAV
gy
Virginija.
Jorūnas. Pilėnas.
ka įvairioms frakcijoms pri žmogus numirs, visiems lai daugiausia be lietaus. Oro * Finansų ministerijos
nybos
ir
armijos
atašė
pulki
Rugpjūčio
10 d.: šv. Lau
klausančių Seimo narių pri kams išliks faktas, kad Lietu temperatūra naktį būna 11-16 komisija nutarė, jog jungtinę
tarė jo pareiškimui, kuriame voje trūko valios pradėti teis C (53-61 F), dieną — 23-28 C 100 mln. JAV dolerių paskolą ninku leitenantu Ralph R. rynas, kankinys (mirė 258 m.
Lietuvai suteiks „J. P. Morgan Rhea. Ceremonijoje dalyvavo Romoje); Laurencija, Daina.
reiškiamas susirūpinimas, jog mo procedūrą prieš žmogų, (73-88 F) laipsniai šilumos.
Vandens temperatūra Toto Securities Ltd." Paskola bus Krašto apsaugos ministras Aiste. Laima. 1874 m. gimė
A. Lileikio bylos vilkinimas įtariamą prisidėjus vykdant
„duoda mūsų neprieteliams nusikalstamus nacių įsaky riškių ežere ties Trakais ir suteikta 3 metams. Finansų Česlovas Stankevičius, vicomi- pirmn>is Lietuvos prezidentas
Kauno mariose ties Birštonu ministerijai paskelbus kon nistrai Jonas Kronkaitis ir Po Antanas Smetona.
galimybe pasakyti, kad į An mus".
Rugpjūčio 11 d.: Šv Klara
trojo pasaulinio karo nelaimes
Prasidėjus naujai Seimo se penktadienį buvo 22 C (73 F), kursą paskolai gauti, buvo pa vilas Malakauskas, pranešė
žiūrime nerimtai".
sijai E. Zingeris sakė siūlysiąs Nemune ties Druskininkais — teikti devynių užsienio bankų KAM atstovė spaudai Minis (1194-1253): Tiburcijus, Zuza
Parlamentarai, tarp kurių ir pakeisti Lietuvos baudžiamąjį 21 C (70 F), Neryje ties Vilniu pasiūlymai. Finansininkai tei tras Č. Stankevičius, dėkoda na. Filomena, Pūtis. Porutė.
Seimo pirmininko pavaduoto kodeksą, kad jis būtų pritaiky mi — 20 C (68-69 F), Baltijos gia, jog ši paskola neturėtų mas už gerą bendradarbiavi 1935 m. Kaune prasidėjo pir
jas Andrius Kubilius, pritarė tas „karinių nusikaltėlių tei- jūroje ties Nida — 18 C (64-65 smarkiai padidinti valstybės mą, JAV pulkininkui leitenan masis Pasaulio Lietuvių Kon
tui R. R. Rhea įteikė kardą.
užsienio skolos.
gresas.
F) laipsnių šilumos.
raginimui pradėti A. Lileikio siminiam persekiojimui".

Minske sulaikyto ORT
žurnalisto motina kreipėsi į
Lietuvos prezidentą
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DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
metams
Vimetu 3mėn
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(U S) $110.00
$60.00
$4000
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo)..
~
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pastų
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00

SUSIPAŽINKIME SU SAS CV
Studentų Ateitininkų sąjun
gos dabartinę centro valdybą
sudaro: Vytas Žemaitaitis —
pirmininkas, Saulius Polteraitis — iždininkas, Danius Šilgalis — sekretorius, Jonas
Paulikas, Adriana Karkaitė ir
Kristina Sakutė — koordina
toriai įvairių projektų, o Ma
rius Tijūnėlis — koordinato
rius įžodžio programos. Štai
kaip jie save apibūdina, atsi
liepdami į „Iš Ateitininkų gy
venimo" redaktorės pakvie
timą pristatyti save visuome
nei.
Adriana K a r k a i t ė

Detroito ateitininkų šeimos šventėje, š.m. birželio 8 d
Tomas Janušis, Rimas Polteraitis ir Linas Polteraitis

Jonas Paulikas
kad įgyvendinti tuos mūsų
principus. Mano didžiausias
rūpestis, kad ateitininkai pa
sidarė kultūrinis laisvalaikio
praleidimas, o ne būdas gy
venti remiantis Dievo princi
pais.

Gyvenu Plymouth, Michigan. ir University of Michigan
studijuoju anglų kalbą. Esu
SAS CV-bos iždininkas, bet
taip pat prižiūriu SAS „web
page". Apsiėmiau pareigas,
nes norėjau sustiprinti savo
ryšį su lietuvybe. CV-bos

vių telkinyje Nelengva, nes
daug studentų yra. iškeliavę į
universitetų miestus, kuriuose
nėra daug lietuvių. Bet jei pa
grindas būtų sukurtas jų vieti
niuose miestuose, grįžę į na
mus studentai turėtų į ką
kreiptis. Turėdami elektroninį
paštą laikysim ryšius viens su
kitu. Reikia turėti gerus no
rus.
Turbūt didžiausias rūpestis
yra
pasidavimas.
Lengva
pradėti uždavinį pilna energi
ja. Sunkiau yra išlaikyti tą en
tuziazmą per ilgesnį laiką. Gy
vendami kituose miestuose,
valdyba žino, kad reikės
dažniau viens su kitu kalbėtis.
Reikia bandyti bendrauti su
draugais, kiek pajėgiame —
ragindami vienas kitą ir pa
dėdami vienas kitam.
Sudaryta valdyba yra labai
gera. Turim daug gerų idėjų,
entuziazmo ir įvairaus talen
Danius Šilgalis
to. Linkiu valdybai ištesėti ir
smarkiai dirbti!
Gyvenu Clevelande. Baigiau
I
studijas Cleveland State uni
Vytas Žemaitaitis
versitete
elektro-inžinerijos
bakalauro laipsniu. Tęsiau
mokslus tam pačiam universi
tete ir toje pačioje srityje
įsigijau magistro laipsnį.
Dabar sistemų inžinieriaus
pareigose dirbu Integrated
Mills Systems, Clevelande.
Esu ateitininkas visą savo
gyvenimą. Senelis, mama, tėtė
ir dėdės visi yra buvę įvairių
centro valdybų nariai. Augda
mas turiu daug gražių prisi
minimų iš Dainavos stovyklų.
Kai buvau jaunesnis, daug
metų buvau vadovas įvairiose
stovyklose. Clevelande keturius metus buvau jaunučių vadovas/padejejas.
Visuomet

16-tos gimnaziją Vokietijoje.
Daviau moksleivių įžodį Memingene, Bavarijoje. Ėjau sek
retorės pareigas.
Mano pareigos SAS CV-boje
apima dabartinių Kanados
studentų ateitininkų sąrašų
sudarymą, specialių programų
vykdymą ir Kanados/JAV atei
tininkų ryšių palaikymą. To
ronte aktyvių studentų ateiti
ninkų skaičius labai suma
žėjo, todėl SAS CV-ba maa
gera proga įsijungti į ateiti
ninkų veiklą ir geriau palaiky
ti ryšius su JAV ateitinin
kais.
Mano nuomone, SAS CV-bos
didžiausias rūpestis yra sudo
minti at-kus. įtraukiant juos į
ateitininkų bendravimus/su
važiavimus. Todėl mano parei
gos yra sugalvoti įdomias,
įvairias bei naujas programas
studentų savaitgaliams.

Gimiau ir gyvenu Toronte,
Kanadoje. Šį pavasarį baigiau
studijas University of Toronto
įsigydama Honours bakalauro
laipsnį iš prancūzų ir anglų
literatūros. Studijų metu lan
kiau ir Royal Conservatory of
Music Toronte. Dabartiniu lai
ku esu priešpaskutinėje voka
linių studijų klasėje. Šį rudenį
žadu tęsti post-baccalaureate
studijas muzikos terapijos sri
tyje.
Esu ateitininkė nuo vaikys
tės — priklausiau jaunučiams
ir moksleiviams. Keletą va
sarų vadovavau ne tik ateiti
ninkų, bet ir Kanados lietuvių
stovyklose. Moksleivių kuopo
je buvau pirmininkės, ryšinin
kės ir korespondentės parei
Saulius Polteraitis
gose. Dabartinės mano SAS- didžiausias
rūpestis
yra
CV pareigos apima reklamų/ sugrąžinti studentus prie atei
žinių paruošimą, specialių tininkų pagrindų. Didžiausia
projektų vykdymą ir Kanados/ kliūtis yra komunikacija tarp
JAV ryšių palaikymą.
studentu mokslo metų laike,
Šiuo metu (mano nuomone) bet su pagalba „E-mail" ir
CV-bos didžiausias rūpestis naujojo „web page". manau,
yra pritraukti ir paskatinti bus lengviau.
studentus ateitininkų veiklai.
Ypač Kanadoje, studentų atei
tininkų veikla sumažėjusi.
Naujus narius sunku sudo
minti. Didžiausia kliūtis yra
studentų studijoms išvykimas
iš Toronto: išvykę jie neranda
kitose vietose
ateitininkų
veiklos.

Vytas Žemaitaitis

Mano namai yra Los An
geles, California, bet Čikaga
tapo mano antrais namais.
Studijuoju University of Illi
nois, Urbanoje. Baigiau civili
nę inžineriją, o dabar siekiu
magistro iš „management".
Esu ateitininkas nuo vai
kystės. Pirmą kartą į stovyklą
Dainavoj važiavau būdamas
moksleiviu. Esu CV-bos pirmi
ninkas.
| Illinois atvykau studijuoti.
Gyvenant Californijoje būdavo

Danius Šilgalis

Jonas P a u l i k a s
Gyvenu Dovvners Grove, Illi
nois; studijuoju College of
DuPage. Dar neapsisprendęs
studijų srities — svyruoju
tarp „computer animation". fi
nansų ir medicinos.
Aš esu ateitininkas nuo
mažens. Mano dabartines pa
reigos centro valdyboje yra ko
respondento. Apsiėmiau šias
pareigas, nrs norėjau padėti
studentų organizacijai. Man
atrodė, kad daug kam nebuvo
svarbi ateitininkija ir jos prin
cipai, tai norėjau kaip nors
sustiprinti centro valdybą.

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Ft"*****

Nuotr Dr. Edv. M i s e v i č i a u s

Saulius Polteraitis

Adriana Karkaitė

studentų ateitininkų įzodj davė Edmundas Leparskas,

Kristina Sakute

Gimiau 1974 metų birželio
16 d. Gyvenu Toronte, Kana
doje. Šiais metais University
of VVestern Ontario įsigijau
psichologijos bakalauro laips
nį. Žadu dirbti firmos „Human
Resources" skyriuje.
Esu ateitininke nuo 16 metų
amžiaus, kai lankiau Vasario

bandžiau aktyviai įsijungti į
ateitininkijos gyvenimą.
Praėjusiame studentų „Zupersavaitgalyje" buvau išrink
tas SAS CV sekretorium. Ne
sijaučiau drąsiai. Savaitgalyje
Federacijos vadas Juozas Polikaitis įtikino mus visus „nebi
joti prisiimti atsakomybės".
Kadangi mūsų telkinyje stu
dentai neturi studentų sky
riaus, nutariau bent prisidėti
prie CV darbų.
Mūsų valdybą sudaro nariai
iš įvairių miestų. Tikimės
pamažu atgaivinti studentus
kiekviename didesniame lietu-

TRADICINĖS
STUDIJŲ DIENOS
DAINAVOJE
Tradicinės Studijų dienos
vyks rugpjūčio 29 — rugsėjo 1
d.. (Darbo dienos savaitgalis)
Dainavoje, Manchester, MI.
Kviečiame visus ateitininkus
ir jų draugus dalyvauti įdo
mioje akademinėje progra
moje, pasidalinti nuotaikomis
po Nepaprastos konferencijos
Palangoje, pasigrožėti rude
nėjančia Dainavos gamta bei
pabendrauti su seniai maty
tais draugais. Dėl registracijos
reikia kreiptis i Vakare Valai
tienę. 7215 S. Sacramento
Ave., Chicago, IL 60629, tel
773-776-1561.

sunku veikti su studentais
ateitininkais, išskyrus vasaros
metu. Kai apsigyvenau arčiau
Čikagos, draugai mane pris
tatė prie darbo. Mūsų valdyba
pasirinko metinę temą —
„Grįžkime prie pagrindų, ku
riant naują ateitį". Mūsų rūpes
tis yra pritaikyti ateitininkų
principus ir pagrindus prie da
bartinių laikų ir pasikeitimų.
Didžiausia kliūtis yra, kad
studentai yra išsisklaidę įvai
riuose miestuose ir seka įvai
rius veiklos kalendorius. Sun
ku visus suburti.

• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 4 JO, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, k* nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopija.

DR. JANINA JACKEVIČIUS
JOKŠA
6441 S. PUsMH Rd.. CNoago, IL
Raz. 708-422-7807
Kab. 77*582-0221
Valandos susitarus

DR. VIUJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Hutam, Brtdgevtaa. IL 60456
T a i 709 694 0400
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SBBUTIS

DAUAACEPELĖ.D.D.S.
DANUI GYDYTOJA
7915 W. 171 S t
TWey Park. IL 90477

INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. KadztoAv.
Vai antrd. 2-4 v.p.p. ir ketvd. 2-5 v.p.p.
Sestd pagal susitarimą
Kattnsfe) tat. 77S-77»-aa»

708-614-6871
Valandos pagal susitarimą

Marius Tijūnėlis
DR. DALIA JODWAUS

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ

(DANTŲ. GYDYTOJA
3 8 0 0 Hsgtaand A m , 8 a * . 2 0 1

DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Mato St
Maflaaon, IL 60443
Tai. 708-748-0033

gerves nuo Good Samarttan
Dotanara Grova, IL 6 0 6 1 6

Tat 630880-3113
Valandos susitarus

Valandos pagal susitarimą

DR.KENNETHJ.YERKES

DR.EUOUUŠLEUŠ
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1182 Wa0ar 8t, Lament, i . 80480
Tat 815-723-1864
7600W.Co»agabr.
Patoa Hatotfe, L 60463
Tat 708861-0010

DR. BOB DOKHANCHI
Dantų gydytojai
Pensnnkams nuoUda
4007 w . s> St.. Chieago. IL
Tst. 7 7 3 - 7 3 6 - M M
4 7 0 7 S. Olleart. La Oranga, IL
Tel 70«-3«2-44a7

Marius Tijūnėlis

DR. V. J. VASATTIENĖ
D A N T Ų GYDYTOJA
4 8 1 7 VV. 8 3 S t , Burbank, IL
Tel. 7 0 8 4 2 3 - 6 1 1 4
Valandos pagal susitarimą

JONAS V. PRUNSKJS, MD
TERH DALIAS PRUNSKJS.MD
iBsnots raki i raunant manuta
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių
ir kt vietų skausmo gydymo
specialistai
Chicago: 773-726-0800
East Dundaa: 847-551-1212
McHanry: 815-363-9595
Eik Grova: 847-718-1212
DR. RAMUNĖ UAOEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9386 S. Roberto Road
HtetoryHIHa
Tat. 708-598-2131
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago. IL 60652
Kab. tel. 773- 471-3300

1SSBS-1Z7 9L. Umonl. L StHSt
Pr*lauso Palo* Commgmly Hosp.taS'lv»< CrjJS M0«pitJI

Valandos pagal susitarimą
T a i . 706-257-2265

DR. K JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
G Y D O O D O S AUGLIUS, Ž A I Z D A S IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ V E N A S
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
6 1 3 2 S.Kadrta Ava., C N o a g o

INKSTU. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei cnirurgija
1 7 2 Schiller S t . , € l m h u r s t . IL 6 0 1 2 6
630-941-2809
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai 7 0 1 SU-1120

SURENDERLAL,M.D.
Specialybe • Vidaus ligos
7722 S. Kairia Ava.
Chicago, IL 60652
Tai. 773434-2123

Valandos kasdten. 4skyiua savaitgalius

Dantų gydytoja
82S S. Mannheim Rd.
VVaatcrtaaair, IL 6 0 1 5 4

T«L 706344-1694
Valandos'pagal susitarimą

DR. PETRAS KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
T a t 7 0 9 - 6 6 2 - 4 1 5 9 atsakomas 2 4 vai
1 4 4 3 S . 5 0 6 ) Ava., C i c e r e
Kasdien 1 v p.p. - 7 v.v
Išskyrus trečd ; Sestad 1 1 - 4 v.p.p.

bk. PLIHAS ZUOBA

Csvflhc Oayno.*, LTD.
8132 S. KadztoAve.
Chicago, L 60629

Tai. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMAUk, M.D.
Širdies Ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija
9830 S.RMpjetand Ava.
CrfeaVORMM.il 60415
Tai. 708-636-6622
4149 W. 63rd St.

Tai 773-735.7701
ARAS2UOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.

