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Mažinant paSto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
vaikų, su kuriais dirbo moky
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
Užpraeitą pavasarį iš St. būtų geros ir kurioje virtuvėje.
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Pagalvojau, kur jie dės? Ir
tojai, amžiaus grupes. Čia irgi
Margaret Mercy ligoninės,
štai
—
atjungtas
vanduo,
elek
akcentuotas
„ne
idėjos,
bet
gy
DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto
Hammond, Indiana, LML bu
metams
Vi metų 3 mėn.
vybės perdavimas". Pasak se
vo apdovanota nepaprastai ge tra, tik kraukis ir vežkis.
JAV
$95.00
$5500
$35.00
minaro vedėjų, ryšį su Vieš
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00
$60.00
$40.00
rais, brangiais aparatais, Kar Sudėjome visas dalis į vieną
Tik šeštadienio laida:
pačiu per vidinę maldą gali
diochirurguos
reikmenimis, vietą, galės ten prisitaikyti.
JAV
$55.00
$40.00
$30.00
nes keitė kardiochirurgą, apa Sesuo Silvaria sakė, jų vertė Pranė Šlutiene (iš kairės); ses. Salvaria ir Zita E w e n St. Margaret Mercy atrasti labai maži, 3-4 metų
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
amžiaus vaikai. 3-5 metų
Užsakam i Lietuvą:
ratūra nephrologijos ligų tyri 26,000 dolerių. Visai mažai ligoninėje , kuri skyrė Lietuvos ligoninėms naudingos ; rang08.
(Air cargo)
$100.00
$55.00
amžiaus vaikai yra labai
mams, dializės aparatais, naudotos, labai gerame sto
Tik šeštadienio laida
$55.00
vyje.
Išsiuntėm,
nežinodami
imlūs,
juos
lengva
nuteikti
na
pirštinėmis, švirkštais, kate
Užsakant i užsieni
grinėtinam klausimui. Tačiau
oro pairu
$500.00
$250.00
teriais ir daug kitų gydymui kur pateks. Dr. Ona GrimaTik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
lauskienė,
kuri
savanoriškai
suprasti
vaizdingus
Jėzaus
reikmenų, kuriuos galėjome
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokitnė
evangelinius palyginimus jie
paskirstyti visiems, kur tik prižiūrėjo LML siuntas, yra
Administratorius - Valentinas Krumplis
dar nepajėgūs, nes viską prii
daiktai buvo reikalingi. Kitos labai gerai susipažinusi ir su
Moderatorius - kuru Viktoras Rimšelis
teisinės
ir
psichiatrijos
medici
ma
pernelyg
tiesiogiai.
Tuo
dėžės net ir nebuvo atidary
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 4 JO, šeštadieniais nedirba.
tarpu 7-9 metų amžiaus vai
tos, vadinasi, daiktai nauji. na, paskyrė Valstybinės teisės
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4 00, šeštadieniais nedirba.
medicinos
tarnybai.
Štai
padė
kai linkę imtis veiklos, yra
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
Pas mus yra ilgi sąrašai pra
gavus prašymą M nors skelbti
kos
laiškas:
judrus,
jau
gali
vertinti
savo
šymų, kuriuos surenkame, ap
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsniu,
poelgius moralės požiūriu. Šio
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopija;.
silankant Lietuvoje arba at „Norime pareikšti nuošir
amžiaus vaikus derėtų supa
siunčiama paštu bei telefaksu. džią padėką už Jūsų suteiktą
žindinti su Jėzaus išgydymais,
Ne visada galime išpildyti no paramą Lietuvos Valstybinei
pagarbiai, jėga nesibraunant Karvelis, SJ kalbėjo apie
rus, o kartais gauname tokių teisės medicinos tarnybai.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
ugdyti jų sąžinę.
daiktų, kurių jie visai ne Lietuvos Sveikatos apsaugos
šeimoms aktualius lytinio gy KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kezie Ave.
prašė, bet tikrai reikalingi. ministerijos Labdaros priėmi
Panevėžio katechetikos cen venimo aspektus, akcentavo
Chicago, IL 60652
Net ir baldai, likę nuo soviet mo komisija iš Jūsų atsiųstos
sakramentų
tras yra parengęs laipsniškos bendruomeninį
K
a
b
. tel. 7 7 3 - 471-3300
mečio, jau suplyšę nuo naudo labdaros siuntos skyrė mūsų
katechezės bei dvasinio gyve teikimo pobūdį. Stovyklą pra
St.
