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Vyriausybė jaučia artėjančius
rinkimus
Vilnius, liepos 24 d. (BNS)
— Premjeras Andrius Kubi
lius teigia, jog vyriausybė ne
pasiduos rudenį vyksiančių
Seimo rinkimų nuotaikoms ir,
nepaisant artėjančių rinkimų,
aiškiai ir kategoriškai pasisa
ko prieš populizmą. „Vy
riausybė tikrai neis rinkti
kokių nors parašų", teigė
premjeras.
Pasak jo, mūsų valstybė ne
turi kitos alternatyvos, kaip
tik eiti vakarietišku keliu. A.
Kubilius pabrėžė, kad integ
racija į Europos Sąjungą (ES)
yra „beveik vienintelis įran
kis" Lietuvos tikslams pasiek
ti.
Premjerui nerimą kelia tai,
kad prieš spalio 8 dieną vyk
siančius Seimo rinkimus kai
kurios partijos savo kalbomis
ir pareiškimais sukuria įvaiz
dį, kad po parlamento rin
kimų Lietuvos integracija į
ES gali sulėtėti. A. Kubilius
kalbėjo apie Valstiečių parti
jos pirmininko Ramūno Karbauskio pasisakymus prieš
žemės pardavimą užsienie
čiams. Tokie pareiškimai, pa
sak premjero, kelia didelę
nuostabą, žinant, kad R. Karbauskis šiuo metu supirkinėja
didelius žemės plotus. „Ponas
Karbauskis norėtų žemę už

sieniečiams pardavinėti
iš
savo rankų", sakė A. Kubilius.
Pasak premjero, jei būsi
mame Seime įsivyrautų tokios
nuostatos, tai apsunkintų de
rybas dėl narystės ES.
Kaip žinia, 1996 m. Seimas
priėmė Konstitucijos pataisą,
leidusią užsienio piliečiams
Lietuvoje pirkti ne žemės ūkio
paskirties žemę. Dabar vyksta
diskusijos dėl Konstitucijos
pataisos, leisiančios užsie
niečiams įsigyti žemės ūkio
paskirties žemės.
Premjeras spaudos konfe
rencijoje taip p a t tikino, k a d
Lietuva turi „unikalų šansą"
sparčiai žengti integracijos į
ES keliu, jei „politinė valia
nebus išbarstyta". Jis minėjo
ES viršūnėse dabar vykstan
čią diskusiją dėl vieno plėtros
rato, iš karto priimant visas
10 narystės siekiančių valsty
bių.
„Mums tai turėtų būti labai
aiški kelrodė žvaigždė, rodan
ti, kokiais tempais mes t u 
rėtume pertvarkyti savo vi
daus gyvenimą", tvirtino prem
jeras.
Pasak jo, 2004-2005 metai
darosi realūs integracijos po
žiūriu ir negalime praleisti
šios galimybės.

Naujosios politikos skelbėjai
slepia savo politinį „veidą"
Vilnius, liepos 24 d. (BNS)
— Viena konservatorių vado
vių Rasa Juknevičienė spau
dos konferencijoje pirmadienį
teigė, kad po naujosios politi
kos išpažinėjų vėliava slepiasi
ne vidurio politinės jėgos, o
naujoji populistinė kairė, o
„Centro sąjunga,
Liberalų
sąjunga ir (Vytautas) Bogušis
liks istorijoje kaip tie figos
lapeliai, kuriais
bandoma
paslėpti naująją kairę".
Kaip žinoma, naujosios poli
tikos sampratą skelbia į rin
kimų sparną susijungusios
keturios partijos — Naujoji
sąjunga, Liberalų
sąjunga,
Centro sąjunga ir Modernieji
krikščionys demokratai.
R. Juknevičienė mano. kad
šiame rinkimų sparne ypač
pralaimi Centro sąjunga. „To
kiu būdu dar labiau išryškėja,
kad jokio vidurio šiame bloke
negalėjo būti ir nebus", kal
bėjo ji, pastebėdama, kad prie
jų bando šlietis ir, jos teigimu,
„marginalinės jėgos" — Vytau
tas Šustauskas, Valstiečių
partija.
R. Juknevičienė, apibend
rindama pagrindinius „beįsi* A r t ū r o P a u l a u s k o ne
baugina premjero postas
— tvirtina „Kauno diena".
Anksčiau paskelbęs, kad savo
kandidatūrą Seimo rinkimuo
se vienmandatėje apygardoje
kels Šiauliuose, kur baigė vi
durinę mokyklą. Naujosios są
jungos vadas A. Paulauskas
susitikime su Kauno meru Vy
tautu Šustausku sutarė, kad,
jeigu Laisvės sąjungos (LS)
vadas bus išrinktas į Seimą,
tai savo kėdę perleis Naujo
sios sąjungos atstovui — pir
majam vicemerui Erikui Ta
mašauskui. NS pareiškė ne
trukdysianti Vytautui Šus
tauskui siekti parlamentaro
įgaliojimo ir nusprendė nekel
ti savo kandidato Kauno Ši
lainių rinkimų apygardoje, ku
rioje į Seimą ketina kandida
tuoti dabartinis Kauno meras
•Elta-

Amerikos lietuvių
dėmesiui!!!
Baltijos valstybėms reikia
pagalbos

siūbuojančios" rinkimų k a m 
panijos bruožus, teigė, kad vy
rauja įvaizdinis komponentas,
kuris gali labiausiai n u l e m t i
artėjančių rinkimų rezultatus.
Pasak jos, beveik niekas ne
kalba apie rinkimų progra
mas, nėra vaizdo, kokią Lie
tuvą politinės partijos žada
kurti.
Kaip naujus rinkimų k a m 
panijos bruožus ji įvardino
„penktosios valdžios" — pi
nigų — aktyvumą, kuris pasi
reiškia per konkrečiai į parti
jos sąrašus finansinių grupių
siunčiamus žmones. Tačiau ji
konkrečiai šių žmonių n e n u 
rodė.
Taip pat ji pastebėjo, k a d
„ketvirtoji valdžia" — ž u r n a 
listai — pradėjo aktyviai ir
tiesiogiai dalyvauti rinkimų
kampanijoje. Pasak jos, Vil
niaus televizijos vadovas Vy
tautas Kvietkauskas yra N a u 
josios Sąjungos sąraše,
o
„Ūkininko patarėjo" vyriau
sias redaktorius Vytenis Neverdauskas — Valstiečių par
tijos sąraše. '.
R. Juknevičienės m a n y m u ,
didelį pavojų kelia tai, kad šie
žmonės lieka savo postuose, ir
taip jų vadovaujamos žiniasklaidos priemonės
tampa
partinėmis.

Amerikos Lietuvių
Tarybos atsišaukimas
į visuomenę
2000 metų liepos 24 diena

„Mažeikių naftos" susivienijimui priklausantis Būtingė- taftos terminalas.

Būtingės naftos terminalas
aptarnavo jau 30 tanklaivių
B ū t i n g ė , liepos 22 d. (Elta)'
— Šeštadienį sukako vieneri
metai, kai Būtingėje pradėjo
veikti „Mažeikių naftos" susi
vienijimui priklausantis mo
derniausias rytinėje Baltijos
j ū r o s pakrantėje naftos krovos
terminalas. Šeštadienį
ten
pradėtas k r a u t i Graikijoje re
gistruotas tanklaivis „Prospekt", kuris išgabeno į Vaka
r u s 74,000 tonų Rusijos eks
portuojamos naftos.
Per pirmuosius veiklos me
t u s terminalas aptarnavo tris
dešimt tanklaivių. Iš jų tik 5
atvežė žaliavos Mažeikių naf
tos perdirbimo gamyklai, kiti
25 pasitarnavo Rusijos verslo
vių naftos eksportui.
Terminalo vadovai džiau
giasi, kad patikimai veikia au
tomatinės saugos sistemos,
nebuvo jokių nelaimių. Pasak
terminalo vyriausiojo inžinie
riaus Viliaus Aksinavičiaus,
projekto filosofija rėmėsi būti
nybe garantuoti saugų termi
nalo naudojimą, ir tai pirmuo
sius metus puikiai pavyko.
Pernai per terminalą trans
portuota 0.69 mln. tonų naf
tos, šiemet pirmąjį pusmetį —
2.1 mln. tonų naftos. Šiemet
teišnaudota tik pusė termina
lo pajėgumo, kuris per metus
sudaro 8 milijonus tonų naf
tos. Taip atsitiko dėl to, kad
Rusijos verslovės neeksporta
vo numatyto naftos kiekio dėl
žaliavos
trūkumo,
aiškino
„Mažeikių naftos" generalinio

direktoriaus pavaduotojas ga
mybos operacijų valdymui
Tom Schneider.
Jis teigė, kad. per metus ter
minalui transportavus 4-5
mln. tonų naftos, gautos paja
mos tik padengtų išlaidas. No
rint dirbti pelningai, reikia iš
naudoti visą objekto projektinį
pajėgumą. „Mažeikių naftos"
pasirašytos t sutartys su Rusi
jos naftos bendrovėmis numa
to, kad kas «iėnesį bus ekspor
tuojama po G.5 mln. tonų naf
tos.. Jeigu sqį*arimų bus lai
komasi, iki metų pabaigos bū
tų eksportuota dar 3 mln. to
nų naftos. T. Schneider teigi
mu, įmanoma transportuoti ir
daugiau, kad tik būtų naftos.
T. Schneider tvirtina, kad
Būtingės terminalo krovos
įkainiai yra konkurencingi su
pagrindiniu (konkurentu —
Latvijos Ventspilio terminalu.
Tačiau rasti naujų klientų
nėra paprasta, nors kas dvi
savaitės į M<akvą siunčiama
naujausia iiformacija
apie
terminalą, paslaugos siūlomos
įvairioms RUSIJOS firmoms.

„Mažeikiųj nafta" yra pasi
rašiusi ilgalaikį susitarimą tik
su Rusijos „Jukos" verslove
dėl naftos tranzito paslaugų.
Siekdama garantuoti pas
tovų terminalo darbą, „Mažei
kių nafta'" nemato Būtingėje
pastatyti tris naujus talpintuvus po 50,000 tonų talpos naf
tai laikyti. Jų statyba ir su tuo
susiję darbai kainuos apie 20

* Valstiečių partija pa
r e i š k ė , kad rinkimuose grei
čiausiai dalyvaus viena, o
Naujoji sąjunga (NS, socialli
beralai) pranešė, kad partijai
priklausantys merai ir vice
merai nebus įtraukti į kandi
datų Seimo rinkimams sąra
šus. Šeštadienį Kernavėje vy
kusiame Valstiečių partijos
suvažiavime partijos v a d a s
Ramūnas Karbauskis prane
šė, kad su buvusiais koalicijos
bendrininkais per savivaldos
rinkimus — Krikščionių de
mokratų sąjunga — nepavyks
ta susitarti dėl bendro sąrašo
sudarymo. Pasak R. Karbaus- kandidatai sudarytų puse ben
kio. Krikščionių demokratų dro rinkimų sąrašo ir nori būti
sąjunga reikalauja, kad jos jo pradžioje.
'BNS.

mln. JAV dolerių.
Būtingės terminalo statyba
kainavo apie 1 milijardą litų.
Kol kas niekas negali pasaky
ti, kada ši statyba atsipirks.
* Naujai išrinkto Seimo
n a r i a i b u s t u r t i n g e s n i , skel
bia „Lietuvos rytas". Pasak jo,
baigiantis kadenciją konserva
torių daugumos Seimas pri
ėmė įstatymą, smarkiai suma
žinantį atlyginimus preziden
tui, teismų ir teisėsaugos sis
temos darbuotojams. Alga šiek
tiek sumažės ir premjerui bei
vyriausybės nariams, bet nau
jojo Seimo vadovybė ir Seimo
nariai gaus didesnes algas.
Valstybės politikų, teisėjų ir
valstybės pareigūnų darbo ap
mokėjimo įstatymas nustato
pareigų ir atlyginimų hierar
chiją. Jos viršuje lieka valsty
bės vadovas, nors jis uždirbs
4,000 litų mažiau — 8,600
litų (neatskaičius mokesčių).
(Elta)

* Daugiau k a i p trečdalis
gyventojų n e p r i t a r i a Seimo
rinkimų tvarkos keitimui. Tai
rodo rinkos tyrimų studijos
„Spinter" atliktoje apklausoje,
kurią paskelbė savaitraštis
„Veidas". Be to, remiantis ap
klausa, net pusė didžiųjų Lie
tuvos miestų gyventojų neturi
nuomonės šiuo klausimu. įsta
tymo pataisoms, kuriomis at
sisakoma antrojo rinkimų rato
vienmandatėse
apygardose,
pritaria tik apie 12 proc. gy
ventojų.
(BNS)

* Tardytojai numoja ran
k a į n u s i k a l t ė l i u s , tvirtina
„Lietuvos rytas", pateikdamas
skandalingus teisėsaugos sis
temos skurdo faktus. Dienraš
tis sužinojo, kad tardytojai at
sisakė parvežti į Lietuvą kele
Karbauskio valdos greitai ple
rius metus ieškota sukčiavi
čiasi, o žemė yra superkama
mu dideliu mastu kaltinamą
pusvelčiui, nes žemės rinka
kaunietį Arną Kastanauską.
iki šiol nėra susiformavusi.
Jis buvo sulaikytas Islandi
„Gali būti. kad po dešimties joje, kur įtariamas ir kitų nu
metų didele dalis Lietuvos že sikaltimų įvykdymu. Atsisa
mės atsidurs būtent R. Kar kymo priežastis visiškai pa
bauskio ir jo bendražygių ran prasta — Lietuvos teisėsaugi
kose. Galiu eiti lažybų, kad ši ninkai tam neturėjo pinigų.
publika pati ragins kuo grei .Artimiausiu metu gali nebe
čiau leisti parduoti žemę už pavykti ne tik parsigabenti
sieniečiams, nes jiems tada nusikaltėlių, bet net ir papras
jau bus atėjęs laikas", kalbėjo čiausiai apklausti nukentėju
konservatore.
siųjų ar įtariamųjų", sakė
R. Juknevičienės nuomone, Kauno tardymo valdybos vir
savanaudiški buvo ir visi R. šininkas. Tardytojams trūksta
Karbauskio organizuoti žem elementariausių dalykų - net
popieriaus ir spausdintuvų
dirbių protesto renginiai.
1996 m. Seimas priėmė rašalo. Dėl pinigų trūkumo at
Konstitucijom pataisą, leidusią sisakyta kreiptis į užsienio
užsienio piliečiams įsigyti ne valstybes su teisines pagalbos
žemės ūkio paskirties žemę prašymais — niekas nebemo
ka už darbą vertėjams
Lietuvoje.
Dabar prasidėjo diskusijos
* Lietuvos avialinijose
dėl pataisų, ateityje leisiančių k e t i n a m a a t l e i s t i apie 200
užsieniečiams pirkti Lietuvoje darbuotojų, tarp jų — beveik
ir žemės ūkio paskirties žemę. 50 lakūnų. J a u išdalijusi atlei-

Valstiečių partijos vadas siekia
asmeninių tikslų
V i l n i u s , liepos 24 d. (BNS)
— Konservatoriai mano, kad
Valstiečių partijos pirminin
k a s Ramūnas Karbauskis, pa
sisakantis prieš žemės parda
vimą užsieniečiams, turi as
meninių motyvų.
Savaitgalį vykusiame Vals
tiečių partijos suvažiavime
buvo paskelbta, jog partija ne
pritars žemės ūkio paskirties
žemės pardavimui užsienie
čiams bent artimiausius 10
metų.
„Tai visiškai aiškus šio
žmogaus privačių
interesų
stūmimas per savo politinės
jėgos dokumentus, nes R. Kar
bauskis yra kelių Šimtų žemės
hektarų valdytojas įvairiose
Lietuvos vietose", teigė spau
dos konferencijoje Seimo pir
mininko pavaduotoja Rasa
Juknevičienė. Pasak jos, R.

Vladimiro Gulevieiaui i Elta; nuotr

Jungtinių Amerikos Valstijų
Kongreso biudžete buvo nu
matyta skirti 20 milijonų JAV
dolerių Lietuvos, Latvijos ir
Estijos karinėms reikmėms,
siekiant, kad šios trys Baltijos
valstybės tinkamai pasiruoštų
stojimui į NATO, kad jų ka
riuomenės atitiktų Šiaurės At
lanto sąjungos keliamus reika
lavimus.
Jeigu Kongreso narės Ma
rine Waters (D-CA) liepos 13
d. pasiūlymu priimta įstatymo
pataisa #982 nebus atšaukta,
Baltijos valstybės gali netekti
šios gyvybiškai svarbios finan
sinės paramos. Šis sprendi
mas dar gali būti atšauktas.
Todėl Amerikos Lietuvių Ta
ryba ragina visus lietuvius,
kuriems rūpi Lietuvos ir jos
kaimynių — Latvijos ir Estijos
— likimas, kreiptis į Kongre
so ir Senato atstovus, reika
laujant, kad minėtoji pataisa
būtų atšaukta, ir numatyti 20
mln. dolerių būtų grąžinti į

biudžetą Pabaltijo gynybinei
galiai ir saugumui stiprinti.
Baltijos valstybėms nepriim
tino įstatymo numeris yra H R
4811, įstatymo pataisos —
982. Paskambinus į Kongreso
nario a r senatoriaus būstinę,
reikėtų sakyti:
„I r e ą u e s t t h a t F o r e i g n
M i l i t a r y F i n a n c i n g for t h e
Baltics would be r e t u r n e d
to the Foreign Operations
BillH. R.4811".
Norintys papildomos infor
macijos, gali kreiptis į Ameri
kos Lietuvių Tarybos valdybą
tel. (773) 735-6677, E-paštas:
AltCenter@aol.com arba ap
lankyti Amerikos Baltų Lais
vės lygos tinklalapį Internet'e:
www.BAFL.com.
. JAV lietuviai jau ne kartą
apgynė Lietuvos siekius jai
sunkiu metu. Ši pagalba sku
biai reikalinga dabar. Sutelki
me savo jėgas ir padėkime
Lietuvai nelengvame kelyje į
NATO, į ramų, saugų ir šviesų
mūsų tėvynės rytojų!
P . S. Paskutiniame pusla
pyje rasite telefonų numerius,
kuriais reikėtų skambinti.