Tol. (630)627-0080

n

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kab. tai. 773*66-3166
Namų tat. 847-391-3772
6746Weet63rdS*aet
Vai pirmd ir ketvd 3 v.p.p - 6 v.p.p
Kitomis dienomis • susitarus

mmsmm ra

B o a r d Certified, Internal M e d i c i n e
V a l a n d o s jūsų patogumui
•~»y oroee Krrjsaaatonai ravaon
311 South
Ulhuartan Pfcua O t at CatJomai Ava.
CNoago, IL 60629

Tai 773471-7879
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 VV. 103 S t , O t * L t a n , IL
Pirmas apyl su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)

T64.706-422-6260

m AŠ. ėLivfčkAš
Dovmota G r o v a , * . 6 0 6 1 6

Tol. (630)4354120
bk

L

PŠJRŠIKIŠ

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.,Hk*ory Htlls, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tai. (706)608-4065
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3800 W.96 St Tai. 706-422-0101
Valandos pagal susitarimą
P i r m a d . 3v.p.p.-7v v., antr.12:30-3v.p.p.
treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p.
p a n k t a d . ir sastad. 9 v.r. - 1 2 v.p.p

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe- vidaus ir kraujo ligos

DR. JOVITA KERBUS
15300 VVaotAv*.
Ortond Porte
70*349-8100

M M M B ŠAUKUS

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
Tol. (706)742-0255
Valandos pagal susitarimą

valandos pagal susitarimą

DR DOMAS LAPKUS
Vidaus ir plaučių ligos

6440 S. Putaatu Road
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAUUUS

773-776*989 arba 773-469-4441

DR. r* tHAS V. KISIELIUS

Raz. 706-2460067 arba 706-2466661

EDMUNDAS V&NAS, M.D..S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6187 S. Arehar Ava. (prte AuoOn)
Tat 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAmS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
FAMILY MEDTCAL CUMC

DA.Š.DŠČKYŠ
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G E
N E R V U IR E M O C I N Ė S L I G O S
Kab. 7 7 3 - 7 3 6 - 4 4 7 7

DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.7981 Ava.. Hctoory H8h% IL

TOL (706) 5064101
Valandos pagal susitarimą

5540 S. PUaMtd Rd.

Tat 773-566-2602
Pirmd. 9 v.r - 7 v.v.
Antr., TreC. ir Penkt 9 v.r • 3 v.p.p.
K a t v d . 10 v.r. - 7 v v S a i t d ir kt
dienomis reikalingas susitarimas
S u m o k a m a po vizito.
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SAVE ATIDUOTI KITIEMS
Šio sekmadienio skaitiniai
prasideda liūdna gaida. Elijas
buvo taip nusiminęs, kad no
rėjo mirti. Šv. Paulius įspėja:
„Neliūdinkite Šventosios Dva
sios!" Pagaliau ir Evangelijoje
daugelis Jėzaus mokinių „ėmė
murmėti, nes Jėzus pasakęs:
Aš duona, nužengusi iš dan
gaus". Nusiminimas, nuliūdi
mas, murmėjimas — tai nėra
geri reiškiniai.
Žinoma, gali būti labai gerų
priežasčių nusiminimui. Be
abejo, Elijas jautė, kad jo nusi
minimas yra su pagrindu. Jis
buvo ką tik įvykdęs nuostabų
įrodymą, kad jis yra tikras
pranašas. Dievas išklausė jo
maldos, atsiųsdamas ugnies iš
dangaus, kad ji uždegtų jo
auką Dievui. Be to, Elijas
buvo išmeldęs iš Dievo lietaus,
kuriuo pasibaigė trejus metus
trukusi sausra. Bet, nepaisant
visų tų ženklų, jis turėjo bėgti,
nes, karalienei Jezebelei pa
reikalavus jo gyvybės, nei ka
ralius Ahabas, nei žmonės jo
negynė. Ir Negevo dykumoje,
kaip girdime pirmame skai
tiny (1 Karalių 19:4-8), at
sisėdęs po medžiu, jis panoro
numirti.
Šio sekmadienio skaitinius
komentuojantis kun. Carroll
Stuhlmueller pasiūlo, kad, kai
savo gyvenime patiriame tokį
nusiminimą, arba kai jį ma
tome savo artimuosiuose, rei
kia pasimokyti iš to, ką Die
vas padarė Elijui. Dievas at
siuntė angelą pas Eliją, kad jį
paliestų. Jei mes esame tas
„angelas", Dievo pasiųstas
paguosti nusiminusį artimą
žmogų, kaimyną, net sve
timšalį ar visuomenės at
mestą žmogų, mūsų pirmas
ženklas turi būti meilės paro
dymas veiksmu. Angelas Eli
jus atnešė vandens ir duonos.
Mes parodome norą padėti, ne
savo turto ar įtakingumo de
monstravimu, ne pamokslavi
mu apie blogybes, privedusias
prie tokios padėties, arba apie
nusiminimo žalą, bet parody~dami atjautimą, kantrumą,
rūpestį pagrindiniais žmogaus
poreikiais — pasiūlydami jai
ar jam valgyti ir gerti.

stiprinti, palaikyti ilgoje ke
lionėje į normalią būseną.
Negalime arogantiškai pama
nyti, kad po pirmo mūsų pa
tarnavimo tas žmogus jau at
siras Horebo — Dievo kalno
papėdėje. Šv. Raštas nemini,
ar, kaip Jėzus, tris kartus
gundytas dykumoje, ir ar Elijas
buvo daug kartų gundytas, bet
greičiausiai buvo. Taip ir mes
turime žinoti, kad nusiminime
žmogus yra pakartotinai gun
domas ir dėl to reikalingas il
galaikės mūsų paramos, at
jautimo bei supratimo.
Antrame skaitiny (Efeziečiams 4:30-5:2) šv. Paulius
duoda konkretų patarimą, ku
ris tinka ir mums, kai norime
padėti į nusiminimą įpuolu
siam žmogui: „Neliūdinkite
Šventosios Dievo Dvasios, ku
ria esate paženklinti!" Kitaip
pasakius, jei liūdiname tą
žmogų, kuriam norime padėti,
ir kuris, kaip ir mes, yra ap
dovanotas Šventąja Dvasia,
liūdiname Šventąją Dvasią.
Po to Paulius duoda visą
sąrašą vengtinų dalykų: „Te
būna toli nuo jūsų visokie
užsigavimai, piktumai, rūsty
bės, riksmai ir piktžodžia
vimai ... verčiau būkite ma
lonūs, gailestingi, atlaidūs vie
ni kitiems". Tuomet būsime
„Dievo sekėjai, kaip jo mylimi
vaikai".

Kitas Dievo veiksmas per
angelą buvo pakartotinas pa
lietimas ir raginimas valgyti,
priduriant: „Kitaip prailgs tau
kelionė", nes Elijas buvo
siunčiamas keturiasdešimties
dienų ir naktų kelionei iki
Dievo kalno Horebo. Simbo
liškas skaičius keturiasdešimt
nurodo pilnatvę. Keturi — to
bulas skaičius, nurodantis ke
turis visatos kraštus, o padau
gintas iš dešimties — tad to
bulybė, padauginta dešimtgubai.
Čia mums pamoka. Norint
padėti nusiminusiam žmogui:
aprūpinę maistu, turime ir to
liau draugystės ryšiais jį ar ją

Ir kad būtų aišku, apie
kokią meilę jis kalba, Paulius
dar priduria: „gyvenkite mei
le, kaip ir Kristus jus pamilo
ir atidavė už mus save". Kris
taus meilė jį atvedė į kryžių
kur ir jis pats nusiminė,
nuliūdo, apleistas savo drau
gų. Jėzus visiškai priėmė žmo
giškumo vargą, kad mus at
jaustų. Tuo būdų jis save pa
darė „atnaša ir kvapia auka
Dievui".
Ištvermingai per „keturias
dešimt dienų", rūpindamiesi į
nusiminimą įpuolusiu žmo
gum, ir mes galime pasijusti
visiškai išsemiami nuolatinio
reikalo vis pakelti to žmogaus
nuotaiką. Dėl begalinių jos ar
jo prašymų bei reikalavimų,
kartais galime pasijusti lyg
visų tų reikalavimų „gyvi
suėdami". Bet, būtent, taip ir
pats Jėzus tapo gyvybės vers
me žmonėms.
Šiame kontekste, girdėdami
Jėzaus žodžius šio sekmadie
nio Evangelijoje (Jono 6:4152), girdime juos jau ne vien
kaip žodžius apie Eucharisti
jos — šv. Komunijos prasmę:
„Aš esu gyvenimo duona ...
nužengusi iš dangaus. Kas
valgys tą duoną — gyvens per
amžius. Duona, kurią aš duo
siu, yra mano kūnas už pasau
lio gyvybę". Šį sekmadienį su
vokiame, jog Jėzus, duodamas
mums savo Kūną ir Kraują,
mus stiprina, kad galėtume
save aukoti kitiems, mūsų

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
(Tęsinys)
Priešingai, iš jo elgesio
galėjai pajusti, kad jis save
laikė lygiu mums. Tai parodo,
kad ir ta menka smulkmena,
jog besisveikindamas jis nie
kad neduodavo man bučiuoti
savo vyskupiškojo žiedo. Man
čia malonu prisiminti ta vys.kupo Jurgio nepaprastai nuo
širdų atvirumą bei pasitikė
jimą manimi.
Vysk. J. Matulevičius, būda
mas Vilniuje, ypač daug gera
padarė baltgudžiams. leido
jiems pamaldas baltgudiškąja
kalba ir net pats jos mokėsi,
kad galėtų būti visiems lygiai
teisingas ir tėviškas.
Vis dėlto, kai kuriems lietu
viams kunigams ir nekunigąms vysk. Matulevičius at

rodė esąs per daug lėtas ar
per mažai griežtas vienu ar
kitu politiniu atžvilgiu.
Vieną lenkų generolą, pri
dariusį jam daug nemalo
numų, jis įveikė savo gerumu
bei ramumu. Atvykstant vysk.
Bandurskiui į Vilnių, vysk. J.
Matulevičius buvo lenkų epi
skopato įspėtas būti su juo at
sargiam. Mat, vysk. Bandurskis — vysk. J. Matulevičius
priešingybė — buvo įtariamas
kaip tautines bažnyčios šali
ninkas ar kraštutinis tauti
ninkas. Tačiau, kai juodu su
sidūrė, pasidarė vienas kitam
net bičiuliui. Vysk. Bandurskis, atsidėkodamas už tuo lai
ku taip reikalingą jam mora
lišką ir materiališką paramą,
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Užsklandai

Praėjo savaitė, tačiau nema
ža sielos dalis dar anapus At
lanto, tarytum Vilniaus oro
uoste netyčia pamirštas laga
minas su pačiais svarbiau
siais daiktais...
--M
lf
.JttrniflBr ŠkT • ' m\
Čionykščių mūsų tautiečių
noras žinoti „kaip ten dabar
m
Lietuvoje" yra tiesiog nepaso
\\
tinamas: nepaisant, kiek kar
tų ir kas pasakoja savo įspū
džius iš apsilankymo tėvynė
•••*
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je, vis atrodo negana. Klausi
mai kone visiems tie patys:
kas laimės prezidento rinki
mus; ar tikrai žmones skęsta
neviltyje ir alkoholyje; kaip
atrodo miestai, kaimas; ar
parduotuvėse yra maisto, bui
Lietuvos Krikščionių demokratų partija turi daug gražaus jaunimo. Čia jo būrelis LKDP jaunimo seminare
tinių prekių; ar tikrai gatvėse
Berčiūnuose pernai vasarą.
N'uotr. Antano Tumėno
elgetauja vaikai ir seneliai....
Daugeliui ypač opus klausi
statyti Tuskulėnų memo
VI LIETUVOS POLITINIŲ KALINIU IR dėti
rialą (projektas patvirtintas mas: kodėl Lietuva tiek ne
TREMTINIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS jau prieš metus;, atkreipė daug domisi savo tautos dali
VI Lietuvos politinių kalinių vai, dėl prarasto turto gra dėmesį į buvusios okupantų mi, gyvenančia užsieniuose?
tenykščiuose
laikraš
ir tremtinių sąjungos suvažia žinimo, del alkoholio ir tabako kankyklos Marijampolėje Vy J u k
čiuose
nedaug
užuominų
apie
tauto
26
(ten
privačios
par
vimas įvyko liepos 19 d. Kau įstatymo kontrolės, dėl įstaty
ne. Iš visos Lietuvos suvažiavo mų taisymo, dėl archyvų sau duotuvės, o turėtų būti parti mūsų veiklą, darbus, rūpes
čius. Nedaug ir apie pačią
zanų muziejus) problemą.
292 delegatai (tarp jų 8 iš gojimo.
Algimantas Lelešius spaudą, tarytum ji nelabai
Marijampolės ir 1 iš Kazlų
Po aštrios diskusijos buvo
svarbi, arba visai neegzistuo
Rūdos).
atidėtos pritarimo strateginės
ja.
Tiesa, palyginti su diIšnešamos vėliavos. Him reikšmės objektų privatizavi
• Kretingos rajono taryba džiųjų Lietuvos dienraščių ti
nas. Tylos minutė už miru mui rezoliucijos priėmimas.
nutarė įkurti turizmo informa ražais (net provincijos laik
siuosius. Gieda ansamblis „Gi
Prezidento rinkimuose nu
lietuvių
rių aidai". Nešamos gėlės prie t a r t a remti V. Landsbergį. Šių cijos antrą. Centras rekla raščiais) užsienio
muos
miesto
ir
rajono
turistų
spauda
yra
tik
lašelis
vandens
Laisvės paminklo ir Nežinomo eilučių autorius akcentavo re
lankytinas vietas, užsienio prieš visą jo potvynį. Vienok ji
kareivio kapo.
zistencijos kurso dėstymo mo
svečiams parūpins vertėjus. muiris ir svarbi, ir įtakinga.
Suvažiavimą pradeda mon kyklose svarbą, paragino pa
Centras
įsikurs
Rotušės Juk esminis dalykas — ne
sinjoras A. Svarinskas malda reikalauti iš vyriausybės prakiek laikraštis turi skaityto
aikštėje.
(VL)
už vienybę. Sveikinimo kalbą
jų, o kas tie skaitytojai yra.
pasakė V. Landsbergis.
Tad, sakykim. „Draugas"' lie
Ataskaitą
apie
sąjungos
tuviams skaitytojams užsteveiklą skaito sąjungos pirm.
nyje yra nemažiau svarbus.
Balys Gajauskas ir tarybos
kaip bet kuris didysis dien
pirm. A. Lukša.
raštis Lietuvoje.
• Sąjungos narių iniciatyva
Reikia pripažinti, kad vis
nuo Atgimimo pradžios pasta
dėlto ir „Draugas"\ ir kai ku
tyta 647 kryžiai ir paminklai,
rie kiti periodiniai leidiniai.
išleista 264 „Tremtinio", 20
tėvynėje žinomi, tačiau retai
„Laisvės kovų archyvo" nu
juos pamini spauda, dar re
merių, buvo sėkmingai vykdo
čiau ką persispausdina ar
ma akcija „KGB archyvas į
bent kelias eilutes pacituoja.
švarias rankas" (užtruko 3,5
Tik kai politikam reikia „pa
metų!), šią vasarą sėkmingai
krutinti" užsienio lietuvių są
organizuota tremtinių dainų
žines ir kišenes, kai pri
šventė Klaipėdoje (1,500 daly
t r ū k s t a pinigų įvairiems pro
vių), Gynėjo diena keleri me
jektams, tuomet atrandami ir
tai sėkmingai vyksta Ariogaloj
adresai, ir faksų numeriai, o
(organizuoja Raseinių sky
besilankantys aukšti svečiai
riaus pirm. A. Vizbaras).
mielai užsuka į kuklias mūsų
Didele balsų persvara sąjun
redakcijas.
gos pirmininku išrinktas bu
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vęs Seimo narys Povilas Ja
kučionis.
Pasiūlomos ir priimamos re
zoliucijos dėl okupacijų pada
rytos žalos atlyginimo Lietumeilės reikalingiems
žmo
nėms — net iki visiško savęs
atidavimo — atlaidumu, ro
mumu, gailestingumu.
Šiandien Šv. Eucharistijoje
Jėzus mums taria: „Kelkis ir
valgyk!" Mūsų dar laukia ilga
Nepaprastojoje ateitininkų konferencijoje Palangoje susitiko du Amerikos
kelionė, su daugybe gundymų lietuviai ateitininkai, kurie abu dabar gyvena ir dirba tėvynėje. Iš kairės:
ir sunkumų. Be Jėzaus ji kun. Gintaras Grušas ir dr. Saulius Girnius. Kun. G. Grušas konferenci
joje supažindino su statuto pakeitimo komisijos pasiūlymais.
mums prailgs.
N'uotr Ramunės Kubiliūtės
Aldona
Zailakaitė
vysk. J. Matulevičių paskui
net viešai gindavo nuo lenkų
tautininkų užsipuolimų.
Mirus arkivysk. J. Matule
vičiui, jo priešai jautėsi mora
liškai nuginkluoti: prieš jo as
menybės taurumą jie buvo tik
nykštukai. Buvęs Vilniaus
universiteto rektorius prof.
Zdziechovskis ypač labai pa
lankiai atsiliepė apie gerbia
mą velionį. Jis sakėsi tiesiog
nerandąs žodžių išreikšti tai
moralinei jėgai, kuri glūdėjo
arkivyskupo Jurgio asmenyje.
Kai dabartinis Popiežius Pi
jus XI buvo Šv. Sosto atstovu
Lenkijoj, vieną kartą jis atvy
ko į Vilnių ir žadėjo aplankyti
kai kurias įstaigas. Vysk. J.
Matulevičius ir man, kaip lie
tuvių gimnazijos direktoriui,
pranešė, kad lauktume aukšto
svečio. Atėjus arkivyskupui
Achilles Ratti, aš lietuviškai jį
pasveikinau, o mokiniai pa
dainavo
kelias
lietuviškas

liaudies daineles. Tokiu pri
ėmimu Nuncijus buvo labai
patenkintas. Tada aš pas
tebėjau, kad vysk. J. Matule
vičius turi su juo labai gerus
ir artimus santykius.
Paskutini kartą aš ma
čiausi su arkivysk. J. Matule
vičium 1926 m. gruodžio mėn.
Marijampolėje. Vilniui Vaduo
ti Sąjungos reikalais aš su
žmona nuvykau į Marijampolę
ir užėjau į Marijonų vienuo
lyną pas arkivysk. J. Matule
vičių. Jis labai maloniai mus
priėmė, pats išvedžiojo ir iš
rodė visas vienuolyno įstaigas,
domėjosi apie Vilnių ir dau
giausia pats linksmai kalbėjo,
aiškindamas rodomus daly
kus. Tas patirtas iš arkivysku
po Jurgio malonumas buvo
jau paskutinis.
Pagaliau turiu pasakyti, kad
arkivysk. J. Matulevičius ma
ne gerbė vertindamas, matyt,
kaip žmogų. Nors jis žinojo.

