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pasak J. Razmos, vėl perduo
tas partijos skyriams, kurie
vėl turi galimybę padaryti pa
keitimų. ,.Nenustebkite, jeigu
mano padėtis nusileis žemyn",
sakė J. Razma.
Kitoje spaudos konferenci
joje Centro sąjungos pirminin
kas Romualdas Ozolas atsisa
kė komentuoti, kaip atrodo
centristų pirmasis dešimtu
kas. Tačiau jis patvirtino, kad
,,ne vieno menininko pas mus
nėra. visi seni, užkietėję poli
tikai". R. Ozolas sakė, kad są
rašo branduolį sudaro partijos
aktyviausi nariai, frakcijos
Seime nariai. Anot jo, visi
..persijoti per tokį sietą", kad
tokies atrankos nėra turėjusi
nė viena kita partija.
R. Ozolo teigimu, jeigu j a m
Nuotr.: „Lietuvos geležinkeliai", apraizgv valstybe tūkstančiai- i netrų, šiandien išgyvena ne pačius geriausius
bus pasiūlyta būti sąrašo pir- laikus.
Kęsturio Vanago -Elta1 nuotr.
. muoju numeriu, jis sutiksiąs,
nes laikosi nuomonės, kad
no naujo galingesnio trauki
partijos pirminikas neturi nu
nio.
siimti atsakomybės vadovauti
K Dirgėla pripažino, kad
sąrašui.
latvių
ir estų geležinkeliai at
Vilnius, liepos 10 d. (Elta) Lietuvos geležinkeliais per
Pirmadienį CS Kauno sky — Valstybė nuostolingiems, vežta trečdaliu daugiau krovi naujinami sparčiau. Todėl iš
rius oficialiai paskelbė, kad bet socialiai būtiniems gele nių, bet pajamos augo lėčiau, Europos rekonstrukcijos
ir
partijos vadovai — Vidmantas žinkelio maršrutams finansuo nes yra brangesne krovinių plėtros banko šiemet ketina
Staniulis ir Kęstutis Glavec ti šiemet biudžete numatė tik gabenimo savikaina išlaikant m a skolintis lėšų kapitaliniam
kas — kandidatuos Kauno 4 mln. litų. Pernai už keleivių nuostolingus geležinkelio pa kelių remontui ir naujai signa
vežimus patyrusi net 82 mln. dalinius. Be to, per pastaruo lizacijai įrengti Kaišiadoriųvienmandatėse apygardose.
litų nuostolių, bendrovė sie sius metus nenupirkta nė vie Radviliškio ruože.
kia, kad vietos savivaldybės fi
nansiškai paremtų tokias ge
ležinkelio linijas.
99
Geležinkeliams stinga apy
vartinių lėšų, todėl praėjusį
Vilnius,
liepos 10 d. (BNS) n i a u s oro uostą pasitikti sū
Vilnius, liepos 10 d. (BNS; ideologijos, o ieško savo centro
mėnesį kai kurių įmonių ir — Policija pirmdiesfcį Vilniuje n a u s , parskridusio iš Didžio
— Pirmadienį spaudos konfe veikimo ir tos ideologijos pa
centrinio aparato darbuoto rado prabangų ..Mercedes" vi sios Britanijos. Nuo to laiko
rencijoje Centro sąjungos pir grindu galimų susitarimų bū
j a m s atlyginimai vėlavo apie sureigį „MB ML-320", kuris apie šiuos tris vyrus jokių ži
mininkas Seimo narys Ro- dų.
savaitę, pirmadienį spaudos priklauso prieš keletą dienų nių n ė r a .
..Tai iš tiesų nauja", sakė R.
mualas Ozolas pabėže; kad
konferencijoje teigė šios bend dingusiam buvusiam bendro
Policijai apie j ų dingimą
konservatorių politika, kuri Ozolas.
rovės generalinis direktorius vės Mažeikių nafta" vadovui p r a n e š ė G. Kiesaus ir A. GalCentro
sąjungos
pirmininko
nors ir yra antikomunistinė,
Kęstutis Dirgėla.
mino žmonos. Jos teigia jokių
Gediminui Kiesui.
nėra valstybinė politika. To nuomone, nauja partijų sąjun
Pasak
jo,
bendrovės
padėtis
reikalavimų ar grasinimų ne
Automobilis
buvo
paliktas
dėl centristai pasiryžę vykdyti ga kelia naujus reikalavimus
sudėtinga,
tačiau
nėra
bevil
sulaukusios.
automobiliams
stovėti
skirtoje
valstybinę Lietuvos kūrimo, visiems. ..Tai, žinoma, nėra
tiška.
SPAB
„Lietuvos
gele
aikštelėje
prie
Laisvės
pros
P a s a k nepatvirtintų dien
įtvirtinimo pasaulyje politiką. labai patogu, nėra labai leng
žinkeliai"
skolos
—
498
mln.
pekto,
Vilniuje.
Policija
kol
raščio
„Respublika" žinių, po
nuosekliai ir tvarkingai jun va, bet tai yra gerai", sakė jis.
litų.
Apie
34
mln.
litų
teks
kas
nenurodo,
ar
automobilyje
G.
Kiesaus
dingimo iš jo sąs
Centro sąjunga sieks, pasak
giantis į Vakarus.
grąžinti
šiemet.
rasta
kokių
nors
įsilaužimo
ar
kaitos
viename
Rygos bankų
Centristų vadas nesutinka R. Ozolo, kad į Lietuvą ateitų
SPAB
„Lietuvos
geležinke
smurto
prieš
žmones
ženklų.
p
a
i
m
t
a
didelė
pinigų
suma.
rimti
investuotojai,
statysian
su tais, kurie stengiasi paro
liai"
šiemet
per
5
mėnesius
ga
„Lietuvos
rytas"
rašo,
kad
jau
G.
Kiesaus
ir
su
juo
dingu
tys
gamyklas,
kursiantys
nau
dyti, kad naujoje politikoje
nėra nieko naujo. Pasak R. jas darbo vietas. .,Tai bus mū vo apie 11 mln. litų pelno. Per sių bendrakeleiviu automobi po vyro dingimo, atsiskaitydam a kreditine kortele, Alvyra
Ozolo, naujojoje politikoje yra sų valstybinė garantija žmo nai per tą patį laikotarpį gele lyje nebuvo.
G. Kiesus, jo sOnus Valdas Kiesienė sužinojo, kad sąskai
labai daug naujų dalykų. Jo nėms, kad jie su nedarbu ga žinkelių bendrovė patyrė 6.5
ir vairuotojas Afonsas Galmi- toje nėra pinigų. Bendrai
teigimu, Lietuvoje dar nebuvo lės kovoti iš esmės remdamie mln. litų nuostolių.
Bendrovės
vadovas
pabrėžė,
nas dingo praėjusį ketvirta naudojamos Kiesų šeimos kor
tokio fakto, kad toks būrys si savo vyriausybe, savo val
kad
per
šių
metų
pirmąjį
ket
dienį pakeliui iš Vilniaus. G. telės sąskaitoje nuolat būdavo
partijų eitų.kartu. Jo nuomo stybe", sakė jis. R. Ozolas pri
virtį,
palyginti
su
praėjusių
Kiesus ketvirtadienį su vai nemažos pinigų sumos.
dūrė,
kad
centristai
taip
pat
ne, kairioji alternatyva ski
metų
tuo
pačiu
laikotarpiu,
ruotoju buvo atvykęs į Vilsieks
įvesti
tvarką
finansų
sri
Oficialią dingusiųjų paiešką
riasi nuo centristinės libera
paskelbusi policija tyrimo ei
liųjų partijų alternatyvos visu tyje. Jo nuomone, ateityje įs
gos nekomentuoja.
pirma tuo, kad viena iš vidu tatymą dėl Ignalinos atominės
45 metų G. Kiesus laikomas
rio partiiu neatsisako savo elektrinės II bloko uždarymo
galima pakeisti taip, kad jis
vienu turtingiausių Mažeikų
Vilnius, liepos 10 d. (BNS) ant amerikiečių pakrantės gy žmonių. Kelerius metus va
Ignalinos
atominės
* „Partijos j a u skaičiuoja virstų
—
Simas
Kudirka, kurio pas nybos katerio denio, ketinda dovavęs naftos perdirbimo ga
savo kėdes Seime", pažymi elektrinės atnaujinimo įstaty
tangos
pasprukti
iš už „gele mas pasiprašyti politinio prie myklai „Mažeikių nafta", G.
„Respublika". Anot laikraščio, mu.
žinės uždangos" į Ameriką bu globsčio. Tačiau tuomet jis bu Kiesus išjos generalinio vado
svarbiausių Lietuvos politinių
* S e k m a d i e n į įvykusiame vo sukėlusios didelį atgarsį vo prievarta sugražintas į so vo posto pasitraukė pernai
partijų vadai optimistiškai
pasaulyje, vėl,tėvynėje ir kal vietų laivą ir vėliau už mėgi rugpjūtį ir įkūrė savo firmą.
vertina savo partijų galimybes L D D P s u v a ž i a v i m e patvir
ba karčius žodžius apie Lietu nimą pabėgti į Vakarus sovie
artėjančiuose Parlamento rin tintas partijos kandidatų, ke
* Vilniaus „Raudonojo
tų buvo nuteistas 10 metų
vos
valdžią.
daugiamandatėje
ir
kimuose, nors daugelio jų pla liamų
k
r
y
ž
i a u s " ligoninėje gydo
laisvės
atėmimo
70-metis S. Kudirka į Lietu
apygardose,
nus koreguoja keičiamas Sei vienmandatėje
mas sunkiasvorio sunkveživą
sugrįžo
kartu
su
savo
94
Po beveik 4 metu lageriuose
mo rinkimų įstatymas. Tam, sąrašas. LDDP kandidatų į
metų motina ir dabar įsiren- S. Kudirka vis dėlto gavo lei mio-vilkiko vairuotojas Napo
kad optimistinės spėlionės iš Seimą sąraše pirmasis dešim
ginėja namą Pilviškiuose, Vil dimą išvykti į Ameriką, nes jo leonas Matulis, kuris buvo
sipildytų, Seimas turėtų tureti tukas yra toks: LDDP pirmi
kaviškio rajone, rašo žurnalas motina ten yra gimusi ir gavo apiplėštas Lenkijos keliuose.
dvigubai daugiau vietų nei da ninkas. Seimo narys Česlovas
Pasak gydytojų, jo būklė nor
„Ekstra".
tos valstybės pilietybę. JAV S. malizuojasi. Atvežtas ligonis
bar. Rinkimų koaliciją suda J u r š ė n a s . Seimo narys Vytau
Jūreiviu dirbęs S. Kudirka Kudirka vertėsi darbininko
Einoris, dainininkas
riusios kairiosios LDDP ir tas
1970
metais iš žvejybos laivo amatu, buvo įsigijęs namą buvo labai išsekęs, sutrikusi
LSDP svajoja Seimo tureti Eduardas Kaniava, verslinin
kraujotaka, sumušta galva.
trečdalį vietų. Valstiečių par kas Alfonsas Macaitis. ,Ache- „Sovietskaja Litva" nušoko New Yorke, vėliau persikėlė į Prieš keletą dienų 47 metų pa
tijos pirmininkas Ramūnas mos"
skyriaus viršininkas Ri bų metu dėl ilgalaikio bendra Kaliforniją.
nevėžietis išvyko į Vokietiją.
Karbauskis tikisi, kad jo par mantas Sinkevičius, Seimo darbiavimo liepos 7 d. nu
Dabar, sugrįžęs į tėvynę po Važiuojant pro Lenkiją, jo vil
tija gaus apie 13 proc. vietų. narys Juozas Bernatonis, Kel spręsta kurti dar vieną bendrą 30-ties metų emigracijoje, jis kikas buvo sustabdytas polici
Naujosios sąjungos (sočia!11- mės meras Zenonas Mačer degalų prekybos įmonę, kuri sako. kad Lietuva .valdo poli jos pareigūnų. Vėliau paaiš
berų) vadas Artūras Paulaus nius. LDDP Vilniaus miesto veiktų Nepriklausomų valsty tikai daltonikai". ..Žmonės jau kėjo, jog tai persirengę plėši
kas sako. kad jo partija Kali organizacijos pirmininkas Al bių
sandraugos
(buvusios ima kalbėti: sovietų laikais kai. Grasindami pistoletu, ru
tapti parlamentine, turinčia girdas Kunčinas, Seimo narė SSRS - red.J valstybėse, pra buvo geriau! Tai jau blogai, la siškai pareikalavo parodyti
bent 20 narių parlamente. Pa Sigita Burbienė ir Seimo na neša „Lietuvos rytas" (07.08). bai blogai. Aš taip sakau: sto dokumentus. Sumušę ir priri
našų parlamentaru skaičių ki rys
Gediminas
Kirkilas. „LUKoil" garantuos 6 mln. to vėkim tvirtai ant lietuviškos šę vairuotoją prie medžio, nu
tame Seime tikisi turėti ir LDDP kels savo kandidatus nų naftos per metus tiekimą.
plytos ir neleiskim spalvoto sikaltėliai nuvažiavo. Tik po 5
Centro sąjunga. Liberalų są 31 vienmandatėje apygardoje. Susitikime aptarta, ką kuri
skysčio į kelnes. Nepriims j parų lietuvį aptiko kito vilkiko
jungos pirmininko pavaduoto
* „Mažeikiu naftos" val pusė darys bendrose įmonėse, Europą, nereikia, bet 'saules' vairuotojas ir pranešė polici
jas Eugenijus Gentvilas teigė, d y t o j o s JAV bendrovės „Wil- kiek skirs į jas savo atstovų,
iš Maskvos daugiau niekada jai. Pririštas prie medžio 5 pa
kad liberalai naujame Seime liams International" ir Rusijos kaip bus paskirstomas įmonių
nobeparsivežkime". sako S. ras išbuvęs be maisto ir van
tikisi laimėti 15-35 vietas. M » susivienijimo „LUKoil" dery- uždirbamas pelnas.
'Eita. Kudirka.
dens, N. Matulis buvo be są-

Centristai žada vykdyti
valstybinę Lietuvos kūrinio
politiką
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Konservatoriai paskelbė savo
kandidatų rinkiniuose sąrašą
Vilnius, liepos 1 1 d . (BNS)
— Konservatorių partija jau
nebeslepia savo sąrašo daugiamandatėje rinkimų apygar
doje pirmojo dešimtuko.
Kaip pirmadienį spaudos
konferencijoje pranešė Tėvy
nės sąjungos vykdomasis sek
retorius Jurgis Razma, kon
servatorių
sąrašo pirmojoje
vietoje yra partijos pirminin
kas Vytautas Landsbergis, to
liau — jo pavaduotojai prem
jeras Andrius Kubilius ir Sei
mo pirmininko pavaduotoja
Rasa Juknevičiene.
Ketvirtasis sąraše — Seimo
kancleris Jurgis Razma, to
liau — Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas ir
vienas rinkimų kampanijos
ideologų Audronius Ažubalis.
Seimo pirmininko pirmasis
pavaduotojas Arvydas Vidžiū
nas,
buvęs Anykščių rajono
meras Saulius Nefas. sociali
nių reikalų ir darbo ministre
Irena Degutienė, krašto ap
saugos viceministras.Povilas
Malakauskas ir politologas
Kęstutis Masiulis.
Kelių dešimčių kandidatų
sąrašas, kurį patvirtino Tė
vynės sąjungos prezidiumas.
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„Lietuvos geležinkeliai" tikisi
didesnės valstybės paramos

Policija ieško dingusio
Mažeikių naftos" vadovo

Vienas garsiausių bėglių \ JAV
negaili kritikos tėvynei

Popiežius džiaugiasi vienuolių
namais prie Kryžių kalno
Vilnius, liepos 10 d. (BNS)
— Popiežius Jonas Paulius II
pasveikino vienuolių pranciš
konų naujųjų namų atidary
mą šalia Kryžių kalno netoli
Šiaulių.
Šeštadienį
atidarytuose
Kryžių kalno pranciškonų na
muose gyvens mažesnieji bro
liai pranciškonai, kurie rū
pinsis į Lietuvą atvykstan
čiais piligrimais. „Šiaulių kal
no kryžiai ir toliau liudija
siaubingą patirtį, iškentėtą
diktatūros režimo metu, i r tuo
pačiu tampa tautos, gebėju
sios išlaikyti savo dvasines ir
kultūrines tradicijas, dvasios
didybės ženklu, būtinu geres
nės ateities vilčiai", rašoma
popiežiaus sveikinime.
Jonas Paulius II savo laiške
prisiminė 1993-ųjų metų ke
lionę į Lietuvą, kuomet jam
kilo mintis šalia Kryžių kalno
pastatyti vienuolyną. Šia idė
ja jis pasidalino Italijos pro
vincijoje Toskanoje esančia
me La Vernos kalno vienuo
lyne, kuris, popiežiaus nuo
mone, yra artimas Kryžių kal
nui.