Europos Taryboje -rreikalavimai išlaisvinti
Lietuvoje nuteistus komunistus
nuteistų pučistų apeliacinius
skundus. Posėdžiai atidėti iki
rugpjūčio 2 1 d . šiuo metu teis
miniuose ginčuose
pasisa
kančio nuteistojo — buvusiojo
SSKP leidyklos direktoriaus
Leono Bartoševičiaus
pra
šymu.
1991 metų sausio 13-sios są
mokslininkams Vilniaus apy
gardos teismas nuosprendį
paskelbė pernai rugpjūčio 26
dieną.
Pernai Vilniaus apygardos
teismo sprendimu buvę promaskvietiškos LKP-SSKP va
dai ir keli sovietinės valdžios
kolaborantai nuteisti kalėti už
bandymą 1991 m. sausio 13 d.
įvykdyti valstybinį pervers
mą.
Buvęs LK-SSKP vadas,
72-jų metų Mykolas Buroke
vičius nuteistas kalėti 12
metų. 60-meėiui buvusiam
prosovietinės LKP skyriaus
vedėjui Juozui Jermalavičiui
teismas skyrė 8 metus laisves
atėmimo, prosovietines LKP
sekretorius Juozas Kuolelis
nuteistas kalėti 6 metus. 62
metų SSKP leidyklos direkto
riui L Bartoševičiui teismas
skyrė 3 metus laisvės atėmi
mo, radijo stoties „Tarybų Lie
tuva" redaktoriui Stanislavui
Mickevičiui, kuris nuo teisin
gumo slapstosi Rusijoje — 4
metus laisvės atėmimo. Bu
vusį VRM viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiąjį inspekto
rių. 55 metų Jaroslavą Prokopovičių teismas nuteisė kalėti
6 metus, pritaikius amnestiją,
bausme jam sumažinta iki 4
metų.
Prieš teismą stojo 6 iš 51
kaltinamojo, nes kiti slapstosi
dimo lapelius avialinijų vado Rusijoje bei Baltarusijoje ir
vybė tai aiškina noru pakelti Lietuvos teisėsaugos instituci
akcijų kainą rengiantis priva joms yra nepasiekiami.
tizavimui. Lakūnų asociacija
lakūnų
atleidimą
vadina
KALENDORIUS
""
..aukso fondo" Švaistymu. Jos
Liepos 25 d.: Aušra. Aušrine.
vadovo Jono Mažinto many
Galmine. Jokūbas. Kargaudas, Kris
mu, negalima taip paprastai tupas
atsisakyti profesionalu, kurių
Liepos 26 d.: Sv. Ona ir Joakiparengimas kainuoja apie 1 mas, Marijos tėvai. Aurelijus. Dau
mln. JAV dolerių.
DHI gintas. Eigirde, Gluosnis. Greitute.

M a s k v a , liepos 24 d. (BNS)
— Europos Tarybos Parla
mentinės Asamblėjos (ETPA)
grupė kairiųjų parlamentarų
iš Rusijos, Ukrainos, Baltaru
sijos bei kitų valstybių paragi
no Lietuvos valdžią išlaisvinti
nuteistuosius 1991 metų sau
sio perversmininkus.
„Mes raginame Lietuvos val
džią n u t r a u k t i nežmonišką
elgesį su politiniais kaliniais.
kuris verčia giliai abejoti šios
valstybės ištikimybe demokra
tijai", sakoma BNS perduo
tame pareiškime, kurį pasi
rašė 14 parlamentarų, daly
vavusių ETPA seminare „Su
sivieniję Europos kairieji".
Pareiškimą pasirašė keturi
Rusijos, trys Ukrainos, vienas
Baltarusijos kairysis, taip pat
po vieną parlamentarą iš
Čekijos, Vokietijos. Moldavi
jos, Portugalijos. Kipro ir
Švedijos.
Kairieji parlamentarai taip
pat apkaltino žmogaus teisių
gynimo organizacijas, Baltijos
jūros valstybių tarybą bei
ESBO, jog jos
ignoruoja
„šiurkščiausius žmogaus tei
sių pažeidimus Lietuvos Res
publikoje" ir paragino j a s di
dinti spaudimą Lietuvos val
džiai. Pareiškimo autorių nuo
mone, šeši sovietinio pučo
1991 metų sausį organizato
riai nuteisti „nesant pakanka
mo teisinio pagrindo". Be to.
kairiųjų atstovai senyvų ir li
gotų nuteistųjų laikymą ka
lėjime pavadino nežmoniška
„lėta sąmoninga žmogžudyste".
Praėjusią savaitę Lietuvos
apeliacinis teismas padare
pertrauką nagrinėjant šešių
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KAD, ILGAI GYVENDAMAS, NIEKADA
NEPASENTUM
JONAS ADOMAVIČIUS. M.D
Žmonės senatve ir mocst£. dami, yęmi dabar Lietuvoje
ir jos nekenčia; jie nori ilgai vargšų neapieisdami. augali
gyventi, bet niekada nepasen niai misd&m: ir įvairiopų nuo
du vengdami su pertraukomis
ti.
Dabar žmonėse paphtc viri nuolat darbuodiiaifi
namieji „prieš pasenima" vais
tai, todėl gydytojai aiškir.as:
Senėjimo sustabdymas —
jų įtaką senėjimui. Senėjimas
\ įsu rūpestis
gali būti polinkis nusilpimu:
ar dalis gyvenimo aklo Siek
Nna senovės prieš senėjimą
tinas tik nesusir-.štis su vk.i vaistai glaudžiasi su hormo
negalia senėjimas.
nais ir tas šiandien taip yra
Kai kurie gydytojai tolina moterims. Vis tik medicina
senėjimą, patardami imt: hor pažengė dar ir toliau už hor
monus, papildoma: gydytis, monų — daug sužinota, kas
naudoti vitaminus ir minera vyksta kūno ląstelėse. Medici
lus, augalinį maistą — ta: vi na galės ką nors atlikti prieš
sur pripažintos nuo bet kokio senėjimą, kai pasieks leistiną Panevėžio kun. Kastyčio Ramanausko Katalikiška lopšelio-darželio mokinukai su dvasiniu globėju, Panevėžio
liguistumo, senėjimo priemo pusiausvyrą estrogeno su pro vyskupu Juozu Preikšu. Šis vienintelis Panevėžio mieste katalikiškas darželis yra šelpiamas Vašingtono Kata
nės. Jų yra dar visuotinai ne gesteronu ar estrogeno su tes likų misijos bendruomenės bei Vašingtono skaudų židinietių siuntiniais. Trečioje eil. iš kairės: Audronė
pripažintų — tai neištirti hor tosteronu.
Pakštienė, vysk. J. Preikšas, Dalia Pakėniene, dartelio vedėja.
monai, didelė gausa vitaminų,
Hormonų reikšmę galima
Kai kur gydytojai ir kiti ligoni
jų ryjimas ir žolelėmis gydy palyginti su automobiliu. Kai
nių darbuotojai atneša maisto
masis.
netenki benzino, reikia pripil
ligoniams iš savo namų, nes
Abeji — tiek gydytojai, tiek dyti tanką, kad vėl važiuotum.
kitaip nebūtų iš ko medika
žeikiuose
ir
Prienuose.
Aplan
Dešimt
metų,
kai
Lithuapacientai, dabar aiškinasi Galima išmatuoti hormonų
prieš senėjimą gyduolių nau kiekį ir sužinoti, kad ir čia jie nian Mercy Lift siunčia medi kėme mažas slaugos ir palai mentus pirkti. Ligoniams skir
komojo gydymo ligonines Pa ta 40 litų iš ligonių kasos, bet
dą ar neveikią.
išsekę, ir, juos papildžius, cininę pagalbą Lietuvos ser
Kalba apie vaistus prieš se žmogiška mašina vėl važiuos. gantiems ir vargstantiems. nevėžyje, Palangoje, Šeduvoje, visi skundėsi, kad reikia 40
Kaune, Ariogaloje ir Veive litų minimumo ligonį išlaikyti.
nėjimą nėra tik dabartinė. Vi
Bet ne viskas su žmogumi Dešimt metų, kai lankome li
riuose. Turėjome progos ap Iš tų 40 litų reikia vaistus,
gonines,
senelių
namus,
kūdi
sados senoviškos istorijos ir yra taip mechaniška, kaip su
lankyti ir senelių namus Že medikamentus ir maistą pa
kių
ir
vaikų
namus.
Nusiųsta
pasakos kalba apie paslaptin mašina. Mat su amžiumi su
maičių Kalvarijoje, Mažei rūpinus, algas išmokėti ir pas*
450
talpintuvų
per
95
milijonų
gus mišinius ir jaunatvės šal mažėjęs hormonų kiekis gali
kiuose, Šeduvoje, Palangoje ir tatą išlaikyti. Slaugos reikme
dolerių
vertės
pagalbos.
Pra
tinius, kaip nemirtingumo ir būti širdies apsauga. Kas nau
Prienuose. Sustojom Žiegždrių nų kainos yra palyginti aukš
dėtos
įvairios
mokymo
progra
atsinaujinimo troškimą.
dinga 25 metų žmogui, gali
tos, pvz., vienas vystyklas kai
Dabar niekas nekalba apie būti fiziologiškai naudinga tik mos, nupirkta tuberkuliozės ir Šaukėnų psichiatrijos ligo nuoja 1 litą, o slaugos ligo
nemirtingumą, bet atsinauji raumenims, o nenaudinga ka gydymui vaistų. Ar Lietuvai ninėse. Nepamiršome ir TB ninėse ir senelių namuose jų
sergančių — Antakalnio, Šilu
nimas ir suluošimo tolimes pos metų sulaukusio širdžiai, tebereikia LML siuntų?
reikia nemažai. Neįmanoma*
niam laikui atidėjimas yra pa arba naudinga širdžiai, bet Birželio mėnesį LML dar tės ir Šiaulių ligoninių vaiku užtenkamai pripirkti, tai pa
čių.
buotojos Virginija Jokubausgeidautinas.
kenksminga kraujospūdžiui.
Daug apvažinėta, daug pa talynė dažnai skalbiama ir
Moderniais laikais prieš se
Mes mėgstame manyti, kad kienė ir Viligailė Lendraigreit susidėvi —- vėl išlaidos.
nėjimą vaistai imta sieti su kūnui reikia kažkokio pripil tienė, kartu su Chistian Re- matyta. Buvo ašarų, buvo ir LML siunčia nemažai slaugos
lief
Services
direktoriais
Paul
juokų, be: visur tos pačios
harmonų įtaka, ko ir dabar dymo iki tam tikro kiekio, bet
ir higienos reikmenų, kaip
prisilaikoma. Normalūs — fi hormonai tai neveikia. Kai ku Krizek, Jenifer Patterson ir problemos. Nesvarbu, ar tai muilų, šampūnų, dantų pas
ziologiniai kiekiai moterų es rie hormonai, pavyzdžiui, au Laura Johnson, aplankė 28 didelė ligoninė, ar maža, vi tos, vystyklų, skalbimo ir valy
trogenų, vyrų testosternų, ir gimo hormonai, veikia cikliš ligonines. Aplankėme Vilniaus siems finansiškai nepaprastai mo skysčių, miltelių. Visos li
pas abejus, augimo hormonų kai — valandomis ir dienomis, universitetinę ligoninę Santa- sunku. Praėjusiais metais vi goninės ir senelių namai
kiekis mąžta su amžiumi. Toks o hormonas epinefritas veikia riškėse ir didesnes rajonines siems finansavimas buvo su džiaugiasi, gaudami LML pa
trūkumas iki normalaus kie sekundėmis. Taip pat, kas yra ligonines Kuršėnuose, Kretin mažintas Nebėra lėšų remon ramą, nes tie reikmenys labai
kio papildomas hormonais gera vienam, gali būti negera goje, Kelmėje, Palangoje, Ma tams ir pastatų išlaikymui.
taip, kaip mašina benzinu.
kitam; vienam reikia tik pusės
lande jau konkrečiai veikia be
Kas patartina pusamžei mo vitamino C kiekio, kiek kitam.
MEDICINOS TALKA LIETUVAI
veik neįtikima „video apara
Hormonų gausos viršūnė
teriai, kuri rūpinasi pasenimu
tūra". Case Western Reserve
ir teiraujasi, ar jai patartinos yra 25 metų sulaukusiojo nuo
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
odontologijos skyriuje sublyksi
prieš pasenimą priemonės, savybė. Toks sveikas asmuo
kaip hormonai, antioksidan atsparus ligoms, gajus žaiz Liepos 17 dienos milijoninio lando chirurgai ir įvairūs spe televizijos aparatas ir tuo pa
tai, žolelės ir vitaminai, kad doms ir yra intymume pajė tiražo Clevelando dienraštyje cialistai keliavo į Klaipėdą, čiu metu susįjungia su Klaipė
giausias, atmintimi ir energija „Plain Dealer" pusę puslapio joje atlik) per 600 komplikuo doje esančiu aparatu. Vyksta
išvengtų chroniškų ligų?
užimančioje didžiulėje -nuo tų operacįjų ir vietinius gydy gydytojų konferencija abipus
Nors dabar niekas negali ap stipriausias.
saugoti, pakeisti ar sulėtinti
Taip ir išrodo, kad žmonių traukoje matome tris Cleve tojus mekė naujausių chirur Atlanto. Lietuvos medikai
senatviškumą, bet tas dar ne siekis yra kapos metų sulau lando gydytojus, aukštos kla gijos me odų. Santykiai pasi pristato sunkias medicinos,
reiškia, kad nieko nėra rinkoje kusįjį grąžinti į jo 25 metus. sės medicinos specialistus, ku darė tokie artimi, kad Klai net ir chirurgijos problemas, o
tuo reikalu. Pavyzdžiui, toks Bet tokio siekio mums nerei rie vadovauja „Vilties partne pėdos lgoninės chirurginio Clevelando chirurgai jiems pa
estrogenas — gal jis nelėtina kia: mes negalime iš šešias rystei". Nuotraukoje stovi dr. skyriaus direktorius dr. Vy taria, padeda nustatyti diag
senėjimo, bet tikrai yra ver dešimtmečio reikalauti pajė Gintautas Sabataitis, dr. Paul tautas G-ikšas spaudos konfe nozę, nurodo metodus, kaip
Bertin ir dr. Jerold Goldberg. rencijos metu pareiškė: „Mes operuoti sužalotus naujagi
tingas kaip naudingų reiški gumo, kokį turi 25-metis.
nių suteikėjas.
Senėjimą gali lyginti su li Straipsnis sensacingai užvar jaučiamės, tarsi botume Cle- mius, ištaisyti sužalotus go
murius ar veidelius. Visi tie
Dabar, ir negalėdami pa guistumu. Seni žmonės mie dintas taip: „Video pagalba velande"
Įdomia jsia yra tai, kad pas pasitarimai vyksta per prie
veikti pagrindinio senėjimo, liau rizikuoja su gydymu. Jie leidžia chirurgams padėti toli
mes galime sustiprinti žmo nori ilgai gyventi, nepasenda- esantiems pacientas,". Toliau kutiniuoju metu įvesta nuos kompiuterių specialiai įvestas
gaus sveikatą. Negalėdami su mi, nori, kad jų mirtis būtų išsamiai nupasakojama prieš tabiai veiksminga video tech telefonų linijas.
„Partnerytės" medicinos di
laukti mirtingumo, mes ga greita ir neskausminga. Bet šešerius metus įsteigtos „Vil nologija, kainavusi 250,000
lime prailginti sveiką žmo tik 10 proc. amerikiečių, taigi ties parnerystės" istorija. Ka dolerių, kurių didžiausią dalį rektorius dr. DiStefano pareiš
gaus amžių, jei ne tučuojau. ir lietuvių, miršta greit ir ne dangi Klaipėda ir Clevelandas padovanojo Mount Sinai ligo kė, kad programos tikslas yra
tai po keliasdešimt metų atei skausmingai. Dauguma senų yra užmezgę miestų „seserys- ninė, Parma Heights kompiu treniruoti Lietuvos chirurgus
tyje. O mes, lietuviai, daug ka žmonių visur negaluoja chro tės" ryšius, tai medicinos terių bendrovės prezidentas komplikuotų operacijų srityje.
me gerumu išsiskirdami nuo niškomis ligomis ir išmoksta žinios ir moderniausioji chi Gary Hoiodnak ir labdaringas „Jau turime puikiai paruošę
kitų, galime sveikesniais ilgė prie jų prisitaikyti... Už tai vi rurginė procedūra perduoda Rotary klubas. Pranešama, du chirurgus ir trečias jau yra
liau gyventi, prisilaikydami sų mūsų tikslas yra, nuo ma ma Klaipėdos ligoninėms. Še kad Klapėdon jau nugabenta beveik pasiruošęs. O kadaise
mūsų tėvų — protėvių turėto žens sveikai gyvenant, augali- šerių metų laikotarpyje Cleve didelė dalis įrangos, bet Cleve- Maskva juos kontroliavo, bet
doro gyvenimo ir nepamėg nai mintant, be nuodų apsiei
džiodami jvairiopo nežmoniš nant ir per gerus darbus savo
mažiau, o atvykstančiųjų
kumo, taip gausiai mus su puikiausią nuotaiką užlai
srautai nusistovėjo — iš NVS
LIETUVOJE MAŽĖJA GYVENTOJŲ
pančio.
valstybių per metus atvyksta
kant, sulaukti normalaus sau
Statistikos departamento bių statistikos tarnybų turi nuolat gyventi apie 2,000 žmo
Tik pradėkim, dorai gyve lėlydžio — be chroniškų ligų
duomenimis,
Lietuvoje gyven mus duomenis, nustatyta, jog nių.
pasenus
akis
užmerkt.
Sėk
nant, nekenkt sau, kitam ir
tojų skaičius mažėja nuo 1992 nuo 1995 metų apie 30-40,000
Pastarąjį dešimtmeti mažė
aplinkai, vienas kitam talkin mės!
metų. Per pastaruosius aštuo žmonių senojo žemyno užsie ja santuokų skaičius — jis net
nerius metus (1992-1999 m.) nio valstybėse deklaravo, kad žemesnis, nei buvo pirmaisiais
* Pernai vienas Lietuvos per metus suvartojo 1,210 ci Lietuvoje sumažėjo gyventojų atvyko legaliai gyventi iš Lie pokario metais. 1999 m. įre
tuvos, tačiau jie oficialiai ne gistruota 17,900 santuokų —
namu ūkio narys per metus garečių, arba 12.8 proc. dau 48,000, arba 1.3 procento.
deklaravo
išvykę iš gimtojo perpus mažiau negu 1990 m.
tabako gaminiams išleido 78 giau nei 1998 metais.
Šių metų pradžioje Lietuvoje
* Kompensacijos ui ši gyveno 3 milijonai 698,500 gy krašto. Kiek yra nelegalių Labiausiai sumažėjo besituo
litus — 12.1 proc. daugiau nei
1999 metais. Statistikos de lumą bei karštą vandenį ventojų — 2,300 mažiau negu emigrantų, duomenų nėra.
kiančių jaunuolių iki 25 metų
partamento duomenimis, kai Alytuje buvo skaičiuojamos ir prieš metus. Šiuo metu mieste
1990 1993 m. atvykstančių amžiaus. Jei 1990 m. tūks
me vienas namų ūkio gyvento tiems, kurie jų neprašė, ir net gyvena 68.2 proc. žmonių. Nuo jų iš Nepriklausomų valstybių tančiui 20-24 metų amžiaus
jas cigaretėms skyrė 81.6 lito, mirusiems alytiškiams. Tai 1990 m. jų padaugėjo 0.1 proc. sandraugos (NVS) (buvusios vyrų teko 125 susituokę, tai
miesto — 79.2 lito. Tačiau šios nustatė miesto savivaldybės
Statistikos departamentas SSRS - red.) sumažėjo nuo pernai buvo tik 54, o moterų
išlaidos gali būti didesnės, nes kontrolieriaus tarnyba, patik neturi tikslių duomenų, kiek 12,000 iki 2,300. Išvykstan atitinkamai — 117 ir 61.
jas registruoja patys gyvento rinusi kompensacijų skaičia Lietuva netenka gyventojų dėl čiųjų daugiausiai buvo 1992
Ištuokų skaičius bei jų ro
jai. Negalutiniais duomeni vimo teisėtumą bei tikslumą. migracijos. Palyginus Lietuvos m. — 27,000 žmonių. Pasta diklis po padidėjimo pastarojo
mis, pernai vienas gyventojas
(Elta) institucijų ir Europos valsty raisiais metais išvyksta vis dešimtmečio pradžioje nuo
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reikalingi ir jiems jų neberei
kia pirkti. Sutaupytus pinigus
gali panaudoti vaistams ar
aparatūrai.
Apkeliavę pamatėm, kad
mošų pagalba šiuo metu labai
reikalinga. LML ir Christian
Relief Services buvo pasirašę
sutartį penkeriems metams,
kurie dabar baigiasi. Per pas
kutiniuosius penkerius metus
Chistian Relief Services buvo
paskyrę per 300,000 dol. per
metus siuntų persiuntimui. Po
šios kelionės jie įsitikino, kad
Lietuvai dar reikia paramos
ir sutiko persiųsti LML siun
tas dar trejus metus. Siuntų
persiuntimui paskyrė 1 milijo
ną dolerių. Christian Relief
Services padeda ir Afrikai,
bet, pagal CRS direktorius,
Lietuva daug geriau tvarkosi
su gauta labdara ir jie įsi
tikinę, kad jų pinigai gerai iš
leisti. Atrodo, kad klausimas
atsakytas — Lietuvai tebe
reikia LML siuntų.
Viligailė Lendraitienė