kad aš esu nutolęs nuo religi
jos ir katalikybės, bet religi
niais klausimais mes niekad
nekalbėjome ir nediskutavo
me. Arkivyskupas J. Matule
vičius vien savo sielos tauru
mu ir humaniškumu mane
tiek yra paveikęs, jog aš da
bar, daugiausia jo dėka, vėl
tapau oficialiu Katalikų Baž
nyčios nariu.
Prof. Mykolas Biržiška

Ligšiol nieks nė žodžiu ne
buvo prasitaręs spaudoj apie
arkivysk. Jurgio Matulevi
čiaus santykius su krikščionių
demokratų partija ir jo nuo
pelnus šioj srity. O jie įdomūs
ir reikšmingi, dėl to ir atmin
tini. Paminėsiu vien iš šios
srities tai, k a s dar pasiliko
man atminty.
Lietuvių krikščionių demok
ratų partija kūrėsi vien tuo

Bindokienė

Nors ši kelionė į Lietuva
turėjo būti asmeniška ir turis
tinė, bet išvengti oficialių rei
kalų, deja, ne visai pavyko.
Buvo džiugu susipažinti su
Lietuvos Krikščionių demok
ratų partijos laikraščio „Ap
žvalga"
redaktore Audrone
Škiudaite ir jos. kaip mūsų
„Draugo", daugiausia ..mote
riška"
redakcija. Atradome
daug bendros kalbos ir noro
artimiau
bendradarbiauti.
.Apžvalga" taip pat jaučia fi
nansinius trūkumus, kurie
nuolat varžo sėkminga darbą.
LKDP savo gretose
turi
pat laiku dviejose šalyse: Ru
sijoj 1917 m. įsigalėjus revo
liucijai ir Lietuvoj tais pačiai?metais esant vokiečių okupaci
jai, besirengiant šaukti pir
mąją Vilniaus konferenciją.
Tų dviejų šalių psichologine
atmosfera ir darbo sąlygos la
bai žymiai skyrėsi. Nieko tad
nuostabaus, kad ir surašytos
skirtingose sąlygose progra
mos turėjo tarp savęs skirt:s.
Tiesa, nebuvo jose principinių
skirtum, nes ir vieno, ir kito
krašto L. krikščioniu demok
ratų partijos programos auto
riai grindė savo kūrinį Leono
XIII enciklikų „Graves de
Communi", _Rerum Novarum"
ir kitų jo paskelbtų tuo reika
lu aktų dėsniais, bet vis dėlto
buvo. Grįžus tremtiniams t
Lietuvą, tie skirtumai reikėjo
išlyginti. Tą išlyginimo darbą
turėjo atlikti 1918 m. su
šaukta Vilniuj partijos konfe
rencija. Konferencijoj susida e

nemažai sumanių
žmonių,
ypač jaunimo, tad jos ateitis
galėtų būti labai reikšminga
Lietuvos politiniame gyve
nime. Gaibut šiai partijai rei
kia kaip gaiima greičiau at
sikratyti kažkokio „antrinio"7
įvaizdžio ir parodyti daugiau
veržlumo. Malonu, kad ir
užsienio lietuvių tarpe LKDP
turi stiprių rėmėjų, bet jų
gaietų būti gausiau.
Tvirtas
bendradarbiavimo
ryšys užmegztas ir su „Lie
tuvos aidu". Vyr. jo redaktore
Roma Grinbergienė maloniai
sutiko įvest; savaitinę užsie
nio lietuviu gyvenimo bei
veiklos apžvalgą „LA" pusla
piuose, pasinaudojant siun
čiama medžiaga iš „Draugo"
redakcijos Tai pozityvus pir
mas žingsnis.
Temų apie Lietuvą mes nie
kuomet neišvengsime, ypač po
vasaros atostogų, kai bus rim
čiau pradedama ruoštis prezi
dento rinkimams. Tuo tarpu
pasąmonėje
tebešmėkščioja
pirmą kartą aplankytos tėvy
nės vaizdai: Vytauto Didžiojo
Karo muziejuje Kaune ne
tikėtai liepos 23 d. (jų žuvimo
data) atsiradus prieš Dariaus
ir Girėno ..Lituanicos" skevel
dras;
karaliaus
Mindaugo
kardas Gedimino pilyje Vil
niuje ir laimė jo rankeną ap
kabinti savo pirštais; pirmasis
žvilgsnis į Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio paveikslus
— ne knygoje, ne atvirutėje,
ar pašto ženklelio rėmuose,
bet tikrovėje; „Sveika Marija"
malda Aušros Vartų šven
tovėje; palaimintojo Jurgio
Matulaičio koplyčia su jo pa
laikais Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje Marijampolėje ir
kelionė duobėtu keleliu į jo
tėviškę Loginėje (iš tikrųjų,
<od
į tą didžiąją tautos
šventovę negalėtų asfaltuoti
kelią? 1 ; nuosabi „saulės nulei
dimo" apeiga a n t naujo Balti
jos jūros tilto
Palangoje;
įspūdingas Gintaro muziejus
buv. Tiškevičiaus rūmuose ir
visur pušys, pušys — aukštos,
tiesios, geltonliemenės ir kve
piančios lyg vaškinės žvakės,
rungtyniaujančios su beržų
baltumu dė! praeinančių ar
pravažiuojančių žvilgsnių.
Mes žinome, kad kaimo gy
venimas s u n k u s : daug skur
do, daug blogybių, vienok akis
traukia žydinčių bulvių lau
kai, datžai ir darželiai pa
langėse — kaip dainose — o
laukuose ganosi juodmargiai
galvijai, bėri žirgeliai ir gan
drai. Ši vasariškai žalia ir
žydinti žemo vis dėlto žada
daug ateities galimybių, tik
nereikia prarasti vilties, noro
dirbi ir pasitikėjimo Aukš
čiausiojo pagalba.
au sparnai: labai gausingas ir
stiprus kairysis sparnas ir vi
sai menkas — dešinysis. Kai
riojo sparno priešaky stovėti
tek-) man. dr. P. Karveliui ir
visai eilei dvasininkų ir pasaulininkų inteligentų — ar
tai buvusių karo metu Rusijoj
ar Lietuvoj. Dešiniajam spar
nui vadovavo A. Stulginskis ir
kiti. Programos svarstymas
ligi žemės klausimo ėjo labai
sklandžiai ir darniai. Visų be
veik vienu balsu buvo priimti
kairiojo sparno vadu duotos
programos punktai. Žemes
klausimui atėjus darbas sukliuvo. Dešinysis sparnas nesi
leido t jokius kompromisus
Kilo skilimo pavojus. Besiku
riančiai partijai skilimas būtu
-labai pavojingas dalykas, juo
labiau jis būtų buvęs pavojin
gas katalikams.

