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•Iš ateitininkų gyvenimo
(p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Iš dienraščio ,,Draugas”
istorijos (p. 4)
•Moteriškiausia moteris
pasaulyje (p. 5)
•Renginių kalendorius
(p. 7)
•Apgavystės smulkaus vers-
lo atžvilgiu (p. 8)
•Laisvalaikiui – kryžiažodis
(p. 9)
•Daktaro Kripštuko pėdo-
mis (p. 10)

Išeivijos mokslininkams
paskirtos garbingos premijos

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS)
– Karinio konflikto Gruzijoje ir šiuo
metu susiklosčiusios tarptautinės
padėties akivaizdoje turėtų vykti JAV
ir Baltijos šalių pasitarimai dėl pasta-
rųjų strateginio saugumo, mano Sei-
mo narys Emanuelis Zingeris. Tokį
raginimą E. Zingeris išdėstė savo laiš-
ke JAV Atstovų rūmų pirmininkei
Nancy Pelosi.

Pasak parlamentaro, šių pasitari-

mų juridinis ir įpareigojantis pagrin-
das yra prieš 10 metų pasirašyta Bal-
tijos šalių ir JAV partnerystės sutartis.

,,Šiuo metu tarptautinėje padėty-
je, deja, įžvelgtini dalykai, kurie tie-
siogiai susiję su svarbiausiomis susi-
tarimo saugumo srityje nuostatomis.
Todėl tiek dvišaliai, tiek daugiašaliai
sutarties dalykai, kurie įrašyti į bend-
radarbiavimo saugumo srityje skyrių,
turi pradėti veikti”, – rašoma E. Zin-

gerio laiške.
Baltijos valstybių ir JAV partne-

rystės chartiją 1998 metų sausio 16 d.
Washington pasirašė tuometiniai Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos ir JAV prezi-
dentai Algirdas Brazauskas, Guntis
Ulmanis, Lennart Meri ir Bill Clinton.

Baltijos valstybių vertinimu do-
kumentas atliko reikšmingą vaidme-
nį joms siekiant svarbiausių euroat-
lantinio bendradarbiavimo tikslų.

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (ELTA)
– Penki užsienio lietuviai mokslinin-

kai bus pagerbti už tarptautinės
reikšmės mokslo laimėjimus ir ryšių
su Lietuva stiprinimą. Švietimo ir
mokslo ministerija jiems skyrė 13
tūkst. litų premijas.

Iškiliausius lietuvių išeivijos
mokslininkus atrinko švietimo ir
mokslo ministro įsakymu sudaryta
komisija. Premijoms gauti buvo pa-
siūlyta 16 mokslininkų.

Premija už viso gyvenimo nuo-
pelnus mokslui ir laimėjimus huma-
nitarinių ir socialinių mokslų srityje
skirta filosofui, University of South-
ern California (JAV) profesoriui eme-
ritui dr. Ignui Kęstučiui Skrupskeliui.

Premija už viso gyvenimo nuo-
pelnus mokslui ir laimėjimus fizinių,
biomedicinos ir technologijų mokslų
srityse skirta technologijos ir eduko-
logijos mokslų atstovui, Northern Illi-
nois University (JAV) profesoriui
emeritui dr. Romualdui Kašubai.

Nukelta į 6 psl.

Profesorius dr. Romualdas Kašuba.
ELTA nuotr.

,,Draugystès tiltas” sukvietè
lituanistiniû mokyklû atstovus

Seimo narys kreipèsi î JAV Atstovû rùmus

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (Lietu-
viams.com) –„Draugystės tiltas” –
renginys, kurio gali pavydėti net JAV
lietuviai, turintys senas lituanistinio
švietimo tradicijas ir puikią šios sri-
ties organizaciją. Užgimęs Švedijoje
2005 m., po metų vykęs Arijoje, per-
nai – Vokietijoje, šiemet Europos lie-
tuvių švietimo seminaras atkeliavo į
itin atokų Ispanijos regioną – Almeri-
ją, kuriame gyvena nemažas būrys
mūsų tautiečių.

Kasmet „Draugystės tiltas” ple-
čiasi ir stiprėja: jei pirmaisiais metais
jame dalyvavo 150 dalyvių, tai po me-
tų į Airiją atvyko jau 160, o pernai
Vokietijoje susirinko 175 lituanisti-
niu švietimu besirūpinančių lietuvių.
Rugpjūčio 29–31 d. mažame miestely-
je Aguadulsė netoli Almerijos vyks-
tančiame suvažiavime dalyvių bus
dar daugiau – apie 200.