RJGENEC DECKER, 008, P.C
4647 VV. 103 S t , OaJc Lawn, IL
Pirmas apyt. su Northvvestem un-to
eiptornu, lietuviams sutvarkys dantie
už prieinama, kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kafcėti angkskat)
Tat. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
8626 S.79ti Ava., Hfctory Nes, L
Tai. (708) 5988101

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ava.
CWcago.IL 60652
Kab. tel. 773471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9066 S.Robarts Rd, Hk*ory H * , L
1 mylia į vakarus nuo Karlam Ava.
T a i (708) 5064086
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VQNAS,HJD^S,C.
Specialybe - Vidaus Bgų gydytojas
•918 W. Arehsr Ava. 8*. 5 Ir 6

Valandos Į
dabar kreipiasi į juos prašy
dama patarimo"...
ARAS ZUOBA.M.D.
„Partnerystės" pagrindinį
AMU
UGOS IR CHIRURGIJA
personalą sudaro dr. Gintau
219
N. Hammes Avenue
tas Sabataitis, kuris eina ad
Jofiet.IL 60435
ministracinio direktoriaus pa
Tel. 815-741-3220
reigas, talkininkaujamas ke
turių chirurgų ir kelių opera
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
cinių medicinos seserų. Straips
DR.PAULKNEPPER
nyje pabrėžiama, kad Lietu
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
va, aukštai įvertindama Cle
166 E. 8upertor, 8u8* 402
velando gydytojų nuopelnus,
Valandos pagal susitarimą.
Klaipėdos ligoninėje vienai
Tai. 312-337-1285
operacinei suteikė dr. GildUNASSIDRYS.M.D.
berg ir dr. DiStefano vardus.
Akių ligos/Chirurgija
Straipnyje plačiai aprašoma
9630 S.RkJgotend Ava.
„Vilties partnerystės" veikla,
Chfcago Ridge, IL. 60415
tačiau taip pat pabrėžiama,
Tel. 708-636-6622
4149W.63rd.St
kad jos darbą propaguoja ir la
Tel. 773-735-7709
bai remia vietiniai lietuviai.
Skaitant plačioje spaudoje
apie Lietuvą, malonu ir beveik
DAUG ALKOHOLIKŲ
graudu, nes Baltijos respubli
kos paprastai yra žiniasklaiStatistikai teigia, kad per
dos ignoruojamos. Te Aukš praėjusius metus Lietuvoje al
čiausias laimina „Vilties part koholizmu sergančių žmonių
nerystės" narius, o mes visi skaičius sumažėjo 5 procen
labai didžiuojamės dr. Saba- tais, o 1999 m., palyginti su
taičio iniciatyva ir veikla.
1995 m., lėtiniu alkoholizmu
sergančiųjų skaičius buvo
1994 m. lieka pastovus — per dešimtadaliu mažesnis.
metus, išsituokia per 11,000
Praėjusių metų pabaigoje
porų, tūkstančiui gyventojų jvariomis priklausomybės nuo
tenka trys ištuokos. Penkta alkoholio formomis sirgo be
dalis porų išsituokia nepragy veik 70,000 Lietuvos gyven
venę santuokoje 10 metų, apie tojų. Alkoholizmu dabar serga
12 proc. — antrame vedybinio 50,900 miesto ir 18,200 kaimo
gyvenimo dešimtmetyje.
gyventojų.
Statistikos
departamento
Mažėjant gyventojų skai
čiui, keičiasi ir jų amžiaus duomenis, šimtui tūkstančių
struktūra. Antai 1990-1999 m. gyventojų tenka 51 sergantis
gyventojų skaičius sumažėjo alkoholine psichoze ir 1,790
0.3 proc., o vaikų iki 14 metų sergančių lėtiniu alkoholizmu.
amžiaus sumažėjo 13 proc. — Alkoholikės moterys sudaro
jie šiuo metu sudaro 19.8 proc. du dešimtadalius visų nuo al
visų gyventojų. Dėl toliau pro koholio priklausomų žmonių.
gresuojančio gyventojų senė
1999 m. nuo alkoholio mirė
jimo 60 metų ir vyresnių 835 gyventojai: 553 mieste ir
žmonių skaičius nuolat auga. 282 kain.e. Lietuvoje yra
— dabar jie sudaro per 18.6 16,000 asocialių šeimų, ku
proc. gyventojų.
(ELTA) riose auga 36,900 vaikų. (Eita)

PRASMINGI SUSITIKIMAI
VAŠINGTONE
Pažymėti prieš 60 m. įvyku
sią nelegalią SovieCų Sąjungos
invaziją į Baltijos valstybes ir
jų okupavimą, Amerikos Baltų
laisvės lyga suorganizavo Washington, DC, kelis renginius.
Pirmasis buvo susitikimas
Baltuosiuose rūmuose su pre
zidento Clinton patarėju Samuel Berger, kuris yra Tauti
nio saugumo reikalų ir tauti
nio saugumo tarybos direkto
rius (Nationl Security Council), Europos Reikalų direkto
rium Tony Blinken, Valstybės
departamento pasekretorium
(deputy secretary) Europos
reikalams Daniel Hamilton,
Tautinio saugumo tarybos Eu
ropos
reikalų
direktorium
Diek Norland, Tautinio saugu
mo tarybos Rusijos ir Ukrai
nos reikalų direktorium Andrew Weiss ir Ryšių su visuo
mene direktoriaus padėjėja
Laura Eford.

pranešimą, sakydamas, kad
po Berlyno sienos nugriovimo
t Amerika turi daryti viską Ry
tų Europai dvidešimt pirma
j a m e šimtmetyje, ką padarė
Vakarų Europai po II pasauli
nio karo, t.y. pasirūpinti, kad
Rytų Europa būtų tokia pat
saugi kaip šiandien yra Va
karų ir Vidurio Europa.
Amerikos Baltų laisvės ly
gos pirmininkas padėkojo Na
tional Security Council direk
toriui Samuel Berger už jo
teigiamus pareiškimus ir taip
pat už susitikimą su baltiečių
atstovais, minint šią tragišką
ir istoriškai lemtingą sukaktį.
Yra svarbu ir reikalinga kal
bėti apie dabartį ir ateitį, bet
taip pat svarbu nepamiršti So
vietų Sąjungos įvykdytų prieš
Baltijos valstybes prievartos
veiksmų, genocido ir dėl to iš
kentėtų kančių.
Nors S. Berger skubėjo į ki
Iš Los Angeles, Kalifornijos, t u s svarbius susitikimus, bet
susitikime dalyvavo Amerikos man pavyko su juo dar kelias
Baltų laisvės lygos pirminin minutes asmeniškai pasikal
kas Valdis Pavlovskis bei di bėti, paprašyti jo paramos po
rektoriai: Angelė Nelsienė, Ai rai projektų.
vare Jerumanis ir Vija TurIšvykus Samuel
Berger,
janis, taip pat po atstovą iš mes, baltiečiai, pateikėme ne
Amerikos Latvių draugijos, mažai klausimų
likusiems
Estįjos-Amerikos Tautinės ta Baltųjų rūmų — National Se
rybos, Amerikos Lietuvių ta curity Council pareigūnams, o
rybos ir Bendro Amerikos Bal taip jiems išreiškėme ir savo
tiečių komiteto. (Atstovų skai nuomones bei susirūpinimą.
čiuje buvome trys lietuviai — Išsivystė gyvos diskusijos.
Algis Rimas, Algimantas Ge Daug jų buvo susiję su NATO,
čys, Angelė Nelsienė).
pvz., Maskvos- suaktyvėjus
Pradėdamas pokalbį, Sa- opozicija prieš NATO plėtrą.
muel Berger padėkojo Ameri Mes priminėme, kad ir prieš
kos Baltų laisvės lygai už šio pirmąjį plėtros tarpsnį Rusija
susitikimo suorganizavimą ir labai dažnai agresyviai prieš
taravo, o vis tiek NATO pir
visiems už atvykimą.
Prieš savo pareiškimą, S. masis praplėtimas įvyko. Ru
Berger pagyrė Baltijos vals sija turi suprasti, kad JAV ra
tybes, padariusias tokią žymią miai ir nedvejodama toliau
pažangą ir daug pasiekusias vykdys NATO plėtrą. Kalbė
per 10 metų nuo nepriklauso-, jom apie Europos nuotaikas ir
mybėš atstatymo. Jis "pareiš pasisakymus- dėl NATO plėt
kė, kad prezidentui Clinton ros, kas dar kartą išryškino
Baltijos valstybės buvusios la reikalą baltiečiams viešai ir
bai svarbios ir gal net pirmi garsiai propaguoti NATO plėt
nės reikšmės, ir kad savo veiks ros reikalingumą ir priminti,
mais .jis yra tai įrodęs j a u kad Baltijos valstybės pasiren
daug kartų. S. Berger taip pat gusios, todėl turi būti priim
pabrėžė, kad prezidentas Clin tos.
ton aiškiai pasakęs ir Rusijos
Pabrėžėme būtinybę ne tik
prezidentui Putin. kad Rusija teikiamą finansinę paramą iš
privalo gerbti savo kaimynų laikyti, bet ją dar padidinti;
teritorines teises.
apkalbėjome prieš
Baltijos
Jis toliau pareiškė, kad an valstybes Rusijos vis didina
troji NATO plėtra įvyks 2002- mą propagandą, skleidžiamą
siais metais. Kalbėjo apie Bal dezinformaciją. Kadangi šis
tijos valstybių integravimąsi į susitikimas nebuvo viešo po
šią organizaciją,
pabrėžda būdžio ir apie tai buvome
mas, kad narės nebus priima perspėti, didelė dalis pokalbio
mos, remiantis jų geografine negali būti viešai skelbiama,
padėtimi ar istorija, bet tai bet Baltų laisvės lygos pirmi
įvyks, atsižvelgiant (t.y. įver ninkas Valdis Pavlovskis ir
tinant) jų pasirengimą NATO mūsų dauguma buvom paten
standartams. Kiekviena vals kinti tuo, kas mums buvo pa
tybė bus vertinama atskirai. sakyta.
Jis ypač ragino baltiečius vie
Po susitikimo Baltuosiuose
nus su kitais bendradarbiauti. rūmuose, vyko
priėmimas
Samuel Berger baigė savo Amerikos kapitoliuje. Priėmi

mą suorganizavo ir finansavo
Amerikos Baltų laisvės lyga ir
pavadino „Amerikos pagerbi
mas už jos įnašą Baltijos vals
tybių laisvei". Garbės globėjai
buvo Atstovų rūmų pirminin
kas Dennis Hastert, Baltiečių
sambūrio (Baltic Caucus) koopirmininkai: atstovai John
Shimkus ir Dennis Kucinich;
Senatoriai Diek Durbin ir Slade Gorton, kongreso atstovas
Tom Lantos.