Bos daugiau*
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vos ir užjūrio ateitininkų veik der" praėjo. Gal todėl nebuvo
los sąlygų skirtumus.—Tačiau galima šeštadienio v a k a r e lai
kiekvienu. Ateitininkų himno kytis rengimo komiteto supro
giedojimu žinojome, kad kaž jektuotos d a r b o t v a r k ė s . Kai
kas mus jungia. Reikėjo pri ką reikėjo atidėti iki sekma
prasti, kad mums, užjūryje dienio. Reikėjo net atsisakyti
užaugusiems ateitininkų gre kai kurių diskusijų.
Nepaprastoji
konferencija da iš trijų sričių: gamta
tose, Lietuvoje ateitininkija
Palangoje š.m. liepos 11-13 d. (darbas), kultūra (švietimas,
Konferencijoje valgėme, dis
jau
veda į kitą tarpsnį. Per
jaunimas)
ir
religija
(pasišven
Konferencijoje dalyvavo gal
kutavome, balsavome, k a r t u
praėjusius 5-6 metus išaugo šventėme šv. Mišias. Buvo
tik du t u z i n a i užjūrio ateiti timas, dvasios atgaivinimas).
kitokios veiklos tradicijos.
J
a
u
n
i
m
u
i
reikėjo
tvirtos
va
ninkų: a t e t i n i n k ų federacijos
platinami konferencijos marš
Kai kurios konferencijų pra- kinėliai. S t u d e n t a i ateitinin
lios,
sendraugiams
jaunatvės
nariai (.baigiantys savo kadenvedimo tradicijos
Lietuvos kai šeštadienio v a k a r e atliko
cijąX s t a t u t o pakeitimo projek dvasia tampa dvasios jaunat
ateitininkams
gal
neįprastos.
ve;
„Visa
atnaujinti
Kristuje"
to n a r i a i , sendraugiai ir keli
trumpą liaudies dainų ir šokių
Ne visiems buvo aišku, kokios programą. K a u n o ateitininkai
s t u d e n t a i ateitininkai. Liku reiškė dirbti visuomenėje. Po
Prezidiumo narių pareigos pa suorganizavo gražią nuotrau
sieji buvo sąjungų atstovai bei ano meto konferencijos mok
laikyti drausmę. Dar labiau, kų ir leidinių parodėlę. Buvo
dalyviai su atstovų teisėmis sleivių ateitininkų veikla buvo
ne visi suprato Mandatų ko galima a t r a s t i d a u g ateitinin
(vyravo t a r p 225 ir maždaug uždrausta, o studentai, gedulo
savo
ženkliukus
misijos darbą.
kijos pirmūnų ir veiklių ateiti
250) ir svečiai suvažiavę iš vi ženklan,
Per šv. Mišias neteko girdėti ninkų nuotraukų. Tik pasiges
sos Lietuvos. Salė galėjo tal perrišo juodais kaspinais. Ne
užjūrio lietuvių parapijose ir ta užjūrio ateitininkijos veik
pinti 500; a t r o d ė , kad kartais paisant draudimo, moksleivių
ateitininkų vadovybė posė
jaunimo
stovyklose įprastas los nuotraukų. Šiaip daug k a s
tiek dalyvių, stebėtojų bei
džiavo, siuntė aplinkraščius.
lietuvių
tradicines
ar a.a. kun. buvo panašu į užjūryje vyku
svečių ir galėjo būti. Čia trum
Moksleivių eilės padidėjo nuo
Ylos
giesmes.
Vietoj
to, šv. sius Kongresus ir Nepapras
pai p a s i d a l i n s i u įspūdžiais iš
10,000 iki 11,000 narių, o stu
Mišių
lankytojai
nešiojosi
spe tas konferencijas.
šios ateitininkijai svarbios kon
dentų — nuo 580 iki 850.
cialius
giesmynėlius
ir
giedojo
ferencijos.
Sekmadienio v a k a r e vyku
Praną Dovydaitį atleido iš
gitaromis pritariamas giesmes sios Užbaigimo
vakarienės
darbo universitete, jo kolegų
(gal išverstas iš anglų kalbos?) metu jau ne visi konferencijos
Sąjungų suvažiavimai
solidarumas pasireiškė atsisa
Tačiau maldos aiškiai girdi dalyviai galėjo būti suburti ir
kymu finansų, kad jis galėtų
P e n k t a d i e n į , dar prieš kon pragyventi. Palangos konfe Moksleivi v} ateitininkų centro valdybos nariai (Lietuvoje). Iš kaires: Kęstutis Bagdžius, Eriką Laucevičiūte, mos per bažnyčios garsiakal sukviesti. Daugelis j a u buvo
ferenciją, sąjungoms buvo su rencija reflektavo į ateitį, nors Kristina Sverciau.sk.ati-. Mindaugas Kuliavas — pirmininkas. Valdybos vicepirm. yra Dainius Šumskis. o dva bius ir pamokslai buvo turi išvažiavę į įvairius Lietuvos
ningi. Šv. Mišiose dalyvavo miestus ir miestelius. Vaka
Nuotr. Ramunės Kubiliūte*
t e i k t a proga sueiti, diskutuoti ateitininkai nebuvo priimti vi sios vadas kun Robertus Grigas.
vietos gyventojai ir turistai. rienėje dalyvavo Konferencijos
r ū p i m a s k l a u s i m u s , pažvelgti sos tautos.
į s t a t u t o pakeitimų projektą.
ištikimi idealams. Nevenkime mininkų vaidmenį ir kitus krikščionišką
bendravimą. Ne visiems buvo vietos atsi rengimo komiteto nariai ir iš
Sendraugių
rytmetiniame
atvirumo naujoms mintims, statuto pakeitimo punktus.
Reikia pagalvoti apie kitą sėsti. Konferencijoje studentai užjūrio atvykusieji ateitinin
Formalumai atlikti
s u s i r i n k i m e dr. V. Rastenis
įvairovėms.
ateitininkišką veiklą (ne vien ateitininkai dėvėjo pažįstamas kai. Tą sekmadienio vakarą,
kalbėjo apie ateitininkijos at
Vysk. Tamkevičiaus
apie stovyklas), jei nenorime studentų spalvas, tačiau vietoj bendravome, dalinomės duona
Juozas Polikaitis siūle pa
spalvų moksleiviai puošėsi (žuvim ir pyragaičiais). Daina
Konferencija
oficialiai
prasi
sikūrimo s u n k u m u s . Po pietų
pamokslas
tapti praeities organizacija.
gerbti dr. Vytautą Vygantą
užjūryje nepažįstamais žaliais vome ir juokavome, bet pagal
dėjo
šeštadienio
rytą
po
šv.
įvairūs dalyviai
pasidalino
Garbės pirmininko titulu. (Tai
kaklaraiščiais.
Mišių.
Posėdžiai
vyko
Pirmo
vojom ir k a s buvo pasiektą.
nuomonėmis
ir
pergyveni
buvo įvykdyta, nutarimų bal
Kiekvieną konferencijos rytą
N a u j a s pirmininkas,
Konferencijos
pagrindinės Rengimo
joje
vidurinėje
mokykloje.
Bu
komitetas
tikrai
savimo metu. sekmadienį). buvo aukojamos šv. Mišios Pa
mais. Mokytojai dažnai jun
n u t a r i m a i , sveikinimai
paskaitos ir sesijos vyko Pir daug padirbėjo — programos
giasi į globėjų eiles. Kaune įsi vo sudarytas Prezidiumas, Pagerbėme .Ateities" 1924-25 langos Švč. M. Marijos Ėmi
steigė „Šviesos" korporacija. pakviesti Mandatų komisijos m. redaktorių. Juozą Mičiulį, mo į Dangų parapijos bažny
Ateitininkų federacijos pir moje Palangos vidurinėje mo išleistos, patalpos rastos, re
nariai,
Nutarimų
ir'
Sveiki
96 metų amžiaus, kuris bent čioje. Jos klebonas
Rama mininkų kandidatai pasisakė, kykloje. Sėdėjome auditorijoje, gistracijos atliktos. Už tokį or
Ar s e n d r a u g i ų tikslas yra
nimų
komisijų
nariai
bei
sek
t
r
u
m
p
a
m
atėjo
į
posėdžio
salę
n
a
u
s
k
a
s
aktyviai
dalyvavo
a p a š t a l a v i m a s jaunimo tarpe?
kad Kristus yra su mumis ta k u r buvo scena ir garsiakal ganizacinį pajėgumą ir pasi
retoriatas.
Pristatyti
svečiai.
ir
buvo
mūsų
tarpe.
konferencijoje,
net
padėjo
ras
Vieni teigė, kad reikia rū
me pačiame laive. Kyla ūkinis biai publikai pareikšti savo sekimus reikia j i e m s padėkoti.
Iš užjūrio atvykusiems, tur
ti
nakvynes
svečiams.
Sekma
įvaizdis apie audras, kad atei norus ir pageidavimus. Vyres
pintis v a i k ų įjungimu, o kiti
būt
buvo savotiškai įdomu
J u o z o Polikaičio žodis
nieji
prisiminė
savo
jaunystės
dienį
šv.
Mišios
buvo
ypatin
tininkijos
laukia
iššūkiai.
Po
galvoja, k a d mes patys turime
Kun. Gintaras Grušas
konferencijoje
patirti ir pergy
dienas
ir
suprato
moksleivių
gos
tuo,
kad
jos
buvo
konbalsavimų
paaiškėjo,
kad
nau
r ū p i n t i s k a i p atsinaujinti. Rei
apibūdino siūlomus
Prezidiumo narys Vygantas
celebruojamos keturių vysku ju Ateitininkų federacijos pir ir studentų entuziazmą ir pa venti tiek d a u g j a u s m ų — pe
kia megzti ryšius t a r p korpo
s t a t u t o pakeitimus
pų: arkivysk. Tamkevičiaus, mininku išrinktas Bažnyčios sididžiavimą, kad jie turi bal simizmo ir optimizmo dėl atei
racijų, t a r p korporacijų ir sen Malinauskas Ateitininkų fe
Lietuvos Vyskupų konferen vysk. Baltakio, Vaičiaus ir Bo
deracijos
vadą
pristatė
kaip
informacijos centro darbuoto są ateitininkijos struktūros ir tininkijos veiklos ateities Lie
draugių, t a r p sendraugių ir
cijos sekretorius kun. Ginta rutos. Arkivysk. Tamkevičius,
„priverstinės
išeivijos"
narį.
vadovavimo ateityje. Gera da tuvoje ir užjūryje. Kai kurie
jas Vygantas Malinauskas.
pasaulio. Kitose sąjungose gal
r a s Grušas, vienas iš statuto kaip Lietuvos ateitininkų dva
buvo dalyvavę
atkuriamoje
J
i
s
esąs
paskutinis
„vadas"
vyko p a n a š a u s pobūdžio kal
Jis sakė, kad jo išrinkimas lis jaunimo net sėdėjo kartu
keitimo projekto komisijos na sios tėvas sakė pamokslą. Jis
konferencijoje,
Vilniuje."
Gal
(nes
buvo
numatoma,
kad
sta
didelėje
mokyklos
salėje.
Ta
bos.
rių, priminė konferencijos da kalbėjo apie tikrą žmogų, tu yra vienas didžiausių iššūkių čiau, atrodė, lyg ta salės dalis, giliai pajuto tie, k u r i e j a u n y s 
tuto
pakeitimo
metu
„vadas"
jo gyvenime. Jis pasiryžo
Sendraugių
susirinkime,
bus pakeistas į „pirmininko" lyviams, kad: 1) ateitininkijos rintį meilę, apie naudos ir įtraukti veiklius patyrusius k u r sėdėjo jaunimas, kai ku tę praleido kaip j a u n o s sąjun
p r a v e d u s balsavimus, dr. V.
širdis yra Lietuvoje. Komisija malonumo svarstykles. Reikia
titulą).
riais atvejais gal per daug gos nariai Lietuvoje, svetur
R a s t e n i s buvo išrinktas pirmi
vadovavosi solidarumo princi vengti būti dvasiniais elgeto ateitininkus į būsimą valdybą.
Juozas
Polikaitis
priminė,
vienbalsiai,
ar blokais, balsa pokario m e t a i s ' išlaikė ateiti
Jis iškėlė ateitininkų ir krikš
n i n k u a n t r a i kadencijai. SAS
pu.
2)
Ateitininkijos
veikloje
ninkijos tradicijas ir 1997
p i r m i n i n k a s R a m ū n a s Vaič- kad Baltijos kelias buvo Lietu gyvenimas vyksta kuopose. mis. Neprisidenkime pažangu čioniškosios spaudos svarbą ir vo ir kai kada balsavo užtęsti
metų liepos m ė n . Palangoje
k a u s k a s ir MAS pirmininkas vos atsinaujinimo kelias. Atei J o s savarankiškos. Modelis mu, kultūringumu ir europie būdą skleisti vertybes sau ir diskusijas iki vėlyvo vakaro.
matė, kaip ateitininkijos val
tiškumu.
Būkime
statytojai
tininkijos
kelias
buvo
ir
yra
kitiems. (Jis buvo „Ateities Suprantama, kad sąjungose ir
M i n d a u g a s Kuliavas ir val
dymas g r ą ž i n a m a s į Lietuvą.
Lietuvos dvasingumo atsinau y r a šeimyniškumas. Veikia ne griovėjai.
pėdsakų" redaktorius). Vyko sąskrydžiuose, kai kurie atei
dybų n a r i a i aktyviai dalyvavo
Tačiau
d a u g klausimų turbūt
jinimas, imąs jėgas iš praei korporacijos. 3) Ateitininkija,
Ateitininkų tarybos rinkimai tininkijos reikalai buvo disku
konferencijoje.
turėjo
kiekvienas
ateitininkas,
ties, su žemaitišku užsispy tai katalikiškas veikimas pa
Lietuvoje gyvenantiems na tuojami, ir kad sąjungose pri
Vytautas Landsbergis
S e n d r a u g i ų sąjungos susi rimu — ateitininkija susipras, saulyje. 4) Ateitininkijoje vei
kuris
praleido
d
a
u
g metų bū
riams. Išrinkti: dr. Vilimantė eita kai kurių išvadų. Tuo
lankosi konferencijoje
rinkime,
kaip viskuo besido susiorganizuos, kurs ir kovos. kia profesionališkumas. Eina
damas
ateitininkų
sąjūdžio
Borutaitė, kun. Robertas Gri pačiu, reikia tikėtis, kad sam i n t i s svečias, dalyvavo filo Brendimo laikas baigėsi. Lai me į gyvenimą. Kai kuriems
nariu. Kas bus toliau 9
Vytautas Landsbergis pri gas, Petras Kimbrys, ses. Dai vistovis galvojimas ir balsavi
sofo Stasio Šalkauskio s ū n u s kas, išplaukus į plačius Lietu darbams, jei reikia, galima
minė
jaunimui, kad ne visada va Kuzmickaitė, prof. Feliksas mas vyrautų ateityje, ir kad
samdyti
žmones.
5)
Reikia
Nutarimai teigė, kad ateiti
Julius.
vos visuomenės vandenis, grįž
skraidys ir čiulbės — reikia Palubinskas, Petras Plumpa, balsavimas nevyks pagal am ninkų darbai turi pasižymėti
ti atgal į uostą. Kelias duo rasti būdus suderinti užsienio
veiklą. Viskas pagalvoti ir apie profesiją, prof. Jonas Sodeika, dr. E. Va žių ar sąjungą. (Tai mažiau vienybe. Ateitininkų federaci
PALANGOS
bėtas, vingiuotas, bet prieš pa ateitininkų
šeirną, visuomeninį gyvenimą. reikis, dr. Arvydas Žygas, Jo matėsi pas sendraugius.) 1927 j a yra viena Lietuvoje ir už jos
KONFERENCIJA
našius „izmus" kovojo ir anų grįžta į #2. Ateitininkai vei
Pagal Kudirką — reikia „siek nas Bogušas. Liks išrinkti m. Palangos konferencijoje su ribų. 2000 metais Lietuvoje
1927 M.
laikų ateitininkijos pirmūnai. kia pagal savo aplinkybes.
penkis Tarybos narius, gyve siformavo sąjungos, bet ateiti
Mūsų užduotis pasukti Lietu Siūloma struktūra būtų: pir ti kas dora ir aukšta", Ateiti nančius už Lietuvos ribų.
ninkija turi didžiuotis savo vyks Ateitininkų kongresas.
Dr. Adolfas Darnusis pasida vos gyvenimą krikščioniška mininkas, du. vicepirmininkai ninkija (panašiai, kaip savo
Tai bus puiki proga ateitinin
Konferencija balsavo* ir pri tarpgeneraciniu sugyvenimu. kams abipus Atlanto pažvelgti
lino ir prisiminimais apie kryptim. Reikia derinti Baž (kurie rūpintųsi Lietuva ir laiku „Sąjūdis") ieško pilietiš
reika kumo.
ėmė Nutarimų ir sveikinimų Prezidiumą sudarė: Lietuvoje į savo praeitį, dabartį ir ateitį.
1927 m. liepos 15-19 d. Palan nyčią su gyvenimu. Prieš 12 užsienio ateitininkų
lais),
dvasios
vadovas,
iždinin
komiteto pasiūlymams ir nau užaugęs jaunas profesionalas Bus įdomu p a m a t y t i , kaip-Lie
goje vykusią ateitininkų kon metų šventėme Ateitininkų
Malinauskas,
kas,
sekretorius
ir
sąjungų
at
jus
pasiūlymus pristatė balsa — Vygantas
P
e
t
r
a
s
Plumpa
kalba
ferenciją. Tuo metu du pradi kongresą Čikagoje, Krikščio
tuvoje ir užjūryje gyvenantys
JAV
užaugęs,
bet,
dabar gy
stovai.
Būtų
užtikrintas
įteisi
vimui.
Siunčiami
sveikinimai
a'pie
Ateitininku
ninkai dalinosi pareigomis: nybės jubiliejų Romoje ir kitas
toliau tiesia tiltus, palaiko
ar padėka šv. Tėvui, kardino venąs Lietuvoje — Arūnas ryšius ir įgyvendina savo prin
auklėjamą v a i d m e n į
Stasys Šalkauskis buvo fede šventes. Palaidojom savo bu nimas Lietuvoje.
lui Sladkevičiui, dr. Vytautui Pemkus, ir vienas užaugęs ir cipus. Žengiame į naują amžių
racijos v a d a s , P r a n a s Dovy vusius vadus: S. Sužiedėlį. J.
Statuto pakeitimo pasiūly
Petras Plumpa yra dažnai Vygantui, dr. Vincui Raste- gyvenąs JAV — dr. Audrius (pagal kalendorių). Ateitinin
daitis buvo garbės vadovas. Laučką, K. Pemkų, J. Girnių, mai, balsavimas tesėsi visą
Tos konferencijos metu buvo dvasios vadą kun. V. Cukurą. šeštadienį iki vėlyvo vakaro. kviečiamas skaityti paskaitas niui, Juozui Polikaičiui, Vidui Polikaitis. Ne visos jų pastan kija taip pat žengia pirmyn.
n u t a r t a , kadpamatinius
neužtenka klausidisku Ateitininkų idealai seni, bet Buvo klausimų ir diskusijos Lietuvos ateitininkams. Jis Abraičiui, dr. Arvydui Žygui, gos palaikyti drausmę salėje
R a m u n ė Kubiliūte
tuoti „tri
Tikra asmenybe suside- nesenstantys. Negalime atsi apie fondus, apie išeivijos bal priminė, kad solidarumas yra buvusiams Ateitininkų federa pagal „Roberts Rules of Ormus
likti. Turime būti atviri laikui, są, apie buvusių vadų ir pir- su mažaisiais. Forma negali cijos vadams, kun. Gintarui
sukurti kūrinio, tik išraišką. Grušui ir kitiems Statuto ko
Pagal Maceiną, ateitininkai misijos nariams, prel. Juozui
eina visur, kur Viešpats kvie Prunskiui, Bernardui Žukaus
čia. Prelegentas klausė, ar kui (abiems Čikagoje), prof.
ateitininkija veikia tik žiemos Vytautui Landsbergiui, Činir vasaros stovyklose bei aka gams, JAS, MAS, SAS ir ASS
demijose? Kodėl per 7 metus išeivijoje, Lietuvos vyskupų
ateitininkai neišsiplete Lietu konferencijai.
voje? Kova kovai nelygi. Atei
tininkai sudaro tik pusę 1
Konferencijoj patirtus
nuošimčio Lietuvos jaunimo.
j a u s m u s prisimenant
Ar stovyklose negalima mode
liuoti praktinio auklėjimo?
Ateitininkų
konferencijoje,
Reikia vengti elitiškumo sto Palangoje, teko patirti daug
vyklose. Krikščioniška Šiluma jausmų.-Palanga tikrai kuror
paveiks aplinką. Keikia būti tinis miestas. Kartais buvo
draugiškai atviriems nekrikš sunku jame rasti dvasinę ra
čioniškai aplinkai Lietuvoje mybe, tinkančią konferencijos
yra 550.000 jaunuolių tarp 10- rimčiai Gatvėse skambėjo mu
20 metų amžiaus. Skaičiuo zika ir maratonines krepšinio
jama, kad 15rr jaučiasi visų rungtynes, kurios veikė užei
atstumti 10,000 pakliūna į gose Oras ne koks, bet gal tai
nesėkmes ir vargus. Ateitinin padėjo dalyviams neišsisklai
kams užduočių > Ta Jaunuo dyti.
Ateitininkų filosofo prof Stasio .Šalkauskiu sūnus .lulius pareiškia -.ivo
Nepaprastosios ateitminkg konferencijos Palangoje dalyviai su ketunai9 vyskupam hepn- 1.1 i) kom elehravu
liai išmoksta apie Dievii meile,
Per tą trumpą laiką gal ne nuomonę Sendraugiu suvažiavime Nepaprastojoje ateit inmkij konferenci
šiais Sv Mišias II t-11 viduryje iš kaires I* Baltakis. J Vairius. S Tamkevioiu- ir I Morui . V\-k s:t;il a- T it:i
bet dažnai neišmok.-ta apie visai galėjome suprasti Lietu
joje Palangoje s m liepos pradžioje
Nuotr R. Kubiliūtės
DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 9 d.
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kęvičius posake labai prasminga pamokslą

N'uoti Ramunes Kubiliūtes

MŪSŲ

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio men. 9 d.

ŠEIMOSE

AKVILINOS ODINIENĖS
BRANDAUS AMŽIAUS
GIMTADIENIS

DOSNIA RANKA, MYLINČIA
ŠIRDIM
DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ
Iš Utenos važiuojant Za
rasų link, už keleto kilometrų
nuo Daugailių pasukus lauko
keliuku į kairę privažiuosime
prie Žvilbučių dvaro. Nedaug
kas iš to dvaro belikę, tačiau
akmeniniai pastatai bei so
vietmečiu pertvarkytas gyve
namasis namas rodo buvusį
dvaro didingumą. Ilgai šeimi
ninkavę svetimi netausojo pa
statų — nepratę statyti, mo
kėjo tik griauti...
Grįžtančių Šeimininkų laukė
ir tebelaukia kiekvieną pava
sarį puošniais žiedais pražys
tančios alyvos, ievos, šalia
dvaro nesiliaujantis vingu
riuoti upeliūkštis, iš aukšto
gandralizdžio kasmet besidai
ranti gandrų šeimyna.
Šiame Žvilbučių dvare Onos
Gineitytės ir Juozo Prunskio
šeimoje 1907 m. gruodžio 22 d.
gimęs pirmagimis Daugailių
bažnyčioje buvo pakrikštytas
Juozo vardu. Prunskių šeima
buvo giliai religinga,-darbšti,
draugiška, tad visi penki vai
kai (Juozas, Anelė, Vladas, Jo
nas ir Onytė) buvo auklėjami
katalikiškoje aplinkoje.

rių. Tai „Draugo" premijos,
Dremijos žurnalistams, visuo
menininkams, kompozitoriams,
Lietuvių
rašytojų
draugi
jai. Religinio meno bei reli
ginės literatūros
premijos,
premijos už mokslinę veiklą,
premijos leidykloms, laikraš
čiams bei žurnalams, premijos
už Lietuvos garsinimą kita
taučių spaudoje, premijos jau
nimui, parama jaunimo sto
vykloms, Ateitininkų namų
išlaikymui,
ateitininkijai,
skautasms, Vyčių fondui. Di
delį įnašą Juozas Prunskis yra
davęs Lietuvių fondui, šiame
fonde įkūręs ne vieną premiją.
Prelato Juozo Prunskio pre
mijos sudarė sąlygas lietuvių
knygos pasirodymui išeivijoje,
skatino mokslo bei kultūros
darbuotojus kuo
platesnei
veiklai, kuri garsintų išsi
ilgtos Lietuvos vardą. Pats ju
biliatas, 1940 m. priverstas
pasitraukti iš Lietuvos, ją vėl
pamatė tik 1991 metais...
Nemažą paramą prelatas
yra suteikęs Utenos „Saulės"
gimnazijai (ji vis dar tebeva
dinama Utenos katalikiško
sios dvasios JSaulės" vidurine
mokykla), kurioje pats mokėsi
(tada ji buvo tik progimnazi
ja), Telšių katalikiškai gimna
zijai... Štai. ką apie mecenato
veiklą rašo pats Jubiliatas:
„Aš giliai išgyvenau mūsų tau
tos ir brangios tėvynės kruvi
nas kančias. Mūsų miela Lie
tuva, sušvitusi
Mindaugo,
Gedimino, Kęstučio, Vytauto

Prel. dr. Juozas Prunskis.
Taigi p r e l a t a s J u o z a s
P r u n s k i s , gyvenantis Čika
gos priemif >tyje Lemonte, šį
met švenči; 90 metų jubiliejų.
Garbingą amžių vainikuoja
didžiuliai darbai: prelatas —
žinomas žurnalistas, parašęs
per 11 tūkstančių straipsnių,
redagavęs ne vieną laikraštį
(„Mūsų laikraštį", JOC amžių"
Lietuvoje bei „Draugą", „The
Mariam". „Kristaus karaliaus
laivą" — Čikagoje); Jubiliatas
v i e n a s ' ar su kitais yra
parašęs, parengęs ar sureda
gavęs 37 knygas bei brošiūras.
Jo kūryboje vyrauja dvi temos:
religinė ir komunistų
bei
nacių žiaurumo atskleidimas.
Prelatas J. Prunskis — gar
bingas LKMA narys — Kata
likų Akademijai įkūręs spe
cialų fondą: garsi ir visuo
meninė jubiliato veikla. Ta
čiau bene labiausiai prelatas
išgarsėjo mecenato veikla. J a u
nuo 1954 m. pradėjęs skirti
premijas, prelatas
kasmet
kėlė jų dydį bei premijuojamų
sričių skaičių. Vien tik 19721982 m. jis paskyrė 34 premi
jas, beveik visas po 1,000 dole

Didžiojo laikais, ilgus dešimt
mečius buvo teriojama kry
žiuočių ir kalavijuočių, kelis
šimtmečius buvo kontroliuoja
ma Lenkijos įtakos, paskui
atėjo daugiau kaip šimtmetį
trukusi carinės Rusijos pries
pauda, po to vokiečių ir nacių
okupacija ir puse šimtmečio
tęsėsi kruvina genocidiška So
vietų Sąjungos
bolševikinė
okupacija, kurios metu (...)
buvo išžudyta daugiau kaip
penktadalis visos mūsų tau
tos.
Giliai atjausdamas šitą mū
sų tautos golgotą. noriu kiek
galima padėti savo mielai tau
tai ir brangiai tėvynei Lietu
vai. Gavau stambesnį pali
kimą, be to, visą gyvenimą
gyvenau labai taupiai (nepir
kau sau namų!), tad sukau
piau lėšų (...)"
Dar 1984 m. prelatas yra
rašęs: „Aukščiausia vertybė
žmogaus ir tautos gyvenime
yra dvasinis švytėjimas". Jubi
liatas yra jau pasiekęs šią
aukščiausią žmogaus vertybę.
Šiais jubiliejiniais metais or
ganizuojami įvairūs renginiai,
kurių pirmieji žingsniai pra
sidėjo Daugailiuose liepos 20
d., per Švč. M. Marijos Škap
lierinės atlaidus. Renginiai
numatyti Utenoje, Antaliep
tėje, Kupiškyje, Rokiškyje...
„Apžvalga", 1997.07.25-31