Margaret
Mercy
ligonines
dovanotos
metalinės
spintelės
puikiai
tiko
jimo, bet nėra pinigų juos pa tarnybai metalinių spintelių,
nimo ugdymo programą pagal turtino ir ekumeninė patirtis
keisti ar aptraukti. Kol eko kiek anksčiau esame gavę Vilniaus lavoninės pirmojoje sekcijinėje.
Noelle le Duc metodiką, skirtą — pasidalyti patirtimi apie
DR. JOVITA KERELIS
nomika pasikeis, vargiai ma vežimėlių ligonių pervežimui,
ugdyti pradinių klasių moki Šeimą, maldą, evangelizaciją
DANTLĮ G Y D Y T O J A
tysime, ypač ligoninėse, dras taip pat nemaža higieninių ir
nius bei papildomai rengti Su buvo pakviesti kitų krikš 9625 S.79tfi Ava.. HJckory Hito, IL
tiškų pasikeitimų. Juk mes skalbimo priemonių. Visa tai
sitaikymo ir Eucharistijos sak čioniškųjų bendruomenių at
T e l . (708) 596-8101
žinome ir matome, kad ne- labai pravartu mūsų sun
ramentams. Panevėžio kate stovai. Visą stovyklavimo lai
Valandos pagal susitarimą
siunčiam naujų daiktų, bet kiame kasdieniniame darbe,
chetikos centro vedėja Zita ką vyko nepertraukiama Šven
Amerikoje vyksta amortizaci kadangi normaliam tarnybos
Tručionienė, nusakydama pa čiausiojo Sakramento adoraci
ARASZUOBĄUD.
ja, dovanojami daiktai yra funkcionavimui skiriamų val
grindini šio seminaro tikslą, ja.
TARPTAUTINIS
„MAŽŲJV
INDRĖ
RUDAITIS, O.O.
nurašomi, dažnai gerina ir stybės lėšų nepakanka.
sakė, jog norėta 4 katechezę
Pakutuvėnų šeimų stovyklai
AKILI LIGOS - CHIRURGIJA
KATECHETĖS"
SEMINARAS
gražina ligonines, tai tie kei
įlieti daugiau gyvybės". Anot vadovavusi KPJT prezidentė
1020 E.OgOen Ave., SuXe 310
Dar kartą Jums ačiū už pa
Naperville. IL 60563
čiami baldai yra daug geresni
tėvo
B.
Caule,
būtina
gerai
PAŽAISLYJE
Rūta
Domarkaitė
bažnyčios
ramą. Norime pakviesti Jūsų
T e l . (630)527-0090
nei ką turi kai kurios ligo
atstovus susipažinti su mūsų
Liepos 21-25 d. Pažaislio Perre d' Ornell, kun. Benoit išmanyti ne tik paauglių psi- žinioms" sakė, kad mintis su
3825 HigrOand Ave..
ninės Lietuvoje, ypač nusk
Tomer 1,3uite3C
Tarnybos darbu, apsilankyti vienuolyne vykusiam kate- Caule, Noelle le Duc, Anne- chologtfą, bet ir jų interesus, rengti stovyklą šeimoms kilo
riaustuose rajonuose. Galiu
Domam Grove. h. 60515
pernai,
suvokus,
kad
Bažny
Vilniaus lavoninėje ir kituose chetų seminarui vadovavo Marie le Bourhis, Marie- madas, muziką, grupės sansakyti, tas pats yra ir didelėse
Tel. (630)436-0120
padaliniuose, ir įsitikinti, jog Prancūzijos Notre Dame de Therese Rineu, Emanuelle tykius. Svečias, kuris pats dir- čiai Lietuvoje šiuo metu la-1
miesto ligoninėse.