SU PALAPINE I MEKSIKA
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
Nr.18
Tęsinys
Laimei, viena moteris tu kyta, ir tik po to atnešė „ham
rėjo žodynėlį, tai greit sura burgeresą" su čipsais. Maisto
dome, k u r krevečių patiekalai, belaukiant, nusileido saulutė
kur kokia žuvis su kokiu pa ir oras pastebimai atvėso, tad,
dažu ir pan. Vienas vis tik grįždami į stovyklavietę, spar
norėjo jautienos kepsnio, tad čiai žygiavome, nes kurie ne
užsisakė „hamburgeresą". Pa pasiėmė švarko — šalo.
tarnavimas buvo neeilinis:
J a u iš anksto buvome patik
pirmi trys gavo užsakytus gė rinę elektros srovę, viskas ge
rimus, likęs penketukas lau rai. Vakare norėjome baigti
kiame. Po kokių 20 min. vėl vieną filmą žiūrėti, tik... vi
pasišaukėme padavėją, ta at siems dingo elektra. Po poros
nešė keturis gėrimus. Primi minučių vėl įsijungė. Paskui
nėme, kad čia viena buvo vėl išsijungė. Nutarėm nerizi
užsisakiusi alaus. Nustebo! kuoti ir šaldytuvą perjungėme
Nors viską buvo užsirašius. šaldyti dujomis. Elektra vėl
Tiek to, atsirado ir alus. Po įsijungė, žiūrim filmą ir ne
pusvalandžio atnešė maistą. kreipiam dėmesio, kiek dar
Krevetės pirmiausia, paskui kartų tas svyravimas vyksta.
žuvis, nors vienam ne tą pa Mūsų geriausias būdas patik
tiekalą davė. Truko laiko išsi rinti, ar elektrą gauname iš
aiškinti, daugiausia „menu" ir kitur, ar iš savo baterijos, tai
mostų pagalba. Mes jau be atidaryti mikrobangę krosnelę
veik baigėm, kai patiekalas ir patikrinti, ar ten yra šviesa
buvo pagamintas, kaip užsa (tai turime elektros iš lauko

Garbės svečias buvo Estijos
prezidentas Lennert Meri.
Sveikindamas
svečius,
BAFL pirmininkas Pavlovs
kis, priminė šios progos istori
nę reikšmę ir padėkojo Ameri
kos visuomenei, vyriausybei
bei Kongresui, kad per 60 me
tų rėmė Baltijos valstybių ne
priklausomybę.
Estijos prezidentas Lennert
Meri pristatė Kongreso narį
Tom Lantos, ypač iškeldamas
Baltijos valstybių padarytą vi
sose gyvenimo srityse didžiulę
pažangą, įskaitant ir žmogaus
teises. Jis tai pavadino „be
veik stebuklu". Priminė, kad
Amerika niekada nepripažino
Baltijos valstybių okupacijos,
gyrė prezidentą Meri už jo
rolę, stipriai pastūmėjant Es
tijoje demokratiją. Tom Lan
tos komentarai buvo įrašyti į
„Congressional Record".
Prezidentas Meri padėkojo
Amerikos žmonėms už jų pa
ramą per 60 metų, o ypač už
okupacijos nepripažinimo poli
tiką.
J i s šia proga pagerbė ilga
metį Baltijos valstybių drau
g e gynėją, rezoliucijų autorių,
dabar pensijon išėjusį Atstovų
rūmų narį Gerald Solomon,
įteikdamas j a m J3t. M a r ^ s
Land" medalį (Cross of Terra
Mariana).
Tą pačią dieną senatoriai
Richard Durbin, Slade Gorton,
Robb, Grams ir Voinovich pa
teikė Senate Rezoliuciją —
SCR 122 — teigiančią, kad
1940 m. birželio mėn. sovietai
okupavo Baltijos valstybes ir
jėga inkorporavo į Sovietų Są
jungą . Rezoliucija pažymi 60
metų Amerikos vykdytos ne
pripažinimo politikos dėl ne
teisėtos Sovietų Sąjungos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos oku
pacijos ir ragina pozityviais
būdais stiprinti Baltijos regio
no taikingą ir demokratišką
ateitį.
Programą baigė Baltic Cau
cus kopirm. atstovas J . Shim
kus, o po to dar visi dalyviai
turėjo progos pabendrauti su
svečiais — Estijos prezidentu,
ambasadoriais, senatoriais bei
kitais. Po susitikimo su vy
riausybės
atstovais Baltuo
siuose rūmuose, susibėgom
mes, trys ten dalyvavę lietu
viai — Algis Rimas, Algiman
tas Gečys ir aš, — pasidalinti
įspūdžiais, pasitarti.
Priėmime Kapitoliuje iš lieprijungimą), ar ne (neturime).
Po šio filmo Romas nuėjo gul
ti, o aš pasišoviau dar vaka
roti, nors nenorėjau rizikuoti
rašyti, nes tas elektros kaitaliojimasis gali kompiuterį su
gadinti. Kad nereikėtų vis su
kinėti ir žiūrėti, a r yra išori
nė, elektros srovė, pasistačiau
priekyje ant staliuko pudrinę
ir nukreipiau veidroduką į
mikrobangę. Patogiau sekti
elektros eigą. Per tą visą laiką
buvo pastovi srovė, matomai,
kas šlubavo, buvo pataisyta.
S a u s i o 10 d i e n a
Ryte visi prieš laiką buvo
pasiruošę. J a u taip įpratome
anksti keltis, kad šio ryto
išvykimui tik 9:30 buvome
prieš valandą pasiruošę. Išvy
kome labai punktualiai. Va
žiuojame siauru keliu. Stebiu
šone „prabėgančius" namus.
Vienas namas gražiausiai už
laikytas, švarus kiemas, žy
dintys krūmai; šalia visiškai
sugriuvęs ar sudegęs. Keista,
čia turėtų būti brangi žemė,
juk prie pat pliažo, tad tikrai
neaišku, kaip vienas namas

DRAUGAS, 2000 m. liepos 25 d., antradier.is
Danute

Bindokienė

Paradoksas:
humaniškas
karas
paskelbė
garsiąją
Š.m. liepos-rutrpjučio men. \Vilson
žurnale ..Commentary" disku „laisvo tautų apsisprendimo"
tuojama tema: ar gali būti hu teisę, suteikiančią joms gali
maniškas, o gal humanitari mybe pa.^innkti valdyroosi ir
nis, karas 'Adam YVolf'son. gyvenimo būda savo k n s t o vi
..Hovv to Think About Huma- duje? Argi ta apsisprendimo
n i t a n a n \Var"). Apskritai, su teise nepasinaudojo ir Lietuderinti žodžius ..humaniškas", \... po Pirmojo pasaulinio karo
..humanitarinis", kalbant apie pasirinkusi nepriklausomybę
karą, rodos, neįmanoma. Kaip ir ją visam pasauliui paskel
neįmanoma pasakyti, kada bus. 1918 m. vasario 16 d.?
negimusio kūdikio nužudymas
Tačiau reikia pripažinti,
yra mažiau žiaurus, kada kad ir Amerika įsivelia į karą.
žiauresnis. O ta tema dabar dažniausiai savo interesų ve
dažnai iškeliama ir pasisa dina. Ji neskuba siųsti gink
kančių už abortus, ir griežtai luotų pajėgų, jeigu vienokiu ar
juos pasmerkiančių. Ypač ji kitokiu būdu ilgainiui jai
Amerikoe Baltų laisvės lyga pagerbė Atstovų rūmų narį Joseph Knollen- opi politikams, kandidatuojan laimėjimas „neišeis į nauda'.
berg, suteikdama jam „Laisves žymenį" už pagalbą Lietuvai, Latvijai ir tiems į valstijų ar valstybes
arba nejaučiant, kad vra
Estijai. Su juo Angtrle Nelsienė, tuometine ABLL vykdomoji vicepirm.
valdžios
vietas. Todėl
ir kažkoks pavojus .-avos vals
George W. Bush su Ai Gore la tybės saugumui. Kadangi da
tuvių dalyvavo ambasadorius
Rezoliucija nukreipta į Hou- bai atsargiai savo nuomonę bar Amerika, kaip ir kitos
S. Sakalauskas, Kęstutis Jan se Committee on Internatio apie negimusių kūdikių žudy didžiosios pasaulio valstybės,
kauskas —- Lietuvos atstovai, nal Relations ir bus svarstoma mą reiškia, bijodami atbaidyti' yra įsijungusi į tarptautines
o aš buvau ten vienintelė kada nors po Kongreso atos balsuotojus.
organizacijas
pvz.. NATO.
Amerikos lietuvė.
togų. Kol kas šią rezoliuciją —
Jungtines
Tautas
ir kt.'. bū
Vis tik abortų legalizavi
Po šio renginio keli Ameri HCR 629 yra pasirašę 15 ats mas, o po to rankų grąžymas. tinybė parodyti su jomis soli
kos Baltų laisvės lygos direk tovų rūmų narių, tai: Brian kai kūdikis nužudomas, kiek darumą, padėti ir taikos, ir
toriai turėjome pokalbį su įta Bilbray, Michael Doyle, Peter ilgiau išbuvęs motinos įsčiose, karo atveju, darosi vis daž
kingais Kongreso nariais apie King, J i m Kolbe, Tom Lantos, skamba veidmainiškai. Juk nesnė, nugalinti net opozicinį
ateities projektus, rengiantis Michael McNulty, Frank Pal- rezultatas tas pats — kūdikis nusistatymą.
lone, Jr., Christopher Smith, nužudomas, nepaisant pavar
kovai dėl narystės NATO.
Taip atsitiko ir Balkanų pu
Ši diena buvo tikrai įdomi, Robert Borski, David Hobson, totų metodų ar kitų aplinky siasalyje. Afrikoje, iš dalies ir
informuojanti ir prasminga. Joe Knollenberg, Dennis Kuci bių. Panašiai galėtume sakyti Persų įlankoje, nors ten įsi
J ų reikėtų daugiau — ir Wa- nich, J o h n Larson, Robert Me- ir apie piktadarį, kuris apiplė jungimas į karą buvo parem
shington, ir kitur. Visur ir visi nende, Louise Slaughter.
šimo metu nužudo žmogų. Ne tas daugiau savanaudiškais
Esate prašomi paskambint paisant, ar pavartojamas pei tikslais — užtikrinti amžinai
amerikiečiai pabrėžė, kad bū
tina dirbti kartu su savo kai savo senatoriams ir savo at lis, šaunamasis ginklas, beis nepasotinama naftos poreikį.
mynais latviais ir estais. Tai stovams Kongrese, skatinant bolo lazda, ar koks kitoks
Tačiau Vašingtonas 'virtai
dar pakartojo ir Estijos prezi juos paremti šias rezoliucijas: įnagis, auka vis tiek nebegyva tiki, kad bent vienu atveju ag
S e n a t e — S. C o n . R e s 122 ir žmogžudystė įvykdyta. J u k resija ginklu >ra pateisinama.
dentas Meri savo laiške BAFL
(Amerikos Baltų Laisvės Ly ir
nesakoma, kad vienas nužu Tai pareiga užtikrinti savo pi
gos) pirmininkui. JAV Senato
Atstovu
rūmuose
— dymas yra ..švelnesnis'" uz liečiams — tiek civiliams, tiek
ir Atstovi) rūmų Baltiečių H.C.R. 6 2 9
kitą, vieno įnagio panaudoji kariniams įrengimams bei jų
sambūrio (Baltic Caucus) ko- • Ypač svarbu susisiekti su mas, atimant žmogui gyvybę, personalui, saugumą sveti
pirmininkai ieško daugiau rė Senato ir Atstovų rūmų Už yra „humaniškesnis", negu ki muose kraštuose. Kai vietinės
mėjų jų pakeiktoms rezoliuci sienio reikalų komiteto na tais atvejais.
politinės jėgos išeiną.prieš sa
joms, k u r i o j -pažymimos 60- riais, kad jie balsuotų u ž šias
gyvenančius
Amerikoje vyrauja nuomo vo teritorijoje
osios metinės, kai Lietuva, rezoliucijas. Sambinkite į savo nė, kad ji karo niekuomet ne amerikiečius, jų apsauga 'kar
Latvija ir Estija buvo ne Kongreso atstovų įstaigą jų pradeda, jokios kitos valstybės tais ir keršto siekimas ar
teisėtai inkorporuotos į So namų rajone (home distriet) neužpuola, bet, reikalui esant, ..bausmės panaudojimas"' . kai
vietų Sąjungą ir JAV pradėjo arba po atostogų į Vvashington ateina į pagalbą užpultie tie amerikiečiai tampa smurto
įgyvendinti įių sovietų veiks — (Capitol Switchboard yra siems,
skriaudžiamiesiems. aukomis^ laikomas pateisina
nių nepripažinimo politiką. 202-224-3121).
Informacijai Amerika kovoja už demokra mu. Amerikos gyventojai tvir
Senatorius f Richard Durbin skambinkit Angelei N'elsienei tiją — vadinasi, teisiųjų pu tai palaiko tokią savo vyriau
(D-IL) pateikė Senate „Con- telef. (714) 526-3648; e-mail: sėje. Jeigu ji sugriauna, visuo sybes bei prezidento politiką,
eurrent Resdlution 122". Šios nelsas@worldnet.att. n
met atstato, siųsdama gausią tad toks ..š-entas karas" jau
rezoliucijos tekstas jau buvo
A n g e l ė N e l s i e n ė humanitarinę paramą
nuo sušvinta patriotiškumo at
paskelbtas ir per radijo, ir lie
karo nukentėjusiems, priim švaitais.
tuviškoje spaudoje. Jos rėmė
Be abejo kiekvienoje tau
* P e r p u s m e t į L i e t u v o s dama benamius pabėgėlius,
jai iki šiol yra sen. Ben Nightjuos visaip šelpdama ir suda toje vyrauja panašus, požiūris \
m
u
i
t
i
n
e
muitų
ir
mokesčių
horse Campbell (R-CO), sen.
numatytą planą įvykdė 84 rydama sąlygas vėl pradėti karą. Jeigu agre>orius afc i
Slade Gorton (R-WA), sen. proc. Muitinė surinko 1 mlrd. gyvenimą iš naujo. Apie žu iš kitur, karas yra tarptautiRod Grams (R-MN), sen. 133 mln. 971,000 litų muitų ir vusius karo metu. net ir nuo nis nusikaltime..-: jeigu pati
Charles Graąsley (R-IA), sen. mokesčių, praėjusiais metais amerikietiškų ginklų, papras valstybe tampa agresoriumi,
pateisinamų aplinkybių ne
Charles Robb ir sen.. George per tą patį laikotarpį surinkta tai vengiama kalbėti.
Istorija juk ne kartą paliudi sunkiai atrandama. Karo - •
Voinovich (ROH).
1 mlrd. 264 mln. 899,000 litų.
Atstovo Shimkaus pateikta Didžiausią muitinės įplaukų jo, kad amerikiečiai, ginklu ir vokos atspalviai yra daugia
rezoliucija panašaus turinio, dalį s u d a r o pridėtinės vertės savo žmonių gyvybių auka sluoksniai ir sunkiai apta
joje dar minima, kad Jbūtų mokestis — 983 mln. litų, padėję nubausti pasaulio agre riami, nes jo aplinkybės labai
imamasi pozityvių žingsnių muitai — apie 71 mln. litų, sorius, vel pasitraukia j už įvairios. Tad. galima >akyti.
propaguot ir įgyvendint taikią akcizai — apie 62 mln. litų. kulisius, palikdama valsty kad karas gali būti net huma
ir demokratišką Baltijos vals kiti mokesčiai — beveik 18 bėms laisvai, nepriklausom;!! niškas ir eiti ranka rankon su
mln. litų.
'BNSi tvarkytis. Argi ne prezidentas humanitarine sąvoka
tybėms ateitį".
puikiausias, toliau keli sugriu bučiai labai švariai užlaikomi,
vę, po to vel gražiai užlaikyti. remontuoti, tačiau kairėje pu
Panašiai ir pakelėse matyti sėje kelio daugumas namų
viešbučiai. Po eilės griuvėsių, apleisti, uždaryti, sugriuvę.
šiukšlynų, puikiausias viešbu
tis su gražiausiai apkarpytais
krūmais, gėlėmis kieme, ba
seinu.
Kelias veda per kalvą. Mūsų
karavano priekyje labai lėtai
važiuoja keli sunkvežimiai.
tad ir mes sulėtiname greitį.
čia lenkti negalima, tačiau...
vietiniai nekantrūs ir lenkia,
nors porą kartų matėme, kaip
vos išvengė avarijos. Kelių
ženklai jiems mažai ką reiš
kia. Važiuojant per kelis kai
melius, buvo labai didelės „bi
tės", mus gerai pakratė ir pa
supo. Pakelėje pusvalandžiui
sustojome, proga šiek tiek
daržovių nusipirkti, nors švie
žio, pieno ir čia neradau. Dar
valandėlė, ir prisiartinome
prie Puerto Vallarta. Kelias
naujai statomas, šonai dar ne
sutvarkyti, labai statūs nukri
timai. Dešinėje toliau matyti
Banderas. įlanka. Šioje pusėje
visi namai, restoranėliai, vieš

nykūs, lyg tai šis kelias būtų
demarkacijos linija tarp pasiturinčiu ir varguomenės. Toks
buvo aiškiai matomas skirtu-

mas.
Miesto neprivažiavę pasukome i kairę, ir čia pat prie
kelio KOA stovyklavietė, g j

Apleistas narnas .\l.ini'.> vietovėje

*
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
MOKSLAS IR ŠVIETIMAS
TAUTOS RAIDOJE
mo ir nusikaltimų gausos. Pa
dėtis yra kritiška dėl didėjan
čio alkoholio, tabako ir narko
tikų vartojimo moksleivių bei
jaunimo tarpe.
Statistikos
duomenimis. 1997-1998 m.
94,8 proc. 15-mečių yra raga
vę, o 70,2 proc. yra buvę ap
svaigę nuo alkoholio; vienam
Lietuvos gyventojui teko 9,21
gryno alkoholio.
Kas atsitiktu nuo didelio
gurkšnio 80 proc. alkoholio?
Išdegtų burna, gerklė, gal ir
skrandžio dalis. JAV tyrimai
rodo, kad alkoholiu piktnau
džiaujantis žmogus kenkia ir
sau, ir artimiesiems žmonėms.
Daugiau kaip 85 proc. gerian
čiųjų rūko cigaretes. Polinkiui
į svaiginimąsi stiprėjant, pa
laipsniui naikinami savyje tu
rimi talentai, gebėjimai ir pats
žmogiškumas.
Pasiekimai
sporte, moksle, kūryboje tam
pa neįmanomi; imuninei sis
temai silpnėjant, sergama 5-6
kartus per metus. Norint ap
saugoti vaikus ir paauglius
nuo svaiginimosi ir nusikal
timų, yra būtina sukurti mo
kykloms specifines prevenci
jos programas, pritaikytas 1-2,
4-5 ir 7-8 klasėms , o gal ir at
skirai skirtas gimnazijoms,
kurių skaičius jau pasiekė
100.