„Draugystės tiltas” nepakartoja-
mas tuo, jog į jį renkasi ne tik litua-
nistinėse mokyklėlėse dirbantys pe-

dagogai, bet ir vaikai, jų tėveliai, ben-
druomenių vadovai ir Lietuvos am-
basadoriai, o darbas vyksta atskirose
grupėse.

„,Draugystės tiltas” – tai vienin-
telis Europos lietuvių švietimo semi-

naras, jau ketvirtus metus vykstantis
vis kitoje Europos Lietuvių Bend-
ruomenėje. Šio seminaro pagrindinis
tikslas yra spręsti užsienio lietuvių
švietimo klausimus. Šiais metais, be
jau įprastų Nukelta į 6 psl.

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (BNS)
– Dėl atogrąžų audros ,,Gustav” Ka-
ribų jūros salose žuvo mažiausiai 68
žmonės, o JAV meteorologai sako,
kad audra gali virsti pavojingu viesu-
lui ir smogti New Orleans bei Meksi-
kos įlankoje esantiems naftos gavy-
bos įrenginiams.

Audrai ,,Gustav” slenkant per
Karibų jūrą, virš Atlanto vandenyno
susidarė atogrąžų audra ,,Hana”, ku-
rios vėjo greitis siekia 65 km per val.
Pasak JAV nacionalinio viesulų cent-
ro, aštuntoji šių metų Atlanto viesulų
sezono audra gali užklupti Bahamus
ir Florida valstiją.

Penktadienį ,,Gustav” buvo maž-
daug už 55 km į pietvakarius nuo Ja-
maikos sostinės Kingston. Audros vė-
jo greitis siekė 110 km per val., o jam
sustiprėjus iki 119 km per val. ,,Gus-
tav” būtų laikomas viesulu. Pagal
meteorologų spėjimus, taip gali nu-
tikti. Labai tikėtina, kad ,,Gustav”
žemyną pasieks ties JAV pietuose
esančiu New Orleans, kurį prieš tre-
jus metus smarkiai nuniokojo viesu-
las ,,Katrina”.

Louisiana gubernatorius Bobby
Jindal perspėjo New Orleans gyven-
tojus apie jų iškeldinimą. Kaimyni-
nėje Mississippi valstijoje, kuri taip
pat nukentėjo nuo ,,Katrinos”, pas-
kelbta nepaprastoji padėtis.

Iki viesulo galios sustiprėjęs
,,Gustav” antradienį šėlo Haityje, o
dėl jo sukeltų stiprių liūčių saloje žu-
vo mažiausiai 59 žmonės. Dar 8 žuvo
Dominikos Respublikai priklausan-
čioje salos dalyje.

Pernai Ispanijos lietuviai Vokietijoje perėmė įpareigojimą tęsti ,,Draugystės tiltą”.
V. Klimavičienės (Lietuviams.com) nuotr.

Atogrâžû audra
slenka JAV link
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Pradedame
naujus veiklos metus

Kultūros svarba gali būti išreikšta šiais žodžiais: „žmonės
kuria kultūrą, o kultūra kuria žmones”. Šiais laikais kultūrai
teikiama vis didesnė reikšmė.

Kultūra — ateitininkijos ideologinėje deklaracijoje
Kultūros svarbą pastebėjo ateitininkijos tėvas Pranas

Dovydaitis jau XX amžiaus pradžioje. Jis matė, kad ją
pasisavinti ir monopolizuoti stengiasi ypač Dievą ne-
pripažįstantieji, kurie tokiu keliu bando iš visuomenės
išstumti Dievą ir ją palenkti materialistiniams ir sava-
naudiškiems tikslams. Todėl ateitininkijos ideologinėje dek-
laracijoje jis pareiškė: „Kultūra tik tada išteisins savo są-
voką, kuomet ji gamtos srityje padės žmogui atsiekti Dievo
paskirtą tikslą, o tai bus atsiekiama tik tada, kai jos pamate
bus Kristaus tiesa” (Ateitis, l911, nr., 1, p.13). Tad jis ateiti-
ninkams nurodė uždavinį veikti kultūros srityje, dedant jos
pamatan Kristaus tiesą.