Jūsų parama tikrai buvo Vie instituto nariai kun. dr. Bonhomma Kai kurie is jų \ ba su skautais, akcentavo ir biausiai trūksta apaštalau DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR PAUL KNEPPER
Lietuvą atvyksta kasmet nuo krikščioniškųjų
organizacijų jančių vyrų ir gerų šeimų.
St. Margaret Mercy vienuo mums reikalinga. Kad tikrai — — — — — — — —
Tiek
pernykštę,
tiek
šiemetinę
AKIU. LIGOS • CHIRURGIJA
taip
yra,
mes
norime
pailius
tinis,
net
ir
pensininko,
dar1992
metų.
Šis
seminaras
nuo
reikšme.
Seminaro
pabaigoje
lės valdo keturias ligonines.
188 E. Supertor, SuMa 402
Keitė ypatingus, tik psichia truoti ir nuotraukomis, kurias bas stiprina širdį, smegenis, ankstesniųjų skyrėsi darbo kun. P. d'Ornell pakvietė vi- stovyklas lėšomis parėmė Kul
Valandos pagal susitarimą
tūros
ministerija.
trinėse ligoninės skyriuose siunčiame su šiuo padėkos tirpdo kūno riebalus, stiprina tvarka, dalyvių skaičiumi ir sus dalyvauti jo įšventimo į
Tel. 312-337-1286
Tuo pačiu metu Pakutukūno atsparumą-imunitetą ir trukme. Tai buvo pirmasis vyskupus iškilmėse, kurios
pritaikytus, suolus, kėdes ir laišku.
UNASSIDRYS.M.D.
prof. Antanas Garmus tuomi tolina vėžį^ Dabar jau tarptautinis katechetų semi- spalio 10 dieną įvyks Pa vėnuose veikė ir gobelenų au
baldus. Baldai tokie, kurie yra
Akių ligos / Chirugija
dimo stovykla. Dar vieną sto
Generalinis direktorius" žinomą, kad darbas-mankšta naras Lietuvoje. Be lietuvių ryžiuje. BZ, 1997, Nr. 15
gan sunkūs, du žmonės nepa
9830 S.Ridgeland Ave.
net 40-čia procentų sumažina jame dalyvavo nemažas būrys
vyklą KPJT surengė Salan
kels. Yra be siūlų, kad ne
Chicago Ridge, IL 60415
tuose, kurioje dalyvavo apie
Tai taip LML gauna dovanų krūties vėžio pavojų. Aišku, ir vengrų, latvių, taip pat
galėtų panaudoti depresijos
ŠEIMŲ STOVYKLA
TeL 706-63*6622
50 vaikų bei jaunuolių iš Kapaveiktas ligonis pasikorimui. iš įvairių vietovių. Nors tu į kitas vietas betykantį vėžį prancūzų tikybos mokytojų —
PAKUTUVĖNUOSE
4149 W. 63rd. St.
liaučių srities. Kretingos pran
Jų buvo netoli 100. Paskirsty rime, kur apmoka mūsų siun darbas nušalina
iš viso per 150 asmenų. Semi
TeL 773-735-7709
ta per psichiatrines ligonines tas, bet nemažos ir išlaidos.