RE/MNC
• REALTORS
vrejmiM-NM
MHK(TM)41»-T1M
nsammm-m%

IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapots ir 0« Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
32081/2 Weet 9 * 1 Street
Tai. (708) 424-8864
(773) 681-8664

JUSTINAS PIKŪNAS
XX amžiuje švietimo ir mokslo vaidmuo augo vis didė
jančiu tempu. VII dešimtme
tyje Robert Oppenheimer tvir
tino, kad mokslo ir technologi
jos žinios padvigubėja kas de
šimtmetį. Dabartinė moksli
nių žurnalų gausa, kompiuteri
nis raštingumas bei žiniasklaidos įvairumas (.e-paštas, in
ternetas) rodo, kad mokslas ir
švietimas viso pasaulio mastu
greitėjančiai didės ir XXI am
žiuje.
Gera mokymo ir auklėjimo
pradžia turi ypatingos reikš
mės. Būtina pabrėžti, kad pir
mieji. 5-6 metai lemia vaiko
raidos kryptį ir jo tapatybės
pagrindus. Jvairios šeimos laikost nerašytų dėsnių, iš kurių
vaiteci išmoksta, kokie jie
turėtų būti (V. Satyr). Na
muose ir mokykloje vaikai ir
paaugliai yra smalsūs — nori
daug patirti, išmokti, žinoti,
jei jie yra individualiai paska
tinami ir įvertinami. Kad pa
tirties krūvis nesunkėtų, bū
tini kiti asmenys, su kuriais
jie bendrautų, kurie rodytų
supratimą ir draugiškumą.
Didelė tėvų dalis nesuvokia,
kad priešmokyklinio amžiaus
vaikui daug labiau padeda
Ezopo, Grimų pasakų bei Vy
tės Nemunėlio stiliaus poezi
jos skaitymai nei per dienas
įjungtas TV, kas užgožia vaiz
duotę ir tuo pačiu kūrybingu
mą, ilgainiui slopina intelek
tines galias ir galop aukštųjų
studijų sėkmę.

GREIT PARDUODA

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RIMAS LSTANKUS
•Greitas ir sąžiningas patarnavimą*
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Paikame ir parduodama namus
• Pensininkams nuolaida
'

Window Wasbers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp necessary. Will train. Mušt ^ C ^ ^ . SOUOOOVIWĖ
ha ve valid driver' s license and trans- T f e = ? Mo<XmeConeutant
portation. Mušt befluentin English.
LJL McMahon vVirukm VVashing.
Tel. 800-820-6155.
Raa.77»471-03M; Paosr 8474744707

Pirmoji Komunija Miroslave 2000 metais. Kairėje — kun. A Matusevičius.

ŽURNALISTŲ JUBILIEJUS
ROMOJE

nos laužymas juos sieja ir pra
noksta kultūrų ribas. Vysku
pas Peter K. Sarpong (Kusamani, Ghana) kalbėjo, kad,
Birželio i4d . Romoje buvo pirmininkas kardinolas Edgentinės mąstysenos bei etni švenčiamas Žurnalistų jubilie ward Cassidy. Į pamaldas iš
nių prieštaravimų akivaizdoje jus. Jame dalyvavo keturi kar kilmių dalyviai įžengė pro
Eucharistija Afrikai yra sie dinolai ir daug vyskupų iŠ Ro Šventąsias duris. Per Žodžio
jantis ir gelbstintis ryšys. „Ka- mos kurijos, taip pat daugiau liturgiją Tikėjimo išpažinimą
dangi Afrikoje labai paplitęs kaip 7,500 įvairiuose žinia- išreiškė trijų Bažnytinių bend
kraujo ryšio ir kraujo sando sklaidos baruose besidarbuo ruomenių atstovai. Kardinolas
ros paprotys, šio žemyno gy jančių žmonių. Gausus žur E. Cassidy savo pamoksle
ventojams labai suprantama nalistų būrys smarkiai prano pabrėžė, jog rašantieji religijos
Eucharistijos kaip Naujosios ko renginio organizatorių lū temomis turi būti specialiai
Sandoros sąvoka", — sakė kesčius. Birželio 1 d. žinia- išsilavinę, kad atliktų šią sub
vyskupas iš Ghanos.
sklaidos darbuotojus pasveiki tilią ir svarbią užduotį. Kardi
Kaip Europos atstovas kal no Popiežiškosios socialinio nolas pažymėjo, jog vienas iš
bėjo Kauno arkivyskupas Sigi komunikavimo tarybos pirmi žurnalisto uždavinių yra at
tas Tamkevičius. Jis priminė ninkas arkivyskupas John P. skleisti susiskaldymą ir smur
susirinkusiems tikėjimo perse Foley. Po to susirinkusiems tą, egzistuojanti šeimose, besi
kiojimo laikotarpi komunistų kalbėjo Tarptautinės katalikų varžančiose grupėse ir tau
valdžios metais. Arkivyskupas spaudos sąjungos (UCIP) pir tose. Tačiau jis čia pat pri
išreiškė apgailestavimą, kad mininkė Theresa Ee-Chooi. Ji dūrė, kad žurnalistai privalo
atgautos laisvės
sąlygomis reikalavo riboti žiniasklaidos prisidėti prie susitaikinimo
daugeliui vis dar trūksta pa laisvę, darant skirtumą tarp reikalo. Jis kvietė 2000 jubi
garbos Eucharistijai. Drauge publikos smalsumo ir teisės liejų padaryti susitaikinimo
Šiuo jungimosi j Vakarų Eu akcentavo ir priešingą tenden gauti informacyą Iš Malaizi laiku. Žurnalistų jubiliejus
ropos struktūras laikotarpiu ciją, — daugėja maldos gru jos kilusi žurnalistė pabrėžė, baigėsi iškilmingomis Mišio
yra sprendžiama tautinės kul pių, ypač jaunimo, kur puo jog žiniasklaida anaiptol netu mis,
kurių koncelebracijai
tūros, mokslo ir technologijos selėjamas eucharistinis maK ri teisės viską spie visus ži vadovavo kardinolas Roger
ateitis. Būtina akcentuoti, dingumas.
noti. Kiekvienai žmogus turi Etchegaray. Jis ragino nepa
kad,
kol
auklėjamų
veiksmų
Nuo 1992 m. vykstanti Lie
Birželio 20 d. Šv. Jono bazi teisę į privati gyvenimą. siduoti „konformizmui ir tar
įtaka
bus
miniatiūrinė,
kol
tuvos švietimo reforma 9-klalikoje Laterane Čikagos arki UCIP pirminifkfe kritikavo pusavio kopijavimui". Anot
vulgari
žinia-sklaida
domi
ses pavertė 10-klasėmis mo
vyskupas kardinolas Francis žiniasklaidos tendenciją, kai kardinolo, dėl to dažnai apsiri
nuos,
kol
tautoje
reikšmingai
kyklomis ir nuo 1999-2000 m.
George kalbėjo apie eucharis pramoginė žurnalistika vis la bojama tik vieninteliu infor
įvedė profilinį mokymą 11-12 nesumažės alkoholio, tabako tinę Kristaus esamybę tarp biau plinta rimtos informaci macijos šaltiniu. Kardinolas
R. Etchegaray paragino žinias
klasėse, taip pat leido toliau ir narkotikų vartojimas bei iš žmonių. „Krikščionys, pamai jos sąskaita.
rikiuoti pagal svarbą, užuot
keisti specializacijas aukš tokių asmenų kylą įvairūs nu tinti Kristaus Kūnu ir Krau
Birželio 2 dieną žurna
tosiose mokslo institucijose. sikaltimai, kol jaunosios kar ju, turi perkeisti visuomenę. listams kalbėjo Dvasininkijos jas chaotiškai kaupus. Drauge
Moksleiviai turės galimybę tos raida bus įvairiopai pažei Krikščionys, remdamiesi žmo kongregacijos prefektas kardi kardinolas pagyrė daugelio
rinktis mokomuosius dalykus džiama, kol nebus tautos jėgų giškąja laisve, turėtų visiškai nolas Dario Castrillon Hoyos. žurnalistų drąsų indėlį kovo
ir pakraipą, kas padidins jų telkimo sukrėtimams šeimoje pasiaukoti tarnystei kitiems. Anot jo, iš krikščionių žur jant su neteisybe, smurtu,
imlumą pasirinktiems daly mažinti ir darbo našumui kel Neteisingas žmogiškosios lais nalistų Bažnyčia laukia ypa badu, neraštingumu.
kams. Mokymosi veiksmingu ti, kol nebus sukurta ilgalaikė vės suvokimas nulėmęs dau tingo indėlio į evangelizaciją ir
Žurnalistų jubiliejus baigėsi
mas didėtų nuo tėvų bei pa valstybinė strategija prevenci gelį šiandienos visuomenės atsakomybės už tiesą. „Krikš specialia audiencija Vatikano
auglių blaivėjimo, doros dės jai ir reklamai prieš minėtas negerovių. Santuokos ir pa čioniui žurnalistui Kristus yra audiencijų salėje, kur žurna
nių suvokimo ir atsisklei problemas, teigiamai numaty švęstojo gyvenimo krizė yra vienintelis atsparos taškas", listams iš 52 šalių kalbėjo po
ti švietimo ir mokslo perspekdžiančio dvasingumo.
laisvės krizė", — sakė kardi —sakė kardinolas Hoyos. Po piežius Jonas Paulius II.
tvvą Lietuvoje nėra realistiš
nolas F. George. Po to kalbėjo pietų buvo surengta spaudos Šventasis Tėvas sakė jog tech
Socialiniai pokyčiai Lietuvo
ka.
„Arkos" bendruomenės įkū konferencija, ktrioje dalyvavo ninė pažanga padidino ži
je l&fia nerimą dėl šeimų irirėjas Jean Vanier. „Privalome Vatikano valstybės sekreto niasklaidos galimybes, tačiau
atpažinti Kristaus buvimą rius kardinolas Angelo Soda- tuo pat metu paaštrino ideolo
neįgaliajame, — sakė jis. — no, Popiežiškosios teisingumo ginį ir komercinį spaudimą.
Tačiau tam, kad galėtume pa ir taikos tarybc3 pirmininkas Tokioje situacijoje žurnalistai
žinti šį Kristaus buvimą, tu arkivyskupas Francois-Xavier privalo užduoti sau klausimą
Nguyen Van Thuan ir tos apie savo pašaukimą. Anot po
Birželio 18-25 d. Romoje žiumi atidarymo pamaldoms rime rasti Eucharistiją".
Trečiadienį, birželio 21 d., pačios tarybos sekretorius vys piežiaus, darbas žiniasklaidoje
wkSJ^7-asis tarptautinis Eu vadovavo kardinolai Roger
charistinis kongresas „Jėzus Etchegaray ir Camillo Ruini. Šv. Petro aikštėje vykusi bend kupas Diarmuid Martin. Po negali vadovautis vien ekono
Kristui vienintelis pasaulio Atidarymo kalboje popiežius roji audiencija, kurioje dalyva pietinėje videokonferencijoje miniais interesais. Jis pavadi
Išganytojas. Naujojo gyvenimo ragino, kad Kongresas taptų vo apie 50,000 maldininkų, per televizijos tiitą galėjo daly no žurnalistiką tam tikra
Duona". Jame dalyvavo 90 primygtiniu kvietimu visiems buvo vienas svarbesnių Kong vauti kituose pasaulio mies prasme „šventa" tarnyste.
esantys žurnalistai. Vykdantys šią tarnybą, turi
vyskupų- konferencijų delega tikintiesiems susitaikinti ir reso susitikimų. Šventasis Tė tuose
Kardinolas
A. Sodano kalbėjo įsisąmoninti, kokia galinga
susivienyti.
Šventasis
Tėvas
vas
susirinkusiems
kalbėjo:
cijų'-** apie 300,000 tikinčiųjų
iš vjje^-pasaulio. J Šventųjų apgailestavo, jog susiskaldy „Eucharistija yra mūsų cent apie politinį Šventojo Sosto priemonė jiems patikėta vi
mettr*" programą tarptautinis mai ir prieštaravimai šiandien ras ne tik šiomis dienomis, bet angažavimąsi. Jis sakė, kad suomenės labui. „Bažnyčia ir
Fxharistijos kongresas įtrauk trukdo įvairių konfesijų krikš ir visą mūsų gyvenimą šioje pagrindinė popiežiaus misija žiniasklaida privalo drauge
tas pirmą kartą. Tai buvo čionims bendrai švęsti Eucha žemėje". Iš šio sakramento yra religinio pobūdžio, tačiau tarnauti žmonijos šeimai", —
garbiausias ir drauge il ristiją. Kardinolas R. Etchega krikščionys semiasi jėgų misi ši misija apima taip pat tar sakė popiežius.
Bažnyčios žinios, 2000 m. Nr. 12
giausiai trukęs Šventųjų me ray išsakė maldavimą už jai, išganymo žinios skelbi nystę žmogui jo konkrečioje is
torinėje
situacijoje.
Nors
kai
krikščionių
vienybę,
raginda
mui. Popiežius pareiškė, kad
tų renginys. Bažnyčios socia
linį įsipareigojimą išreiškė į mas Kristaus mokinius nu Eucharistinis kongresas turi kurios Šventoje Sosto iniciaty
• Kaunas. Birželio 19 d.
Kongreso programą įtrauktas skaistinti atmintį ir pripažinti nešti misionieriavimo vaisių: vos gali būti netobulos ir kore
„Šiandien ypač svarbu, kad iš guotinos, anot Vatikano valsty pal. J. Matulaičio namuose
netoli Termini stoties nau savo kaltes.
jai įrengtos Romos „Caritas"
Pirmadienį
Eucharistinis Eucharistijos šventimo kiek bes sekretoriaus, Šventasis buvo atidaryta dvi savaites
poliklinikos
pašventinimas. kongresas pradėtas iškilmin viena krikščioniškoji bendruo Sostas visuomet lieka įsipa truksianti dienos stovyklėlė
46-asis tarptautinis Eucharis gomis Mišiomis Šv. Jono bazi menė rastų vidinio įsitikinimo reigojęs siekti .kilnaus taikos 7-13 metų parapijos daugia
tinis kongresas vyko 1997 m. likoje Laterane. Po to vyku ir dvasinės galios atsiverti ki tikslo". Pasak vyskupo Diar- vaikių ir socialiai remtinų
muido Martino per pastaruo šeimų vaikams. Atidarymo
Vroclave,
sioje konferencijoje viso pa toms, vargingesnėms bendruo
sius trejus ke'verius metus metu vaikus sveikino vienas iš
menėms,
labiau
reikalingoms
Kongreso atidarymo iškil saulio vyskupai pasakojo apie
popiežius padarė žymią politi šios stovyklėlės iniciatorių ir
paramos
evangelizacijos
ir
minios prasidėjo sekmadienio va pasirengimą šiam susitikimui
nę įtaką, siekdamas, kad var jos rėmėjų mons. K. Senkus.
sijinio
bendradarbiavimo
sri
kare per Mišparų pamaldas. I ir Eucharistijos svarbą. Anot
gingiausioms šalims būtų nu Stovyklėlę organizavo pal. J.
tyse".
Popiežius
pasveikino
atidarymą Šv. Petro aikštėje arkivyskupo Diosdado A. Tarašytos jų skolos. Birželio 3 d. Matulaičio Kolpingo šeimos
gausiai
susirinkusius
Pasau
susirinko apie 50,000 tikin lamayan (Tuguegarao, Filipi
Šv.
Pauliaus bazilikoje vyko jaunimo grupė ir Vytauto
lio naktinių adoracijų federa
čiųjų, tarp jų daug pasau nai), Azijos tautos iš Eucharis
ekumeninės
pamaldos, ku Didžiojo universiteto Socia
cijos atstovus, katechetus,
liečių, priklausančių įvairioms tijos semiasi jėgų bei įkvėpimo
rioms
vadovavo
Popiežiškosios
švenčiančius savo jubiliejų.
linės rūpybos studijų centro
eucharistinio
maldingumo kovoje už žmogaus teises ir
krikščionių
vienybes
tarybos
Bažnyčios žinios, 2000 m., Nr. 12
studentai.
draugijoms. Drauge su popie orumą. Krikščionys žino. duo

-EUCHARISTINIS KONGRESAS
ROMOJE
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Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

Fax 847-874-1808

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

CARE GIVERS for ASSISTED
LIVING FACILITY FOR
ELDERLY. West Los Angeles,
CA. Live-in 5 days a week; sinall
facility &. care. Fluent English.
Mušt be carine & likę to work
with eMerly. TeL 310-479-8932.
Reikalingi dažytojai ir staliai
su patyrimo. $600 -$900 į
savaite. Skambinti: 847-9281000, ext 114. Gali dirbti tuoj
XOM0
pat-

For Rent
Large 2 bedroom apt.; 1 bath;
73 rd andWhipple.
Heat included. $550.
I
773-778-7821.
!
Ahcrnative Home Care U looįtmg for responsible, liy$-in
_ As. Huent Eng
caregiversi
lish & mušt drive &. be able to Uit
References reouired. Excellent taiappottment
P O N A I IR P O N I O S '
Kviečiame apsilankyti grožio
salone pas Romą.
Kosmetologinės konsultacijos,
veido, nugaros masažas,
auskarų įvėrimas, plaukų
pašalinimas, manikiūras,
pedikiūras. Jei turite odos
problemų arba norite
atsipalaiduoti ir pailsėti —
ateikite — nenusivilsite!
Roma, jdL 773-476-2247.