Prel. Juozą Prunskį vardadienio proga susirinkę pasveikinti jo bičiuliai ir gerbėjai. Iš kaires: dr. Petras Kisie
lius, ses. Daiva Kuzmickaite, varduvininkas prel. J. Prunskis, Jonas Kavaliūnas ir dr. Vacys Šaulys.
Nuotr. Valerijos Žadeikienės

IŠRADĖJO K. SEKMAKO
DOVANA GIMTINEI
Šimtas keturiasdešimt vieno JAV patento autorius inžinierius Kazys Sekmakas
savo naujoves plačiai patentuoja įvairiose pasaulio šalyse,
Nuo pat JAV patentų tarnybos įkūrimo prieš daugiau
kaip 200 metų tik labai nedaugeliui pavyko gauti šimtą
ir daugiau patentų. Lietuvio
išradėjo pasiekimai ypač įspūdingi tuo, kad daugelis jo
idėjų buvo realizuota praktikoje. Todėl K. Sekmakas buvo
pastebėtas netgi didžiųjų JAV
laikraščių. Įvairių jubiliejų
progomis JAV laikraščiuose ir
žurnaluose pasirodė daugiau
kaip 20 publikacijų. Jose akcentuojama lietuviškoji išradėjo kilmė. Ypač daug apie
mūsų tautietį buvo rašoma
j a m gavus 75-ąjį (1976 metais), 100-ąjį (1980 metais) ir
140-ąjį (1990 metais) patentą,
1990 metais dienraštis „The
Tampa Tribūne" rašė: „Jo pavarde — K. Sekmakas. Jo
žaislai — polimerai. Bent jau
buvo, kol lietuvių emigrantas
prieš keletą metų išėjo į pensiją, būdamas 140 išradimų
autoriumi". 1981 metais „Chicago Tribūne" išspausdino
straipsnį „Mokslininkas pasiekia naują pergalę", skirtą
100-ajam K. Sekmako patentui. Šiame straipsnyje rašoma:
„Lietuvis • švenčia savo darbo
DeSoto bendrovėje (tai įžymi
dažų firma — aut. pastaba)
25-metį... Jo sėkmė gali būti
išmatuota vienu matu — daugiau kaip 100 patentų polimerų chemijos srityje". Toliau
cituojama paties mokslininko
mintis: „Savo pasiekimus daugiausia sieju su praktiniu polimerų panaudojimu. Daugiau
kaip 200 mano sukurtų polimerų gaminama pramonėje",
Įspūdingas, tiesiog fantastinis
skaičius! Devintajame
dešimtmetyje DeSoto bendrovė kasmet parduodavo K.
Sekmako sukurtų dažų maž
daug už 200 milijonų dolerių.
K. Sekmako mokslinių in
teresų ratas labai platus. Jis
apima įvairias polimerų che
mijos bei polimerini M dangų

Akvilino-i Odimenes ;m iu cimtadienm svečiai prie vaisių stalo Gale kun Mykolas Yakaitis, dešinėje kun Jo
i'a- K u / i n - k . i ^ jo deiin"i«-
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technologijos sritis. Tai termoreakcingų polimerų sintezė,
putų plastikų gavimas, silicio
organinių polimerų gavimas,
emulsinė polimerizacija, vandenyje tirpių polimerų sintezė,
poliuretaninių dangų gavimas. Pagrindinė jo sukurtų
polimerų pritaikymo sritis —
lakų bei dažų pramonė. K
Sekmako sukurtos polimerinės kompozicijos naudojamos įvairių objektų dažymui
bei apsaugai nuo korozijos,
pradedanti gaivinančiųjų gėrimų skardinėmis dėžutėmis ir
baigiant dangoraižiais bei kosminiais laivais. Erdvėlaivio
„Columbia" korpuso pirmasis
dažų sluoksnis, skirtas apsaugai nuo korozijos, buvo nudažytas mūsų tautiečio sukurtais dažais,
Didelių nuopelnų K. Sekmakas turi ir cheminių procesų
tobulinimo srityje. J o išradimai leido žymiai sumažinti
polimerinių
dangų
gavimo
energetines sąnaudas bei oro
ir vandens taršą,
K. Sekmakas, tikras kaunietis. Šiame mieste jis gimė, čia
1944 metais baigė Vytauto
Didžiojo universitetą. Iš studijų laikų su meile prisimena
savo dėstytojus: fizikos profešorių K. Baršauską, organinętechnologiją dėsčiusį profesorių P. Vėbrą ir ypač profesorių
A. Pureną, kuris dėstė organin ę chemiją. K. Sekmakas buvo
vienas labiausiai mėgstamų
profesoriaus A. Pureno studentų. Neatsitiktinai profesorius prikalbino smalsų jaunuolį, pasiryžusį gilintis į biologijos paslaptis, specializuotis organinėje chemijoje bei
technologijoje. Pirmasis diplomuoto inžinieriaus darbas
buvo Kauno alaus darykloje,
Deja, n e t r u k u s jaunajam inžinieriui
teko palikti gimtąjį
miestą. Jis pasitraukė į Vokie
tiją, k u r 1947 metais pa
bėgėlių stovyklos dantų gydy
tojos kabinete sutiko savo
būsimą žmoną Birutę Adoma
vičiūtę, buvusią Lietuvos ope
retės dainininkę. Vokietijoje
K. Sekmakas kurį laiką dirbo
tiriamąjį darbą plastikų sri
tyje Siemens-Halske įmonėje.
1949 metais emigravo į JAV,
kur j o pirmasis darbas buvo
Wahl tyrimų institute. Vėliau
dirbo Armour Co.vaistų firmos
tyrimų laboratorijoje, kur padarė savo pirmuosius išra
dimus. Pirmasis K. Sekmako
patentas buvo skirtas insulino
ir fermentų gavimui iš kasos
liaukų. Nuo 1956 metų iki
išėjimo į pensiją įžymusis
mūsų tautietis dirbo dažų fir
mos DeSoto tyrimo centre, kur
ir suviešėjo chemiko bei iš
radėjo talentas. Firmos vado
vybė K. Sekmakui sukūrė spe
cialų mokslininko etatą ir
vengė jį apkrauti administra
ciniu darbu, tuo sudarydama
galimybes atsiskleisti jo, kaip

kūrėjo ir išradėjo, sugebėji
mams.
Savo unikalius pasiekimus
K. Sekmakas aiškina gera
savo atmintimi. „Svarbu, —
sako jis — prisiminti reikiamus dalykus reikiamu mo
mentu ir nedaryti to, kas jau
anksčiau yra padaryta kitų
autorių".
Jis t u r i puikią atmintį ne tik
cheminėms formulėms ar re
akcijoms: be vargo prisimena
daugybės per savo netrumpą
gyvenimą sutiktų žmonių —
mokytojų, bendradarbių, virši
ninkų pavardes, netgi dantų
gydytojos, kurios kabinete
prieš penkiasdešimt metų su
tiko savo būsimą žmoną.
K. Sekmako vaikai, galima
sakyti, seka tėvo pėdomis.
Dukra Rita baigė biologijos ir
chemijos studijas Ilinojaus
universitete, sūnus Viktoras
— inžinerijos mokslus Wisconsin'o universitete.
K. Sekmako bendradarbiavi
mas su Kauno technologijos
universiteto organinės techno
logijos katedra, save kildi
nančia iš prieš 75 metus
įsteigtos organinės chemijos
technologijos katedros, užsi
mezgė 1995 metų vasarą, kai
mokslininkas lankėsi gimti
nėje. Įžymusis tautietis nuolat
konsultuoja katedros moksli
ninkus sprendžiant konkre
čias dažų bei klijų kūrimo pro
blemas, tyrinėjant emulsinę
vinilinių esterių polimeriza
ciją. Neseniai jis pranešė, jog
nusprendė perduoti. Kauno
technologijos universitetui sa
vo 141 JAV patentą. Tai su
darys dvi knygas maždaug po
300-350 puslapių. Išradėjas
mano, jog ši dovana turės istorinės vertės universitetui,
Čia jis aiškiai pasikuklino. kadangi jo idėjos iki šiol plačiai
naudojamos ne tik Lietuvos,
bet ir viso pasaulio polimerų
chemijos ir polimerinių dangų
technologijos specialistų.
Prof. h a b i l . dr. J u o z a s
Vidas Gražulevičius
Technologijos universiteto
organinės technologijos
katedros vedėjas

Akvilina Odiniene liepos 12
d. šeimos ir draugų ratelyje
šventė savo 90-tą gimtadienį,
Jos gyvenimas, kaip žmonės
mėgsta sakyti, nebuvo rožemis klotas — buvo džiaugsmo,
skausmo ir rūpesčių. Lietuvoje ištekėjo už Prano Odino ir
tikėjosi ramaus šeimos gyveni
mo tėvynėje. Ramiu šeimos
gyvenimu neteko ilgai džiaug
tis. Artėjant karui, pasitraukė
į vakarus — Vokietiją. Ir taip
be didelio pasirinkimo bėgo
dienos, net nežinant, ką pado
vanos rytojus. Svetima aplin
ka, nemokama kalba sunkino
žmogaus be tėvynės gyve
nimą.
Vokietijoje dirbo pas ūki
ninką visus ūkio darbus ir
taip prabėgo keletas metų.
Vėliau Akvilina susirado savo
brolį kun. Vaclovą Martinku.
kuris gyveno netoli vienuolyne
ir buvo to vienuolyno kapelio
nu. Pasibaigus karui, Odinai
persikėlė gyventi į lietuvių
pabėgėlių
stovyklą
ameri
kiečių zonoje, o 1949 m. išvyko
į Ameriką ir apsigyveno Omahoje. Abu gavo darbą skerdyk
loje. Jie darbštūs žmonės ir
sunkus darbas jų nebaugino.
Akvilina
Odiniene
turėjo
gražų balsą, tai tuoj įsijungė į
bažnytinį chorą, kuriame gie
dojo 10 metų. Augino sūnų
Vaclovą, kuris čia Omahoje ir
vedė. Duktė Irena baigė lietu
vių parapijos mokyklą. Pasiil
gę didesnio lietuviško telkinio,
pardavė namą ir išsikėlė į
Čikagą. Dirbo
įvairiausius
darbus ir taupė pinigus,kad
kada nors galėtų įsigyti savo
verslą. Čikagoje duktė Irena
sukūrė
šeimą su Gediminu
Morkūnu.
Likę vieni du ir susitaupę
pinigų, Union Pier nusipirko

vasarvietę „Venta". Po kelerių
metų mirė v y r a s P r a n a s , o ir
jos sveikata silpnėjo. Pardavė
vasarvietę, grįžo atgal j Čikagą. Akvilinai reikėjo daryti
net tri~ nugarkaulio operacijas, kaip sakoma: „Viena beda.
tai ne bėda", prasidėjo dideli
galvos skausmai bet to d a r
negana, teko net išimti vieną
inkstą.
Gyvenimas jai nepagailėjo
džiaugsmo, bet dar daugiau
skausmo. Dabar ji gyvena
Čikagoje, t u r i rūpestingą ir
gerą moterį, kuri ja prižiūri.
kaip savo motiną. Šeimos na
riai ją aplanko, pabendrauja.
:\kvilitia (Jdinienė nepamiršta
ir lietuviškų reikalų, savo
a u k a juos paremia.
B r a n d a u s gimtadienio vai
šėse dalyvavo 17 artimųjų.
Dalyvavo
sūnus
Vaclovas,
d u k t ė I r e n a , broli.-? Danielius
Martinku.s. Dalyvavo ir buvęs
Marąuette
Parko
parapijos
klebonas
kunigas
Jonas
Kuzinskas,
kuris
gražiais
žodžiais pasveikino 90 metų
sulaukusią Akvilina. palaimi
no vaišių stalą ir dalyvius.
Vaišėse t a i p pat dalyvavo nau
jasis parapijos klebonas kun.
Mykolas
Yakaitis.
Jnešus
tortą,
sugiedota
„Ilgiausių
metų", palinkėta .sveikatos ir
sulaukti 100 metų.
Išsiskirsčius svečiams, vel
reikia grįžti į kasdienybe. _kur
viena diena lengvesne, o kita
pilna nuolatinių
skausmų,
nuo k u r i u ir vaistai ne visada
padeda -7 . Dienos bėga g e r ų ' i r
rūpestingų žmonių globoje, o ji
priima visą. ką Dievas jai pa
skyrė.
Linkime Akvilinai Odinienei
sveikiausių metų.
Bronė Nainienė

Akvilina Odiniene su dukra Irena Morkūniene ir sūnum Vaclovu Odinu.

PROF. ROLANDUI
PAVILIONIUI —
AUKŠČIAUSIAS
PRANCŪZIJOS
APDOVANOJIMAS
Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rolandas Pa
vilionis apdovanotas Garbės
Legiono ordinu.
Nutarimą, kuriuo rektoriui
skirtas aukščiausias valstybi
nis Prancūzijos apdovanoji
mas pasirašė Prancūzijos pre
zidentas Jacąues Chirac.
Prancūzijos
ambasadorius
Lietuvoje Michel Touraine
pranešė Vilniaus universite
tui, kad ordiną numatoma
įteikti rugsėjo mėnesį.
1993-iaisiais VU rektorius
R. Pavilionis buvo apdovano
tas Prancūzijos „Akademinės
Palmės" ordinu.

A. Odiniene ir brolis !).

r**5* 1

SKAITYKITE
DRAUGĄ !
"DRAUGAS"- vienintelis
užsienio lietuvių dienraštis

SkJSfl
»

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 9 d.
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL"60638
TeL 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Čigonėle,
pasakyk kas
greičiausiai
siunčia?

vsriyrmasa • Ps/sjuntavn* »«iomot'in.», šuto dsulas • Komsrc»>»s siuntu pigai
futartta Labdaros siuntos • V&Ų. prarasimas įskvictKnai • Vsafiaama. notanzuoavns
123C1 New Ava.. Surte D. Lemom. IL 60439 TeL 630-243-1668
2719 West 71« Str. Chjtago. IL 60829. Tat. 773-434-2121
Mūsų atstovai:
Htm Y o * • 914-256-5133 • Ctevatand • 216-481-001
Rocneater • 716-223-2617 • Ptttabuicri • 412-381 -6281
Florida • 800-533-2121 • Lietuvoje • 370-2-736-336

ATLANTA

IMPORT-KX*ORT,

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite
B U D R A I Č I U I

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą
laivu arba oru - AIR CARGO.
Siunčiame baldus ir komercines siuntas.
Pinigai pervedami doleriais per 2 - 5 dienas.
Knygos į Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00.
Maisto siuntiniai: $39.-, $45.-, $98.TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27

Bus.77Maft«100
Fax. 77MI6-39B7

INSURANCE

BROKE R S,

fflML
ACCENT REALTY

2veLpjp.
„Gairės": pokalbis apie Vytauto Kavolio įnašą į Santaros-Šviesos
veiklą ir ateities perspektyvas pačioj organizacijoj. Modemoja
Rimvydas Šilbajoris, dalyvauja: Rita Kavotienė, Violeta Kelertienė,
Ilona Maziliauskaitė, Liūtas Mockunas, Zenonas Rekašius, Aleksan
dras Štromas ir Henrieta Vepstienė.
Jūra Avižienytė. „Istorija ir atmintis: Dalios Gnnkeviciutės memu
arai"
_.£okalbis su Algimantu Samalavičium. Praveda Ilona Maziliauskienė.
8vsL vakaro
Ilona Maziliauskienė pristato Balio Sruogos „Dievu miško' angliš
ką vertimą.
Zenonas Rekašius pristato Liūto Mockono „Pavargęs herojus".

Bus. 708-636-9400
Res. 708-423-0443
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime mieste ir
pnemesčiuose

MILVVAUKEE AVE
C H I C A G O . IL 6 0 6 4 6
773
7750303

Pigi apdraudė per žymias draudimo bendroves
'AUTO
* SVEIKATOS
'INVALIDUMO
* NAMU
* GYVYBĖS
* VERSLO

FOR

RENT

kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 į mėn. + „sscurtty".
Tel. 773-778-1411.

MES SIŪLOME'Investicijas 'Indviduafes pensijos sąskaitas (IRA)
ATVYKITE IR S U S P A 2 N 0 T E S U MUŠU PASOLYMA1SI
Mes apdraudžiame visus vairuotojus, nepaisant jų vairavimo rekordo
Mes kabame ir lenkiškai

Prie 68 SL ir Kedzie Ave.
isrujomojamas 3 kamb. butas
su šiluma ir virtuvės įrengimais.
$380 į mėn.
TeL 708-425-7160

Gera žinia Floridos gyventojams!
Skrydis į Vilnių ir Atgal
nuo rugsėjo 1 d.