Kova už kultūrą tęsiasi. Kova už kultūrą nė kiek
neatslūgo. Iš tiesų, ji pasidarė dar aštresnė šiais laikais
Europoje, Vakarų pasaulyje, Lietuvoje. Apie tai kalba
ateitininkijos ideologai: prof. Stasys Šalkauskis, kun. Stasys

Yla, prof. Antanas Maceina ir kiti. Popiežius Jonas Paulius II
atkreipė dėmesį į žūtbūtinį konfliktą tarp gyvybės ir mirties
kultūrų. Apie kultūrų kovos apraiškas kalba ir dabartinis
popiežius Benediktas XVI.

Kultūra yra kovos arena tarp Dievą pripažįstančiųjų ir
Jį nepripažįstančiųjų. Tai vyksta Lietuvoje, o taip pat – ir
tuose kraštuose, toje aplinkoje, kurioje esame mes, lietuviai
išeiviai.

Mes, ateitininkai, išeivijoje turime pajusti savo
atsakomybę ir turime veikti. Negalime būti indiferentiški ir
pasyvūs: mus, mūsų jaunimą, mūsų šeimas, visą išeivių
visuomenę veikia kultūrinė aplinka. Tai ignoruoti reikštų
būti akliems ir pasiduoti.

Kokia kultūra konflikte? Į kultūrą turime žvelgti
dvejopai:

1) plačiąja prasme: t.y., kaip aplinkoje dominuojanti
ar bent paplitusi ir įtaigojanti idėjų ir vertybių „atmosfera”,
kuri apibūdinama tokiomis sąvokomis, kaip „masės”
kultūra, „narcisistinė kultūra”, „mirties kultūra”, bet taip
pat ,,gyvybės kultūra”, „meilės civilizacija”, „krikščioniškoji
kultūra”;

2) siauresne prasme: kultūra, kuri yra kuriama,
vystoma ir plėtojama menu ir mokslu. Menas šiais laikais
yra pasukęs krikščionybei nepalankiom kryptim, o mokslas
(kaip jau anuomet pastebėjo Pr. Dovydaitis) visiškai be
pagrindo „pažabojamas” pasaulėžiūrai be Dievo (ši tema yra
itin verta studentų ir sendraugių dėmesio).

Iõ Ateitininkû gyvenimo
Medñiagâ siûsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org
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Skelbiame Šiaurės Amerikos ateitininkų 2008/2009 veiklos metų šūkį

,,KURKIME KULTŪRĄ KRISTAUS TIESOJE!”
Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba priėmė ir patvirtino programos komisijos pasiūlytą kultūros sritį ir išrinko šį
2008/2009 veiklos metų šūkį: „Kurkime kultūrą Kristaus tiesoje!”

Kultūros sritis buvo paties Prano Dovydaičio itin aiškiai nurodyta jo parašytoje ateitininkų sąjūdžio ideologinėje
deklaracijoje „Ateitininkų” vardu išspausdintoje pirmame „Ateities” numeryje 1911 metais. Jo paties žodžiai „Kristaus
tiesoje” išreiškia ateitininkų tikslą kultūrą persunkti Kristaus Evangelija. Žodis kurkime gyvai skatina visus šių laikų
ateitininkus į kultūrinę veiklą – tiek individualią, tiek bendruomeninę.

Pagyvindami krikščionišką kultūrinę veiklą, pasiruošime tinkamai paminėti ateitininkijos 100 metų sukaktį.

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba

Stovykloms pasibaigus, mokslams prasidėjus, pradedam naujus veiklos metus.
Būreliai, kuopos, draugovės, valdybos ir pavieniai ateitininkai, po atostogų
atgavę jėgas, ryžtasi naujiems užmojams. Štai geras laikas susidomėjusiems

ateitininkų judėjimu artimiau susipažinti, prisijungiant prie kuopų veiklos.
Kviečiame susisiekti su savo gyvenviečių kuopų globėjais — jie mielai nurodys
kada susirinkimai vyksta, kur jaunimas susirenka.