„Pranciškoniški bendravimo
ryšiai dar prieš komunizmo
įsigalėjimą jau siejo Lietuvos
ir Toskanos Mažesniųjų Bro
lių provincijas, kuomet jau
nuoliai iš Lietuvos, trokštan
tys išsiugdyti pranciškoniškumą, vykdavo būtent į Tos
kaną", rašoma Jono Pauliaus
II sveikinime.
Savo laiške popiežius para
gino tikinčiuosius leistis į pi
ligrimines keliones į Kryžių
kalną ir La Verną.
Dienraščio „Lietuvos rytas"
žiniomis, 1998 metų pavasarį
prasidėjusi vienuolyno staty
ba kainavo 8 mln. litų. Lėšų
statybai skyrė Toskanos pro
vincijos pranciškonai. Dalį pi
nigų vienuolyno pastatymui
yra pažadėjusi ir Lietuvos vy
riausybe.
Iki rudens vienuolyne gy
vens 10 mažesniųjų brolių
pranciškonų, vėliau prie jų
prisijungs dar 14. Dviaukš
čiame vienuolyno pastate yra
koplyčia, valgykla, biblioteka,
bendra salė, trys pokalbių ir
svečių sales, vienuolių celės.

Buvusio diplomato sūnus už
studijas JAV susimokės pats
Už studijas JAV North CaVilnius, liepos 10 d. (BNS)
— Buvusio Lietuvos diploma rolina valstijos universitete
to Jono Tolvaišo sūnus Tomas ministerija iš viso pervedė
Tolvaišas už studijas JAV tu 100,000 litų. o „Biržų nafto
rės sumokėti iš savo kišenės. tiekis" — 360.000 litų užsie
Tokį sprendimą pirmadienį nio valiuta. Už tai T. Tolvai
priėmė Vilniaus apygardos šas įsipareigojo po studijų
teismas, nusprendęs paten grįžti į Lietuvą ir dirbti mi
kinti Generalinio prokuroro nisterijoje, „Biržų naftotieky
arba kitose Energetikos
pareikštą ieškinį priteisti iš je"
T. Tolvaišo 460,000 litų ir pri ministerijos nurodytose įmo
pažinti sutartis dėl jo studijų nėse.
JAV finasavimo negaliojan
Sutartys pripažintos nega
čiomis.
liojančiomis, nes jos priešta
Generalinio prokuroro ieš rauja įstatymams — biudžeti
kininiame pareiškime rašoma, nes įmonės negalėjo remti as
kad buvusi Energetikos mi menų studijų, juo labiau tų,
nisterija, kurios teises dabar kurie nėra jų darbuotojai.
yra parėmusi Ūkio ministeri
T. Tolvaišas yra sakęs, kad
ja, ir buvusi valstybinė įmonė 1993 metais, jam besimokant
„Birtų naftotiekis" 1993 ba 12 klasėje JAV, šeima nu
landį ir 1994 metų kovą su sprendė, kad šioje valstybėje
Tomu Tolvaišu, kuriam tada jis įgys ir aukštąjį išsilavini
atstovavo tėvas, sudarė finan mą. Kadangi šeimos finansine
sinės paramos sutartis.
situacija tuo metu buvusi sun
ki, jo tėvas finansavimą atra
monės. Gydytojai nustatė, kad do Energetikos ministerijoje
surištų riešų ir čiurnų oda ap ir „Biržų naftotiekyje".
mirė ir pradėjo pūti. Suteikę
T. Tolvaišas JAV universite
pirmąją pagalbą, lenkų medi te 2000 gegužės 6 d. įgijo hu
kai lietuvį išvežė į Lietuvą. manitarinių mokslų magistro
* Seimo nario konserva laipsnį. Prieš tai jis su pagyri
toriaus Sigito Kakčio šei mu gavo bakalauro laipsnį.
ma išnuomojo savo svajonių
Apie tai, kad ministerija ir
namą Mažeikiuose, sudaryda „Biržų naftotiekis" sudarė su
ma sutartį su bendrove „Wil- tartis su T. Tolvaišu, paaiškė
liams Lietuva". Už tokius nuo jo 1999 m. rudenį, kada Gene
mojamus namus „VVilliams ralinio prokuroro įsakymu
Lietuva" mažeikiečiams moka buvo pradėtas didelis tikrini
apie 1,500 JAV dolerių per mas „Mažeikių naftoje". Tada
mėnesį. Kitų šaltinių duome ir buvo aptiktos sutartys.
nimis, nuomos kaina siekia
* Beveik 100 K a u n o
net 1,800 JAV dolerių. S. Kak
antro
čio šeima persikraustė į jo aukštųjų mokyklų
anytos namą Sedos miestelyje, kurso studentų, lankiusių at
esančiame 20 kilometrų nuo sargos kario kursus Divizijos
Mažeikių. Tuometiniam val generolo Stasio Raštikio pus
dymo reformų ir savivaldybių karininkių mokykloje, pirma
reikalų ministrui S. Kakčiui dienį prisiekė Vytauto Didžio
teko atstovauti Lietuvai dery jo karo muziejaus sodelyje. Po
bose bei praėjusių metų spalį iškilmingos priesaikos studen
pasirašyti bendrovės „Mažei tai išvyko įgytas teorines ži
kių nafta" privatizavimo su nias tobulinti karinėje lauko
tartį su JAV „Williams Inter stovykloje Kazlų Rūdos poli
'Eltai
national", kartu įrodinėjant gone.
amerikiečių projekto Lietuvoje
KALENDORIUS
sėkmę. Parlamentaro sodybos
nuoma Mažeikiuose vertina
Liepos 11 d.: Benediktas, Kiprijo
ma kaip nuoseklus senų gerų nas Kipras), Olga, Pijus, Rimtenis,
ryšių tęsinys, JAV bendrovei Skaidre, Sarunė. Vilmantas
Liepos 12 d.: Pal Jurgis Matulai
„Williams" atsidėkojant S.
Kakčiui ir brangiai sumokant tis; Bonifacas Brunonas), Izabele,
už namo nuomą.
iBw Jura. Margiris, Vita. Vyliaute 1909
m. įkurtas ..Draugo" dienraštis.
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PADIDINTO KRAUJOSPŪDŽIO
GYDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Kūno svorio
Padidinto kraujospūdžio gy
sunormavimas
dymo tikslas yra apsauga nuo
kūno organų susirgimo per
Tyrimai nurodo, kad vien
sumažinimą
kraujospūdžio,
DRAUGO Į — s s a s a yra ssoksma iŠ anksto.
pakeičiant gyvenimo būdą, ir kūno svorio sunormavimas
Metams
1/2 metų
3 mėn.
(kai jo yra 60 proc. per daug)
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
česnaku bei vaistais.
Kanad^irkitur
<UJŠ".j $115.00
$65.00
$45.00
Nuo seno medicina stengėsi sutvarko lengvą kraujospū
Tik šeštadienio laida:
sumažinti kraujospūdį žemiau džio padidėjimą. O kai tam
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
140/90 mm. Hg. Dabar yra ki reikalui naudojami vaistai, tai
iss«MiįairlttsilTlfT)
„... $66.00
$60.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
taip. Šio krašto gydytojų gru svorio sunormavimas talkina
Oro pastų
$500.00
$250.00
pė, besirūpinanti apsauga nuo vaistų veiklai.
Reguliariu pastų
$100.00
$55.00
-Žinomas dalykas, kad nupadidinto kraujospūdžio, jo su
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
$85.00
sekimu, įvertinimu ir gydymu„ tukėliai nesusitvarko, tai nors
Tik šeštadienio laida reguliariu paltu $55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene
1997 m. patarė normaliu lai 10-15 proc. jų kūno riebalų suAdministratorius - Valentinas Krumplis
kyti kraujospūdį 130/80. Vy tirpimas gerokai sumažina
Moderatorius - kum. Viktoras Rimšelis
resniems, negu 60 metų, jis padidėjusi kraujospūdį. Jau
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, iettadieniais nedirba.
Gegutės
31
d.
„Lietuvos
vaikų
viltis"
ir
„Lietuvos
našlaičių
globos"
komitetas
su
„Mercy
Lift*
pagalba
išsiuntė
dar mažesnis patariamas, taip. 20 svarų riebalų netekimas
• Rsdakcųa dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
instrumentų ir kitų dalykų Santariškių ligoninei, taip pat daug dėžių rūbų, batų ir pan. socialiai remti
pat tiems, kurių širdims gre sumažina kraujospūdį — 26 daug
• Rsdakcųa ut skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
niems Lietuvos Įmonėms. Sunkvežimi padėjo krauti „Lietuvos vaikų vilties" remiami tėveliai, kurių vaikai gy
gavus prašymą, ką nors skelbti.
sia pavojus, kaip rūkoriams, mm pirmąjį, ir 20 — antrąjį.
domi Čikagoje, ir šiaip geri žmones. Nuotraukoje (ii kairės): Marija Džiugelienė, Ričardas Bendoraitis,
• Redakcųa straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
riebaus kraujo savininkams,
Ričardas Bireta, sunkvežimio vairuotojas. Priekyje; (ii kairės) Antanas Valavičius, Genutė Dainienė, Algis
Siunčiant
prašome pasilikti kopų*
cukralige sergantiems ir kurių
Čepėnas, Jurgis Bubnys, Viktorija Valavičienė ir Kazimieras Rožanskas
Darbavimasis
šeimose buvo susirgimų šir
EUGENEC. DECKER, DOS, P.C.
dimi. O inkstais sergantiems
Reguliarus
darbas
—
4647 W. 103 St, Oak. Lawn. IL
Mes,
lietuviai,
pradėkime
VIENO
UŽSISPYRĖLIO
ŽYGIS
(kurių dienos šlapime baltymų mankšta mažina padidintą
Pirmas apyt. su Northwostem un-to
gydytis
nuo
padidinto
—
per
yra daugiau negu vienas gra kraujospūdį ir kūno svorį, nor
Vieni lipa į kalnus, kiti bė konferencijoje. Kai baigs savo
Dr. John Chittick yra įstei dsptomu, lietuviams sutvarkys dantis
130/80
kraujospūdžio
—
nenumas), kraujospūdis turi būti muoja cukrų kraujuje ir gerina
už prieinamą kainą. Pacientai
Teen-AIDS-Peer-Corps
tukimu, darbštumu, bedrus- ga, treti sportuoja, bet šis už kelionę, jis skubiai savo tyri gęs
priimami absoliučiai punktualiai
ne didesnis kaip 125/75.
miegą. Bet tinginiui žmogui
sispyrėlis
profesorius
iš
Har(pelno
nesiekianti
organizaci
nėjimus
surašys
ir
išleis
kny
kiu ir liesu kąsniu, smagiu gy
Susitarimui (kalbėti angliškai)
patartas darbas — mankšta
ja) Bostone. Jis negauna jo
venimu, nekenkiant sau ir ki vard universiteto pasirinko ga.
/
TeJ. 708-422-8260
tampa didžiausia pakaita jo
Gyvenimo būdo kaita
Profesorius
apgailestauja, kios algos. Kelionę padėjo ap
tam, turimų negalių su gydy žygį, kuriame jis po 16 mėne
gyvenime. Todėl tokių ligonių
tojo pagalba tvarkymu ir kas sių atsirado ''„XIII Internatio kad pavėluotai pradėjo kelio mokėti jo draugai ir bendra
DR. JOVITA KERELIS
Tokia kaita yra tinkamas dauguma nesidarbuoja — ne- dieninės česnako galvutės nu nal AIDS konferencijoje" Dur- nę, bet gyvenimas neleido tai minčiai.
DANTŲ GYDYTOJA
pirmas žingsnis į padidinto simankština. Reikia nurodyti, rijimu įvairiopiame pavidale ban, Afrikoje (toliau bus IAS).' atlikti, kai AIDS sergančių
Po IAS konferencijos profe
kaip darbuotis jų aplinkoje ir
kraujospūdžio gydymą.
Noriu su skaitytojais pasida skaičius kiekvieną dieną didė sorius toliau tęs savo kelionę 9625 S.79tti Ava., KBctory r«ss), IL
bent per tris mėnesius.
TeL (708) 596-8101
Vis tik daugumai pacientų pagal jų turimas galimybes.
Ir tik tada, jei reikės, grieb linti jo šiandien atsiųstu ja. Jis sako, kad yra surinkęs Rytų Afrikoje, Vidurio Rytuo
reikia vaistų tinkamam tos Gali toks tinginėlis po 4-5 kis ut vaistų. Sėkmes!
Valandos pagal susitarimą
elektroniniu laišku iš Harvard nepaprastų žinių iš jaunimo ir se, Indijoje, Kinijoje, Australi
negerovės sunormavimui. Gy minutes stiprokai pasivaikš
universiteto.'; •
kaip jį išsaugoti -nuo ŽIV/ joje. Ten jis nori suteikti savo
čioti.
Po
to
jis
gali
gausinti
1
venimo būdo sunormavimas
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
"• Jpatirtį mokyklose, AIDS orga
Profesorius dr. John Chit- AIDS.
tokią
mankštą
iki
30-45
minu
tik talkina gydymui vaistais ir
Iki šiol prof. Chfttick apmo nizacijoje ir visuomenės gru KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
tick yra įsitikinės, kad jo
sumažina galimybę susirgti čių keletą dienų per savaitę ar
7722 S. Kedzie Ava. . . .
„Global WaJk\ kur jis ap kė 39,000 jaunuolių ir norėtų pėse.
SUTEIKTAS 7000-ASIS
kasdien.
širdimi.
Chicago, IL 60652