I vakarus nuo Kedzie, 86 SL
išnuomojamas modemui 1 mieg.
butas pirmame aukšte; virykla,
šaldytuvas, oro vėsintuvas, plovi
mo mašina, vieta auto pastatymui.
Vyresnio amžiaus žmonėms.
Tel. 708-656-6599

$669

MISCELLANEOUS

iš Orlando, Miami ar Tampa

Putu proga gražiai įafcurf šeimai

Vytis TrmmM

teisėtai atvykusiai iš Lietuvos.
Reikia vieno asmens pajėgaus sody
bos priežiūrai, kito- virtuvėj, namų
ruošoj ar prie ligonių. Kreiptis: Vata S t
Josaptt, PXX Bar. 156. Thompscn, CT06277

40-24 2 3 5 Str.
Douglaston, NY 1 1 3 6 3
Tel. 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1
1-800-77-VTTIS
UŽSIPRENUMER
%

Atteku vidaus ir lauko
dažymo bei kitus statybos
darbus, klijuoju plyteles.
Sigitas, taL 708-388-7719

10 v * , ryto
Kazys Almenas. „Pirmasis bandymas Lietuvoje sukurti istoriniųnuotykinių apysakų seriją".
Norintieji suvažiavime dalyvauti prašome iki rugsėjo 2 d.
registruotis pas Mar1|ą Psskevtctene, 3 0 6 - 6 6 t h Plscs,

Downers Grove, IL 60516. Tel. 630-662-3667.

įvaryti

U O K I TE

«MJ(£Ą

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•

Greitas ir sąžinmgas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

:»9 a

OMfCK REALTOaS
7S22 S. FuleeU a i .
4MSS.ArdiarA«e.

FOR SALE

Pigos automobiliai
po nedkttų avarijų I
Remontuokite patys.
Taip pat ieškome skardininko.
TeL 708-201 -0686
arba 708417-0515

ir maistas. $850 į sav.

1"NGAKB

MOVIMO
Ilgametis profesionalus kraustymas
pnenamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.
GEDIMINAS
773-925-4)331
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBE!

2346 W 69th Street
Tel.: 773-778-1486

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms: kernpanijonėms

ir

namų

ruošos

ALSIP, IL apt buHdlng
torsais,
vic. 127 St. 4 Central;
24 flat, brick.
Call: 708-460-5387

kartu arba atvykti į darbą ir
išvykti. Kreiptis:
ALLCAftE
Employment Agancy
Tet. 312-736-7900

DĖMESIO!
Sunny Has, FL pai*duodamaa
didelis sklypas pačiam lietuvių
centre, Ambassador gatvėje.

Tai. 708-687-3945
Parduodamas nebaigtas statyti
dMets nania* Vilniuje, Antakal
nyje. Yra galimybe pirkti dkteH sklypą
šalia. Kreiptis: 760-340-0719 arba
702-384-4478, arba Virtus,
011-370-2-768-342

VVAGNER
MASINOS RASTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Pulaski Rd.
Tel. (773) 581-4111

HELP VVANTED

PAVASARIO
KAINOS

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk
Bclmont/Central
5637 W. Belmont
Tel. 312-237-4747
North Side
3000 N. Milvvaukee
Tel. 312-489-4999
Far North
4801 W. Peterson
Tel. 773-725-9500

$570
$570
$570
$570

| viena puse
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

love ertiktren, dean we« and speak

T e n ir atgal

.-,

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

AUTOMOBILIO, NAMU SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUOatAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr.
S. Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208V,Wast95th Street
TeL(7W)424-SS54
(312)SS1-Se$4

Našlė ekubisi panJuods
3 miegamų- 2 vonių
kampinį namą SL Pele Oeacti,
Floridoje. Kaina $158,900.00
Dėl informacijos skambinti:
941-324-8368

Best job and salary is yours if you

5058 S. Archer, C h i c a g o , IL 60632 • Tel.: 773-838-8888

5150 W. Belmont
Tel. 312-685-2020

krti namų remonto darbai.
„1 icenaed, Inaured,
Skambinti Sigitui:
TsL: 773-767-1929

CHtCAOO/ASHBURN
8533S.KOUN
3 80RM., 2 BA.,
BRK. RAISED RANCH HOME
40 ft. lot. w/side drive, brick garage,
fnsd. Bsmt. and much more!

English. References needed.

Belmont/Laramie

AM6ER OOMTRUCItON 00.
Dengiami stogai, kalamas „skfng".
atliekami cemento, ..pturribing* bei

Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutė. Mayer J professionaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

bus parūpintas kambarys

AMERICA7V T i T ^ V N ^ R O A I * I N C

NEVY OFFICE
8512 Golf Rd
Niles, IL 60714
Tel. 847-581-9800

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chšcagos miesto leidimą,.
Oirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-77e-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

namus ir gyventi kartu,

Švenčių metuDžiugiu ar liūdnu laiku,
Prašome nepamiršti
Lietuvos vaikų.

Gahma padėti naMsičIama, invatttarns vatams
ir daugiavaikėms ieamoma:
1 atsiurčiant auką
>. oairnant metams 'emti konkretų vaiką, aukojant
$2Z X per menes);
''. i><>' Saulute' užsakant $45 00 maisto siuntinį, arba
suda'ant savo siuntini
Labai ačiū, .Saukit*". 419 VVesdner Rd; Buriato Grove. IL 60069
Tel (647) 537-7949, TAX ID #36-3003339

(708) 425-7161

Manny, tousekeeper llve-ln.

P0! AND

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visu rQ***i
apkalimai (siding): medžio,
aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 630 969 2666

(773) 586-5959

r ai - v i e n i n t e l i s u / s i e n i o l i e t u v i u d i e n r a š t i s

...•!

FAUA** *

RE/MAX

TeL 630-820-9770

Rugsėjo 7 d., sekmadienis,

stogai; cementas, dažymas.
Turiu darbo draudamą.
S.BeneUs TeL 690-241-1912

darbininkėms. Galima gyventi

Rugsėjo 6 d., šeštadienis,
930 ryto
Aleksandras Štromas, „Konservatorių vyriausybės darbo rezultatai
ir ĮO potenciali įtaka prezidento rinkimams".
Kęstutis Kebiys. „Lengvosios kritikos rasa literatūros dobilienoje*
2vsLp.p.
Almantas Samalavičius (paskaitos tema bus paskelbta vėtau).
Audronė Barūnartė-Wilteke, „Kaip keičiasi autoriaus reputacija?
Vokiečių ekspresionistas Georg Kaiser".
Santaros-Šviesos. Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo. Met
menų. Vytauto Kavolio fondo, AM&M fundacijos posėdžiai.
8 vai. vakaro
Literatūros vakaras. Dalyvauja Vitalija Bogutaitė, Kartis Jirgens,
Egle Juodvalkė, Nijolė Martinaitytė. Almantas Samalavičius.

l i U S V t i e j | i ) I U l W i e ' i j**»"W*»a">aa w |)**i em»J»"

773-735-1580

Rugsėjo 5 d., penktadienis,
9 3 0 vai. ryto
Horstas Zibas. „Jei bočiau karalius* - Lietuvos ateities temomis.
Alina Staknienė, „Juliaus Kaupo kūryba ir literatūros kritika".
2vsLp.p.
Leonas Sabaliūnas. „Lietuviu, kalbos komisija - talka šunims seko
pjauti?"
Kartis Jirgens, „Postcolonial situation in Latvian culture".
PoKalbis su Kartis Jirgens. Praveda Violeta Kelertienė.
8vsLvekero
Prisiminimai iš šių metų Santaros-Šviesos suvažiavimo Lietuvoje.
Atviras pokalbis. Moderuoja Rimvydas Šilbajoris.

GREIT
PARDUODA

DANUTĖ MAYCM
773-284-1900

5265 West 95th street
Oak Lawn. Illinois 60453

INC.

PROGRAMA
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis,

P»gar77W0MJO7

ASTA T. MIKUNAS

5680 N

44-tesisSANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS
1997 m. rugsėjo4-7d.
PASAULIO LIETUVIU CENTRE,
LEMONT, ILLINOIS

REAL ESTATE

BALYS BUDRAITIS

Savaitgai) uždaryta

UNITED

CONSTRUCTIOi

Staliaus darbai, rusių, vonių k vėtuvių įrengimas; priestatai
kos plytelei; ,,stdsngs*,
decka* outters rjtoksti ir arenate"

REALTORS

INC.

800-77B-SKND

ESTATE

REAtMAJtT II. Ine
6602 S. Pulaski Rd.
dikago.Jl. 60629

KAVINE

Aš matau kaip vyrai dirbačia ir už Atlanto.
Siuskit siuntinius visi.
Siuskit per ATLANTĄ!

> Utsakyvts •m»r«j»!itki maiKo kompMklus , LM'Jvą • P H M i m pigai įsigyti •ut<xnot»iiu»

REAL

350 N. Clark, Chicago, II 60610
TeL 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

BMCE

GREITAS SIUNTINIU PRISTATYMAS l NAMUS LAIVU IR AIR CARGO.
SIUSKITE | LIETUVĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ. LENKIJĄ. UKRAINĄ,
KARALIAUČIAUS SR . MASKVĄ IR PETERBURGĄ

STASYS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

čia nėra jokių stebuklų,
Laumės kėslų ir kerų
Siųskit siuntinius per jūrą
Air cargo ar laivu

MISCELLANEOUS

C L A S S I F I E D GUIDE

KEPYKLA IR DELIKATESAI

$380
$405
$405
$380

Call my offfce, 6 8 630-466-7828

i6banquet
SSlup / rtousekeeping applications.
Mušt be availabie weekends.
Apply in person.

Judrfs Red Derby. 127 SL
8 Kedzie Ave., tel. 708-388-1703

Pirkdami pas mus, daug sutau
pysite. Pasinaudokite mūsų pat
ogiu „lay-away" planu. At
liekame visus foto laboratorijos
darbus.
Darbo vai.: kasdien 8 v.r.-e v.v.;
ieitd, 8 v.r.-4 v.p.p.; seknd.
uždaryta. Antrad. ir tieM. su
sikalbėsite lietuvislui.

3314W.63St
Tel. 773-776-8998
—SKYLINE BUILDINS
SERVICES. INC.
Ieško maždaug 50 darbininkų
(2-1/2 m.
pastatų, kaip White Socks, United
mergaitei, Čikagos priemiestyje.
stadionai, krautuvės ir pan.,
Darbas 3 dienos per sav.
valymo bei priežiūros darbams.
Darbas daugiausiai vakarais.
po 4-5 vai. i cianą.
-abeJ gera alga Samdome ir stu
T6L70S-46V4914
dentus nuo 18 m. ir vyresnius.
Reikia turėti darbo leidimą arba
žalią kortele, taip pat siek tiek
Angliškai nemoks.
mokėti angliškai.
Kreip*nuo4v.p.p.iaev.p.p.
Tel. 773-28*0016

tai. 312-454-4545

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(773) 476-2655 • Fax (773) 436-6909

sistemoje, vaistų, kurių nėra
jų sąrašuose, išskyrus labai
retus atvejus, kai daktaras
prašo išimties savo pacientui
Vyresnieji, nuvarginti įvai dėl medicininių priežasčių. Iš
rių gyvenimo darbų ir sunku kitos pusės, United Health
mų, suserga dažniau ir daž Care Corp. Meneapolis, jų
niau, ir daugiau vartoja vais draudoje Medicare Complete
tus. Todėl kiekvienas sveika užmoka šiek tiek ir už vaistus,
tos draudimo planas, kuris kurių nėra jų sąrašuose, bet
užmoka dalį už vaistus, jiems tai kainuoja daugiau ir
atrodo geras. Bet ar taip yra?
žmogus turi dalį pats pri
Martynas norėjo gauti vais mokėti (co-pay-ment).
tinėje savo mėnesinę vaistų
Kadangi daugumą recepti
normą „Rroscar" (vaistas, ku nių vaistų Medicare neapmo
ris yra vartojamas padidė ka, sveikatos apdraudos turi
jusiai prostatos liaukai suma .laisvę pridėti, atimti, ar pa
žinti). Vaistinės tarnautojas keisti vaistus savo sąrašuose
jam paaiškino, kad jo HMO, be išankstinio pranešimo vy
tvarkoma Humana, Inc., iš resniesiems. Kai kuriais atve
braukė „Proscar" iš jo vaistų jais žmogus jaučiasi geriau,
kortele gaunamų vaistų są vartodamas tam tikrus vais
rašo. Martynas, 68 metų West tus. Bet, jei jo sveikatos drau
Palm Beach, FL, gyventojas, da išima tuos vaistus iš savo
pasijuto lyg spąstuose. Jis ne draudos sąrašo, dažnai dauge
galėjo kas mėnesį mokėti 56 lis žmonių gali saugiai naudo
dolerius iš savo kišenės, o vie ti panašų vaistą iš draudos
nintelis atsakymas, kurį gavo sąrašo, tačiau daktaras turėtų
iš savo draudimo buvo: pakeis stebėti, ar nėra pasikeitimų
ti receptą ir užuot „Proscar" pas pacientą, sako Jerry
naudoti „Hytrin'', kuris yra Avorn, Medicinos assoc. prof.
panašaus veikimo vaistas, bet Harvard Medicinos mokykloje.
įrašytas HMO kortelės vaistų
Priešingai daugelio žmonių
sąraše. Bet Martynas nutarė
nuomonei,
pakeitimas firmos
geriau pakeisti savo drauda į
—
„brand"
vaisto į generinį
tokią, kurios vaistų kortelė
(generic),
kadangi
vaistų che
gaunamų vaistų sąraše batų
minė
sudėtis
yra
ta
pati, pa
ir „Proscar*.
prastai sukelia mažiau prob
Receptiniai vaistai vyresnie lemų, negu vieno „brandsiems kainuoja šimtus ar net name" vaisto pakeitimas kitu,
tūkstančius dolerių per metus. nes dažnai reikia daktarui
Medicare, federalinė sveikatos išskaičiuoti, kiek to vaisto ir
drauda, 37 milijonams vyres kaip dažnai vartoti. Daktarui
niųjų ir invalidų neužmoka už yra lengva padaryti klaidą
„outpatien" receptinius vais dozėje, kai ligoninės ar sveika
tus. Bet daugelis HMO, kurie tos drauda pakeičia vaistą
įsijungė į Medicare programą, kitu savo vaistų sąraše, sako
siūlo vaistų korteles, kurios Gordon Schiff, kuris yra klini
yra lyg magnetai, pritraukia į kinių tyrimų direktorius Cook
Medicare Managed Care drau- County ligoninėse, Čikagoje.
das paskutiniais metais apie 5 1994 metais, padarius patik
milijonus vyresniųjų. Bet kaip rinimus, paaiškėjo, kad 20%
Martyno patirtis rodo, jo HMO pacientų daktarai nepritaikė
vaistų kortelė negarantuoja naujo dozavimo, kai choleste
kad jis gali gauti visus vais rolį žeminantis vienas vaistas
tus. Dėl to yra svarbu visiems buvo pakeistas panašiu. Spe
vyresniesiems, kurie jungiasi į cialistai sako, jog gerai tik tas,
kad tas neapsižiūrėjimas ne
HMO, norėdami gauti vaistų
buvo pavojingas pacientui.
korteles, kad tiksliai žinotų jų
Prieš įsijungdami į kurią
turimo (ar norimo įsijungti)
HMO vaistų taisykles. Ne visi HMO apdraudą, vyresnieji tu
Medicare HMO užmoka už rėtų paprašyti tos apdraudos
vaistus ir tai įvairuoja atski draudžiamų vaistų sąrašo ir
rose JAV dalyse, kiek jie paklausti savo daktarą apie
moka. Nors daugelis HMO vaistų pakeitimą. Vyresnieji
įvedė ar net padidino vaistų turėtų pasiklausti, ar ta ap
' gavimo lengvatas, bet kai ku draudą reikalauja iš savo dak
rie jas net sumažino. Šių metų tarų laikytis nustatyto biu
pradžioje Oxford draudimas džeto, nes tai yra plačiai prak
sumažino metinę vaistų leng tikuojama ir daktarai gali
vatą jo Medicare Advantage jausti spaudimą skirti piges
HMO plane iki 500 dolerių nius vaistus. Tai yra svarbu,
(buvo 1,000 dolerių) šešiose kai
naudojama
priešdepNew York valstijos apskrityse. resiniai vaistai, kuriuos dak
Marijona, 65 metų pensi tarai dažnai prirašo pacien
ninkė iš Hicksville, NY, labai tams. Vyresnieji, kurie yra
supyko, kai sužinojo apie šį kentėję dėl depresijos, turi
vaistų išlaidų sumažinimą, Po būti tikri, kad jų HMO duos
to, kai ji gavo pakvitavimą, bent vieną iš naujesnių, vadi
kur rašoma, kad jau 240 dole namų SSRI vaistų (Prozac,
rių yra atskaityta iš jai skirtos Paxilar, Zoloft, ar kitus pa
500 dolerių vaistams gauti su našius naujus vaistus), nes
mos. Marijona pamatė, kad jos daugelis draudų daro dakta
vaistų drauda jai yra nepa rams finansiškai patrauklių
kankama, ir ji perėjo į kitą ap- lengvatų prirašyti senesnius
draudą: Aetna US Healthcare. ir pigesnius vaistus, kurie gali
Net ir geriausia drauda žmo turėti Žymių „side effects",
gui nepadės, jei koks nors spe sako kai kurie specialistai.
cifinis, tam žmogui būtinas,
Vyresnieji turėtų pasiteirau
vaistas nėra leidžiamų pigiai
pirkti vaistų sąraše. Nors dau ti, kaip vadinasi ir kas tie as
guma draudų, kurios duoda ir menys (ir kokia yra jų trumpa
vaistų lengvatas, moka už biografija), kurie sudaro Jbrvaistus ligoms, tipiškoms vy mullary" vaistų sąrašo komi
resniesiems (širdies, cukrinės, tetą, nusprendžiantį, kokius
plaučių, depresijos), bet jie pa vaistus ta drauda gali apmo
prastai pasirenka vaistus, va kėti ar leisti papigintai pirkti.
Dažnai vyresnieji turi eiti į
dinamus „generic", pigesnius,
o ne įvairių bendrovių gami vaistines, kurios priklauso
namus, „brand", gydančius draudos tinklui, kad galėtų re
minėtas
ligas.
Daugelis ceptinius vaistus pigiau nusi
draudų moka tik už vaistus, pirkti. Vyresnieji turėtų žino
esančius jų vaistų sąrašuose. ti, ar tos vaistinės jiems yra
Pvz.; PacifiCare Health Sys lengvai pasiekiamos. Žmo
tems, Cypress, Kalifornijoje nėms, kurie ima vaistus ilgą
visai neapmoka Secure Hori- laiką, daugelis draudų turi
zons apdraudos, esančios jų vaistų paštu užsakymo pro
gramas, kurios siūlo pigiausią