naro iniciatorė — Tarpdiecezi- Liepos 18-27 d. Pakutuvė- ciškoniškojo jaunimo tarnyba,
Šių metų
mediciniškoje
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
Lietuvoje. Buvo nemažai viso Raštinių, telefono ir telefakso
nio katechetikos centro vedėja nuošė (Plungės raj.) Kretingos kurią sudaro 70 narių, buvo
kių kitų aparatų, kuriuos jie išlaidos — didingos. Dirba tik spaudoje („The New England s. Birutė Briliūtė, vienas iš pa- pranciškoniškojo jaunimo tar- įsteigta 1995 m. pavasarį. 4847 W. 103 St, Oak Lmvn, IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
patys pritaikė prie veikimo daliniu (20 vai.) apmokama Journal of Medicine", May 1, grindinių renginio organizato- nyba antrą kartą surengė sto Birželio 15-22 d. Varėnos ra diplomu,
lietuviams sutvarkys dantis
1997)
paskelbti
apie
su
25,624
Lietuvoje. Buvo net 5 chirurgi administratorė, bet ir jai susi
jone KPJT organizavo preven
rių
—
Panevėžio
katechetikos
vykią
šeimoms,
sužadėtiuž
prieinamą
kainą. Pacientai
niai stalai su visais priedais, daro daugiau valandų. Visi moterimis daugiau kaip 13 centras. Seminarui rengtasi iš niams, vienišoms motinoms. cinę stovyklą sunkiai au
priimami absoliučiai punktualiai.
buvo ausies tikrinimui bebal- kiti yra neapmokami labdaros metų atliktų tyrimų duome anksto: kiekvienos vyskupijos §į a įg m e tais buvo pasirinkta klėjamiems paaugliams. Jau
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel.708-422-8280
sinė kamera ir ilgas susirinki savanoriai. Steigėjų yra, kur nys. Jie nurodo, kad net 37 katechetikos centro atstovai ^ n ^ „geimą — tikėjimo ir penkeri metai vyksta vadina
mams ąžuolinis stalas su 12 dirba aštuntus metus. Vieną proc. sumažėjo krūtyse vėžio dalyvaudavo pasirengimo su- evangelizacijos bendruomenė", mosios Kalvarijos stovyklos,
aukštų, dirbtine oda aptrauk kartą į metus ruošiame gan pavojus toms moterims, ku sitikimuose Kauno arkivysku- Palapinėse gyvenę stovyklau- kurių dalyviai pėsčiomis ke
DR.LPETREMIS
darbavositų, kėdžių. Visos dovanos, už iškilmingą pokylį nepaprastai rios vidutiniai
DANTŲ GYDYTOJA
liauja
į
Žemaičių
Kalvariją.
pijos
katechetikos
centre.
tojai,
kurių
buvo
apie
260,
9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hilla, IL
pildė tris 52 pėdų talpintuvus. įdomiose vietose, kad tik pri- mankštinosi bent 4 valandas
Šiemet
KPJT
organizuotoje
Seminaro
vedėjai
ypač
akdrauge
meldėsi,
klausėsi
pas1 mylia į vakarus nuo Harlėm Ave.
trauktumėm dalyvius. Pokylis savaitėje.
Vertė: per 300,000 dolerių.
Kodėf darbas taip atbaidė c * n t a v 0 " į į " ! reik*"* * * * k " t ų bei liudijimų, dalijosi Kalvarijos stovykloje dalyvavo
Tel. (708)598-4056
yra
vienintelis
LML
lėšų
telki
apie 100 žmonių. Rengiantis
Tarp visko buvo dar prie
Valandos
pagal susitarimą
chezeje.
Priešpiet
vykdavo
tepatirtimi,
kūrybingai
vakarovėžį,
galima
įvairiai
galvoti,
grindų pritvirtintos nerūdy- mo vakaras. Šiemet jis pava bet atrodo, kad darbas tvarkė orinės kun. B. Caule bei kun. j 0 > Susitaikinimo ir atgimimo vyskupo E. Bartulio ingresui,
jančio plieno spintelės. Imti. dintas „Vilties vėjų" vardu ir gamybą estrogeno ir progeste dr. Pierre d' Ornell paskaitos, kelionėje konferencijomis, pa- KPJT organizavo evangeliza
DR. AS. GLEVECKAS
ar neimti, tai didelis klausi įvyks spalio 4 dieną, JSpirit of rono, kurių gausumas yra Pastarasis prelegentas yra mokslais ir užtarimo malda cijos dienas Šiauliuose.