vaikštinėjo miesto gatves ir dar pamokyti 50,000 savano
BAIGIMO DIPLOMAS
Tai nepaprastai didelis dr.
Pirm tokios mankštos rei
Toks būdo sunormavimas
Kab. tel. 773-471-3300
kaimo miestelius, susitikda rių švietėjų iki 2000 m. lapkri Chittick pasišventimas, ti
apima maistą, darbštumą, o kia, kad gydytojas patikrintų
Birželio 29 dieną Vilniaus mas su jaunimu, su jais pasi čio mėnesio, kai jis užbaigs sa kiuosi, kad jo prevencijos dar
DR. L PETREIKIS
padarant
„exercise universiteto Šv. Jonų bažny kalbėdamas AIDS prevencijos vo kelionę. Jis sako, kad yra bas nepraeis be teigiamų re
rūkoriams — paliovimą rū širdį,
DANTŲ GYDYTOJA
kius. Atsipalaidavimas nuo treadmill tęst".
čioje įteiktas 7000-asis Medici temomis, yra vienintelė prie lengva su jaunimu kalbėti, bet zultatų.
9055 S.Roberts Rd., Hickofy H Į s , IL
įtampos „biofeedback" pagalba
nos fakulteto baigimo diplo monė, kaip prieiti ir pasikal sunkiau pakeisti jų įpročius ir
Galima pasidžiaugti jo dar
1 mylia į vakarus nuo Hadam Ave.
Nerūkymas
ir meditacijos (tikintieji gali
mas. Vilniaus un-to Medicinos bėti su jaunimu, kaip jį švies elgesį. Dar primena, kad susi bu. Lietuvoje panaši progra
TeL (708) 5964065
duoti religinį jai turinį) — tei
daro tik trumpena išlaidų ma vyksta ir ji plečiasi po visą
fakultete šiuo metu rengiami ti.
Valandos pagal susitarimą
kia abišalę naudą ir pataria
Nikotinas didina kraujo medicinos, visuomenės sveika
Per pasivaikštinėjimus jis prieš tas, kai buvo išleisti di kraštą, tik mes nevaikščioma laikyti visuotinai priimti spūdį ir artina širdies ataką. tos, slaugos ir stomatologijos aplankė 5 žernynus ir daugiau džiausi pinigai ir tos progra jame gatvėmis, bet paruoštos EDMUNDAS V&NAS, HD., &C.
nu gydymu.
Todėl labai svarbu, kad, turįs specialistai. Vien tik pokario kaip 25 kraštus. Jis bando įro mos neveikia.
švietėjos dirba panašų darbą: Specialybe - Vidaus igų gydytojas
Kalbame lietuviškai padidintą kraujospūdį, nerū metais paruošta 7000 specia dyti, kad prevencya ir moky
sąvartynuose, mokyklose, dis
Suvažiavime
jis
buvo
pa
6918 W. Archer Avs. Sts. 5tr6
Maistas
kytų ir tabako dūmais ne listų. Fakultetas įsteigtas 1781 mas finansiškai yra prieina gerbtas gražiais žodžiais JAV kotekose, namuose tarp drau
Chicago. IL 80638
Tel. 775-229-9966
kvėpuotų.
m.
Naujiems
mokslo
metams
į
gų,
bendrijose,
sodininkų
susi
mas
visiems.
Jis
savo
žygį
atli
vyriausio
gydytojo
David
SaMaisto kaita yra sunki dau
Vstsndos pagl susUartma,
Vilniaus un-to Medicinos fa ko kaip savanoris ir savo įs tcher už humanitarinę pagal rinkimuose — kur tik renkasi
geliui pacientų. Už tai gydyto
Vaistais gydymas
ARAS ZUOBA, M.D.
kultetą pagrindinėms studi pūdžiais pasidalins su delega bą, kurią jis suteikia, švies jaunuoliai.
jas išaiškina naudą kaitos,
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
Nepaisant gyvenimo būdo joms planuojama priimti 212 tais, kurie šiuo metu yra susi damas jaunus vaikinus ir mer
idant ta kaita būtų lengvesnė
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Pranė
Šlutienė
studentų.
(Elta)
rinkę
Durban,
Afrikoje,
IAS
ginas.
1020 E.Ogden Ave., Surte 310
pacientui. Daugelis pacientų kaitos, daugumą su padidintu
Naperville, IL 60563
nepildo paprastų nurodymų — kraujospūdžiu reikia gydyti
Tat (630) 527-0090
jiems reikia, kad specialistas vaistais. Gydytojas supažin
LIETUVOJE
GERĖJA
SOCIALINĖ
3825 Highland Ave.,
mityboje nurodytų, kaip mai dina su tai ligai vaistais, su jų
Tower 1, Suite 3 C
PADĖTIS
tintis, kad susinormuotų svo neigiamumais ir teigiamu
Downers Grove, IL 60515
Tel. (630) 435-0120
ris ir riebumas su kraujo sal mais. Tokių vaistų yra ketu
Jungtinių Tautų dalinės politikos grupės direk
dumu. Neįpratinkime vaikų rios grupės.
(JT) parengtame pranešime torius Teodoras Medaiskis sa
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
nuolat ką nors kramtyti — to
Pradedama gydyti su vienos sakoma, kad socialinė padėtis kė, jog šiame metiniame pra
DR.PAULKNEPPER
kie ir suaugę persikramtys ir rūšies vaistais. Jei jie sukelia Lietuvos gerėja.
nešime labai daug dėmesio
AKIU
UGOS - CHIRURGIJA
nesileis suliesėti.
nepakeliamus
negerumus,
JT vystymo programos Lie skiriama skurdo problemai.
166 E. Supertof, Sulis) 402
„Skurdas
—
tai
toks
pat
žmo
imamas kitos rūšies vaistas. tuvoje koordinatorius Cornel
Valandos pagal susitarimą
Turima pakankamai įvairių Klein paskelbė, kad Lietuva gaus teisių pažeidimas kaip ir
Druska
Tat 312-337-1265
vaistų, tad nesunkiai suranda užima 52 vietą iš 174 valsty visi kiti pažeidimai", pažymėjo
pareigūnas.
Pacientai įvairuoja, sūdyda mas vienas tinkamas — ne bių.
UNASSIDRYS.M.D.
Akių ligos / Chirurgija
Ketvirtadienį Vilniuje buvo
Skaičiuojant pagal santyki
mi maistą. Jie turi kasdien sukeltas nepakeliamo blogio.
9830 S.RkJgeland Ave.
Gydymo pradžioje, kai vais pristatytas JT vystymo pro nę skurdo ribą, kai vienam
gauti druskos ne daugiau kaip
Chicago Ridge, IL 60415
šešis gramus (apie lygmano tas nesukelia . nepakeliamo gramos parengtas 2000 metų šeimos nariui tenka mažiau
Tel. 708-636-6622
arbatinį šauktelį). Kitiems blogio, bet kraujospūdis ne pranešimas apie žmogaus tei net 275 litai pajamų, šiuo me
4149W.63rd.St.
daug mažesnis esti pakan mąžta iki tikslo — 140/90, ses ir socialinę raidą pasauly tu Lietuvoje skursta 15.8 proc.
Tel. 773-735-7709
kamumas, ypač jautriems tada papildomai imamas dar je. Pristatydamas šį leidinį, C. gyventojų.
liuotė, skleidžiama radionukliKlein teigė, jog socialinė pa
druskai. Pirmas žingsnis su ir kitas vaistas.
Prezidento Valdo Adamkaus
dų,
kurių esama žemes pluto
dėtis
Lietuvoje
gerėja,
nes
dar
Tas
yra
kasdieninis
dalykas,
mažinime druskos yra paruoš
nuomone, Jungtinių tautų
je, vandenyje ir atmosferoje.
tame maiste kiekvieno sūraus turint pirmą ir antrą kraujos praėjusiais metais užėmė 62 (JT) parengtas pranešimas
Papildomą žmonių ir aplinkos
kąsnio išvengimas. Vidutinis pūdžio pakilimo stovį (159/99, vietą, šiemet Lietuva — 52-ra. apie žmogaus socialinę raidą
apšvita gali įtakoti branduoli
druskos sumažinimas sumaži 179/109), mat tada vienas
Lenkya ir Estija yra aukštai gali ir turi veikti valstybių rai
nio ginklo bandymai, atominių
na pirmą skaičių kraujospū vaistas neveikia 50-60 proc. išsivysčiusių valstybių grupė dos strategijas.
elektrinių nelaimių atvejais į
džio šešiais milimetrais gyv pacientams.
je — jos užima atitinkamai 44
„Tokioms valstybėms kaip
Tada galima dvejopai elgtis: ir 46 vietą. Lietuva pralenkė Lietuva — ieškančioms savo Illinois universiteto psichiatrų delegacija prie Vilniaus un-to. Ii kaires: aplinką patenkantys technolo
sidabrio, o antrąjį — dviem.
dr. P. Janicek, Teresė Bogutienė, dr M Graviria, N Graviria, dr. S. Den- ginės kilmės radionuklidai,
1. pridėti antrą vaistą iš ki Latviją, esančią 63 vietoje, bei ateities modelių ir išgyvenan nison, farmaciste D E. Winans.
įrodyta, kad kalis ir kalcis
įvairūs jonizuojančiosios spin
čioms nemažai ūkio ir sociali
mažina kraujospūdį. Geriau tos rūšies. Tai bus šlapimą va Baltarusiją, kuri yra 57.
duliuotės šaltiniai, naudojami
sias padidinto kraujospūdžio rantis, jei pirmas vaistas ne
Septintus metus iš eilės tarp nių problemų — šis leidinys
RADIACINĖS
SAUGOS
PROGRAMA
pramonėje, medicinoje, mokslo
sunormavimo būdas yra pa buvo toks;
174 valstybių pirmauja Kana gali būti rimta konsultacija",
ir mokymo įstaigose.
ATITINKA
REKOMENDACIJAS
2. imti gydyti vienu kitos da, tačiau, atsižvelgiant į vi sakė V. Adamkus ketvirta
gausinimas kalio (potasium) ir
kalcio kraujyje kiekio, valgant rūšies vaistu. Abu būdai yra dutines vienam gyventojui dienį Vilniaus Rotušėje su
Jungtinių Tautų branduoli
Lietuvos vyriausybės pat įgyvendinti priemones, gagausiai vaisius ir daržoves, tinkami. Bet gydytojai mieliau tenkančias pajamas, ji yra tik rengtame leidinio pristatyme. patvirtinta Valstybinė radia rantuojančias apsaugą nuo ga nės spinduliuotės efektų mok
Prezidento nuomone, vienas cinės saugos programa visiš limo žalingo minėtų šaltinių slinio komiteto duomenimis,
geriant daug skysčių, jų sulčių gydo vienu vaistu, nes tada to 9-oje vietoje. Tarp pirmaujan
pavidalu ir nuryjant po galvu kiam gydymui geriausiai pa čių yra Norvegya, JAV, Islan svarbiausių šio dokumento kai atitinka Europos Komisi poveikio. Planuojama sukurti daugiau kaip 70 proc. gau
tę (skilties negana) česnako. klūsta ligoniai.
dija, Švedija Belgija, Nyder bruožų — politinių teisia ir jos direktyvas ir Tarptautinės ir įdiegti aplinkos taršos ra namų apšvitos dozių žmonėms
Kol inkstai veikia normaliai ir
Vis tik yra atvejų, kada ge landai, Japonija ir Didžioji ekonominės laisvės vienybė, atominės energijos agentūros dioaktyviomis medžiagomis ir suteikia gamtinės spindu
nes veikli ekonomika neįma rekomendacijas, sakė Radiaci jos įtakos gyventojų sveikatai liuotės šaltiniai, 19.5 proc. —
pacientas neima kalį sulai riausias gydymas reikalauja Britanija.
kančio šlapimo varytojo (diu dvejopų vaistų — tai kombi
JT pranešime socialinės rai noma politinės prievartos nes saugos centro direktorius sekimo sistemą. Šiam darbui medicinoje naudojami šalti
retiko), jis gali vartoti kalio nuotas gydymas. Kai tokį gy dos indeksas yra apskaičiuo aplinkoje.
Albinas Mastauskas.
bus rengiami specialistai, or niai, 3.53 proc. — branduoli
druska 'potasium chloride) dymą leidžia paciento kišenė, jamas pagal Bendrąjį vidaus
nio ginklo bandymai, 0.24
Pripažinęs, kad leidinyje
Programoje numatyta įver ganizuojamas jų tobulinimas.
užuot valgomosios druskos. jo pasirinkimas ir kiti dalykai, produktą (BVP) vienam gy malonu rasti Lietuvai palan tinti gamtinių ir dirbtinių jo
Gyvybei ir jos raidai, pasak proc. — atominė energetika.
Kalcio gausi, pakankamai ger kaip priedinė liga, tai tada tas ventojui, gyventojų išsilavini kių teiginių, prezidentas sakė nizuojančiosios spinduliuotės A. Mastausko, nuolatinę įtaką
Ir Lietuvos gyventojų apšvi
damas liesu pieno po 4 puode dvejopų vaistų gydymas esti mą, sveikatos apsaugos lygį.
nenorįs, kad lietuviai guostų šaltinių galimą įtaką aplinkai daro kosminė spinduliuote ir ta daugiausia lemia gamtiniai
lius kasdien.
priimtiniausias
(BNS)
JT vystymo programos So- ir ramintų save.
(ELTA)
ir gyventojų sveikatai, taip jonizuojančioji žemės spindu- šaltiniai.
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KODĖL DEMOKRATIJA
LIETUVOJE GALI DAR
PRALAIMĖTI

Danutė Bindęjįienė

O ratai vis tik turi
suktis...