HMO VAISTŲ
KORTELĖS

ATIDARANT SĄSKAITĄ BANKE —
KLAUSKITE!
Daugelis žmonių, atidary
dami naują sąskaitą banke,
neklausia jokių klausimų: jiė
pasirašo, kur jiems liepia, ir
viskas. Taip pat daug žmonių,
naudodamiesi savo įprastinio
banko patarnavimais, niekada
nepasitikrina, ar kas nors yra
pasikeitę nuo to laiko, kai jie
atidarė sąskaitą. Tai yra nuo
stolinga, ypač šiuo metu, kai
sąskaitų atidarymas darosi
vis sudėtingesnis, pridedami
mokesčiai už įvairius patar
navimus ir t.t.
Jūs turėtumėte žinoti iš
anksto visus mokesčius, pro
centus, viską, už ką turite
mokėti ir ką bankas jums duo
da. Pasidarykite sąrašą klau
simų iš anksto ir, kai kitą
kartą lankysitės savo banke,
paklauskite. Atsakymai gali
jus labai nustebinti. Čia klau
simų eilė, į kuriuos atsaky
mus turėtumėte žinoti.
1. Banko išduodamos kre
dito kortelės.
Jei kredito kortelė turi įva
dinį — susipažinimo mokestį
(introductory rate), kas atsi
tinka, kai to mokesčio ga
liojimo laikas pasibaigia? Yra
galimybė, kad mokestis ją
naudotis gali pakilti per 16%.
Ar bankas turi teisę įvairiais
atvejais iš jūsų reikalauti skir
tingo mokesčio (rate)? Pvz., jei
užmokate pavėlavęs, arba jei
yra pasikeitimų jūsų kredito
pranešime? Koks duodamas
malonės (grace) laikotarpis
jūsų kredito kortelei, t.y. lai
kotarpis užmokėti likusią sko
lą, nepriskaitant daugiau pro
centų už pirkinius?
Paskutiniu laiku kai kurie
bankai yra sutrumpinę šį ma
lonės laiką. Ar reikia už kredi
to kortelę mokėti metinį mo
kestį? Ar yra koks mokestis,
jei jūs keletą mėnesių nenau
dojate savo kredito kortelės,
arba jei perkeliate kredito kor
telės balansą į kitą įstaigą?
Jei jūsų kredito kortelė turi
„rebate" programą, ar jūs gau
nate „rebates" kiekvienam pir
kiniui? Kai kurie „rebates* yra
taikomi tik balansui, kurį iš
karto nesumokate.

niui? Kai kada skelbiami pro
centai ir sąlygos atrodo kaip
CD, bet iš tikro tokie nėra.

2. Asmeninių čekiu išra
šymas (checking).
Ar jūsų užmokėti čekiai
(canceled checks) yra banko
jums sugrąžinami kartu su
mėnesiniu pranešimu, ar rei
kia papildomai primokėti, kad
jie jums būtų grąžinami? Ar
reikia mokėti už ATM kortelę
iš jūsų asmeninės čekių są
skaitos? Kiek reikia mokėti,
jei imate pinigus iš kito banko
automatinės mašinos (auto
mato)? Kiek reikia užmokėti
už nepadengtą (bounced) čekį
ir kiek reikia mokėti už sulai
kymą jums išrašyto čekio
mokėjimo (stop payment order)? Ar jūs turite mokėti ban
kui, jei teiraujatės jūsų są
skaitos balanso telefonu, ATM
ar pas banko kasininką (teller)?
3. Taupymo ir „money
market" sąskaitos.
Ar jums mokamos palū
kanos už bet kokį balansą
jūsų taupymo sąskaitoje? Ka
da ir už kokius banko patar
navimus jums reikia mokėti
mokestį? Ar mokamas procen
tas yra didesnis, jei jūsų
sąskaitos balansas yra dides
nis? Ar jūs galite rašyti če
kius, naudodamasis savo „mo
ney market" sąskaita? Kiek
jums reikia mokėti baudos, jei
išrašote daugiau negu tris
čekius per mėnesį iš MMA
(Money Market Account)? Ar
yra nustatyta riba mokomoms
transakcijoms? Jei tokia riba
yra, kiek reikia mokėti bau
dos, ją peržengus? Ar yra ban
ko mokestis, uždarant sąs
kaitą?

5. Paskolos („Mortgyčiaiw)
Kokie yra visi mokesčiai už
paskolą, ir už ką jie yra? Kiek
ir kokie jų būtini? Kokiomis
sąlygomis skolintojas — ban
kas atleistų jus nuo tų mo
kesčių? Susipažinkite su vi
sais mokesčiais, su visomis
sąlygomis, prieš pradedant de
rybas su banku. Ar jums rei
kia turėti „escrow" sąskaitą
(papildomų pinigų) apdraudai
ir namo mokesčiams? Ar rei
kia mokėti mokestį, jei tokios
sąskaitos „escrow" neturite?
Koks yra aukščiausias moka
mas procentas už paskolą, kai
jos keičiasi (adjustable)? Ar
paskola gali turėti negatyvią
apyvartą, kur jums gali tekti
mokėti daugiau procentų, ne
gu paskolos?
6. „Home equite line of
credit"
Kiek reikia mokėti, kad gau
tumėte „home eąuity" pas
kolą? Ar yra mokama pabau
dos mokestis, ar metinis
mokestis? Koks yra didžiau
sias procentas, kurį jums gali
tekti mokėti, grąžinant pas
kolą? Kokia yra mažiausia
suma, kurią jūs galite pasisko
linti? Jei jūs kas mėnesį mo
kate tik mažiausią reikalau
jamą sumą, kiek ilgai užtruks
jums išmokėti likusią pas
kolą? Ar jums reikės mokėti
baudą, jei nepanaudosite jums
duotos paskolos Visus metus?
Kaip visur, taip ir bankuose,
kurie saugo ir tvarko jūsų pi
nigus, yra visokių taisyklių ir
reikalavimų. Kiekvienas ban
kas tvarkosi skirtingai, kiek
vieno banko reikalavimai yra
kitokie. Todėl, atidarydami
bet kokią sąskaitą ar skolin
damiesi pinigų, gerai susi
pažinkite su to banko tai
syklėmis ir reikalavimais, kad
vėliau nebūtumėte nemaloniai
nustebinti.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" — Your Money
1997-7-9.
Aldona Šmulkštienė ir
Birutė Jasaitienė

4. Taupymo Lakštai — CD
(certificates of deposit).
Kokios yra metinės palūka
nos? Ar uždirbami procentai
yra užšaldyti ir jie mokami už
visą įneštą sumą? Kiek reikia
mokėti pabaudos, jei jūs pini
gus išimate anksčiau nei su
tarta? Ar mokami procentai
priskaičiuojami prie pagrin
dinės sumos, ar dedami į kitą
sąskaitą? Kas atsitinka, kai
jūsų CD pasiekia terminą?
Kai kurie bankai įdeda į tau
pymo sąskaitą ir jie ne• Jauniausia lietuviškos
būdą pirkti tuos vaistus. Vy beuždirba aukštesnių pro knygos autorė — dešimtmetė
resnieji turėtų pasiklausti, ar centų, kiti pratęsia tuo metu klaipėdietė Neringa Černiaus
tokios programos bei draudų skelbiamu banko procentu, kaitė. 1995 m. S. Jokužio lei
vaistinės yra sujungtos kom nebent jūs bankui duodate ki dykla 2,000 egz. tiražu išleido
piuteriais, kurie įspėja vaisti tokius nurodymus. Ar jūsų jos parašytą ir sesers Skirman
ninką apie galimą vieno vaisto ' banko sąskaitos yra FDI ap tės iliustruotą eilėraščių knygą
veikimą į kitą ir su tuo draustos iki $100,000 asme „Šuns būda".
surištas problemas,
prieš
jiems išpildant receptą.
Kai kurios draudos padalina
sumą pinigų, kurią jums
leidžia išleisti vaistams į me
tų ketvirčius ir tos sumos ne
leidžia peržengti arba nelei
džia perkelti leidžiamą sumą į
Gyveno Batavia, IL.
kitus metus. Pasitikrinkite ar
Mirė Delnor-Community ligoninėje, Geneva, WI,
jūsų drauda tą daro, ar leidžia
1997 m. rugpjūčio 6 d. sulaukęs 44 metų.
Gimė 1953 m. rugpjūčio 2 d. Čikagoje.
neišnaudotą sumą perkelti į
Nuliūdę liko: žmona Mary, vaikai Melissa ir Jeff,
kitus ketvirčius, į kitus metus,
motina Marion Karaiis, gyv. Hinsdale, IL; broliai Da
ar leidžia, jei jums reikia,
rius, žmona Genna, gyv. Woodland Hills, CA; Andrew,
pradžioje metų išnaudoti visą
žmona Cindy, gyv. Colorado Springs, CO ir Arūnas
sumą ir pan.
Kandis, gyv. Lemont, IL; dėdė Valdas Adamkus, gyv.
Dažnai Medicare HMO, da
Hinsdale; teta Violeta, vyras Gene Donovan, gyv.
bar siūlomi pensininkams
Linderhurst, IL; pamotė Violeta Karalis, gyv. Lemont;
daugelio jų darbdavių, sutei
daug sūnėnų ir dukterėčių bei pusbrolių, pusseserių.
kia daug geresnę vaistų drau
Velionis buvo sūnus a.a. Chester ir tėvas a.a. Jonathan.
da, negu individualios drau
A.a. Alfred baigė Hinsdale South gimnaziją ir Du
dos.
Page
kolegiją. Užsiėmė staliaus amatu ir priklausė
Atminkite, kad valdžia lei
stalių unijai, Brotherhood of Carpenters, local #363,
džia labai lengvai pakeisti
Elgin, IL. Taip pat buvo aktyvus narys Bethany liute
vieną Medicare HMO drauda
ronų bažnyčioje. Priklausė Fox valley Corvette klubui,
kita, ar net grįžti prie įpras
mėgo žuvauti.
tinio Medicare mokėjimo būdo
Velionis pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 10 d. nuo
(fee-for-service). Dėl to nei vie
4 iki 8 v.v. Yurs Peterson laidojimo namuose, 209 S.
Batavia Ave. Batavia, IL.
nas neturėtumėme jaustis,
Po 11 vai. ryto religinių apeigų pirmadienį,
kad esate uždarytas kaip nar
rugpjūčio 11 d. Bethany liuteronų bažnyčioje, laido
ve, pasirinkęs netinkamą svei
tuvės privačios.
katos drauda. Jei neturite, o
Velionio prisiminimui, vietoje gėlių prašoma aukoti
jei ir jau turite, galite pakeis
Bethany Lutheran Church, 8 S. Lincoln St., Batavia,
ti. Apklausinėkite savo gimi
IL 60510 arba Lung Cancer Research Fund, c/o P. D.
nių, draugų, pažįstamų, ypač
Bonomi, MD, Medical Director, 1725 W Harrison St.,
atsiklauskite savo daktaro ir
Chicago, IL 60612.
išsirinkite sau geriausią svei
Nuliūdę: žmona, vaikai, broliai ir kiti giminės.
katos drauda
Yurs Peterson Funeral Home, Tel. 630-879-7900
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne", 1997.07.24.

AtA.
ALFRED S. KARALIS
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PADĖKA

JUOZAS STROKAS
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Uošvis mirė š.m.
birželio 25 d. ir buvo palaidotas birželio 28 d. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.
Nuoširdi padėka kun. Frank Kelpšai už maldas ko
plyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje ir už laidoji
mo apeigas kapinėse.
Dėkojame Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės na
riams už garbės sargybą ir velionio palydėjimą į
Amžino Poilsio vietą. Nuoširdžią padėka reiškiame
Tauragės klubo valdybai ir nariams už apsilankymą
koplyčioj ir nuoširdžią auką.
Nuoširdus ačiū p. Justinui Šidlauskui už gražią
kalbą, pasakytą prie karsto. Ačiū visiems už maldas,
gėles ir aukas, skirtas šv. Mišioms, „Lietuvos Vaikų
vilčiai" ir šeimos nuožiūrai. Ačiū visiems ir visiems ap
silankiusiems koplyčioj ir už pareikštas užuojautas as
meniškai ir laiškais.
Ypatinga padėka p. Julijai Bubinienei, daug pa
dėjusiai mūsų sunkiose dienose. Ačiū laidotuvių direk
toriui p. D. M. Petkui už gražų ir malonų patarna
vimą.
Liūdinti šeima

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS -

DAIMID

FUNERAL. D I R E C T O R S
Director* of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)

SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO AND SUBURBAN LOCATIONS
PROVIDING BŪRIAIS AND SHIPMENT TO UTHUANIA

4330 So. Califomia

4605 So. Hermitage

ALLPHONES

1-773-523-0440

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
HICKORY HILLŠ 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE A V E

ALL PHONES

1-708-430-5700
PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MAROUETTE PARK 2533 W. 71 ST
CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TTNLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE.
ALLPHONES
CHICAGO 1-773476-2345
N ATION WIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
CHICAGO A N D SUBURBAN LOCATIONS
CICERO, 1424 S. 50 AVENUE
VVESTCHESTER, 10501 W. CERMAK
CHICAGO, 6801 BELMONT
ALL PHONES

1-708-652-5245

CAIDAS-PALOS
FUNERAL H O M E
KALBAME LIETUVIŠKAI
PALOS HILLS
11028 S. Soutfmmst Hwy.
(OTHER LOCATIONS AVAILABLE)
OAVID GAIDAS, Jr.
AND FAMILY

1-708-974-4410

•

-

-

-

•

•

-

*--»•

-

8

DRAUGAS, šeštadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 9 d:

„DRAUGO* ŠVENTĖ

x Dėmesio radijo kiaušyRugpjūčio 3 d. įvykusi tra
tojai! ŽEMĖ L PRODUCdicinė „Draugo" gegužinė ar
TIONS praneša, kad WND2
piknikas (kaip pavadinsi, taip
750 AM yra dvigubai atinepagadinsi, anot žemaičių)
presnė — dieninis signalas
buvo tikra Vasaros šventė.
net 5,000 vratfųu Tai gera žinia
tiems lietuviams, gyvenan
Oro pranešėjai puse lūpų
tiems niinou, Indiana, Michižadėjo lietaus (visi gana su
gan ar VVuconsin vaistuose,
sirūpinę žvalgėmės į dangų),
kurie iki šiol turėjo sunkumų
bet nelijo ir, nors saulė žeme
aiškiai girdtti 750 AM. Kvie
ritinėjosi — niekas neištirpo ir
čiame įsijungti kasdien nuo
nesutirpo, nes mūsų, kadaise
pirmadienio iki sekmadienio
„šinkoriais" vadinti, šaunieji,
nuo 10 iki 11 v.r. 750 AM
„gaivintojai": Antanas Vala
WNDZ. Informacinės radijo
vičius, Algis Čepėnas, Kazi
laidos STUDUA R darbo die
mieras Rožanskas, Vacys Janomis, šeštadieniais istorinė
kovickas, Vitalis Legeckas vi
VERSMĖ, bei sekmadieniais
sus trokštančius, visokiausiais
kultūrinis pramoginis VAI
gėrimėliais vaišindami, gai
RAS — tai tikrasis Lietuvos
vino. Taigi, niekam neprisiėjo
bei išeivijos veidrodis. Lithua
ir nereikėjo žiopčioti, lyg ant
nian Newi Radio, PO Box
upės kranto paguldytam lyde1161, Oak Park, IL 60304.
kaičiui.
Red.
teL 708-386-0656.
Kad nebūtų alkanų, mūsų
darbščiosios šeimininkės pa
(sk)
Čik.;is;os lietuvių kultūros klubo „Baltija" koncerto, rengiamo rugpjūčio 16
ruošė
galybes
maisto:
dešrų
su
d. Jaunimo centro kavinėje, programos dalyviai. Iš kaires: jaunoji pia
x Pats pigiausias telefo
kopūstais, vištienos ir kugelio. Lithuanian Mercy Lift pokylio ruošos komitetas f iŠ kaires): Maryte Nemickienė, Zita Barekevitiote Ewert ir Li
niste Aine, inuz. Ričardas Šokas ir sol. Violeta Sagaityte, kuriai dukra
dija Ringienė, primena, kad šis lėšų Lietuvos ligoniams padėti telkimo renginys, pavadinta* prasmingu „Viltie* ninis ryiii tu Lietuva ir vi
Prie
maisto
gaminimo
ir
dali
Ainė pianinu palydės dalį dainų.
su pasauliu - tik per CYBERnimo dirbo: Ona Gintautienė, Vėjai" vardu, vyks spalio 4 d. „Spirit of Chicago" laive. Rezervacijos priimamos tel. 708-442-8297.
JAV LB Lemonto apyVyresniųjų lietuvių cent- Juzė Ivašauskienė, S. Jurkū- padėjo prie laiminkių stalų su
LINK Minute į Lietuvą tik
linkės valdybos ruošiama re, „Seklyčioje",, rugpjūčio nienė, E. Kantienė, B. Kat statymo, sutvarkymo ir kito
62 centai kada beskambintradicine gegužinė bus rugsėjo 13 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., kienė, S. Lazdauskienė, E. kių „vyriškų" darbų: Vyt. Ša
tumėt. Jokių mėnesinių mo
Wf&m kesčių. Jokių registracijos mo
7 d., sekmadienį, Pasaulio lie- linksmai gros Kosto Rama- Paulauskienė,
K.
Požar- kenis, A. Urbonavičius ir Algis
tuvių centro sodelyje. Jau 25 nausko orkestras su pade niukienė, 0. Šmitienė, Matil Žičius.
x TRANSPAK
praneša: x A. a. Kazimiero Lietuv kesčių. Jokių įsipareigojimų.
ngtai iš eiles tą patį sekmadie- jėjom: dainininke Liucija Kvit- da Marcinkienė, Viktorija VaIr berašant apie tą smagią „Pagrindinės priežastys, dėl ninko atminimui, Žibutė Lie- Informacija lietuviškai 708nį rx> Darbo dienos susirenka kienė ir tamburinu paritariančia lavičienė, Alina Vadeišienė. gegužinę, staiga prisiminė kurių vaikai nelanko mokyk tuvninkaitė
Pranckevitienė 386-0556. Vasaros darbo va
daug svečių linksmai praleisti Anele Ramanauskiene. Visi Bilietus pietums pardavinėjo anų, jaunų dienų daina (keis los: 41.8% — nenori mokytis, šeimos vardu atsiuntė $200 landos nuo pirmadienio iki
popietę, pasimatyti su drau- m a l 0 niai kviečiami ir laukia- Sofija Plenienė ir Adelė Lie- ta: žmonės sensta, o dainos — 14.8% — neleidžia tėvai, auką „Saulutei", Lietuvos ketvirtadienio imtinai nuo 4
gais bei pažįstamais, atvyk- m į praleisti nuotaikingą tin tuvninkienė.
globos
būreliui. iki 7 v.v. Čikagos laiku. Tarp
ne), toks pakvietimas į pažmo- 10.8% — nesimoko dėl sun vaikų
stančiais iš artimų ir tolimes- cįadienio popietę vėsinamoje
„Saulute"
dėkoja
už
auką ir tautinė telefono ryšių bend
kios
materialinės
padėties,
nį...
Apie šeimininkes kalbant,
nių vietovių, pasivaišinti, i r jaukioje „Seklyčioje", parovė CYBERLJNK.
reiškia
nuoširdžią
užuojautą
5.7%
—
gyvena
asocialiose
pabendrauti. Visi kviečiami.
simatyti su draugais, susi- man prisiminė Marijos ir Mar-.
a.a.
Kazimiero
Lietuvninko
(sk)
šeimose,
2.7%
—
antramečiai,
„Ir
jeigu
priseis
tos istorija Evangelijoje: tokia
paŽinti s u dar
žmonai
Adelei,
dukrai
Žibutei,
2.1%
—
valkatauja".
Pinigai,
x
DĖMESIO!
VIDEO
APA
pro
šalį
važiuot
—
tikra,
žemiška,
iš
gyvenimo
Pasibaigus Pasaulio Lie^Pažįstamais,
prašome užsukt, nepasi- siuntiniai ir komercinės sūnums Vyteniui ir Gintarui RATŲ SAVININKAD Norė
tuvių Bendruomenės sei- P a P i e t a u t l i r pabendrauti. At- iškirpta. Viešpats Jėzus bičiu
vv
didžiuot... siuntos į Lietuvą. Maisto siun bei kitiems velionio artimie dami tikrai kokybiškai išvers
liavosi
ir
bendravo
su
Lozo
and Vilniuje, palyginti nedaug kite.
tiniai. TRANSPAK, 4545 W. siems.
ti video įrašus iš Lietuvoje
Užu
stalo
pasodinsim,
rium
ir
jo
seserims,
tad
visai
informacijų pasirodė užsienio Washingtono
valstijos
63
St., Chicago, IL 60629,
(ak.) naudojamos PAL sistemos į
ožkos
sūriu
pavaišinsim...
nenuostabu,
kad
virtuvėje
betavHĮ spaudoje, dėl to kilo Lietuvių
Bendruomenės
tel. 773-838-1050.
x Prieš užsisakydami pa amerikietiikają NTSC ir atVaikai padainuos —"
speimpmų Ir gandų, toli prasi- valdyba per Zitą Petkienę, triūsiančiai Mortai (ar galite
minklą, aplankykite S t Caet- virkšciai, kreipkitės į INTERįsivaizduoti,
kaip
anų
laikų
lenkiančių su tikrove Tuos valdybos narę, atsiuntė 100
x Galiu padėti legaliai mir Memorialą, 3914 W. l l l t h VIDEO 3533 S . Archer Ave„
virtuvės atrodė?) įgriso apie
Dainuojančių vaikų, deja, šį
gandus .sklaidys .r tikslių in- d o L a u k ą j ) r a u g u f r e m t i
gauti
„SOC. SECURITY ,, . St. Turime didelį pasirinkimą: Chicago, IL 00609. TeL 773puodus
suktis,
tai,
netekus
sykį nebuvo, bet visus žavėjo
formacijų suteiks buvęs PLB Valdybai ir visai VVashingtono
kortelę, vairavimo leidimą matysite granito spalvą, dydį ir 927-9091. 8av. Petras Ber
pirm. Bronius Nainys š, sek- Lietuvių Bendruomenei esame kantrybės paprašė, kad garbu dainininkė Jūra Bakaitienė ir (driver's license) ir vizų
t.t! Gaminame paminklus mūsų notas.
sis
svečias
prie
Jo
kojų
kas
norėjo,
tai
iki
valios
pri
madiem, rugpjūčio 10 d., Pa- dėkingi. Nuoširdus ačiū!
pratęsimą. Ed Šumanas, teL dirbtuvėje pagal jūsų pageida
sėdinčią
Mariją
jai
padėti
į
sišoko
ir
prisitrepsėjo
prie
pui
šaulio lietuviu centro di
1-708-246-8241.
vimą, brėžinius. Prieš pastatant x Baltia Erpress pristatys
džiojoje salėje. Visi kviečiami
Marchertų vasarvietėje, virtuvę atsiųstų. Ką jis Mortai kios Algimanto Barniškio mu
(sk) paminklą, galėsite apžiūrėti ir jųgų siuntnius į Lietuvą greipasakė,
visos
moterys
žino
(ir
zikos.
pasiklausyti. Bus ir užkan- Michiana, MI, rugpjūčio 17 d.,
x Baltic Monumentą, Inc., . įsitikinti, kad jis padarytas, tai ir patikimai. Siuntiniai
džių. Pradžia tuojau po šv. sekmadienį, jau nuo 11 vai. patyliukais „šnypščia"), nes Šventė
prasidėjo,
kaip
liepė
nesirūpinti
daugeliu
da
Mišių Pal. -Jurgio Matulaičio ryto rinksis Amerikos Lietu„Drauge" buvo skelbiama, šv. 2621 W. 71 Street, Chicago, kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. lėktuvu žemiausiomis kaino
lykų
ir
daryt,
kaip
Marija,
misijos bažnyčioje.
vių inžinierių ir architektų
Mišiomis — „Kas Dievo — IL. Tel. (773) 476-2882. Visų Lilija ir Vilimas Nelsonai. mis. Amerikietiškų maisto
kuri pasirinko geresniąją dalį. Dievui". Šv. Mišias aukojo ir rūšių paminklai, žemiausios TeL 312-2334335.
produktų rinkinys tik $44.00.
Dėmesio lietuviškų kny- sąjungos Čikagos skyriaus na
Morta rūpinosi „viskuo" ir to iškilmėms pritaikytą pamoks kainos, geriausiomis sąlygo
(sk)
Artimiausia laivo siunta
gų mylėtojams! Šią vasarą riai, jų šeimos ir artimieji. Tiliau, ir j Betaniją po Lozoriaus lą pasakė kun. V. Rimšelis, mis.
x
Rugpjūčio
17
d.
11
v
a
i
rugpjūčio 18 d . Turite knygų
labai sėkmingai vykęs kny- kimasi nemažai svečių ir iš
mirties atėjusiam Jėzui drįso MIC, skaitinius skaitė Matil
ryto
kviečiame
atvykti
į
Ame
Lietuvos bibliotekoms? Per
(sk)
gų išpardavimas po 1 dol. aplinkinių valstijų.
pasakyti: „Jei būtum anksčiau da Marcinkienė.
rikos Lietuvių inžinierių ir ar Baltia Express tik $0416/ sva
baigiasi rugsėjo 1 d. Kas dar
atėjęs — mano brolis nebūtų
x A.a. PhU Mescher atmi chitektų sąjungos, Čikagos ras. Skambinkite nemokamai
„Seklyčioje" kraujo spaudi
Labai gaila, kad šitame šur
..Draugo" knygyne neįsigijo
miręs". Ir tada Viešpats
nimui,
„Saulutė", Lietuvos skyriaus organizauojamą ge 1-800-SPARNAI (1-800-772poezijos, prozos, mokslinių ir mas matuojamas kiekvieną prikėlė Lozorių iš numirusių... mulyje negalėjo dalyvauti
vaikų
globos
būrelis, praeitą gužine, Rudaičių-Marchertų 7624) arba pristatykite siun
kitų leidinių lietuvių kalba, savaitę — ketvirtadienį nuo 3 Iš to galime spręsti, kokį „Draugo" redaktorė D. Binsavaitę
gavo
šias aukas, vasarvietėje: 3848 Ponchar- tinius 8327 S. Pulaski RdL,
prašome paskubėti. Po rugsėjo iki 5 vai. p.p. Šį patarnavimą svarbų vaidmenį gyvenime dokienė, nes dar „plasnojo"
padėti
vargingai
gyvenan train, Michiana, MI, 44161. Chicago, IL 00652.
1 d. knygos vėl kainuos dau nemokamai atlieka gail. sesuo vaidina ir kasdieninės Mortos. per Atlantą grįždama iš vieš
tiems
vaikučiams
Lietuvoje:
Dėl smulkesnės informacijos
(ak)
Sofija Plenienė.
nagės Lietuvoj.
giau.
Hownet
Corporation
(Mike
skambinti
Algirdui
Marx
„ŽiburtUs",
lietuviu
„Laimę traukėm" net iš dvie Visas (vėl skolinuos žodį iš
Montessori mokyklėlė, Šiuc
jų „šulinių*. Buvo „Didžioji" žemaičių) „bildžius" praėjo la Malady) — $100, James Brad- chertui, teL 630-377-9957.
NUO VASAROS SAULĖS VISKAS TIRPSTA
(sk.) metu priima naujų mokinu
tvarkoma Valerijos Čepai bai gražioje ir pakilioje nuotai ley $25, Donna Spitzer $50,
T i r p s t a ir k n y g ų k a i n o s . . .
tienės ir Danguolės Ilginytės koje. Dalyviai skirstėsi pa Cassie Mescher $500, George
x TRANSPAK — ROMAS registraciją. Dar yra vietos po
ir „Smulkioji", kur lyg bitės tenkinti tokiu maloniu paben Miller $25, Phillis White $15, PŪKŠTYS, „Lietuvos Naš pietinėje pamainoje. Dėl infor
Donald Olson $25, Ruth Tolen
plušėjo laimėjusiems fantus dravimu gražioje aplinkoje.
laičių globos" komiteto vardu macijoe skambinkite vedėja
VASARINIS KNYGŲ
$5,
Brent
Harrington
$15,
surasdamos ir atiduodamos
Esam dėkingi „Midland Sav- Patsy Harrington $25, Univer- nupirko ir persiuntė Lietuvon Vidai Slapšienei, teL 630skrybėlėtos (gynėsi nuo salės) ings" bankui už du „saving
576 dėžutes vaikų aspirino. 9683057.
i SPA Į D A V I M A S
sity
Orthopaedic
Associates
(sk:
talkininkės: Birutė Jasaitie bonds", „Racine" ir „Baltic" ke
Aspirinas skirtas „Kaimo
nė, Aldona Šmulkštienė, Ona pyklų savininkams už pyragus $250, Du Hadaway Tool & Die vaikų fondui" —Lietuvos kai
x Automobilio, namu h* li
. . D R A U G E " PO V I E N Ą D O L E R Į !
Gradinskienė, Laima Vaičiū ir duoną, visoms ir visiems Shop $500, Martha Jarvie $5, mo vaikams. Dėkojame gera gos draudimą* atvykusiems
Pirkite s i u n t i m u i į Lietuvą
nienė, A. Kriaučiūnienė, Sa talkininkams bei padėjėjams. Tamala Mescher $500, Debo- dariui! „Lietuvos Našlaičių iš Lietuvoj ir kitų kraštų.
per TRANSPAK
lomėja Daulienė, A. Savic Ačiū mieliems spausdinto rah Pfroyner $10, Phyllis Ay- globos" komitetas, 2711 W. 71 Kreipkitės pas A Lauraitį, A.
- ^ . . S p a u d o s vajus Lietuvai".
kienė, Rita Šakėnienė, Emilija žodžio mylėtojams įsigiju oob $50, Anna Maas $100. s t Chicago, IL, 60829.
& L. Insurance Agency, 9438
Valantinienė. Joms labai daug siems knygų „Draugo" knygų „Saulutė" dėkoja už aukas ir
S. Kedzie Ave., Evergreen
(sk.)
reiškia nuoširdžią užuojautą
Plu, IL 6O805-2326. TeL 708išpardavime.
Phil Mescher artimiesiems.
x Dėmesio, lietuviai! Nau 4224455.
Ypatinga padėka už organi
(sk.) jas JAV imigracijos vizų tik
(sk)
zacinius ir visus kitokius dar
rinimas prasidės balandžio
bus ir darbelius kun. V.
A.a. Kazio A. Krivicko lai mėn. Pasibaigusias vizas ga
ADVOKATAS
Rimšeliui, M. Reinienei, B. Ja dotuvių metu pagerbdami
GINTARAS
P . ČEPtNAS
liu
pratęsti.
Žmonės
iš
kitų
saitienei ir V. Momkui.
velionį, giminės ir draugai valstijų gali pasiųsti man duo 6436 S. PuIaalbRd., Chfcago, 0.60629
Emilija J. Valantinienė „Lietuvos Našlaičių globos"
menis paštu. Ed Šumanas, (1II bl. i ilaurt nuo Balzeko muziejam)
fondui aukojo: $50 Pranas Ba 5701 Linden, La Grange, IL
•••••••••••••••
Tel.:77J-582-4500
Muzika, dainos, šokiai ir ras ir Renata ir Linas Kučai, 60525, tel. 1-708-246-8241.
14325 S. Bell Rd., Lockpott. IL60441
sportas — visa tai rasite Pa Kastutė Krivickienė ir duktė
(sk)
Tel TO-301-4866
saulio lietuvių centro sku Silvija, Regina Petrauskienė,
Valanda pagal susitarimą
x Noriu pirkti ar pasisko
bančios vasaros šventėje, kuri Elmer Shindler; $40 Gintaras linti dr. J. Totoraičio išeivijoje
rengiama rugpjūčio 17 d., nuo Taoras; $25 Maria ir Richard išleistos Sūduvos-Suvalkijos
Advokatą Joną* Gibaitis
12 vai., pavėsingame centro Laskie; $20 Aldona Grimes ir istorijos abu tomus. J. Ru
Civilines ir kriminalines bylos
sodelyje. Be tų visų linksmy Angelą McGowan, Lina Naujo- dzevičius, 3308 Wood Ter,
6247 S. Kedzie Avenue
bių, atgaivinančių sielą, bus kaitienė, Danutė Surdėnas. Los Angeles, CA 90027. TeL
Chicajo, IL 60629
pakankamai ir peno kūnui, Su anksčiau atsiųstom ir pas- 213-661-3119 (galima palikt
Tel. 1-773-776-8700
nes šeimininkės, kaip jau kelbtom aukom, šia liūdna žinute).
Darto vaL nuo 9 iki 7 vai. vak.
(sk)
Saftad 9v.r. iki 1 vaL p.p.
įprasta PLC renginiuose, ska proga Lietuvos našlaičiams
niai ir sočiai visus pavaišins. suaukota $590. Reiškiame
x NAMAMS PntKTI PAADVOKATAS
Ant laimėjimų stalo žada būti užuojautą velionio žmonai Da SKOLOS duodamos mažais
Vytenii Lietuvninką*
tiek vertingu, įdomių ir nau nutei ir visiems artimiesiems, mėnesiniais (mokėjimais ir
4536W.ė3th Street
dingų dovanų, kad visi susi o aukotojams dėkojame! „Lie prieinamais nuošimčiais. Kreip
Chkago, IL«M29
gundys būtinai savo laimę tuvos našlaičiu globos" kitės i Mutual Federal saišbandyti. Rengėjai kviečia lie komitetas, 2711 W. 71 S t , vings, 2212 West Cermak
(Skersai gatves nuo „Draugo")
tuvius iš arti, toli ir visur ki Chicago, IL, 60829.
Tel.:773-2S4-O10O
Road. TeL (773) 847-7747.
mffineje IMOJU! švfnfeji- ngpiiii^n 3 Ą Mrrcv ligonines darbuotoja tikrina kraujo cukrų
Valandoi pagal suaitarinu)
tur.
(sk)
(sk.)
Nuotr Jono Kuprio

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

SKELBIMAI

•

.