PARKFIBLD FORD
• JumafleHamt^ot
•rJrturitekrecbto ištakos? • Nekalbate angttkai?
Ne problema! Vairuoti automobiligalite tau šiandien! Priimame
visus pareiškimus kreditui gauti. Taip pat sutvarkome finansav imą, nežiūrint kredito istorijos. Nepraleiskite stos progos!
Užeikite pas mus:

11400 S. Pulaaki Rd., Chicago, IL 60855
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296
E-mail: pparkfield9aol.com ir pasikalbėkite su
ASTA PIBLBR
•*-- •••

ĮAMŽINTAS ATMINIMAS
Birželio 17 d. arkivyskupo
Julijono Steponavičiaus de
vintųjų mirties metinių proga
Vilniaus arkikatedroje buvo
švenčiama Eucharistija ir da
lyvaujant Vilniaus metropoli
jos vyskupams, svečiams kuni
gams ir susirinkusiai bend
ruomenei Tremtinių koply
čioje atidengtos ir pašven
tintos arkiv. J. Steponavičiui
ir M. Reiniui atminti skirtos
lentos. Garbingų vyskupų me
morialinius bareljefus sukūrė
skulptorius Kęstutis Balčiu• Kaunas. Balandžio 28-29
dieną Kauno arkivyskupijos
Jaunimo centre įvyko progra
mos „Atgaivink" dalyvių susi
tikimas, kuriame dalyvavo per
50 žmonių, atstovaujančių ke
turiolikai Lietuvos parapijų.
Susitikime dalyvavo Renew
International atstovės ses. Ce
cilija King ir ses. Sue Sehenright. Dalyviai pasidalijo savo
patirtimi bei įžvalgomis, ap
tarė ateities planus, prieš ad
ventą prasidėsiančią penktąją
programos pakopą „Evangeli
zacija".
• Šiauliai. Šiaulių vyskupi
joje tęsiamas 1999 m. rudenį
pradėtas atsinaujinimo Šven
tojoje Dvasioje seminaras. Šį
seminarą organizuoja Šiaulių
vyskupijos parapijų atsinauji
nimo programos „Atgaivink"
vadovai, katalikų bendruome
nės „Gyvieji akmenys" nariai
ir kt. Pasak organizatorių,
dalyviai stengiasi labiau pa
žinti savo tikėjimą, atnaujinti
asmeninį ryšį su Dievu. Semi
naras truks visą gegužę.
• Panevėžys. Balandžio 28
d. Panevėžio vyskupijos „Cari
tas"
darbuotojai
Atvelykį

m

Dievo tarnas arkiv. M. Reinys
nas, popiežiaus Jono Pauliaus
II apsilankymui Lietuvoje
prisiminti skirtos memoria
linės lentos, autorius.
šventė kartu su gausiomis Pa
nevėžio šeimomis. Šventes or
ganizatoriams — vyskupijos
„Caritas" vadovams kun. i.
Kuodžiui, mons. J. Juodeliui,
kan. B. Antanaičiui, G. Kace
vičienei talkino Gausių šeimų
bendrija. Šventes metu vaikai
rideno margučius, vaišinosi,
kartu su tėvais mokėsi liau
dies žaidimų, dainų ir šokių,
klausėsi Atvelykio šventimo
papročių, žiūrėjo spektaklį.
• Kaunas. Balandžio 28 d.
Kauno krikščioniškuose gim
dymo namuose paminėta Gy
vybės diena. Šia proga čia su
rengta gyvybės pamoka Kau
no jėzuitų gimnazijos šešto
sios „b" klasės moksleiviams.
Gyd. Virgilijus Rudzinskas pa
pasakojo apie šią gydymo
įstaigą,
kurioje
laikomasi
krikščioniškųjų nuostatų ir
nedaromi abortai. Mokiniai
aplankė gimdyvių palatas bei
kūdikių intensyvaus stebėjimo
kambarį ir surengė trumpą
Gyvybės dienos minėjimą gim
dymo namų fojė. Gyd. V. Ru
dzinskas ir Artumos" žurnalo
vyriausioji
redaktorė
V.
Ibianska pristatė savo knygą
„Gerai, kad gimiau".
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Ir kaip tik šios svečių ke
lionės į Tauragę proga mes baigią, o vaikai visur tokie mokytojos jautėsi tarsi padrą
jau ne pirmą kartą patyrėme, patys: jie daug ko laukia jau sintos: remiamos užsienyje gy
kad Amerikos lietuviams šie dabar — šiandien ir čia. Todėl venančių lietuvių, galės įgy
bei
jos
ateičiai.
Tai
buvo
ne
Chartos teiginiai — ne tik MLLD idėja tapti mūsų rė vendinti savo idėjas, kurių
JAV LB ATVIRAS
lengvas, bet labai džiaugs
gražūs žodžiai ar paprasčiau mėju buvo sutikta tikrai entu joms niekada netrūksta, tuo
LAIŠKAS
mingas darbas: mes patys, bet
sia deklaracija: nepabūgę to ziastingai tiek minėtame de paCiu kurdamos ten teigiamą
ne pavergėjai, galėjome spręs
kio nelabai svetingo Lietuvos partamente, tiek lietuvių kal Lietuvos įvaizdį, kuris, belie-'
Vilniaus universiteto
ti, kokios mokyklos reikia mū
pavasario — čia sninga, čia bos mokytojų. Neabejoju, kad ka tik pasidžiaugti, nėra visai
:'4 rektoriui Rolandui
sų vaikams.
jau šlapdriba ar net lietus, kai
Pavilioniui
su tokiu pat džiaugsmu ir dė prastas.
Ačiū Dievui, atsirado entu
Čikagoje, sako, šiomis dieno
Zenona Jurevičiūtė
kingumu ši žinia bus sutikta
mis jau galima mėgautis šilu
JAV Lietuvių bendruomenė ziastų, kurie, nebijodami sun
ir mūsų mokinių bei jų tėvų.
Būdviečių vidurinės mokyk
ma. Jie keliauja, vargsta, do
pagal išgales bei veiklos są kaus ir nedėkingo darbo, visus
Susitikusios
ir
pasikalbėju
los
lietuvių kalbos fakultatyvo
misi, kad ne patys kažką gau
lygų poreikius nuo pat savo savo talentus ir sugebėjimus
sios
su
draugijos
vadovais,
ir
mokytoja
atidavė
tautos
švietimui.
Laiš
tų, bet kad duotų kitiems. Ko
įsikūrimo dalyvavo tautos gy
ko
rėmuose
būtų
per
ilgai
su
gero, tik šitaip nenuskurdin
venime ir okupacijos metais,
dami ir savo dvasios. Juk ne
ir Lietuvai atkūrus nepriklau minėti visus asmenis ir orga
nizacijas,
padėjusias
šiam
kil
veltui sakoma: to, ką gauni
somybę. Vienas iš pagrindinių
niam
užmojui.
Už
juos
tekalba
duodamas, niekas neatims.
jos tikslų buvo ir tebėra jauno
jų
darbo
vaisiai!
O mūsų mokiniams taip rei
sios kartos auklėjimas ir ruo
Nepriklausomos
Lietuvos
kia to gero žodžio, to apsikabi
šimas pilnaverčiam tautos gy
nimo su Lietuva, to prisiglau
venimui. Ilgai stebėjome Jūsų, mokyklos po kelių reformų
mirus, žmonai DANUTEI, dukterims, sūnums,
dimo prie žmonių gerumo. Nes
Pone. Rektoriau, piktavališką visiškai prilygo Vakarų Euro
broliams bei jų artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
ten, Karaliaučiaus krašte, kai
elgesį Jūsų vadovaujamoje pos mokykloms, o kai kur jas
kuriose šeimose padėtis yra
mokslo įstaigoje, kur gyveni pralenkė. Buvo siekiama iš
Dionyzas ir Vaidilutė Trimakai
mui ruošiami tūkstančiai jau auklėti atsikūrusiai valstybei Prisimenant Pasaulio lietuvių tautinių tokių švente Toronte. Šventes tikrai apverktina. Čia nesi
nų žmonių. Turėdami galvoje, šviesius, išmokslintus pilie atidarymo metu kalba Kanados Lietuvių Bendruomenes pirm. Algirdas stengsiu ieškoti kaltų dėl to
kad Vilniaus universitetas vi čius, mylinčius savo tėvynę ir Vaičiūnas, pristatydamas L.T.Š.Š. kopirmininkus Ramūnę Jonaitienę ir kios padėties, bet štai, vienas
pavyzdys, kuris tiesiog sting
sada ..buvo vienas akivaiz pasikliaujančius Dievo palai V. Plečkaitį. O. Burdžiaus nuotrauka.
efv^os ir Lietuvos jungtis;
do kraują.
džiausių ryšių su Europa pa ma.
Nepriklausomybės laikotar
vyzdžių, jaučiame pareigą pa
Važiuodama į darbą, vieną
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!
py
buvo išauginta ir išmoks
reikšti savo nuomonę ir at
rytą išgirstu, kad mano moki
IŠTIKIMI MAŽAJAI LIETUVAI
kreipti Lietuvos visuomenės linta dorų ir sąžiningų įvairių
nys, mažas, guvus berniukas,
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ
Kovo mėnesį Tauragėje lan Lietuva stiprinimo yra labai
dėmesį į antivakarietišką Jū specialybių žmonių, kurie bu
kurį motina siųsdavusi per
malonūs,
ypač
dabar,
kai
Lie
kėsi
Mažosios
Lietuvos
Lietu
vo tautos pasididžiavimas.
sų nusistatymą.
.DRAUGĄ" a t m i n k i m e savo t e s t a m e n t e
kaimą elgetauti, atsidūrė ligo
vių
draugijos
Čikagoje tuva visais frontais pradėjo
Visa
tai
pajutau,
kai,
atga
ninėje, persirėžęs peiliu pil
JAV LB valdyba mano, kad
(MLLD) valdybos pirmininkas taupymo vajų. Jeigu dar prieš
Jfisu veiksmai, Pone Rolandai vus Vilnių, Švietimo ministe Vilius Trumpjonas ir jo atsto keletą metų mes sulaukdavo vą... Vaikas gijo, jį jau išleido į
Pavilioni, netelpa oraus aka rijos buvau komandiruotas vas" Lietuvoje vilnietis Vytau me paramos iš kai kurių tau namus. Ir štai vėl naujiena: jų
deminio pareigūno sampra kartu su kitais į mūsų sostinę tas Gocentas. Jie atvyko pas ragiškių, tai dabar tokių gera namus nusiaubė gaisras!...
toje, ypač dėl .etikos stokos Jū — vietoj lenkiškų mokyklų mus, norėdami susitikti su darių lieka vis mažiau: vi Laimei, iš žmonių niekas ne
sų poelgiuose. Manome, kad steigti lietuviškas. Aš dirbau tauragiškėmis mokytojomis, siems tenka savo kailiu pa nukentėjo — visi kažkur buvo
išsivaikščioję. Ir ačiū Dievui
Jus neturėtumėte ilgiau būti pradžios mokslo sektoriuje. dirbančiomis
Karaliaučiaus justi Rusijos ekonominės kri
švietimo įstaigos vadovu ir Mūsų lietuviai mokytojai savo krašto rusiškose mokyklose, o zės pasekmes ir kitas ekono — bent 6a pasisekė.
Ši skaudi istorija tik parodo
skrydį parūpino SJKS
raginame savanoriškai pasi profesiniu išsilavinimu nuste tokių Tauragėje gyvena septy mines bėdas, užgriuvusias
tą vargo duobę, kurioje murk
traukti iš Vilniaus universite bino kolegas lenkus. Lenkai nios. Mes — ne pirmosios, pas Lietuvą.
to rektoriaus pareigų dėl šių apie Lietuvą buvo susidarę kurias Vilius Trumpjonas pa
Be to, ne paslaptis, jog kai dosi kai kurios šeimos. Ir gal
Vardas
nuomonę, kad tai „chamų" nepadeda labiau įvertinti nesa
aplinkybių: kurie
potencialūs
mūsų
rė
noro
atvykti.
Jis
jau
susipa
mokštų tauta. Bet mūsų moky
vanaudišką paramą kraštui,
a. Jūs nepaneigėte Lietuvos
Adresas
tojų elgsena ir profesinis pa žino su daugeliu mokytojų, mėjai jau išmoko pirmiausia nesvarbu, kas ją besuteiktų:
spaudoje pasirodžiusių kalti
sirengimas sugriovė tas iliuzi dirbančių Užnemunėje ir mo pasidomėti: o kas man iš to JAV lietuviai ar Tauragės lab
nimų bendradarbiavus su so
jas. Mums gi, to laiko daly kančių ten vaikus lietuvių kal bus? O dar liūdniau ir skau daros krautuvės globėja.
vietine KGB struktūra;
viams, tai davė tiek džiaugs bos: svečias jau yra buvęs Ka džiau, kai išgirsti abejingą,
b. piktnaudžiavote atsakin
Na, o MLLD parama, kaip
mo ir entuziazmo, kad nejau- raliaučiuje, Įsrutyje, Ragainė bet pastaruoju metu tokį ma
. ) _.
gu postu, savo privatiems poli
supratome,
bus konkreti: pa "i Telefonas (
dingą
tam
tikruose
visuome
je
ir
kt.,
ten
susitiko
su
peda
tėm nei nuovargio, nei kitokių
tiniams užmojams pasiekti
gal
mokytojų
paruoštus
pro
sunkumų. Tiesą sakant, man gogais ir su mokyklų vado nės sluoksniuose posakį: „Tai
naudojote savo vedamo uni
AUKA 1 d o l .
Vilnius nebuvo „naujiena", nes vais. Šios kelionės, atrodo, Vil jūsų problema". Nors neretai jektus Karaliaučiaus krašto
versiteto studentus. Ryškiau
vaikai
galės
dalyvauti
vienoje
ta
Jūsų
problema"
nė
neegzis
niaus
Trumpjono
nė
kiek
ne
mano tėvai yra kilę iŠ Vilniaus
Galima įsigyti ir daugiau bilietų.
siu tokiu pavyzdžiu galėtų
gubernijos, o mama dar jau gąsdina, nes jis kupinas gerų tuoja... Kartais net susidaro kitoje ekskursijoje, pajusti
Iškirpkite atkarpėle, pažymėkite kiek bilietų norite,
būti mitingas prie Seimo, ant
šventės
džiaugsmą,
kai
susi
įspūdis,
kad
žmonės
tiesiog
norų.
Siekdama,
kad
lietuvių
nystėje buvo aplankiusi Vil
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu.
Mažvydo bibliotekos laiptų.
veikla kultūros ir švietimo sri savo malonumui replikuoja tinka koncerte su lietuviais,
niaus Kalvarijas.
Sukvietęs studentus reikalau
atvykusiais iš Lietuvos, arba
Toks pat entuziazmas ir ge tyje Karaliaučiaus krašte išsi taip — gal dėl to, kad patys kai patys kartu su bendra
ti savo teisių, Jūs mitingą pa
bilietų
$
pasijustų
reikšmingesni
ir
laikytų
ir
tvirtėtų,
MLLD
jau
vertėte politiniu demarfu Ru- ras profesinis pasiruošimas kelintus metus remia šio kraš svarbesni, atseit, nesuk man amžiais suksis ratelyje, gal
ominiams intere- buvo akivaizdus ir kitose dar to vaikus ir jaunimą, ir štai galvos dėl tokių niekų. Taigi bent laikinai pamiršę nepri
bo srityse — ne tik švietimo.
Laimingasis bilietas bus traukiamas
isglnti.
pagaliau ši banga atsirita iki taip tobulėjame... Be to, visai teklius, kurie laukia namie.
Kaip
skaudu,
kad
mūsų
gra
patogu taip atsiriboti ir nuo
c. JAV LB pritaria Lietuvos
mūsų mokinių.
Žinoma, kiek leidžia finan
DRAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d.
tikrai
egzistuojančių
proble
Seimo bei didžiųjų Lietuvos žaus darbo vaisius sugriovė
sinės
galimybės,
lituanistinė
Mokytojams,
dirbantiems
polttnrtu partijų nuomonei ir bolševikinė okupacija — ji, Karaliaučiaus krašte, MLLD mų. Kuo mažiau save varginti mis mokyklėlėmis rūpinasi ir
DRAUGAS
kaip
pragariškas
viesulas,
nu
— štai svarbiausia kai kurių jas remia Tautinių mažumų ir
pasisako už Lietuvos integra
noras
ir
pastangos
prisidėti
4S45 W. 63rd ST,
vimo į demokratines Vakarų siaubė visą Lietuvą. Komunis prie lietuvių kalbos mokymo „veikėjų" problema Lietuvoje. išeivijos departamentas prie
tai
labiausiai
kibo
prie
moky
CHICAG0, IL 60629
sistemas politiką bei okupaci
Todėl kol kas vis dar ne LR vyriausybės. Bet, kol tos
sąlygų pagerinimo, ryšių su
jos metais kolonijiniu paversto tojų, nes jų rankose buvo atei
galimybės
atsiranda,
kartais,
įprastai atrodo užsienio lietu
Lietuvos ūkio atsiejimą nuo ties kartos, o jas reikėjo pavers
nelaisvės". Pasak jo, mokyto vių „keistas" elgesys: gyvenda žiūrėk, ir mokslo metai besiti
klusniais
komunizmo
„ro
Rusijos, todėl mano, kad Jūsų
jai jau nebėra formalūs autori mi pasiturinčiai, ten, JAV, be
vedama kryptis yra žalinga botais". Mokymas buvo ap
tetai... „Negalima šių dienų sisukdami tarp saviškių, jie
verstas
aukštyn
kojom:
vietoj
Lietuvai.
tikrojo mokslo atsirado keisti (taigi ir mokyklos. V.V.) lygin kuria draugijas bei fondus,
d. JAV LB mano, kad Jūsų
„mokslai": „leninizmas", mark ti su smetoniniais laikais. Rei ieško lėšų paremti savo skurs
1999.10.20 pasisakyme „Res
sizmas, pasaulio revoliucijos kia užmiršti tą epochą". Jo tančius tautiečius Lietuvoje ir
publikos" laikraštyje ir kitur
teorijos ir pan. Prasidėjo mo nuomone, žalą švietimui ir netgi Karaliaučiaus krašte,
išreikšta atvirai priešiška
kytojų „čistka" — valymas. drausmei daro ir prastas mo kai kalbame konkrečiai apie
nuomonė išeivijos adresu —
Lengviausiai ją atlaikė „kai kytojų profesinis paruošimas. MLLD. Kitaip tariant, jie ma
tai noras sumenkinti ir net
resni" mokytojai (nors su ma Jo nuomone, nereikia galvoti, to problemą ir ją sėkmingai
diskredituoti vieną ii akty
ža doze nepasitenkinimo), o kad į pedagoginį institutą sto sprendžia, kadangi pripažįsta:
viausių jėgų, kreipiančių Lie
daugiausia nukentėjo patrioti ja tik šviesuoliai... Visuomenė, „tai mūsų problema"! Kaip
tuvą į Vakarų demokratijos
nio ir religinio nusiteikimo as iš kurios ateina į mokyklas būtų puiku, kad mes, daug ir
kelią ir siekiančių jaunąją
menys — jie buvo pirmieji jaunimas, paliesta tarybinio sparčiai besimokydami rinkos
kartą auklėti patriotais. Sia
kandidatai į Sibiro lagerius, amaro — atžala juk seka vy ekonomikos, pasimokytume ir
prasme išeivijos ir Jūsų veiki
tarp jų ir šviesaus atminimo resniaisiais. Koktu skaityti šito: būti broliu vienas kitam.
mo kryptys yra priešingos.
švietimo reformų autorius ir spaudos pranešimus apie jau Argi ne šitaip galvodami —
Regina Naruftiene vykdytojas ministras prof. J. nimo nusikaltimus, kuriuos „tai yra mūsų problema" —
JAV LB krašto valdybos Tonkūnas.
padaro mokyklinio amžiaus JAV lietuviai įgyvendina vie
pirmininkė
jaunuoliai.
Žodžiu, ir mokykla ną pagrindinių Lietuvių CharBeveik 50 metų trukusi rau
tos teigimų: „Visi lietuviai yra
tapo aplinkybių auka.
Redakcijos pastaba; Prieš donoji okupacija padarė ne
Deja, ir senosios demokrati lygūs tos pačios tautos vaikai,
kiek laiko laiškų skyriuje įsivaizduojamą žalą mūsų tau jos Vakarų Europoje negali tarp savęs broliai. Tautinio
spausdinome trijų svarbiųjų tai — tiek fiziškai, tiek doro per daug pasigirti savo mo susipratimo ir lietuvių vieny
išeivijos organizacijų: ALTO, viškai.
bės ženklan kiekvienas lietu
Tikrai, raudonasis maras kyklų auklėtiniais — narkoti vis moka nuolatinį tautinio so
lt makes a world of difference when you fly SAS
Lietuvių fondo ir Tautos fondo
kai, seksas ir kitokios gero gy
pasisakymą šiuo pačiu klausi palietė visas gyvenimo sritis, o venimo išdaigos. Tik gaila, lidarumo įnašą".
to Lithuania.
mu. Kadangi JAV LB Krašto mokyklos tebuvo tik dalis to kad sensacijas gaudanti spau
Arba štai: „Kiekvieno lietu
milžiniško
pragariško
užmojo,
valdybos pareiškimas atėjo vė
da per daug išgarsina net ir vio priedermė sudaryti sąly
No one makes round-tnp travei to Lithuania easier and rrore convenient tnan SAS.
liau (jis, kaip ir pirmasis, jau kurio pasekmes turėsime jaus nereikšmingus įvykius. Tai gas tautinei kultūrai". O
From Chicago. we offer daiiy service to Viinius with a hassle-free connection via
ti
per
keletą
dešimtmečių.
buvo išspausdintas Lietuvos
Stockholm. When you're ready to return. you'H er.joy same-day travei back to
mums
pats
aktualiausias
toks
daro
neigiamos
įtakos
jauni
Labai didelę žalą dabartinei
Chicago through our Copenhagen hub. find out what a wonri of dtfference SAS
spaudoje), čia jį pateikiame
Chartos teiginys: '„Kiekvieno
can make for your next tnp. Just call your Travei Agen? or SAS at I-80O-221-235O
Lietuvos mokyklai daro šeimų mui.
ištisai, kaip buvo atsiųstas.
or visit our website at www.seand;navian,net.
Mes, senosios kartos švieti lietuvio kilniausioji pareiga
pakrikimas ir savanaudišku
būti
lietuvių
mokyklos
rėmėmo
darbuotojai.
galime
mas bei materialiniai nepri
LIETUVOS MOKYKLA —
Departure Time Arrivjl Time
To
from
fko*t«
tekliai. Atgavusioj laisvę tėvy džiaugtis savo darbo gražiais ju".
GYVENIMO AUDROSE
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Štai taip JAV lietuviai su
nėj ir pačios laisvės suprati vaisiais, kuriuos dabartinės
USOjn<>20arr
Stockhokr
ViimuS
SK 744
pranta ir paramą savo bro
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Lietuvos mokyklos istorijoje mas sujauktas. Vilniaus kraš Lietuvos pedagogai vertina,
SK74 3
Vlrnus
liams, gyvenantiems Kara
5 4 0 om
>30pm
Otaoo
Coor^-Kien
SK<M3
turbūt yra pats šviesiausias to Baltupių vidurinės mokyk kaip praeities pasididžiavimą,
liaučiaus krašte. Kad mums
o
dabartis
ir
ateitis
—
jų
ran
los
mokytojas
Viktoras
Blinos. .«rxK AUT Artnn
laikotarpi*, kada tauta, atga
šiek tiek daugiau to tautinio
vas
(žiūr.
„Veidas",
Nr.
6,
kose.
vusi laisvę 1918 metais, pra
Vytautas Valys solidarumo — gyvenantiems
dėjo kurti savo švietimą — ir 2000.03.01) taip sako: „Kuo
čia, Lietuvoje.
Detroit, MI
tokį, kuris turi tarnauti tautai daugiau laisvės, tuo daugiau
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NUOMONES