ALGIS RUKŠĖNAS
Žengiant į naują šimtmetį, proporcinio balsavimo sistemų
yra įprasta žvelgti į praeitąjį ir referendumų. Taip pat kai
ir bandyti suvokti istorines kur buvo ribotas vietinių va
linkmes, kurios gali padėti is dovų autoritetas ir stiprintas
torinėje perspektyvoje supras centrinis valstybės autorite
ti, kas praėjo ir galbūt numa tas. Čia tikslas buvo išlaikyti
tyti, kas gali įvykti ateityje.
tautų laisvę ir nepriklausomyMes prisimename gedulin bę.
gas Birželio dienas — kada
Bet kas skyrė naujas Euro
žiaurūs komunistai,
rusai pos demokratijas nuo klasiki
okupantai per naktį ištrėmė nio 19-to amžiaus liberalizmo,
tūkstančius lietuvių iš savo buvo jų noras praplėsti žmo
namų į Sibiro taigas. Jų tiks nių teises nuo vien politinių ir
las buvo genocidinis — nors ir civilinių, į kitas sritis: sveika
šiandien yra žmonių, kurie tos, bendros gerovės, šeimos ir
trėmimus, masines žudynes ir socialinės apsaugos.
kitus žiaurumus išaiškintų
Tai buvo noras įgyvendinti
kaip politinį, ideologinį ar net demokratinius
liberalizmo
istorinį reikalingumą.
principus, vystytus Vakaruose
Pereitais metais lenkų kil 19-tame amžiuje, ir suderinti
mės britas istorikas — Mark juos su siekiais eilinių žmo
Mazovver išleido knygą — pa nių, išlaisvintų iš sugriautų
vadintą — „Dark Continent" imperijų.
(Tamsusis kontitentas) Euro
Liberalai visoje Europoje,
pos 20-as amžius.
ypač naujai sukurtose ar at
Jis ten labai intriguojančiai kurtose valstybėse, mėgino
išnagrinėjo tris bendras poli atsverti naujus, optimistiškus
tines sroves, kurios lėmė Eu demokratinius siekius su au
ropos istoriją per 20-tą amžių: gančiu iššūkiu ir vėliau tikra
tai kova tarp liberalios demo grėsme iš dešiniųjų ir kairiųjų
kratijos ir autoritariškumo bei kraštutiniųjų, kurie siūlė visai
priešišką demokratijai pakai
totalitariškumo.
Ta kova dar vyksta ir jos tą.
Atsiminkime, kad ir Rusija
kruvini pėdsakai dar tik prieš
vienerius metus giliai reiškėsi buvo demokratija — nors ir
buvusioje Jugoslavijoje. (O trumpą laiką prieš bolševikų
šiandien dar galima įskaityti perversmą. Rašoma, kad Leni
ir rusų mėginimą užgniaužti no laimėjimai, o vėliau ir MusČečėnįją). Kas įdomu, ir iš da solini Italijoje, buvo ne dėl to,
lies baugina, tai padėtis, kuri kad komunistai ir fašistai bu
reiškėsi per beveik visą Eu vo stiprios, nenugalimos jėgos.
ropą tuojau po Pirmo pasauli Jų laimėjimai, daugelio isto
nio karo ir tebesireiškia šian rikų nuomone, yra „liberaliz
dien Lietuvoje, o iš dalies ki mo nepasisekimo pasekmės".
Liberalai po Pirmo pasauli
tuose naujai išsilaisvinusiuose
kraštuose Rytų Europoje bei nio karo siūlė žmonėms
„konstitucines laisves", o ma
Rusijoje.
sės,
ypač Rusijoje, norėjo „tai
Tuojau po Pirmo pasaulinio
kos
ir
žemės". Liberalai jiems
karo žlugo karalystės, auto
kratinės imperijos: rusų, aust- to nesugebėjo parūpinti.
Panašūs atgarsiai skamba
rovengrų, vokiečių ir turkų.
Visoje Europoje kūrėsi de šiandien ir Lietuvoje — žmo
mokratinės valstybės — nuo nės nori ramybės, pastovumo,
pat Pabaltijo iki Balkanų pu kai kas nori atgauti savo nuo
siasalio. Jų konstitucijos buvo savybes, bet atsimuša į biu
parašytos pagal moderniau rokratines ir kitokias sienas.
sius, tobuliausius demokrati Kas jiems siūlo kitokią išeitį?
Po 1918-ųjų metų paplito po
nius principus, kylančius iš
visą
Europą naujos demokra
19-to amžiaus liberalizmo teo
rijų. Buvo karštas troškimas tijos, o tik 20 metų vėliau, be
įvesti konstitucinę tvarką vi veik be išimties, visur Euro
soje centrinėje ir rytų Euro poje demokratijos žlugo ir jų
poje. Savo įkvėpimą šios kon vietas perėmė diktatūrinės
stitucijos gavo — kartais pažo sistemos.
Pasauliniai atgarsiai tokiais
džiui — iš Amerikos, Prancū
zijos, Anglijos ir Šveicarijos atvejais buvo gan pozityvūs.
konstitucijų. 19-to amžiaus au Mazovver rašo: .Pašaliniai ste
tokratinės valdžios buvo ka bėtojai nebuvo sužavėti Itali
tegoriškai atmestos ir dėl to jos patirtimi su parlamentari
naujos konstitucijos turėjo di ne valdžia, ir jų pritarimas
delį nepasitikėjimą egzeku- Mussolini turėjo ir gilesnį ne
tyviniais autoritetais: vyravo pasitikėjimą parlamentarinių
valdžių efektyvumu moder
parlamentai.
Noras patirti modernią de niame pasaulyje". Anglų poli
mokratiją dažnai privedė prie tikai, kaip Winston Churchill,

SU PALAPINE I MEKSIKĄ
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Tada jie pra
dėjo futbolą lošti. Jau 11:30
vai. mes išalkome, sulipome į
savo motornamį, užkandome
ir žiūrime, kas bus toliau. Tuo
tarpu gandai šokinėja: trau
kinį padalins per pusę, trauki
nio nedalins, traukinį pada
lins į tris dalis... Tuo tarpu
mes negalime pasitraukti, nes
mūsų mažiausias motornamis,
pats pirmas bus pakrautas,
nepatartina su kitais šiuo
metu eiti į miestelį. Toliau ra
šysiu papunkčiui, kas vyko.
12:30 vai. p.p. Romas nuo
bodžiaudamas užlipo į kranti
nę ir ten iš smilgų vainiką
pynė. 1 vai. p.p. sujudome. At
vyko užvažiavimo specialistas.
Gerai, galime važiuoti ant
traukinio platformos. Nežino
dama, kas manęs laukia, įšo
kau į „Aviną" ir su Romu lėtai

važiuojame. Jausmas toks: ne
matome, kas po ratais. Specia
listas mums diriguoja, tai pir
myn, tai į dešinę ar į kairę.
Jaučiame, kad tarpe vagonų
užvažiuojame kiek aukščiau,
paskui žemyn ir kažkas atsi
trenkia į motornamio apačią.
Tai taip pervaiiavome šešis
sudūrimus, kol atsiradome
pirmame vagone/platformoje,
čia išlipome ir žiūrime, kaip
kitiems sekasi ir kaip eiga
vyksta. Na, ir tikrai siaubas!
Pasirodo, darbininkai sudūrime tarp vagonų sudeda bal
kius, kurių abu galai apkarpy
ti, ir rankomis prilaiko, kol
motornamis per juos perva
žiuoja!
1:15 v. p.p. mes pakrauti.
1:30 v. p.p. išėjome į miestelį
žaliavų. Cia beveik niekas ne
kalba angliškai, bet raštiškai

Mėgstamiausia pastaruoju abejotina, ar iš tikrųjų vairuo
metu tema: benzino kainos. Į tojas sutaupo apčiuopiamesnę
diskusijas jungiasi ir politikai, sumą pinigų, ieškodamas va
pradedant kandidatais į prezi dinamųjų „bargenų" užsieny
dento vietą, baigiant miestų je. Verta prisiminti, kad pasi
apylinkių seniūnais. Visi su naudojimas Anglijos kanalo
tinka, kad staigiai išpūstos tuneliu, norint sausuma pa
kainos tuština vartotojų pini siekti Prancūziją, vairuotojui
gines ir kantrybės atsargas. kainuoja daugiau kaip 37 do
Visi taip pat sutinka, kad kaž leriai. O kiek benzino išde
kas dėl tų kainų pakilimo kal ginama, kol toji kelionė atlie
tas, tik kaltininkų nėra (o gal kama?
nelabai uoliai ieškoma).
Bet apie tai žmones.retai
Aukštos skystojo įvairių va pagalvoja, nes čia daugiau
riklių — nuo lengvųjų keleivi „principo negu pinigines rei
nių automobilių, iki pačių kalas". Panašiai elgiasi ir
didžiausių krovininių sunk amerikiečiai, ieškodami priei
vežimių — kuro kainos ne namesnių skystojo kuro kainų
Valstybės dienos vakarą pirmą kartą buvo įjungtas Vilniaus televizijos bokšto naktinis apšvietimas, naudojant trukus, be abejo, atsilieps ir
kaimyninėse valstijose. Ypač
projekto „Tūkstantmečio šviesa* įrengimus. Iliuminuotas apžvalgos ratas simbolizuoja karaliaus Mindaugo
kitose kasdienybės srityse. čikagiečiai. Pasirodo, kad Či
karūną. K. Vanago (ELTA) nuotr.
Kadangi didžioji dalis įvairių kagos mieste benzino kainos
gaminių bei paslaugų vartoto yra apie pusę dolerio aukš
kurie manė, kad anglų parla kiau ir sunkiau sukurti pasto lį Europos žemyno 20-tame jus pasiekia „guminių ratų tesnės, negu, pavyzdžiui, Illi
mentarinė tradicija visai ne vias valdžias naujose demok amžiuje.
pagalba", benzino pabrangi nois sostinėje. Nepaisant, kad
turėtų būti eksportuota kitur, ratijose. Eilinės valdžios lai
Lieka klausimas: ar demok mas ilgainiui nubanguos ir į miesto savivaldybė kuriam
sveikino italus, išsilaisvi kėsi vos po metus ir trumpiau. ratija laimėjo Europoje?
kitas kainas. Kai kuriais atve laikui suspendavo mokesčius
nusius iš demokratinės val Mazovver rašo, kad Vokietijoje
Ji tikrai laimėjo Vakarų Eu jais tas reiškinys jau dabar už benzino galioną (jau dabar
džios formos, kuriai, jų akyse, ir Austrijoje kabinetai laikėsi ropoje. Bet koks likimas Rytų matomas.
skundžiamasi, kad tuo bodu
italai buvo visai netinkami. maždaug 8. mėnesius, Italijoje , Europai ir Rusijai?
Benzino kainomis susirū bus prarasta apie 143 mln. do
Anglosaksai laikė save virš ki — 5. Dešimtyje prieš Antrą
Ta vakarietiška pažiūra, ku pinę ir respublikonai, ir de lerių, kurie būtų skirti miesto
tų Europos valstybių. O ką jie pasaulinį karą prancūzų 3-ioj ri prieš 70 metų teigė, kad kai mokratai. Ypač turbūt demo reikalams — mokykloms, ke
stebėjo, tai kintančias val respublikoj, kurios konstitu kurie Rytų ir Vidurio Europos kratai, nes dabartinio prezi lių taisymui ir pan.), su są
džias: per 15 metų Portugali cija buvo./modelis daugeliui, kraštai, nepritapę prie demok dento pasididžiavimas — lyga, kad sumažėjusios kainos
joje yra buvę 8 prezidentai, tu naujųjų Rytą Europos valsty ratijos, dar galioja. Tas teigi aukštas krašto ekonomikos ly bent laikinai užčiauptų varto
zinai valdžių ir eilė mėgintų bių, kabinetai neišsilaikė ii-.. nys dabar nereiškiamas žo gis — gali netrūkūs išgaruoti, tojų skundus. Deja, ne visos
perversmų. Padėtis Graikijoje, giau, kaip 4 mėnesius. Kokios džiais, kad demokratija gali kaip rūkas, saulutei pakilus. benzino kolonėlės pasiskubino
Rumunijoje, Serbijoje ir pa čia buvo; pasekmės? Tokios būti sėkmingiausiai pritaikyta O tai, be abejo, nelabai palan tas kainas numažinti, be abe
čioje Italijoje prieš Mussolini valdžios, ^elabejo, nesugebėjo tik anglosaksų kraštams. (Ne kiai balsuotojus nuteiktų De jo, pasinaudodamos gauti dar
atėjimą rodė, kad jų parla pravesti skelbtų reformų, ku būtų, kaip šiandien populiaru mokratų partijos atžvilgiu. papildomo pelno, nes nebe
mentuose vyravo korupcija, rios buvo .žadėtos jų konstitu*. sakyti, „politiškai korektiš- Tad nereikia stebėtis, kad ir reikės mokėti miestui mo
savanaudiškumas ir sustaba cijoje ir partijų programose.
ka").
Kongrese, ir Senate — ir Bal kesčių. Skirtumas tarp įvairių
rėjimas.
Kilo žmanių — ir gudrių po- ". Ta pažiūra'rtdBftTamakai tuosiuose rūmuose — dabar bendrovių tiekiamo benzino
Antrajame šio amžiaus de litikų (ir -revoliucionierių) — •taip — per "karines organizaci tinės benzino kainos yra nuo yra nemažas — pvz., Shell
šimtmetyje, reaguodami į tai, reikalavimai sustiprinti egze- jas, kaip NATO. Nėra abejo lat minimos.
kolonėlėse retai kur už ga
kaip Europos parlamentai vei kutyvine ivaldžios rolę. Eilė nės, kad NATO yra labai svar
Tačiau ne vien amerikiečiai lioną reikia mokėti mažiau
kė, daug kas klausė: kam jie iš valstybių pakeitė konstituci bi organizacija. Mums tą įrodė išgyvena šį nuostolingą nepa kaip 2 dolerius, o kai kuriose
ir Hitleris, ir Stalinas su savo togumą. Europos vairuotojai kitose (ypač mažiau.. .populia
viso reikalingi? Daugelio euro jas, įskaitant ir Lietuvą.
•:•.
piečių akyse „diktatorių žy
Kritikai •-•teigė, kad tokie palikuoniais.
yra atsidūrę dar blogesnėje rių bendrovių) kainos jau nu
Bet ką NATO i* tikrųjų sa padėtyje. Pavyzdžiui, Prancū krito žemiau 1.70 dol. Bet vis
dėjimas" po Pirmo pasaulinio ka žingsniai palengvins kelią dik
ro buvo tiesioginis parlamenti tatoriams, o ne stiprins de ko? Ji sako, jog mes, Vakarai, zijoje vidutinė benzino galio- tik Indiana, Michigan valsti
nių valdžių neefektyvumo re mokratiją. Antrojo pasaulinio negalime tikėtis, kad Rusija ir nio kaina yra 3.70 dol. Tai vis- jose kainos kur kas prieina
zultatas.
karo išvakarėse — tik dvide pagaliau Rytų. Europa, mokės
'. kur kas daugiau, net kaip mesnės ir daugelis pasinaudo
Proporcinis atstovavimas — šimt dvejų -metų laikotarpyje' susidoroti su tikra demokrati
ikagoje, kur neseniai reikėjo ja proga ten papildyti savo
kaip daugelis kritikų iš anksto nuo naujų ''demokratinių sis ja. T. y., mes nelabai pasiti už galioną benzino mokėti ge atsargas.
teigė — sukūrė fragmentuo- temų įvedimo visoje Europoje' kim, kad jūs sugebėsit sukurti rokai per 2 dolerius. Kaip dau
Šaltesni. protai benzino
tus seimus ir didelį politinių — nebeliko f- beveik nė vienos^ tikrai demokratiška*-Valdžias, gelis žinome, Lietuvoje benzi
1 kurios neturės piktybinių sie
kainų
šoktelėjimą laiko ir lo
demokratines
valdžios
nuo
Pa''
partijų skaičių. Įdomu, kad
no kainos taip pat gerokai
patys- lietuviai šiandien savo baltijo iki Balkanų pusiasalio.;' kių kitų'tautai ir žemių at šoktelėjo aukštyn, užkrauda- gišku, ir net būtinu reiškiniu.
('"'
Europoje po Antro pasauli žvilgiu.
partijas skaldo į „frakcijas", o
mo8 dar didesnę finansinę Pastarojo dešimtmečio laiko
Todėl daugelis rytų Europos naštą ir taip vargstantiems tarpyje amerikiečiai tarytum
partijų šiandien Lietuvoje yra nio karo fašistinis totalitariz
mas žlugo, komunistinis totą— -kraštų — įskaitant ir Lietuvą žmonėms. (Beje, visur Euro pamiršo ankstesnius trūku
38-ios
Frakcijos iš esmės sukurtos litarizmas įsigalėjo. Viena is rf vis teigia, kad jie yra Vaka- poje benzinas matuojamas lit mus bei sunkumus. Kažkur
užmarštin nukeliavo ir auto
ne kooperatyviniam, bet kon- torijos mokykla teigia, kad, " fų pasaulio, o ne Rytų pasau- rais.)
mobilių gamintojų pažadai
frontaciniam tikslui ir atsto jeigu demokratijos, kurios rho dalis. Ne dėl to, kad mūsų
Europiečiai, kaip ir Ameri
ieškoti
kitų, pigesnių, mažiau
įsisteigė
tuoj
po
Pirmo
pasau
kultūros yra artimesnės pran kos gyventojai, stengiasi iš to
vauja labai siaurai narių va
atmosferą
ir aplinką, ter
linio
karo
visoje
Europoje,
bū
cūzų,
airių
ar
britų
kultūroms,
liai, o ne bendresniems esmi
nepatogumo išsisukti įvairiais
šiančių,
skystojo
kuro pakai
tų
veikusios
efektyvesnėmis
bet
dėl
to,
kad
mes
siekiame
niams tautos reikalams. Itali
bodais, daugiausia ieškodami
talų.
Lengvieji
automobiliai,
formomis
tikram
savo
tautų
ir
tobulinti
demokratiškas
ver
joje kritikas Cambo yra cituo
pigesnių kainų net užsienyje.
jamas, teigęs: „Didžiausias valstybių labui, o ne supančio tybes, kaip: ir kiti, mūsų lietu T*ip britai važiuoja prisipildy kurie suvartoja mažiau benzi
Italijos parlamento bejėgišku tais, sudėtingais, suskaldy viškoje tautinėje sieloje, at ti benzino į Prancūziją, pran no, dabar nebe mada. Užuot
mas pasireiškė su įvedimu tais, nepatirtais, savanaudiš mesdami totalitariškąsias.
cūzai — į Ispaniją, vokiečiai jų, gaminami vis sunkesni, di
Deja, šiandien Lietuvoje yra — į Lenkiją ir pan. Kadangi desni. Eilinis vartotojas, ne
proporcingo atstovavimo. Tai kais, net ir korupcijos per
buvo vienas iš, matyt, pagrin sunktais, valdžios veikimo daug kartojama, kas aidi tuoj valstybių sienos, ypač priklau norėdamas atsisakyti savo
dinių priežasčių fašistų revo metodais, nebūtų įsigalėjęs po Pirmo pasaulinio karo gir sančių Europos Sąjungai, yra vairavimo įpročių, turi atsisa
nei fašizmas, nei komuniz dėtais garsais.
liucijos pasisekimo".
atviros, tokios kelionės nesun kyti papildomos dolerių su
Po 1918-ųjų metų tapo sun mas, kurie aptemdė didelę da
(Nukelta į 5 psl.) kiai atliekamos. Nors labai mos.