Jaunųjų ateitininkų sąjunga apjungia jauniausius ateitininkus nuo 1 iki 8 sk.
Čia kuopų globėjai pagal miestus:

• Los Angeles: Vita Vilkiene, el.p. v.vilkas@prodigy.net
• Detroit: Vida Orentienė el.p.vida@voyager.net
• Cleveland: Diana Pyle, el.p. dmpyle@netzero.net
• Baltimore, Philadelphia, Washington, DC. ir kiti JAV Rytų pakraščio miestai:

Virgis Volertas el.p. virgus.l.volertas@honeywell.com
• New York: Milda Palubinskaitė, el.p. mildapalubinskas@yahoo.com
• Čikagoje: Rita Rušėnienė el.p. rusenas@yahoo.com ir Laima Aleksienė,
el.p. laleksa@ameritech.net

Moksleivių ateitininkų sąjunga apjungia gimnazistus ateitininkus nuo 9 iki 12 sk.
Čia kuopų globėjai pagal miestus:

• Los Angeles: Vytautas Bandžiulis, el.p. Bandziulis@cs.com

• Detroit: Gytis Mikulionis, el.p. Labutis50@yahoo.com

•Cleveland: Ramunė Totoraitienė, el.p. Ramunet@roadrunner.com, Vaiva Laniauskaitė,
el.p. vaivs117@gmail.com ir Milda Chmieliauskaitė, el.p. chmieliauskaite.1@osu.edu

• Baltimore, Philadelphia, Washington, DC. ir kiti JAV Rytų pakraščio miestai:
Linas ir Bernadeta Rimkai, el.p. btutinas@goucher.edu

• Čikagoje: Marius Polikaitis el.p. mariuspolikaitis@aol.com

Jaunučiai ateitininkai stovyk-
lauja Dainavoje. Viršuje Gilius
Aleksa. Antroje eilėje: Laura
O’Meara, Ūla Lapkutė ir And-
rius Biliūnas. Pirmoje eilėje: Gin-
tarė Daulytė, Kristopas Hoffman
ir Laura Valadkaitė.

Monikos Mikulionytės nuotr.

2008/09 Šūkio atgarsiai:

Mūsų atsakomybė
kultūrų konflikte

Kun. Kęstutis A. Trimakas

Nukelta į 4 psl.
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APIE ŠV. PAULIŲ (II)
Trečiadienio bendroji audiencija

po ilgokos pertraukos vėl vyko Va-
tikane ir popiežius Benediktas XVI
grįžo prie liepos pradžioje, dar prieš
kelionę į Australiją, pradėto kate-
chezių ciklo, skirto apaštalui šv. Pau-
liui, kurio gimimo jubiliejinius du-
tūkstantuosius metus šiemet šven-
čiame. Šią antrąją Pauliui skirtą ka-
techezę popiežius skyrė Pauliaus
biografijai, pažadėdamas ateityje dar
atskirai plačiau aptarti du svarbiau-
sius momentus – atsivertimą kelyje į
Damaską ir kankinystę Romoje.

Užuominų apie šv. Pauliaus
amžių aptinkame jo Laiške File-
monui, kur Paulius save vadina „se-
nu žmogumi” ir Apaštalų darbuose,
kur pasakojime apie Stepono užmu-
šimą akmeninis minimas „jaunas
vyras” Saulius. Tai, be abejo, labai
bendri orientyrai, tačiau, pasak ano
meto papročių, „jaunais vyrais” pa-
prastai buvo vadinami maždaug tris-
dešimties metų sulaukusieji, o šešias-
dešimtmečiai jau buvo laikomi senais
žmonėmis. Tad Pauliaus amžiaus
nustatymas priklauso nuo Laiško
Filemonui datavimo tikslumo. Ma-
noma, kad jis šį laišką rašė būdamas
kalinys Romoje apie septintojo de-
šimtmečio vidurį. Tad laikantis šio
datavimo, Paulius gimė apie 8 metus
po Kristaus ir Stepono kankinystės
metu jam iš tiesų buvo apie 30 metų.
Remiantis šiais skaičiavimais ir buvo
nuspręsta būtent šiemet minėti Pau-
liaus gimimo dutūkstantąjį jubiliejų.