A.tA.
Dr. VYTAUTUI GYLIUI

Paremkite DRAUGĄ ir
Laimėkite bilietus į Vilnių

DRAUGAS, 2000 m. liepos 25 d., antradienis

ČIKAGOJE

IR

PASISAKYKITE BALTIJOS
ŠALIŲ REIKALU!
Skambinkite ir siųskite tele
gramas!
A t s t o v ų rūmų respubliko
nams:
S o n n y Callahan, pirminin
kui (AL-lst), tel. 202-2254931, fax 202-225-0562;
J o h n Edward Porter (ILlOth), tel. 202-225-4835. fax
202-225-0837;
Frank Wolf (.VA-lOth). te!.
202-225-5136. fax 202-2250437:
Ron Packard (CA-48th),
tel. 202-225-3906. fax 202225-0134;
J o s e p h Knollenberg (MIl l t h ) . tel. 202-225-5802. fax
202-226-2356:
Michael Forbes .NT-lst),
tai. 202-225-3826. fax 202225-3143:
J a c k Kingston (GA-lst),
tel. 202-225-5831. fax 202226-2269;
Jerry Lewis i.CA-40th); tel.
202-225-5861. fax 202-2256498:
C. W. Bill Yang (FL), 202225-5961. fax 202-225-9764.
Atstovų r ū m ų demokra
tams:
Nancy Pelosi (CA-8th), tel.
202-225-4965. fax 202-2258259:
Nitą M. L o w e y (NY-18th),
tel. 202-225-6506, fax 202225-0546;
J e s s e J a c k s o n (IL-2nd).
tel. 202-225-0773, fax 202225-0899:
Carolyn
C.
Kilpatrick
•MI-15thj, tel. 202-225-2261,
fax 202-225-5730;
Martin Olav S a b o (MN54b), tel. 202-225-4755. fax
202-225-4886;
Senatoriams Užsienio
pakomitečio
respubliko
nams:
Mitch McConnell, pirmi
ninkui (KY), tel. 202-2243541, fax 202-224-2499;
Arlen Specter (PA), tel.
202-224-4254. fax 202-2281229;
J u d d Gregg <NH), tel. 202224-3324, fax 202-224-4952;
Richarad C. S h e l b y (AL),
tel. 202-224-5744, fax 202224-3416;
Robert B e n n e t t (UT). tel.
202-224-5444, fax 202-2244908:
B e n N i g h t h o r s e Camp
bell iCO), tel. 202-224-5852,
fax 202-224-1933;
Christopher K S. Bond
MO'. tel. 202-224-5721, fax
202-224-8149;
T. S t e v e n s (AK), tel. 202224-3004, fax 202-224-2354.
demokratams:
Patrick J. L e a b y (VT), tel.
202-224-4242:
Robert C. Byrd (WV), tel.
202-224-3954, fax 202-2280002:
Daniel K. I n o u y e (HD. tel.
202-224-3934. fax 202-2246747.
Frank
R.
Lautenberg
(NJ), tel. 202-224-4744. fax
202-224-9707:
Tom Harkin (IA), tel. 202224-3254. fax 202- 224-9369;
Barbara
A.
Mikulskį
iMDi. tel. 202-224-4654. fax
202-224-8858;
Patty Murray (WA) tel.
202-224-2621. fax 202-2240238.
Taip pat siųskite telegramas
arba skambinkite:
Atstovų rūmų pirminin
kui Dennis Hastert (SL) 202225-2976. fax 202-225-0697;
mažumų
vadovui
Richard Gephart 'D-MOi. tel
202-225-2671:
Patrick Leahy (D-VT). tel.
202-224-4242.
Kreipkitės j Illinois valsti
j o s senatorius:
Richard J. D u r b i n (de

APYLINKĖSEi
mokratas) tei. 202-224-2152.
fax 202-228-0400;
Peter G. Fitzgerald (K)
tel. 202-224-2854. fax 202228-1372;
Atstovų rūmų narius iš
Illinois valstijos:
Bobbv L. Rush .D) tel. 202225-4372. fax 202-226-0333:
J e s s e L. Jackson, Jr. (D)
tel. 202-225-0773. fax 202225-0899:
William O. Lipinski (D)
tel. 202-225-5701. fax 202225-1012:
Luis V. Gutierrez (D) tel.
202-225-8203. fax 202-2257810:
Rod R. Blagojevich (D)
tel. 202-225-4061. fax 202225-5603;
H e n r y J . H y d e (R) tel. 202225-4561, fax 202-225-1166;
D a n n y K. Davis (D) tel.
225-5006, fax 202-225-5641:
P h i l i p M. Crane (R) tel.
202-225-3711. fax 202-2257830;
J a n i c e D . Schakowsky (D)
tel. 202-225-2111, fax 202226-6890;
J o h n E d w a r d Porter (R)
tel. 202-225-4835;
J e r r y WeHer (R) tel. 202225-3635, fax 202-225-3521;
J e r r y F. Costello (D) tel.
202-225-5661. fax 202-2250285;
J u d y Biggert (S) tel. 202225-3515, fax 202-225-9420;
J. D e n n i s Hastert (R) tel.
202-225-2976, fax 202-2250697;
T h o m a s W. Ewing (R) tel.
202-225-2371, fax 202-2258071;
D o n a l d A. Manzullo (R)
tel. 202-225-5676. fax 202225-5284;
Lane E v a n s (D) tel. 202225-5905, fax 202-225-5396;
R a y L a H o o d (R) tel. 202225-6201, fax 225-9249;
David D . P h e l p s (D) tel.
202-225-5201, fax 202-2251541;
J o h n M. S h i m k u s (R) tel.
202-225-5271, fax 202-2255880.
A m e r i k o s Lietuvių tary
bos (ALTO) valdyba prane
ša, kad būstinės valandos šią
savaitę yra prailginamos, nes
vyksta akcija, kad būtų sugrą
žinta 20 mln. dolerių parama
Lietuvos. Latvijos ir Estijos
gynybos vystymui. ALTo būs
tinės darbo valandos šią savai
tę bus nuo 9 vai.r. iki 4 vai.p.
p. Būstinės adresas - 6500 S.
Pulaski Road, Chicago: tel./fax
773-735-3946, ei. paštas
AltCenter@aol.com
Būstinėje galima gauti infor
macijos apie šią akciją ir pa
vyzdinių laiškų siųsti valdžios
pareigūnams.
P r a ė j u s i šeštadieni, lie
p o s 22 d., Amerikos Lietuvių
Tarybos būstinėje buvo su
šauktas svarbus pabaltijiečių
organizacijų pasitarimas. Da
lyvavo dvylika pabaltijiečių
organizacijų pirmininkai ir atsto%'ai. Pagrindinis klausimas
buvo JAV kongreso sprendi
mas nutraukti paramą Balti
jos valstybių gynybos vysty
mui. Toji pagalba yra būtina
įstojimo į NATO sąlyga. Pa
ruoštas atitinkamas memo
randumas jungtinio JAV Se
nato ir Kongreso komiteto na
riams, kurie gali sugrąžinti
šią taip svarbią paramą. ALTo
valdyba pasirūpino, kad šio
memorandumo originalai būtu
išsiųsti faksu \ atitinkamas
Kongreso atstovų ir senatorių
būstines.

Skelbimai
Siuntiniai .pinigai i lirtuva por
TRANSPAK
Speciali nuolaida PINIGU
persiuntimui.
(įstaiga ..Draugo pastate )
Tel. 1 7 7 * 8 * 8 10SO

Per praėjusias gegužines Cook County ligoninės gai.estingosios seselės tikrino, ar svečiai neturi diabeto. Šie
met toji pati procedūra vėl bus kartojama marijonų stielyje. Taigi atvykite liepos 30-ąją!