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
mas, nes jų paėmimas parei Chicago" laive. Vietas galime
SPECIALYBĖ - AKIU L I G O S
BŽ, 1997, Nr. 15
Paryžiaus kunigų seminarijos dalyvius lydėjo stovyklos dvavėžiui malonumas.
3900 W.9S S t Tel. 708-422-0101
kalautų daug darbo. Bet kaip rezervuoti pas Marytę NeTai kodėl dabar mums rektorius ir neseniai nomi- gmjg vadovas kun. Gediminas
Valandos pagal susitarimą
būtų reikalinga! Vienuolė se mickienę tel.: 708-442-8297.
PASKIRTAS NAUJAS
darbą prakeikimu laikyti, ka nuotasis Paryžiaus vyskupas Numgaudis, OFM, kuriam talPirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr 12:30-3v.p.p.
Dalis
bilieto
kainos
yra
nura
suo Silvaria sakė, kad jos dar
NUNCIJUS LIETUVAI
trec\ uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p.
ordinaras. Paskaitų metu įmo kunigai pranciškonai Asbuotojai išardys, jei mes no šoma nuo federalinių mokes da mes visi ir visos privalome stengtasi atskleisti maldos tyus Kungys ir Aurelijus Gripenktad ir seitad 9 v r. -12 v.p.p.
jį įsimylėti?
rime. Kaip nenorėti, net ir čių.
slėpinį per gyvojo Dievo pajau- d m paskaitas skaitė kun. Vi Apaštalinė nunciatūra Lie
EDMUNDAS MZMAS, M.D..S.C.
Mūsų d r a u g a i
rimą, buvimo Dieve potyrį, at- das Karvelis, SJ, kun. Renal- tuvoje pranešė, kad liepos 9 d. Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
antioksidantai
BE VĖŽIO GYVENIMAS
sivėrimą Šventajai Dvasiai das Reivytis ir Vilniaus uni- 13 vai. Vatikano spaudos sa
Kalbame lietuviškai
Ketvirtas būdas, saugantis Pasak kun. B. Caule, kate- versiteto Religijos studijų ir lėje buvo paskelbta, jog Jo 6187 S. Archer Ave (prie Austin)
Tel. 773-585-7756
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
vėžio, ypač krūtyje, aišku, vy chizacijos metu vaikai visada tyrimų centro bendradarbis Šventenybė Jonas Paulius II
Valandos pagal susitarimą
Iš ketveriopos nuo vėžio, tokio aliejaus 2-3 šaukštų die rams prostatoje,
**.«,,<- yra
, . « Bgausus
-uOUO turėtų skirti dėmesį savo pro- Arūnas Peškaitis. Stovyklą paskyrė arkivyskupą Erwin
ypač nuo krūtyje ir prostatoje noje, o daugiau augalinio alie valgymas antioksidantų, kurie tin be, ™ n t i m s , Šventajam aptarnauti padėjo Pakutu- Josef Ender naujuoju apašta
DR. ALGIS PAUUUS
jo apsaugos jau su dviem susi jaus gaukime iš vaisių, dar vėžį naikina jo užuomazgoje. ^ ^
- T a c i a u ** t l k P 8 ™ " venų Susitaikinimo sodyboje liškuoju nuncijumi Lietuvai,
ORTOPEDINĖS L I G O S
Latvijai
ir
Estijai.
pažinome, kad mums reikia žovių, grūdų ir ankštinių au Antioksidantai yra vitaminai giamasis darbas — taip pras- gyvenantys atsiskyrėliai", jau
CHIRURGIJA
Arkivyskupas
Erwin
Josef
meji
broliai
pranciškonai,
galų,
kurie
turi
sveikų
augalų
valgyti vaisius-daržoves iki 9
A, C. E ir beta karotinas, ku- kaidrinamas kelias tikėjimui",
1185
Dundee
Ave.. Elgin, IL 60120
kartų per dieną. įskaitant ir aliejų ir saugo žmogų nuo ris iš morkų gaunamas. Valgy- — tvirtino jis. Kun. dr. P. skautai, stovyklaujančius vai Ender gimė 1937 m. rugėsjo 7
Tai. (708)742-0255
gausų, iš sojos pupelių paga vėžio.
darni gausiai vaisius ir dar- d'Ornell stengėsi atsakyti į kus globojo merginos iš Palan d. Steingrinde, Vokietijoje.