?

bei prisimintais prancūziškais
žodžiais besidarbuojant, pasi
sekė nusipirkti net pieno! Ne
sisekė gauti cigarečių, kol sa
kėme „cigaretes, tobako", bet
kai pasakiau „roja Marlboro",
tai suprato. O pienas, sakome
„leche", ir radome.
2:30 v. p.p. grįžome, pasiūlė
me vaišingam kaimynui šalto
alaus. Pasitaikė labai šilta
diena. Jis sušilęs šuniuką ve
džiojo. Apsidžiaugė. Noriu pa
stebėti, kad šiame karavane
buvo septyni šuniukai bei dvi
katės.
2:52 v. p.p. atvyko garvežys
ir toliau nutempė pakrautus
vagonus.
3:00 v. p.p. garvežys atstū
mė šešias tuščias platformas
prie gretimų bėgių. Tai antra
mūsų traukinio dalis.
3:16 v. p.p. šalia mūsų plat
formos darbininkai sumetė
balkius — pertvarai ir perva
žiavimui.
3:30 v. p.p. lentos pertva
roms sudėtos ant platformų.

4:05 v. p.p. platformų pert
varos sukaltos.
4:10 v. p.p. pradeda krauti
likusius motornamius. Čia bu
vo kraunami didžiausi. Kai
kurie iš jų tempėsi gale prika
bintą mašinėlę kasdieniniam
pasivažinėjimui. Pradžioj vie
na mašinėlė beveik nukrito
tarp vagonų, nes darbininkai
nespėjo pakeisti balkių atstu
mo — mašinėlių ratai arčiau
vienas kito negu tnotornamių.
5:15 v. p.p. baigė visus su
krauti. Daugumas jau prieš
tai nuėjome į restoraną. Buvo
pasakyta pasiimti šviestuvus,
nes, grįžtant į traukinį, bus
tamsu.
„Rosy's" retoranas priima
tik iš anksto užsisakiusias tu
ristų grupes, tad šį vakarą čia
tik mūsų karavano nariai pie
tauja. Gavosi tiesiog linksmo
pokylio atmosfera. Buvo ir
muzikantas, tad linksmai šo
kome, „margaritas" gėrėme ir
labai skaniai valgėme. Čia
maistas buvo išskirtinis. Nors

daug kur restoranuose teko
skanių patiekalų ragauti, bet,
mano nuomone, čia buvo pa
tys geriausi pietūs. Grįžome
apie pusę devynių ir galime
ramiai miegoti, nes karavaną
saugo ginkluoti sargybiniai, o
iš ryto jau garvežys mus
temps, nereikės anksti keltis,
patiems toliau vairuoti.
Gruodžio 30 diena
Apie šeštą valandą ryte pra
dėjo vagonus sujungti ir išva
žiavome 7:10 vai. ryto. Pra
džioje gamta nedžiugina, ap
link ruda, žolė nudžiūvusi. Vė
liau, važiuojant per kalnus,
pasiekėme net 7,000 pėdas
aukščio, vėsu, žalia. Važiuo
jant per miškus, gamta pri
minė Kanados Rocky kalnus,
šalia kelio matėme ir ledu ap
sitraukusį upelį. Lauke vėsu,
visi sėdi savo motoroamiuose.
Per radiją Fred ir Shelley
mus informuoja, į ką atkreipti
dėmesį, kokią augmenija, ko

kios įdomybės kur matyti.
Pravažiavome San Juanita
miestelį, didžiausią Sierr*
kalnuose. Čia dar ":u
lentpjūvė. Ta^-v. ucnuras
vaizdas liūdnas — dulkėta,
mažai žalumo, grotos ant
langų, nematyti patrauklaus
rezidencinio rajono.
Pavažiavę 68 mylias, pasie
kėme Creel miestelį. Nors
atstumas nėra stebinantis,
tačiau, važiuojant traukiniu,
pakrautu motomamiais, ne
galima važiuoti daugiau kaip
18 mylių per valandą, antraip
motornamiai gali apsiversti.
Jau ir taip važiuojant, motor
namiai siūbuoja, o kai greitį
paspartina, ir tai dažnai atsi
tiko, tai tikrai nejauku, ypač
kai pravažiavome kelis motor
namius ir vagonus griovy rū
dijančius. Pravažiavome ir ke
lis tunelius. Vienas jų, šios ke
lionės beveik ilgiausias, buvo
4,124 pėdų ilgio ir truko 2.5
minutes pervažiuoti. Tuneliai
neapšviesti.

Creel miestelis laikomas Tarahumara indėnų sostine. Šie
indėnai anksčiau gyvendavo
urvuose, žiemą keliaudavo į
tarpeklių apačią kur šilčiau.
Užsiima ūkininkyste ir gyvuli
ninkyste. Senas klajoklinis gy
venimas suardytas, nes atvy
kę ispanai atėmė žemes.
Po revoliucijos per žemės re
formą indėnai gavo paskirtą
žemės sklypą, kai kurie su
jungė kelis sklypus ir susidarė
giminės ūkis. Kai kurie dar
vis urvuose gyvena, tačiau
dauguma turi bent mažus na
melius. Tarahumara indėnai
pasižymi patvarumu, pėsti ke
liauja didelius atstumus, grei
tai bėga; medžiodami gali stir
ną nualsinti ir pagauti. Taip
pat jie arkliais nejodinėja, nes
jiems tai per lėta. Pasakoja
ma, kad vienas žmogus va
žiavo automobiliu ir, pamatęs
pėsčią einantį indėną, pasiūlė
jį pavėžėti. Indėnas atsakė,
ačiū ne. aš skubu.

(B.d.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
„KAIP MANE SIUNTĖ TĖVAS, TAIP
IR AŠ JUS SIUNČIU"
( J o n o 20:21)
Sekminių, Š v e n t o s i o s D v a s i o s išliejimo, proga su skai
tytojais d a l i n a m ė s s e s e l ė s M. Palmiros žodžiais, kurie ta
pačia, prasmę n e š a ne tik moterim, kaip seselės rašte
minima, bet ir v y r a m
PAŠAUKIMAS: TALKA
DIEVUI, BAŽNYČIAI,
VISUOMENEI

gė, mokytoja, pakrikusių šei
mų vienytoja? Vienuolė pir
moje eilėje yra žmogus-moteris, kuriai Dievas ypatingu
būdu prakalbėjo — Ateik, tar
nauti man ir mano „Bro
liams". O ji atsakė: — Taip.
ateinu.
Moters-vienuoles gyvenimas
didesnis už ją pačią. Nes Kris
taus meilė įgalina ją daryti
tai, ko ji pati nepajėgtų, jei jos
centras nebūtų Dievas. Kas
čia naujo? Argi ne kiekvieno
žmogaus gyvenimo centras
yra Dievas? Yra nauja tai, kad
vienuolė, atsisakydama, kad
ir labai gražios, bet ribotos
meilės vienam žmogui, vienos
šeimos židiniui, pasižada tar
nauti visiems savo „Broliams"
Mistiniame Kristaus Kūne.
Vienuolė atsisako šeimos ir
kitų vertingų dalykų, bet at
randa Kristų, ne kaip svajonę,
o kaip realybe. Kristų, kuris ją
brandina, kilnina ir išaugina
iki didvyriškų veiksmų, iki
šventumo. Vienuolė, atradusi
Kristų ir Jį įsisavinusi, kas
dienos gyvenime atranda, tar
si kitą pasaulį. Ji atranda ga
limybes reikštis neribotai mei
lei ir aukai. Ji gimsta kituose
per meilę.

Pašaukimai
vienuoliniam
gyvenimui — svarbus reikalas
Bažnyčios, visuomenės ir tau
tos gyvenime. Ne mažiau jie
reikšmingi ir atskiroms vie
nuolijoms, kurios kuria planus
ateičiai. Tų planų vykdymas
priklauso nuo pašaukimų gau
sumo, dvasinio gilumo ir tvir
tumo. Vienuolinis pašaukimas
ir gyvenimas nėra tik aukų
rinkimas ir namų statymas,
bet pirmoje eilėje yra gyveni
mas Dievuje. įaugimas į Kris
tų ir Jo Evangeliją. Gyveni
mas su Juo ir Jame kaip Vyn
medyje. Tik iš šito santykio su
Kristumi išsprogsta apaštali
niai visuomeniniai darbai. Ta
da prireikia aukų ir namų,
kad Jo „Broliams" būtų pasto
ge ir globa. Nebus pilnas ligo
nio aprūpinimas, jei bus su
teikti sakramentai, arti kuni
gas, bet neturės lovos, ant
klodes ir mediciniškos rūpy
bos. Viskas turi eiti kartu ir
viską tenka organizuoti, ap
jungiant dvasiniu elementu.
Minėtiems darbams . reikia
viso gyvenimo aukos. O čia ir
reikia, kad atlieptų pašauk
Kai mergaitė pasirenka vie
tieji ir pašauktosios.
nuolinį gyvenimą, jai nereikia
Kas yra vienuolė? Gera slau būti mažiau moterimi negu

kita. Kai įžadų metu Bažny
čios atstovas taria: „Sužieduo
ju tave su Jėzumi Kristumi,
Aukščiausiojo Tėvo Sūnumi,
kuris tave tyrą teišlaiko", —
tada Dievo gerumas susprog
dina jos mažą pasauliuką, ap
karpo egoizmą ir apdovanoja
savąja meile. Tada jos akiratis
platėja. Gėris, grožis ir laimė
jos širdyje naujai išsiskleidžia.
Ne tik jos vienuolinė Bendruo
menė, tauta, Bažnyčia, bet vi
sa žmonija tampa tuo židiniu,
kuriame ji gali neribotai
skleistis, išlieti savo meilės ir
aukos taurę, darydama gera
visiems. Ji nesibaimina, kad
jos taurė ištuštės ir neš „Bro
liams" tik trupinius, nes ji ei
na su Kristumi ir veikia per Jį
ir su Juo. Jos siela neišsieik
vos su metais. Kad ir fiziškai
nyks, bet galės kartoti su Ne
kaltai Pradėtąja Mergele Ma
rija — „Didžių dalykų man pa
darė Galingasis, kurio vardas
yra ŠVENTAS".
Nebijokime paklusti Viešpa
ties balsui. Nebijokime pra
verti durų Jam, kai sąžinėje
išgirstame švelnų beldimą.
Gaila, kad žmonės vis nesi
liauja kurti legendinių kūri
nių apie vienuolių gyvenimą.
Kas nejaučia noro aukotis Die
vui, Bažnyčiai ir visuomenei
visišku savęs paaukojimu, jis
gali kilniai gyventi ir skleisti
gėrį savitu pasirinktu būdu,
Dievo įsakymų keliu. Kas nori
gyventi aukos gyvenimu, įsi
pareigojęs įžadais neturto, ,
klusnumo ir skaistumo, tam
vienuolinė bendruomenė labai
reikšminga ir padeda eiti
šventųjų pėdomis. Gal nieko
taip nestinga dabartiniam pa
saulyje, kaip šventųjų.
Kas išgelbės nuodėmėm per
mirkusį pasaulį? Kas jį per
keis į rojaus būseną? ŠVEN
TIEJI. Tai tikrovė. Pabandy-'
kime!
Ses. M. Palmira