Paulius gimė Kilikijos Tarso
mieste, kuris buvo regiono adminis-
tracinis centras. 51 metais prieš
Kristų šio regiono valdytoju buvo
paskirtas Markas Tulijus Ciceronas;
41 metais prieš Kristų šiame mieste
pirmą kartą susitiko Markas Anto-
nijus ir Kleopatra. Paulius, kuris tuo
metu vadinosi Saulius, buvo diaspo-
ros žydas ir Romos pilietis, gerai susi-
pažinęs tiek su savo gimtąja hebrajiš-

ka tradicija, tiek ir su graikų bei
romėnų kultūromis. Tai tikriausiai
nulėmė jo universalistinę, visoms
kultūroms atvirą pasaulėžiūrą. Gim-
tajame Tarse jis buvo pramokęs
palapinių gaminimo amato. Tikriau-
siai tuo vertėsi jo tėvas. Sulaukęs
maždaug 12–13 metų, kai žydai ber-
niukai tampa „bar micva”, tai yra
„įstatymo sūnumis”, Paulius paliko
gimtąjį Tarsą, atvyko į Jeruzalę ir
tapo garsiojo rabino Gamielio mo-
kiniu. Pastarasis buvo kito garsiojo
mokytojo – rabino Hillelio – fariziejiz-
mo judėjimo pradininko giminaitis.

Gavęs tvirtus ortodoksiško ju-
daizmo pagrindus, Paulius įtariai
žiūrėjo į Jeruzalėje tuomet augantį
Jėzaus Nazaretiečio sekėjų judėjimą.
Pauliaus įsitikinimu, jie kėlė grėsmę
hebrajiškai tapatybei. Paulius vėliau
savo laiškuose kelis kartus prisipažįs-
ta, kad jaunystėje jis persekiojo Kris-
taus Bažnyčią. Tiksliai nežinome,
kaip jis tai darė, tačiau aišku, kad jo
požiūris į krikščionybę iš pradžių
buvo visiškai neigiamas. Būtent čia,
šioje Pauliaus biografijos vietoje įvy-
ko lemtingas lūžis – atsivertimas
kelyje į Damaską. Šiam įvykiui po-
piežius pažadėjo skirti visą atskirą
katechezę, o šio trečiadienio bendro-
sios audiencijos metu sakytos kalbos
antroje dalyje trumpai dar apžvelgė
Pauliaus – uolaus krikščionybės skel-
bėjo apaštališkas keliones.

Tradiciškai Pauliaus apaštališka
veikla skirstoma į tris misijų keliones
ir ketvirtą – įkalinto Pauliaus kelionę
į Romą. Pirmojoje kelionėje Paulius
lydėjo kiprietį Barnabą. Šios kelionės
metu jie skelbė Kristų Mažojoje Azi-
joje. Kaip tik tuo metu tarp krikščio-
nių kilo ginčas dėl tikėjimą pri-
imančių pagonių santykio su žydų
religiniais įstatymais. Siekiant iš-
spręsti nesutarimus Jeruzalėje įvyko
vadinamasis Pirmasis apaštališkasis
susirinkimas, kuris nusprendė ne-
versti įtikėjusių pagonių laikytis visų
Mozės įstatymo reikalavimų. Po šių
įvykių sekė antroji Pauliaus kelionė,
kurios metu jis pasiekė Europą, lankė
graikų miestus, taip pat ir sostinę
Atėnus, mokė Atėnų Agoroje ir kal-
bėjo Areopage. O kitame graikų mies-
te – Korinte – Paulius praleido net
pusantrų metų. Paskui, per Cezarėją,
atvyko į Jeruzalę, o iš Jeruzalės pa-
suko į Antiochiją. Šis miestas tais
laikais buvo tarsi iš pagonių kilusių
krikščionių sostinė. Šiame mieste
pirmą kartą Jėzaus sekėjai buvo
pavadinti „krikščionimis”. Iš čia vėl
Paulius išsirengė į Mažąją Aziją.
Paskui skelbė Kristų Graikijos salose
ir Makedonijoje. Po to vėl atvyko į tuo
metu svarbų Cezarėjos uostą, kuria-
me buvo suimtas. Būdamas Romos
pilietis, Paulius pareikalavo būti tei-
siamas imperatoriaus teisme. Romė-
nų valdytojas Porcijus Festas gink-
luotos sargybos lydimą Paulių pa-
siuntė į Romą.