Valandos pagal susitarimą
1965 m spalio 10 d. buvo
mintą, maistą. Taip pat jau
Trečia nuo vėžio apsauga žoves, mes tų prieš vėžį vaistų „amžinąjį" klausimą „Kas yra gos.
Stovyklos konferencijose įšventintas kunigu ir inkaržinome, kad stambmenos-sėpakankamai gausime. Jie sau- žmogus?", kas daro žmogų tik— tinginystės
kalbėta
apie evangelinį atsi dinuotas Miunsterio vyskupi
lenos 'fiber) ir kopūstinės dar
go žmogų nuo vėžio, naikinda- ru žmogumi, sukurtą pagal
užsmaugimas
naujinimą,
siejant jį su san joje. Įgijo teologijos daktaro
1990 m. liepos 15 d. buvo
žovės yra vėžio priešai. Tai
mi „laisvuosius radikalus" Dievo paveikslą ir atpirktu
tuokos ir šeimos problemati laipsnį. Nuo 1970 m. rugpjūčio paskirtas apaštališkuoju pa
pirma nuo vėžio apsauga — Visa mediciniška spauda yra (free radicals), kurie yra vėžio Dievo Sūnaus auka.
pakartotinai pilna apie darbo- pradininkai.
tik naudokimės jąja.
Seminaro pradžios iškilmėse ka. Arūnas Peškaitis apibrėžė 10 d. pradėjo darbą Šventojo siuntiniu Raudonosios Jūros
Antroji apsauga nuo vėžio mankštos naudą kiekvienam
Tai štai ta ketveriopa nuo dalyvavo Panevėžio vyskupas asmens ir bendravimo sąvo Sosto diplomatinėje tarnyboje, regionui, vėliau, apaštališkuo
yra gyvuliniams riebalams sa ir kiekvienai. Gaila, kad dar vėžio apsauga kiekvienam ir Juozas Preikšas, liepos 23 kas, aptarė naujuosius religi dirbo Vatikano Valstybės sek ju pronuncijumi Sudanui ir
vo virtuvės durų užtrenkimas per daug mūsiškių yra akli ir kiekvienai visai nesunkiai dieną seminaro dalyvius ap- nius judėjimus kaip būdingą retoriate. Be gimtosios vokie apaštališkuoju pasiuntiniu So
ir langų uždarymas, kad jie ir kurti tokiai ne tik nuo vėžio prieinama. Tik keiskime savo lankė Vilniaus arkivyskupas laiko VeiŠkinį, atskleidė dvasi čių kalbos arkivyskupas Er- maliui. Jis yra titulinis Nomipro juos neįlįstų ir mums apsaugai, bet ir savo širdies ir apsileidimą į darbštumą ir Audrys Juozas Bačkis bei nio gyvenimo tendenerjas, pa win Josef Ender kalba ita dijos arkivyskupas.
smegenų paguodai.
BŽ, 1997, Nr. 13-14
vėžio neprišauktų.
mums vėžys nebus taip bai- Kauno arkivyskupas Sigitas niekinančias kryžių ir žlug liškai, angliškai ir prancū
Mat
reguliarus,
kad
ir
viduŽmogui pakanka alyvų ar kisus. Sėkmės.
Tamkevičius, kurie drauge su dančias asmenį. Kun. Vidas ziškai.
t

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. rugsėjo mėn. 23 d.

DRAUGAS

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
LITHUANIAN MERCY LIFT IR
DOVANOS

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