* m. gegužės 7 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos bažnyčioje Pirmąją Komuniją priėmę Detroito ir apylin
kių lietuviukai. Nuotraukoje 'ne eiles tvarka): Vilija Mikeska, Vytis Anužis, Mykolas Grabauskas, Matas Luka-•i.uir/ Saulius Matvekas. Tadas Lukasiewicz, Viktoras Puškorius. Lukas Rudis ir Juozukas Zubrickas.
Nuotr. Jono Urbono

SVEIKINIMAS PIRMOS KOMUNIJOS PROGA
Gegužes 7 d. būrelis mūsų Zubncką. linkėdami ir toliau
mažųjų pirmą kartą artinasi atkakliai ir pasišventusiai
prie Dievo stalo Dievo Apvaiz belstis į dvasinių paslapčių
dos bažnyčioje. Visus mokslo duris, prisimenant Kristaus
metus rūpestingai
mokęsi. posakį: „Ieškokite ir rasite,
meldęsi ir stebėję savo tėvų ir prašykite ir gausite, belskite
•<enrlm puoselėjamą religinį ir jums bus atidaryta".
gyvenimą, pagaliau patys ryž
Mažieji Dievo bičiuliai: Vyti,
tingai siekia gilesnio ir glau- Mykolai. Matai. Tadai, Sau
desnio ryšio su Dievu. Tad liau, Vilija, Viktorai, Lukai ir
maloniai sveikiname: Vytį Juozai, padarėte gerą pradžią.
Anuzį. Mykolą Grabauską, Tęskite ir toliau savo religinį
Matą I.ukasiewicz. Tadą Lu- švietimą iki tokio lygmens, jog
kasiewicz, Saulių Matveką, dvasinis gyvenimas būtų viso
Vilija Mikeska, Viktorą Puš- jūsų gyvenimo pagrindas, ža
korių, Luką Rudį ir Juozą vesys ir kelrodė žvaigždė. Iš-

•

puoselekite savąjį krikščioniš
ką gyvenimą iki tokio laipsnio,
kad jis Jums taptų savas, arti
mas ir įdomus. Niekada žmo
gus nesijaučia pilnas ir bran
dus, jeigu jis yra silpnas savo
išpažįstamoje religijoje.
Mano mažieji bičiuliai, Jūsų
laukia žavi ir įdomi dvasinė
kelione. Linkiu jums sėkmės,
gero vėjo ir gausios Dievo pa
laimos.
Kun. Aloyzas Volskis,
klebonas
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ELEKTROS
Į V E D I M A I - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTTAIOOlJO.NAMLiSVBKATSS!
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zspois ir Ofl. Mgr Auka*
S. Karw kafea Muviskai.
FRANK ZAPOUS
3206 1/2 W«rt96ttiStfMt
Tai. (706) 424-8664

(773)561-6664
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RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas variui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti f
Romui teL 630-774-1025. '
Wtadow Waihere Neadcd!
40.000 per yeai We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mou
have valid driver's license and transporubon. Mušt befluentin English
LA. McMaboo Window VVashing.
Td. 806-8204155.
Reikalinga moteris prižiūrėti
namus ir tris mergaites. Alga,
kambarys, maistas ir kelionė
apmokama. Kalifornijoje,
td. 510-420-8181 arba
510-054-4100.
*

Vilniaus universiteto Sv. Jonų bažnyčioje atgimė didžiausi Lietuvos var
gonai. 64 registrų didžiuosius vargonus liepos 5-ąją pašventino vyskupas
Jonas Boruta. Pasak Vilniaus universiteto vadovų, Šv. Jonų bažnyčios
vargonų restauracijos darbams išleista apie 700,000 Lt. Vargonus restau
ravo UAB „Vilniaus vargonų dirbtuves" (vad. restauratorius R. Gučas);
intonavo latvių meistras J. Kalninis. V. Guievičiaus (ELTA) nuotr.

EUROPA SUSIRŪPINUSI DĖL GRĖSMĘ
PILIETINEI LAISVEI KELIANČIŲ SEKTŲ
J
VEIKLOS

Išnuomojamas 3
kambarių butas su baldais
Marquette Parko centre.
TeL 773-776-7989.
į
PIRMASIS VEDĘS
LIETUVIS ĮŠVENTINTAS
Į DIAKONUS

Toronto Šv. Mykolo katedro
je
birželio 19 d. kardinolas A.
Kai kurių Europos valsty patirties, nustatant pavojin
Ambrozic, kartu su kitais aš
bių, pvz., Prancūzijos, Belgi gas sektas.
jos parlamentai, yra su
Nors
katalikai
politikai tuoniais diakonais, įšventino į
sirūpinę pseudoreliginių ju dažnai reikalauja suvaržyti diakonus dr. Kazimierą Amb
dėjimų veikla, rešančia žalą netradicinių tikėjimų teises, razaitį. Iškilmingoms apei
asmenybei, o -tuo pačiu ir Lenkijos vyskupų konferenci goms susirinko .pilna katedra
valstybei. Ekumeninių žinių ja viešų pareiškimų šiuo rei giminių ir tikinčiųjų.
Po įšventinimo pirmoms Mi
agentūra (ENI) pranešė infor kalu neskelbia, nes mano, kad
šioms, kurias aukojo kardino
maciją, kad apie tai kalbama tai yra valstybės reikalas.
ir Lenkijoje. Lenkijos vyriau
Spaudimą visuomenė daro las, asistavo ir dr. K Ambrosybinio tarpmiiMsterinio de ir Lietuvoje. Šį pavasarį Vil zaitis. Kazimieras dantisto
partamento, skirto naujie niuje vyko plati konferencija, profesiją įsigijo, tarnaudamas
kariuomenėje
ir
siems
religiniams
judėji kurioje dalyvavo daug orga Kanados
mams, vadovas K. Viktor pa nizacijų, pradedant jaunimo praktiką — vakarų Kanadoje,
ragino
sugriežtinti
šalies •ir baigiant kovojančiomis su taisydamas dantis indėnams.
Kazimieras pasiryžo ir pa
Sąžinės laisvės (Statymą, kad narkomanija, kur buvo dali
būtų apribotos taisės tų religi namasi patirtimi, kaip atpa sišventė ketverius metus po
nių organizacija kurių veikla žinti agresyvių sektų veiklą ir keturis kartus į savaite lanky
kelia grėsmę pilietinei laisvei •kaip informuoti apie tai visuo ti seminariją. Šeima, suside
ir pažeidžia įstatymus. K. menę. Konferencijoje dalyva danti iš trijų dukrų, sūnaus ir
Viktor paneigėt informaciją, vo svečias iš Maskvos, sektų žmonos, ištvermingai padėjo
kad Lenkijos Katalikų baž "veiklos tyrinėjimo specialis Kazimierui tapti diakonu.
nyčia daro spaudimą ir pa tas. Viena iš temų buvo - sek
Dr. K. Ambrazaitis paskir
žymėjo, kad katalikų hierar- tos ir narkomanija. Visuome tas Prisikėlimo pranciškonų
chai yra tolerantiškai nusitei ninių judėjimų atstovai įspėjo, parapijos religinei talkai. Dia
kę mažesniųjų religinių bend kad mokslinėmis apsimetu konas turi teise atlikti visus
ruomenių atžvilgiu. K. Viktor sios ir garsiais vardais prisi religinius patarnavimus, iš
teigė, kad kai kurios grupės, dengusios
sektos
platina, skyrus aukoti Mišias ir klausy
užsiregistravusias kaip reli pvz., asmenybės ugdymo tes ti išpažinčių.
ginės, iš tiesų vertintinos kaip tus, o iš tiesų renka privačią
Po visų apeigų buvo pakvies
pavojingos visuomenei.
informaciją, kad paskui galė ta daugiau kaip šimtas svečių
Apie 95 proc. ift 39 mln. Len tų ja manipuliuoti. Pastebėta, parapijos salėje vaišėms. Gau
kijos gyventojų yra katalikai. kad sektos paprastai atakuoja ta daug sveikinimų raštu bei
Kitos 13 tradicinių krikš vienišus, psichologinių prob pasakyta žodžiu vaišių metu.
Stasys Prakapas
čioniškų denommacyų yra ofi lemų turinčius žmones, jau
nimą.
Sunkiai
bendraujantys
cialiai
pripažintos
(pvz.,
Stačiatikių
bažnyčia
turi žmonės pradžioje remiami,
NAUJAS KALTINĖNŲ
570,000
narių,
Baptistų jiems padedama netgi imtis
KLEB. P. LINKEVIČIAUS
sąjunga - 7,000 ir. t.t.). Taip verslo, o įsitraukę, ir tapę
UŽMOJIS
pat Lenkijoje yra užregis priklausomi finansiškai, ap
Kaltinėnų parapijos klebo
truotos 139 įvairios religinės dorojami ideologiškai ir pa
nas kun. Petras Linkevičius
siunčiami
įtraukti
į
šį
tinklą
grupės, tarp jų ir 9 budistų
plačiai garsėja savo labdarin
bendruomenės bei 14 budistų kitus. Tai tampa verslu. Ne
ga veikla. Jis globoja senelius,
grupių, kurios turi teise prak mažai įtakingų sektų iŠ savo
narių reikalauja mokėti de neįgaliuosius, ypač vaikus, o
tikuoti savo tikėjimą.
šįmet ruošiasi imtis iniciaty
Paskutiniais komunistų val šimtinės mokesti, todėl jos pa vos sudaryti poilsio ir sveika
dymo metais Lenktoje buvo prastai yra turtingos ir galin tos pagerinimo sąlygas neįga
priimtas
Sąžines
laisvės gos. Lietuvos spaudoje daž liesiems, psichologinių prob
įstatymas, pagal kurį regist nai galima rasti tėvų laiškų, lemų turintiems vaikams bei
ruoti religinę organizaciją kurie reiškia nepasitenkinimą jų tėvams.
*
užtenka 15 žmonių parašų. Tikėjimo žodžio sekta. Įvilioti
1996 m. kleb. P. Linke
Katalikai politikai, kritikavę jų vaikai pakeičia gyvenimo
vičiaus rūpesčiu įkurti Kal
būdą,
atsitolina
nuo
šeimos,
šio įstatymo liberalumą, pa
tinėnų parapijos senelių glo
siekė, kad 1998 m. buvo tampa uždari, nervingi, yra
bos namai. Juose daugiausia
nemažai
savižudybių
atvejų.
įvestos pataisas kurios reika
Dirbantys ir šios sektos nariai gyvena žmonės su negalia, o
lauja jau 100 parašų.
moka dešimtą dalį nuo atlygi vasaros mėnesiais į Kalti
K. Viktor EM pasakė, kad nimo. Jaunuolis ar mergina nėnus kviečiami ir neįgalūs
reikia dar griežtinti religinių turi -teisę vesti ar tekėti tik vaikai iš visos Lietuvos. Čia
organizacijų registravimo są tuo atveju, jeigu antroji pusė jiems teikiama dvasinė para
lygas, nes tik taip galima bus sutinka ateiti į sektą. Kai ma, sudaromos tinkamos są
pažaboti „abejotinas grupes". mynų Vilniuje sūnus, nesuti lygos gyventi, praeiti reabili
Jo vadovaujamas departamen kęs tapti sektantu, prarado tacijos kursą, patirti naujų
tas
planuoja
bendradar sužadėtine prieš pat vestuves. įspūdžių.
biauti su tokiomis pat Pran
Prieš metus atidarytas, vie
cūzijos vyriausybinėmis tar
nas saugiausių Lietuvoje ba
nybomis, kurios turi daugiau
A u d r o n * V. Skiudaite seinas, reikalingas žmonėms
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TAISOME
SKALBIMO MASINAS.
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL 773-585-6624
SNA's
H o m e Health
Growing medicare agency
needs you! Benefits for
FT. Bonus after 6 months.
N W Chicago & suburbs, a
VMI773-467-1777.
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su stuburo pažeidimais. Čia
atliekamos stuburo tempimo
procedūros, povandeninis ma
sažas, yra ir sauna, treniruok
liai, dušai.
Lėšų Kaltinėnų programos
gaunama iš įvairių šaltinių:
paskirų žmonių, organizacijų
labdaros (ypač remia Ameri
kos lietuviai), pačių globotinių
ar jų giminaičių įnašų. Globos
namai turi keturias karves,
kurios aprūpina pienu, o
žemės sklypas — daržovėmis.
Per dieną tenka pamaitinti
apie 100 žmonių, įskaitant ir
aptarnaujantį personalą. Ūki
nius reikalus tvarko parapijos
senelių globos namų vedėja
Virgunja Urbonaitė, pati augi
nanti du beglobius vaikus.
(Elta)
• P a n e v ė ž y s . Balandžio 28
d. Panevėžyje įvyko Vyskupo
Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio 5-asis kongre
sas. Renginys prasidėjo Svč.
Trejybės bažnyčioje, kur šv.
Mišias aukojo Panevėžio vys
kupas J. Preikšas ir būrys ku
nigų. Kongrese kalbėjo inž.
Juozas Kančys, kunigai Ro
bertas Grigas ir Ignas Plioraitis, doc. Antanina Grabaus
kienė, prof. Albertas Griganavičius, prof. Leonas Mačiūnas
ir kt. Kongrese išrinkta nauja
Sąjūdžio taryba bei valdyba,
Sąjūdžio pirmininku vėl tapo
inž. J. Kančys.
• Šiauliai. Balandžio 28-29
d. Šiaulių vyskupijos kateche
tikos centras parapijose dir
bantiems katechetams suren
gė seminarą „Eucharistijos ir
Susitaikinimo sakramentai".
Kun. A. Saulaičio, SJ, veda
mame seminare mokytojai
išbandė per 20 metodų, skirtų
darbui parapijoje Eucharisti
jos bei Susitaikinimo sakra
mentų temomis.
• Teliiai. Balandžio 28-30
d. Telšių vyskupijos Kateche
tikos centre teologijos magist
ratas iš Zalcburgo Manfredas
Švarcas tikybos mokytojams
vedė seminariją „Pagarba Ma
rijai". Dalyvius džiugino labai
įvairi veikla: teorines įžvalgas
keitė praktinės pratybos, pieš
ta, vaidinta, giedota. Pagrin
dinė seminaro mintis — žmo
gaus kelias pas Jėzų per Ma
riją . ir šventuosius. Seminare
apsilankęs vysk. A. Vaičius
palinkėjo darbuotis Bažnyčios
ir tėvynės labui.