TRŪKSTA LAIMIKIŲ!
„Draugo" vasaros gegužinės
laimėjimams labai trūksta lai
mikių! Prašau visų mūsų
brangių skaitytojų padėti ir
padaryti laimėjimų traukimą
kuo įdomesnį. Atvežkite savo
statulėles, paveikslus, rankų
darbo dalykėlius, kurie jums
jau atsibodo, ir leiskite ki
tiems jais pasidžiaugti! O
jums bus daugiau vietos nau
jiems daiktams. , T _,
,.
J
V. Krumplis
Čikagos skautų stovykla
R a k o stovyklavietėje baig
s i s šį trečiadienį, liepos 26 d.
Autobusas su iš stovyklos
grįžtančiais skautais ir skau
tėmis, o taip pat ir sunkve
žimis su jų bagažu iš stovyk
los išvyks ankstyvą popietę ir
į Pasaulio Lietuvių centrą Lemonte atvyks pavakaryje, tarp
5-6 v.v. Tėvai prašomi tuo lai
ku atvykti į PLC pasiimti grį
žusius stovyklautojus ir jų
daiktus.
Vyresniųjų lietuvių cen
t r e „Seklyčioje" liepos 26 d.,
trečiadienį, 2 vai.p.p. vietoje
dainų popietės (muz. Faustas
Strolia lankosi Californijoje)
atvyks First Personai Bank
vyriausia viceprezidentė ir di
rektorė Rūta Staniulienė. Šia
me maloniame pasimatyme,
pavadintame ,,Pasikalbėjimas
su Rūta", išgirsime ne tik apie
finansus ir naujo banko sky
riaus atidarymą Čiakagoje.
„Lithuanian
Heritage"
s t o v y k l o s , Dainavoje ruošia
mos š.m. liepos 30-rugpjūčio 6
d., programų vadovė ir tauti
nių šokių mokytoja bus Rima
Polikaitytė. Dainavimo mokys
Audrius Polikaitis. Dr. Rita
Kazlauskaitė Campbell dėstys
lietuvių kalbą ir mokys rank
darbių. Laikraštėlio redagavi
mui vadovaus Živilė IdzelytėPriebe. Stovyklos komendantu
bus Manus Polikaitis. Kvie
čiamas lietuviškai silpnai kal
bantis ir visai lietuviškai ne
mokantis lietuvių kilmes jau
nimas nuo 6 -16 m. amžiaus.
Laukiami visi norintieji susi
pažinti su savo tautiniu pavel
du, protėvių kalba, dainomis,
papročiais, šokiais, žaidimais,
tautodaile ir kt. Informacijai
tel. 630-257-2022. Prašoma
skambinti vakare.
ALTo valdybos pirminin
ko p a v e d i m u Anatolijus Milunas. Illinois Respublikonų
lygos pirmininkas išvyksta į
Vašingtoną tartis su George
W. Bush užsienio reikalų pa
tarėjais. Jis drauge su ALTo
atstovu Vašingtone Algiu Ri
mu kalbėsis lietuviams rūpi
mais klausimais su senatoriu
mi Mitch McConnell ir kitais
valdžios pareigūnais. Ypač
bus keliamas JAV Kongreso
gynybines paramos nutrauki
mo Pabaltijo valstybėms klau
simas ir aptariamas Ameri
kos balso lietuvių skyriaus
likimas.

„Draugcf gegužinė
Pati linksmiausia
vasaros šventė
Čikagoje —
„Draugo* gegužinei
Be visų linksmybių, vyks ir
laimėjimų traukimas.
Pripildykite mūsų laimės
šulinį — smagu bus iš jo
semti ir neišsemti!
Ačiū už laimikius, kuriuos
atnešė:
Aldona Slunskienė,
Bronė ir Viktoras

Motušiai,
Masilioniai,
OnaNorvilienė,
Sigita ir Anatolijus
Siutai,
S t a s y s Žilevičius,
Emiląja ir Augustas
Pretkeliai,
R e y ir Irena Masiliūnai,
Viktoras Jautokas,
S t s e Rudokienė,
Verneris Balandis,
Stefanija J e l i o n i e n ė ,
Aldona i r Vitalius
Lekeckai,
Eglė Paulikienė.

1999 m. PASAULIO LIETUVIŲ
CENTRUI AUKOJO:
Tęsinys iš liepos 21 d., penktadienio
$40 Joseph Adomaitis, Jonas ir Albina Butvilą, Agota
Reiskis Dancy, Henry Gailiūnas, Jurgis Gimbutas, O. Julija
Gylys, Frank Kozak, Praurima ir Teisutis Murinas, Alfonsas
ir Regina Petrutis, Neringa Raila, Alei ir Aldona Rukuiia,
Eugene ir Irena Slavinskas, Vytenis J. ir Sofija Statkus,
Antanas ir Apolonia Tuskenis, Maria Valiukevičius, William
Yudiskas, Juozas ir Sigutė Žemaitis, Edward V. Zunaris;
$35 Dalia N. Armonas, Mrs. Marija Arštikyg, Edward ir
Genovaitė Baranauskas, Rich ir Taiyda Chiapetta, Petronelle
Cicėnas, Rapolas Krasauskas, Jurgis Likanderia, Victor ir
Leokadia Milukas, Ray ir Dana Norvaišas, Algis ir Jura
Norvilas, Vacys ir Viktorija Šaulys;
$30 Vytautas ir Nelė Apeikis, Albert E. Balilonis, Liubinas
Bichnevičius, Vincas Butvydas, Vladas ir Beatriče Cyvas,
Anne Fantozzi, Mr. Napoleon G. Garshva, Mrs. Josephine
Gray, Aldcna ir Gedas Grinis, Zigmas Grybinas, J o h n
Janikas, Brute Jasaitis, Leonas ir Stasė Kankus, John ir
Salvinija Ktrnaghan, Vytautas Kondrotaa, Joseph Kučinskas,
Anzelmo ir Agnės Kudulis, Algis Liepinaitis, C. Luecke, Tony
Macevičius Charles Nardini, Liucija Paulavičius, Charles H.
Sanders, Izabelė Stončius, Algimantas ir Dalia Urbutis,
Juozas ir S *utė Užupis, Maria Visgirdą, Jean Warren, Mary
Wysocki, N iolė Žalnieraitis, Vytautas ir Stasė Žemaitis;
$25 Alcyzas ir Ramutė Aidis, Vytautas Anonis, Mr.
Benedict A-onavičius, Mr. David Aukštikalnis, Mr. William
Backus, Če lovas ir Daiva Bakšys, Laima Baltrėnas, Andrius
Baltrušaitis, Danguolė ir Eugenijus Bartkus, Petras ir Rita
Bernotavi.ius, F. J. Bobbin, Rudolph ir Adelė B r a t t ,
Gediminas Brazaitis, Petras ir Emilia Brizgys, Alfonsas
Budriūnas Joseph ir Irma Bukis, Frances Bumila, William
G. Burimauskas, Alice K Chiora, Ms. Alice Chiorra, Robert
Damašauskas, David ir Irene Dearstyne, Dorothy Degennaro,
Vince Dere čius, Jammes ir Ann Druetzler, Charles Duoba,
Danutė Garįjonkus, Vida S. Grayson, George Gudauskas, Jr.,
George ir Veronika Janušaitis, Vacys Jocys, Julius Karsas,
Aleksas ir Sofija Kikilas, Česlovas Kiliulis, Jonas Khvecka,,
Gytis ir Monika Krikščiūnas, Severinas ir Lucia Krutulis,
Antanas ir Teresė Kucys, Frances Laurence, Alice Lever, Algis
ir Elena Lieponis, A Markelis, Vytautas A. Mažeika, Mykolas
ir Elena Naujokaitis, Ray ir Eglė Novak, James ir Cristine
Ouellette, Regina Padleckas, kun. Vytautas Palubinskas,
Marija ir Henry Paškevičius, Stephen Paukštys, Adele Puleo,
Romas ir ida Račiūnas, Z. Raulinaitis, Vita Rugienius,
Bernard S. lonis, Bronius Silionas, A. ir J. Simutis, Aldona
Šmulkštys. Adelė M. Swanson, Paricia Trowbridge, Alfonsas
Tumas, Epiė Turuta, Narimantas Udrys, A. Vaivada, J.
Valiušaitis, Vladas Varneckas, Petras ir Irene Vėbra,
Antoinette Viržintas, Raymond Vitaitis, John E. Waylonis,
Dolores WiI on, Algis Zaparackas, Vladas ir Julie Žukauskas;
$20 Robf rt M. Aleknas, Tadas Aleksonis, Jack ir Nida Alex,
Joseph ir R. se Aliosius, Stasys Ališius, Alfonse Alkas, Kęstutis
ir Shirley Ambutas, Alg T. Antanaitis, J. Antanite, Albin ir
Birutė Apanavičius, Vincas ir Linas Apanius, Edmund ir
Elena Arbas, Mr. Vladas Audėnas, Victor ir Marcelis Augus,
Vytautas ir Natalija Aukštuolis, Juozas ir Stasė Bacevičius,
Cas. Baczmskas, Vaidotas J. Baipšys, Mrs. AureHja Bslaiaitis,
Adolph Bali anas, Zita Baltramonas, Joseph ir Lilisn Bannon,
Ilona Baranauskas, Mrs. Ona Barauskas, Kazys ir Valeria
Barmus, Mr. ir Mrs. Albert Bartkus, Charles Bartulis, Mr. ir
Mrs. A. ir I > Basiulis, Kazys Beleckis, dr. Antanas Belickas,

Adolphe Bernotas, J. Bernotas, Vida ir Robert Bertels,
Kristina Biliūnas, Ronald ir Ruth Bill, Mr. ir Mrs. Elmer
Blunk, Bernardas Brazdžionis, Vincas Briedaitis, Joseph ir
Aldona Brizgys, Kostas ir Karolina Bružas, Algimantas ir
Birutė Bublys, Stasė Bublys, Kostas ir Donata Burba, Mrs.
Daba Butėnas, Kazys Butkus, Jonas Butvilą, Isabel Cryer,'
Algis D a m i j o n a i t i s , Joseph D a u p a r a s , Helen Dawley,
D a u m a n a t a s ir Jadvyga Dikinis, Rimantas ir Danutė
Dirvoms, Mr. P. Domenas, Joseph M. Du gan, Stasys Eiva,
Nemyra Enck, Viktoras Endrijonas, Mr. P. Ezerskis, Fred Foy,
Antanas Gavelis, Vytautas Gavelis, John ir Helen Gedgaudas,
Leo Gedvilas, Amelia Gelbudas, Alfonsas Gercys, Mr. ir Mrs.
Giedraitis, Angelo ir Albina Gizzarelli, Claudia Gonzales,
George A. Gregas, Raimundas Grigaliūnas, Mrs. Juozas
Grina, dr. Arnoldas Grusnys, Vytautas Grybauskas, Jeremiah
ir Genevieve Hannigan, V. J. Hill, John ir Elizabeth Indriūnas,
R. Jakas, Julius Jakutis, V. Janonis, Vytautas Janulaitis, Mr.
Alphonse J a r u s , Elena Jasaitis, Mr. ir Mrs. Leopoldas
Jeselskis, Bruno Jasevičius, Mečys Javas, Sophie Ješūnas,
Bogdan ir Salome Jonic, Aldona Juozevičius, Leonas ir Ann
Marie Juraitis, Ona Juraitis, Ed. Jurjonas, Jonas ir Vincentina
Jurkūnas, Mr. ir Mrs. M. Kairys, Thomas Kapačinskas,
Maksūninas Karaška, Bronė Karaškienė, Tony Kasinskas,
Alex Kasperas, Jogn ir Liliana Kašubą, Mrs. Genovaitė
Kaufmanas, Jaras ir Aldona Kavaliūnas, Vincas Kazakaitis,
Alezandra Kazickas, Ona Kearn, Leonarda Kilikonis, Ray
Kinderis, Stasys Kircinas, Lina Kisielius, Vaclovas ir Adelheid
Kiukys, Walter Kleponis, Petras ir Jadvyga Kliorys, Henry ir
Pranie Kologe, Balys Kondratas, A. ir S. Kontvis, Helen
Kopack, Bronius Krokys, Viktoras ir Regina Kučas, Joseph ir
Florentina Kuncaitis, Bronė Kuodis, Vytas Kupcikevičius,
Aksenija ir Bronius Kuras, Josephine Lapinskas, J. A.
Levonas, Algimantas ir Danutė Liaugaudas, Kazys ir Mėta
Linkus, Julius ir Birutė Lintakas, Albina Lipčienė, East St.
Louis Chapter Lithuanian American Community, Juozas ir
Valerija Ližaitis, Alfonsas Lukas, George Lukesh, Bronius ir
Aldona Maciukecičiu8, Virginija Majauskas, Irene Maladra,
Edward J. Mankus, Bronius Markeliūnas, Helen Martinkus.Victor G. Mathieu, Jonas ir Dalia Maurukas, Michael ir
Therese Messuck, Genovaitė ir Bronius Mickevičius, Paulius
Mickus, Tadas Mickus, Dennis A. Migliore, Jurgis ir Regina
Mikaila, V.L. Mileris, Veronika ir Rimvydas Miliūnas, Anatole
ir Danutė Milūnas, Everett P. Misūnas, Edmund Mitchell,
Anthony Mixcus, Petras ir Raminta Molis, Motekaitis, John
Motiejūnas, Msgr. D. Mozeris, Mary C. Murphy, Jonas ir
Birutė Nahs, B. G. Narbutas, Pranas ir Gintra Naris, Kostas
Nenortas, Robert ir Lynda Nevulis, Edmund ir Krystyna
Nittka, Angeline CMeara, L.ir I. Oksas, Stasė Olšauskas,
Guntis ir Rūta Ozers, Petras Pagojus, Leonora Paketuris.V
Palčiauskas, Bronius Paliulis, Edward ir Dolores Palusis,
Raymond ir Daiva Panaras, Frank Paran, Alfonsas ir Vlada
Pargauskas, Annalee Paulis, Frank Pavilon, K. ir M.Paiemėnas, Rūta Penkiūnas, Emma Petraitis, Stasys Petra
vičius, Vladas ir Valeria Plepys, Bernice Pocius, Zina Pocius,
Juozas ir Irena Polikaitis, Ann Prims, John Puodtunas,
Vidmantas ir Maria Raišys, Rimantas Ramanauskas, Ona
Ramas, Polius Raslavičius, Stanley Rastutis, Balys Raugas,
Algis ir Irena Regis, Albert Remavich, Albinas ir Gražina
Reškevičhis, Alfred Riccomi, Motiejus ir Aldona Rimas, Frank
Rockaitis, Daine ir David Rosenbacher, Andrew Rozger, John
E. Rutkauskas, Aušrelė T. Sakalas, Vanda Sakalauskas, Jonas
ir Laima šalčius, Frank Samanas, Aldona Sandargas, Justas
ir Rasa Sarauskas, A l e i Šatas, M. Saulis, Antanas Sereika,
C. Sgambelluri, J. Sherman, Bronė Sunkus, Vytautas Sinkus,
Emil Sinkys, Julius Širka, Edward ir Jane Sisas, V. Skladaitis,
Skobeika, Bronius J. Skrabulis, Ronald Slavėnas, Aleksas
Smilga, Marius ir Katryna Sodonis, Bertha Stashinsky, Algert
S t e p o n a i t i s , Irena S u š i n s k a s , R e g i n a Taunys, Sophie
Timbrook, Julia Troiano, G. Turkula, Vitalis ir Modesta
Umbrasas, Juozas Vaineikis, Feliksas ir Agota Valaitis, R.P.
Valaitis, J. ir M. Valiukevičius, Vytautas Vanagas, Nijolė
Vardys, K. Vasaitis, Sofija Vėbras, Matt ir Philomene Vilutis,
Raymond Vizgirda, Wehbring, R. Witt, R. Wright, Gerald
Yuknavage, Algimantas Žemaitaitis, Albina Zook, Allan ir
Regina Žvinakis;
$15 Izabelė Adomaitis, Anthony ir Barbara Base, Joana
Dailide, Eleanor C. Gauvin, Frances Ivanauskas, Leonard
Kapochus, A. ir S. Nyerges, J. Panavas, V. Petravičius, .Pipirų
ratelis";
$ 1 0 M. Abromaitis, Algirdas Ambrose, John Ambrose,
Victoria Augustine, Rima Aukštikalnis Cibas, Kazys ir Birutė
Bačanskas, Eugenijus ir Rima Balčiūnas, Pranas Baltakis,
Marian L. Bartkus, Eve Bates, Alg ir M. Boreišis, Aldona
Buntinas, Algis B u t k u s , Anthonia Česnavičius, Sylvia
Cherosky, Violeta Fabianovich, Charles Gwazdauskas, Connie
Hanretty, Mrs. George Hart, Adeline G. Honig, Povilas
Jankauskas, Aldona Jonynas, Aleksandras ir Ona Keniausis,
Marjorie Klickna, Arnold ir Rūta Končius, Anthony Kveselis,
Izabelle Laucka, John Matulis, Jonas ir Ona Motiejūnas,
Jonas Navickas, Walter Nemunis, Ron Nowodzelski, William
ir Elizabeth Olevich, Sophie Palionis, P. Palub, Adelė Plona,
Elda Plungė, John Polikaitis, St. Riekutė, John J. Shaw, Helen
Skornik, J. Stanievich, Julius Staniškis, Witt Thomas, Ernest
ir Margaret Towers, Danutė Uogintas, Julija Vailokaitis,
Walter A. Virbick, Florence A. Zaleskas;
$ 8 Richard A. Urnezis;
$7 Mr. Jonas Antanavičius, Mr. Vytautas Golis, K Rhods,
Valeria Wolf;
$ 6 John ir Nijolė Izokaitis, Emily Jonės, William Kolicius,
Rita Kupris, Juozas Kviklys, Dan Liutikas, Anastazija
Mackus, Peter Narutis, A n t a n a s ir Emilija Paužuolis,
Vytautas ir Teresita Petravičius, W. M. Seipel, B. Staknis,
Laima Tvarkunas, Anthony M. Vaitekūnas, Bronius Voveris,
Albert ir Blanche Yackabonis, Vytautas Zalatorius;
$8 Helen Sinclair.
V i s i e m s P L C r ė m ė j a m s n u o š i r d ž i a i dėkoja ir t u o
p a č i u a t s i p r a š o u i p a v ė l u o t ą a u k ų paskelbimą
Pasaulio Lietuviu centras
14911 127th S t r e e t
L e m o n t , IL 60439