'

nėjus tokius vardus, kaip prel.
Jonas Kučingis, Ona Razutienė, Vladas Pažiūra, Danguolė
Razutytė-Varnienė, ir ypač
dabar — Marytė Sandanavičiūtė Newsom, prel. dr. Al
girdas Olšauskas ir kiti, ir
kiti... Losangeliečiai žino tuos
vardus ir tuos žmones: kiek
vieno jų darbai verti atskirų
straipsnių ar studijų.
Ir mokykla tebeveikia. Ir
veiks. Mokinių nemažėja, gal
net daugėja. Yra jau ir nelie
tuviškų pavardžių Tai kas?
Gal tie dar daugiau verti dė
mesio ir pagarbos. Kaip teisin
gai buvo minėjime pagerbtas
architektas R. Newsom, mo
kyklos vedėjos 'ir mokytojos
Marytės vyras, ir kelių gra
žiai lietuviškai kalbančių vai
kų tėvas.
Mūsų (išeivijos.) istorija su
dėtinga. Bet mūsų dauguma
buvom, esame išbusime lietu
viai, dirbsime, kursime Lietu
vai, lietuvių taip&os ateičiai ir
jos kultūrai. Taigi, pasidžiau-

KODĖL LIETUVOS
OKUPACIJA.Atkelta iš 3 psl.
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Mūsų klubo narei

A. t A.
REGINAI SRIUBIENEI

Krito imperija (Sovietų Są
junga") ir iš jos griuvėsių kilo
tyri žodžiai apie demokratinę
sistemą. Bet jos dabartinė
mirus, vyrui BALIUI, visai šeimai, giminėms i r
struktūra turi gilių trūkumų,
artimiesiems
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
kurie atspindi klaidas, pada
rytas visoje Europoje tuoj po'
Beverly Shores Lietuvių klubas
Pirmo pasaulinio karo. Seimo
neefektyvumas, konstituciniai
silpna prezidentūra (nors
Mūsų bendraklasei
šiandien Lietuvoje tą vietą
užima vienas iš reto skaičiaus
talentingų asmenų, kuris ga
lėtų Lietuvą išvesti į tobules
nę ateitį, bet jo vaidmuo kon
stituciniai ribotas). Žmonių
pagrįsti įtarimai, kad Seimas
persunktas korupcija, siekis
Amžinybėn iškeliavus, jos dukroms — BIRUTEI,
turėti tikrą ramybę ir gauti
MILDAI, RUSNEI, EGLEI su šeimomis ir giminėms
atgal, kas iš jų buvo atimta,
Lietuvoje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
nedarbas, stoka tikro balso po
litinių
partijų
sistemoje,
parti
liūdime.
Malonioms akimirkoms iš XI Tautinių šokių šventes Toronto, Kanada, prisiminti: iš kaires - Cikagiškiai EUena
jų
skilimas
ir
iki
absurdišku
Olšauskienė, Tomas Kuprys, Roma Kuprienė, dr. Terese Kazlauskienė, advokatas Saulius Kuprys.
Tuebingen'o lietuvių gimnazijos l-os laidos
mo kylantis jų skaičius, stoka
Dalios Badariente nuotr.
abiturientai-bendraklasiai:
vadovų tikslių programų, pri
vienas kitas studijuos ir už k i m e Alė Rūta taikytų Lietuvos žmonių po
Laima Bortkevičiūtė Ray
sienyje. (Tikėkimės, kad už
Los Angeles, CA reikiams, konfrontacija tarp
sienyje studijuojantys grįš gy
frakcijų, o ne siekis kooperuoti
Birutė Ciplijauskaitė
anglų, vokiečių, prancūzų ir venti ir dirbti Lietuvoje.)
BR. JUOZELIUI —
bendriems žygiams ir pro
10 LAISVĖS METŲ — 10 pan.
ORĮpKAS
Bronė Vilcinaitė Nainienė
10. Dabar jau beveik visoje
gramoms tautos labui, matyt
DIDELIŲ DŽIAUGSMŲ
Teisybė, į lietuvių kalbą pra Lietuvoje galima mokėti įvai
Bronių Juodeli Draugo fon auganti spraga tarp pasiturin
Jonas Kubilius
Per tuos 10 laisvės metų dėjo skverbtis dažnai nereika riomis Lietuvos ir užsienio
dą
privedu8į prie milijono dol. čių mažumos ir visų kitų Lie
Lietuva ir mes pergyvenome lingi anglicizmai, bet taip yra (tarptautinėmis) kredito kor
tuvos gyventojų.
daug džiaugsmo. Čia sumi visame pasaulyje, visose kal telėmis. Tai ypač svarbu vi sumos, siūlau ordinui. Savo
nenurimstančiu
darbštumu
Tai klasiška dirva žmonėms
nėsiu 10 tokių atvejų, kurie bose, nes anglų kalba yra ta siems investuotojams, versli
Ai su Tavim, ir kas gi ta tolybė...
bei
užsimoto
tikslo
vizija
jis
to
ieškoti
kitų, net ir radikalių,
davė Lietuvai ir mums daug pusi tarptautine, globaline, ninkams bei turistams. Tokiu
Arti esi man Tu.
džiaugsmo. Juk nereikia vien pagrindine susižinojimo kal būdu į Lietuvą plaukia nema tikrai užsitarnavo. Kokiam or pakaitalų.
O užkulisyje laukia patyrę,
tik raudoti ir verkti. Turime ir ba. Nuo 1994/1995 mokslo me žos sumos užsienio valiutos. O dinui? — Popiežiaus ordinui!
Katalikiškosios'
•
spaudos
daugiau
ir daugiau vieningai
kuo pasidžiaugti.
tų visose Lietuvos mokyklose tai rodo Lietuvos ūkinio gyve
'
„Draugas"
ber.
lietuvių
išeivi-1
veikiantys,
pądrąsėję, priešva1. Pats didžiausias džiaugs jau vartojami naujai išleisti nimo pastovumą.
jos visuomenė šiuo neeiliniu karietiški „aparačikai".
vadovėliai.
Baigiamas
leisti
20
mas, tikrai didelis stebuklas,
Antanas Klimas. •visuomeninio darbo žymeniu
„Komunizmo nusikaltimų
yra 1990 metų kovo 11 dienos didžiulių tomų didysis „Lie
Rochester, NY gal jau rūpinasi; o jei dar (iš
Mirė 2000 m. birželio 12 d. Palaidotas Šv. Jurgio
įvertinimo" kongreso pirmoje
Lietuvos
Nepriklausomybes tuvių kalbos žodynas", pats
džiaugsmo)
nespėjo
—
lai
pra
kapinėse, Kenosha, WI.
' sesijoje Vilniuje birželio vidu
atkūrimo aktas. Ai vis dar didžiausias lietuvių tautos
YRA KUO IR
deda
šiandien,
si
ryje buvęs Lenkijos preziden
aiškiai atsimenu tą sekmadie turtas.
PASIDŽIAUGTI
Nuoširdžiai dėkojame kun. Petrui Cibulskiui už
Antanas Dundzila tas, Nobelio Taikos premijos
nį,'kai atėjo žinios iš Lietuvos:
5. Turime pasidžiaugti ir la
gedulingas Šv. Mišias bažnyčioje ir laidotuvių apeigas
Labai įdomus šis skyrius
V" McLean, VA laimėtojas Lech V/alęsa teigė:
ji vėl laisva ir nepriklausoma! bai gražiais Lietuvos pašto „Drauge". Deja, dažnai būna
kapinėse.
„Dabartinės visuomenės sąly
O pirmadieni po to (1990. ženklais. Aš pats turiu beveik jame kritikos, nusiskundimų,
gos yra palankios komunizmui
Dėkojame visiems už atsilankymą laidotuvių namuose,
03.12) didžiausias ir svarbiau visus Lietuvos pašto ženklus nepasitenkinimų mūsų gyve
RUOŠIAMOS
SOSTINĖS
atgaivinti,
nes
dėl
sunkių
gy
sias pasaulio dienraštis „The nuo 1990 metų. Reikia pri nimu išeivijoje ar ten — Lietu
užuojautas, pareikštas žodžiu ir raštu, už gėles, šv.
DIENOS
venimo sąlygų pokomunisti
New York Times" pirmajam pažinti, kad laisvos Lietuvos voje. O skaitydamas ieškai ir
Mišių aukas, aukas Almos fondui ir Lithuanian Mercy
nėse, šalyse, didėjančio nedar
puslapyje didelėmis raidėmis pašto ženklai yra labai įdo gerų „gyvenimo kruopelių"...
Lift organizacijai.
Tradicinės „Sostinės dienos. bo labai lengva pasinaudoti
skelbė visam pasauliui ir isto mūs, įvairūs ir gražūs. O tai
Užtat
ir
norisi
bent
trumpai
Vilnius
2000"
šįmet
ruošiamos
visuomenės
nepasitenkinimu".
Ačiū Marijai Smilgaitei už jautriai pravestas maldas
rijai: J n Lithuania, Parlia- tarptautinėse filatelistų sfe
laidotuvių namuose.
ment Votes 104-0 For Inde rose yra labai svarbu. (Ypač pasidžiaugti mūsų, Los Ange nuo rugsėjo 8 iki 24 d. Tuo " Lietuvos dabartiniai vado
les, ir visų kaliforniečių lietu metu Vilniuje -tebesitęsia tu vai, į tai turėtų labai rimtai
pendente".
gražūs yra Lietuvos pašto vių gyvastingumu ir kuriama
rizmo sezonas, <* vilniečiai jau
Liūdinti šeima.
Lietuva pati pirmoji išsiplė ženklai su pilimis, meno kū gražia lietuviška istorija... Tik būna sugrįžę iš atostogų.
atsižvelgti. Jiems būtinas pa
šė iš sovietų imperijos, kuri po riniais, stumbrais, paukšte atšventė —paminėjo Šv. Kazi
„Sostinės dtenos. Vilnius budimas: tikrai suprasti; kad
to susmuko ir, visiškai suiru liais, grybais ir daug kitų.)
miero parapijos lituanistinė- 2000" apims anie dvidešimt jų šventa pareiga yra dirbti ir
si, pakratė kojas. Jau keli
6. Džiaugtis reikia ir Lietu šeštadieninė mokykla savo 50 įvairių renginių:— festivalių, . pasišvęsti Lietuvos tanios la
„DRAUGAS" išeivijos ir Lretuvos jungtis;
šimtai storų knygų yra para vos pinigais — litais ir cen metų gyvavimo sukaktį. Tai
konkursų, paradų ir pan. bui. Jei ne, tai Lietuvoje nau
šyta apie tai, ir Lietuva visuo tais. Jie 1993 m. birželio mėn. buvo nuostabiai geras jaus
jai
atsikūrusi
demokratija
gali
Šventė prasidės ^Vilniaus ma
DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas'
met stovi šių svarbių įvykių pakeitė anksčiau išleistus „ta mas, kai, klausydamasis mi
dos savaite" Rotušės aikštėje, dar pralaimėti.
centre.
lonus", dar vad. ir „vagnoriu- nėjimo programos, sėdėjai gre o užsibaigs sostinės karnava
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'
2. Dar pustrečių metų po kais". Ir nuo 1993 metų litas ta savo (ir kitų) buvusių toje lu. |domu, kad į šventės pro
Kalba originaliai paruosta
laikosi
tvirtai,
sulygintas
su
Kovo 11-osios Lietuvoje buvo
„Tėvynė* garsu" radijo
mokykloje žvalių mokinių, ku gramą įtrauktas?^ tarptautinis
DRAUGĄ" atminkime savo testamente
keliasdešimt tūkstančių rusų JAV doleriu: 1 Lt = 25 c; arba rie dabar jau savo šeimoje kongresas „Narkomanus ir
programai
kareivių
(raudonarmiečių). 1 JAV doleris • 4 Lt. Man džiaugiasi keliais tos pat mo AIDS", kuris vyks rugsėjo 19
Bet ir vėl didelis stebuklas: ypač patinka 5 litų banknotas, kyklos mokiniais ir gyvena jų d. Kongresų rūmuose. Papil
1993 metų rugpjūčio 31 dieną nes jo vienoje pusėje yra kalbi problemomis bei džiaugsmais. dant pavasarinės Kaziuko
paskutiniai raudonarmiečiai ninkas prof. Jonas Jablonskis. Aišku, čia ne minėjimo apra mugės tradiciją, rugsėjo 15-17
Cį SW» M.UAMCC
taikiai išvažiavo į Rusiją...
7. Gal aš ir klystu, bet labai šymas. Visa ši sukaktis verta d. Vilniaus rotušės aikštėje
Lietuvoje skambino visų bal džiaugiuosi, kad Lietuva, man išsamaus rašinio, gal net isto ketinama surengti Pranciš
nyčių varpai... Man teko būti atrodo, lyg ir turtingesnė da rinės studįjos. Bet, tik pami kaus mugę. (Elta)
lt makes a vvorld of difference vvhen
Lietuvoje 1991 ir 1993 m. rosi. Aš čia turiu galvoje du
1991 m. Vilniuje ir Kaune vi dalykus; a. Lietuvoje šiuo me
you flySAS to Lithuania.
sur mačiau daug rusų karei tu yra apie 1,000,000 auto
• Ieškome Jono Kriuo- kos pilietę, su '/kuria turėjo
vių. O 1993 m. vasarą aš pats mobilių; b. Lietuvos Bankas gos, Karolio sūnaus, vaikų ir sūnų ir dukrą, d po to gal ir
mačiau, kaip tie rusų karei šiuo metu savo požemiuose anūkų. Jonas Kriuoga gimė, daugiau vaikų. Iki 1940 m.
viai krovėsi savo mantą kelio (seifuose) turi kelis milijardus apie 1895 m. Ukmergės apsk Lietuvoje su jais susirašinėjo
nei į Rusiją... O Vilniuje, Gedi užsienio valiutos: JAV dolerių, rityje, Kurklių apylinkėje, Ko- me. Jono Kriuogos ieško jo
mino prospekte, prie KAM rū Vokietijos markių, Šveicarijos varsko valsčiuje, Kurklelių pusbrolis Albinas Kriuoga.
hub. And whe?.ner
No one makes roundmų kasdien buvo iškabinami ir Prancūzijos frankų, Anglijos km. Į JAV išvyko apie 1914 m. Botumėme dėkingi už bet ko
pranešimai, kokie rusų dali svarų ir kitų valiutų. (Apie Gyveno prie Kanados sienos kią informaciją. Rašykite:
you fly Business Class
trip travel k) Ufluaub
niai iš kur jau išvykę \ mo Lietuvos skolas šį kartą ne Buffalo mieste, New Yorko 5020 Linder A ve, Chicago, IL
uf [ w lUIIiy C<Jii, yOu u»l be
easer and more convement
tinėlę Rusiją.
valstijoje. Buvo vedęs Ameri- 60638.
minėsime.).
than SAS. From Chicago, we
sure our service vvtll be world-class.
8. Lietuvos ryšiai su pasau
Koks tai buvo džiaugsmas!
offer daily service to Vilnius wi?h
and wii! ai;ow you to arnve rested and
3. 1990 metų rudenį Lietu liu yra labai geri: puikiai vei
just one hassle-free connection
refreshed - ail for a reasonable fare.
vos vyriausybė vienu įstatymu kia telefono ryšiai; daug yra
through Stockholm Our 4 3 0 p. m
Fmd out what a world of difference
panaikino komunistų 50 metų bevielių (mobiliųjų, nešioja
Lietuvai primestą kolchozų mų) telefonų; gerai veikia fak
departure gives you a refaxed mornSAS can make for your next tnp.
santvarką. Vienu ypu buvo so sistema; taip pat ir emg arrtvalforbusiness or pleasure
Just call your Travel Agent or SAS
panaikinta bolševikų baudžia paštas; kitaip sakant, Lietuva
VVhen
you're
ready
to
return,
you'll
at
1-800-221 2350 For more Infor
vos dvarai. Žinoma, kai kur yra pasaulio ryšių dalis. (Man
buvo vagysčių, turto grobimo, visuomet labai linksma stebė
enjoy same-day travel back to
mation and special offers. visit
netvarkos, bet kolchozai Lie ti, kaip sename Vilniaus uni
Chicago throogh our Copenhagen
our vvebsite at www flysas.com.
tuvoje buvo panaikinti. (Tiesa, versitete — jo įdomiuose kie
net ir po 10 laisvės metų so muose — studentai kalba be
TWtmm W
From
•i
Departure Time
Anivjl Time
vietų suniokotas kaimas vis vieliu telefonu — linksmai,
SK946
CNcjgo
Stortholm
4.30 pm
?40*n*l
dar neatsigauna, bet vilties gyvai, guviai...)
Stotktirjni
SKM4
Vilnius
9-20 am *1
10-50 am »1
matyti.)
SK*>
Vk*s
Copenhagen
12-45 pm
2.15 pm
9. Labai reikėtų džiaugtis,
SK943
Copcntogen
Chicago
3:40 pm
5:40 pm
4. Jau 1989 metais Lietuvoje kad šios vasaros (2000) pra
buvo oficialiai paskelbta, kad džioje Lietuvos gimnazijas ir
Lietuvos valstybinė kalba yra vidurines mokyklas baigė
lietuvių kalba. Baisiai iš- 32,000 abiturientų. Tai yra
liaupsinta rusų kalba liko tik apie 1 proc. visų Lietuvos gy
viena iš svetimų kalbų. Jos ventojų. Džiaugiamės, kad jų
įtaka žlugo. Visa Lietuva pra didelė dalis rudenį lankys 14
dėjo mokytis Vakarų kalbų: Lietuvos aukštųjų mokyklų. O
Kai r*j* - Jonai Kriuofa au tmona ir tveeiu tavo vestuvių diena

A. t A.
ELENAI BARTUSEVIČIŪTEI
BALTRUŠAITIENEI

LAIŠKAI IR NUOMONĖS

A. t A.
JULIUS BARDAUSKAS

Lietuvos. Latvijos ir E s t i 
jos šiuolaikinio meno paroda
bus atidaryta liepos 21 d. 6
val.v. Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje (.6500 s. Pulaski
Rd.i.
Meno mylėtojams ir žino
A u t o b u s a s s u stovyklon
vams
ir tai bus puiki proga
v y k s t a n č i a i s Č i k a g o s skau
įsigyti
šiuolaikinio Baltijos
t a i s ir s k a u t ė m i s iš Pasaulio
lietuvių centro Lemonte iš šalių meno. Visos lėšos už par
vyks šeštadienį, liepos 15 d. duotus paveikslus bus atiduo
Visi vykstantieji prie autobuso damos menininkams. Parodos
renkasi 7:15 vai. r. Autobusas metu taip pat bus pardavinė
išvyks punktualiai 7:45 vai. r. jamas spalvotas parodos kata
Besivėluojančių nebus laukia logas. Lėšos, surinktos parda
vus šį katalogą, bus skirtos
ma.
devyniems vaikų namams ir
Šį s a v a i t g a l į l i n k s m ą ge vaikų ligoninėms Baltijos ša
g u ž i n ę Šaulių namuose (2417 lyse. Inf. tel. 630-986-8613.
W. 43 Str.) rengia Čikagos
Venesuelos lietuvių draugija.
Gegužinė vyks liepos 16 d.,
sekmadienį, 12 vai. Bus gero,
skanaus lietuviško maisto,
muzikos, šokiams gros Kosto
Ramanausko orkestras, vyks
loterija. Visus dalyvauti kvie
čia draugijos valdyba.

DRAUGAS, 2000 m. liepos 11 d., antradienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE*
Vyresniųjų lietuvių cent
r e ..Seklyčioje" liepos 12 d..
trečiadieni, 2 vai. p.p. bes
sveikatingumo paskaita. Kal
bės dr. Kastytis J u č a s — odos
ligų specialistas tema ..Odos
priežiūra vasaros laiku". Visi
maloniai kviečiami ir laukia
mi atvykti ir pasiklausyti pas
kaitos, įsigyti daugiau reika
lingų žinių, pasitarti su dakta
ru. Po paskaitos bus ir bendri
pietūs, kaip jau įprasta „Sek
lyčioje". Iki pasimatymo!
Č i k a g o s s k a u t ų ir s k a u 
čių, s t o v y k l o n v y k s i a n č i ų
a u t o b u s u , b a g a ž a s bus ga
benamas sunkvežimiu. Sto
vyklautojų daiktus prašoma
atvežti \ PL centrą Lemonte
ketvirtadienį, liepos 13 d., nuo
6 iki 8 vai. vak. Į autobusą
daiktai nebus priimami.
Amerikos Lietuvių T a u 
t i n ė s sąjungos Čikagos sky
riaus metinė gegužinė Ateiti
ninku namų ąžuolyne vyks
liepos 23 d., sekmadienį, 12:30
vai.p.p.

E r n a i r Adolfas Lūžos, gy
Š o k i ų p a m o k o s e Čikagos
Kinų m i e s t e l i o Čikagoje
venantys
Cleveland,
OH, centre
(Chicago
Summer
v a s a r o s m u g ė iChinatown
Summer Fair) w k s kitą sa Draugo fondo antrojo laips Dance), kurios jau prasidėjo
vaitgalį, liepos '.o d., nuo 10 nio g a r b ė s nariai su 3,000 ketvirtadienį Grant Parke, šo
val.r. iki 8 val.v. Mugės ribos dolerių įnašu nebuvo paminėti kami įvairiausi šokiai: salsa,
- Wentworth, Cermak ir 24 didžiųjų Draugo fondo mece svingas, Afrikos-Kubos timba,
gatvės. Informav ja tel. 312- natų sąraše š. m. birželio 24 d. kongolietiška rumba, šokiai
„Draugo" laidoje. Atsiprašo tesis iki rugsėjo 24 d. Pamo
225-6198.
A k t o r i u s D o n a t a s Banio me, Garbės nariais jie tapo kos vyksta kiekvieną ketvirta
dienį, penktadienį ir šeštadie
n i s vaidina garsiojo rusų reži 1998 metais.
Žalią k o r t e l ę laimėję a s  nį 7:30 val.v., sekmadienį - 2
sieriaus Andrėj Tarkovskij fil
me „Solaris", kuris liepos 13 m e n y s gauna labai daug in val.p.p. 3 vai. prasideda šo
d, ketvirtadienį, ir liepos 19 formacijos .nurodymų anglų kiai. Nuo birželio 14 d. iki
d., trečiadienį, 7 val.v. bus ro kalba. Visą šią informaciją, iš rugsėjo 16 d. visą muziką šo
domas The Gene Siskel Film verstą į lietuvių kalbą, galima kiams atliks čia pat dalyvau
Center (Columbus Drive ir gauti „Seklyčioje", Socialinių jančios grupės ir ansambliai.
Jackson Boulevard). Informa reikalų raštinėje (2711 W. Visi renginiai - nemokami. In
formacija tel. 312-742^007.
cija tel. 312-443-3737.
71st Str.; tel. 773-476-2566).

Arkivyskupo J u r g i o Ma
t u l a i č i o paskelbimo palai
mintuoju šventė bus minima
liepos 16 d., sekmadienį. 10:30
val.r. vyks šv. Mišios Švč. M.
Marijos Gimimo
parapijos
bažnyčioje Marąuette parke.
Tuoj po Mišių parapijos salėje
bus minėjimas. Apie palaimin
tąjį Jurgį Matulaitį kalbės
kun. Rimas Gudelis, arkivys
kupui skirtus eilėraščius skai
tys aktorė Irena Leonavičiūtė.
Minėjimą rengia Nekalto pra
sidėjimo M. Marijos seselių rė
mėjai. Maloniai kviečiame na
rius ir svečius minėjime daly
vauti.

A t e i t i n i n k u p o i l s i o savai
t ė K e n n e b u n k p o r t , Maine,
prasidės š.m. rugpjūčio 12 d.
ir baigsis rugpjūčio 19 d. In
formacijai kreiptis : J . Rygelis,
18 Maple Ln., Thompson, CT,
06277, tel. 880-923-3043

KODĖL VYKSTAME Į PLB
SEIMĄ?
2000 m. gegužės 13-14 ir 20- tas su Lietuvos prezidento ap21 dienomis JAV lietuviai dovanojimu - Didžiojo Lietubendruomenininkai iš 13 rin- yos kunigaikščio Gedimino III
kimmių apygardų išrinko 32 laipsnio ordinu. PLB" pirm. V.
itstovus i X PLB seimą, kuris Kamantas nuodugniau nu
įvyks rugpjūčio ly-20 dieno švietė PLB nuotaikas ir kai
mis Vilniuje. Šis seimas y r a kurių
kraštų
būdingesnes
jubiliejinis. Lygiai prieš 65 problemas. Tačiau santykiuo
metus - 1935 m. K a u n e įvyko se su kitais kraštais didelių
pirmas
užsienio
lietuvių problemų nėra. Ypač jautrus
kongresas, kuriame dalyvavo finansų klausimas. Vakarų Lietuvos Vyčiai.
ypač daug lietuvių delegatų ir pasaulio LB remia PLB val
svečių iš JAV.
dybą, bet kitos bendruomenės
Lietuvis, kur tik jis begy lėšų neturi ir net reikia joms
ventų, lieka lietuviu visur. padėti. Daug rūpesčio kelia
Pasaulyje pasklidę jie sudaro „Pasaulio lietuvio" žurnalas.
vieninga Pasaulio Lietuvių Žurnalo metinis biudžetas yra
Bendruomenę. PLB yra rimta 70,000 dol. Prenumerata ap
organizacija, keliaujanti są moka tik pusę išlaidų, o kitą
žiningu keliu, ir joje dirbama dalį padengia aukos. Pirmi
bendromis jėgomis. Todėl PLB ninkas kėlė klausimą, ar yra
seimai yra svarbūs, juose ap reikalingas toks „Pasaulio lie
tariama ne tik PLB veikla, bet tuvio" žurnalas. Gal reikia
ir visų kitų kraštų bendruo sugrįžti prie pirmojo užmojo menių
darbai,
paruošiami informacinio biuletenio? Ta
nauji planai ir išrenkama čiau dr. Petras Kisielius
PLB vadovybė, aptariami san pabrėžė, kad kiekvienos orga
tykiai su kitų k r a š t ų valdybo nizacijos stiprybė yra josios
mis. Tad kiekvieno išrinkto spauda - žurnalas ar laik
seimo delegato įnašas į PLB raštis. Visa lietuviška spauda
seimą yra svarbus ir t a m rei vargsta. Mūsų išeivijos veik
los tikslas yra lietuvybė ir
kia rimtai pasiruošti.
JAV LB Vidurio vakarų apy Lietuva. Mes ateiname padėti
gardos atstovas Kazys Laukai įstoti į NATO, kad Lietuva
ti.- ėmėsi iniciatyvos sukviesti būtų stipri ir nepriklausoma.
šios apygardos PLB seimo Mes esame nedaloma tautos
narius i pasitarimą. Toks pa dalis. Mums svarbu, kad ir
sitarimas įvyko liepos 9 d. Le naujieji emigrantai, atvykę ir
monte. Dalyvavo du LB seimo įsijungę į užsienio bendruo
atstovai iš Cicero - dr. Petras menes ir tapę JAV piliečiais,
Kisielius ir Marija Remienė neprarastų ir Lietuvos pilie
bei trys iš Lemonto - Kazys tybės. Visa tai reikia nuolat
Laukaitis. Juozas Polikaitis ir diskutuoti, o tai galima daryti
Aušrelė Sakalaite. Šiam pasi tik turint spaudą.
..Grandie^" studentų grupė
tarimui pirmininkavo Juozas
PLB pirm. V. Kamantas
Polikaitis. kuris
peržiūrėjo pranešė, kad PLB konstitucija
PLB seimo kiekvienos dienos šiame seime nebus keičiama.
programą ir d a r b u s , mūsų
Algimantas Antanėlis, sei
Saukiančius Vilniuje, tai. kas mo narys iš Omaha, atsiuntė
mus jungia ir kas m u s skiria. laišką, dėkodamas, kad buvo
Kokie bus mūsų ir kitų kraštų pakviestas į šį posėdį. Jis
santykiai.
kiek
mes
su- rašo: ,.Aš tikiu, kad Pasaulio
artėsime. Visų buvo viena pa Lietuvių Bendruomenės sei
grindine mintis - lietuviškas mas įrodys visiems lietu
švietimas. Mokykla ir lietuvių viams, jog ši organizacija yra
kalba yra ir turi būti tautines verta pasitikėjimo ir pagar
kultūros židinys. Tautinės bos, nes ji atstovauja trečdalį
sąmone- idėja turi būti iškelta tautos visame pasaulyje. Mes,
seime ir pabrėžiama, kaip jau išrinkti seimo nariai, atsto
nimo auklėjimo idėja, o ne pi vaudami savo vietovėms, tu
lietiškumas,
kuris
dabar rime vykdyti žmonių pasiū
pabrėžiamas Lietuvos mokyk lymus ir jų iškeltus klausi
lose.
mus" Būtų tikrai naudinga,
kad ir kitose vietovėse susi
rinktų PLB seimo nariai, pa
diskutuotų del išeivijos ir Lie
tuvos problemų ir jas iškeltų
seime.
Pasaulio
Lietuvių
•
Bendruomenes
seimas
ir to
siekti* i
lesnė PLB veikla bus pras
Siuntiniai,
minga, jei visi glaudžiai bend
TRANSPAK
radarbiausime, dirbsime vieni
Speciali nuolaida PINIGU
kitiems padėdami ir būdami
persiuntimui
tolerantiški.
(įstaiga ,.Draugo p a s t a t e )
Tel. 1 7 7 $ 8*8 ĮOSO
M a r i j a Remienė

Iš kairės. JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė, Punsko
lietuvių namų pirmininkė Jūratė Kardauskienė ir JAV LB Socialiniu, m kalų tarybos pirmininke Birute Jasaitiene.

AR BUVO MUMS LINKSMA
XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE?
Pažvelkite į nuotraukas! Šventes akimirkas įamžino Dalia Badarienė.

Susitiko jaunyrt** draugai. Ii kairea: io2. Ričardą* Rimas, Irena Kudirkiene, dr Algirdas Kudirka, Julija Ri
miene ir dr. Rimaa Sidrys.

Posėdžiaujant į m ū s ų tarpą
įsijungė PLB p i r m i n i n k a s Vyi.autas K a m a n t a s . kuris buvo
visu susir.nkusiųjų pasveikin-

(irandieoim moksleiviai

Lemonto Maironio lituanistines mokyklos šokių grupė.