Apaštalų darbai pasakoja apie
nuotykių kupiną kelionę jūra, per
Kretą ir Maltą, apie sustojimus Sici-
lijos Sirakūzų, Kalabrijos Regijaus
miestuose, apie susitikimą su krikš-
čionimis Puteolyje, apie Romos krikš-
čionis, išėjusius pasitikti į sostinę
atvykstančio Pauliaus net į Apijaus
aikštę, už 70 kilometrų nuo Romos, ir

Palaimintieji ir 
prakeiktieji

PETRAS KATINAS

Rusijos Stačiatikių Bažnyčios (cerkvės) hierarchai dar nuo kruvi-
nojo caro Ivano Rūsčiojo laikų buvo glaudžiai susiję su valdžia.
Netgi didžiausiam žmonijos kraugeriui, kuriam, drąsiai galima

teigti, neprilygo nei mongolų chanai, nei Hitler su savo nacistų gauja,
buvo pataikaujama. Didysis tėvas ir mokytojas buvo šlovinamas netgi dar
likusių eilinių popų pamoksluose. O neseniai vienas Rusijos „patriotinis”
laikraštis išliaupsino šventiką kaip didį Rusijos patriotą už tai, kad jis
laikė atminimo pamaldas už Stalin sielą, minint jo mirties 55-ąsias me-
tines.

Sugriuvus Sovietų Sąjungai ir ypač atėjus valdžion KGB-GRU ka-
rininkui Vladimir Putin, Rusijos Stačiatikių cerkvės hierarchų pataika-
vimas Kremliui išaugo iki didelių aukštumų. Net kalbama, jog  gali atsi-
tikti taip, kad Vladimir Putin gali būti paskelbtas „vos ne palaimintuoju”,
rusiškai – „blažennyj”. Užtat nenorintys aklai pritarti Maskvos ir visos
Rusijos patriarchui Aleksijui II ir jo patriarchams yra puolami ir ko-
neveikiami iš visų pusių. Netgi atskiriant nuo cerkvės bei juos pra-
keikiant. 

Tikra isterija Kremliuje bei Maskvos ir visos Rusijos patriarchijoje ki-
lo dėl Ukrainos sostinėje Kijeve vykusių iškilmių, paminint 1020 metų su-
kaktį nuo Kijevo Rusios apsikrikštijimo. Į iškilmes buvo pakviesti Mask-
vos ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus II, visų stačiatikių bažnyčių
Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Bartolomėjus ir kitų bažnyčių
vadovai. Dar prieš jubiliejines iškilmes oficialioji Kremliaus propaganda
ėmė pulti iš visų pusių Ukrainos prezidentą Viktor Juščenka, kuris esą
siekia sukurti galingą Ukrainos Stačiatikių cerkvę (UPC), visiškai ne-
priklausomą nuo Rusijos Stačiatikių Bažnyčios. Beje, nuo tos priklauso-
mybės netrukus po Sovietų Sąjungos subyrėjimo atsisakė Kijevo pat-
riarchato Stačiatikių Bažnyčia, vadovaujama patriarcho Filareto (De-
nisenko). Už tokią baisią „nuodėmę” ukrainiečių patriarchas bemat buvo
prakeiktas ir atskirtas nuo Cerkvės. Kitaip tariant, atsisakymas paklusti
Maskvos patriarchatui prilygintas pačiai didžiausiai bedievystei. Ne pir-
mas kartas. Ukrainos, ypač Vakarų Ukrainos stačiatikiai-patriotai, jau ne-
kalbant apie unijatus, sovietiniais laikais buvo grūdami į lagerius, praėjo
tikrus kryžiaus kelius. Neįtikėtina, bet tokios tendencijos kartojasi ir da-
bar. Kremlius ir Maskvos patriarchai, prakeikę Ukrainos stačiatikių pat-
riarchą Filaretą, keikia ir kitas Ukrainoje esančias nuo Rusijos ne-
priklausomas bažnyčias. Ypač – autokefalinę ir  unitų. 

Štai Rusijos Valstybės Dūmos deputatas Sergej Markov užsipuolė Uk-
rainos prezidentą ir dabartinės Ukrainos valdžią apskritai, kad Ukraina,
siekdama narystės Europos Sąjungoje ir NATO, tiesiog atskiria Ukrainos
tikinčiuosius nuo Maskvos stačiatikių vadovavimo, jų išmintingo mokymo
ir t. t. 

„Ukrainos valdžios planas aiškus: sukurti vieningą Ukrainos baž-
nyčią, sustabdyti Maskvos ir visos Rusijos patriarchato veiklą, jėga pri-
jungti Maskvos patriarchatui priklausančias stačiatikių parapijas prie
Ukrainos Stačiatikių Bažnyčios. O vėliau paskelbti apie Ukrainos Sta-
čiatikių Cerkvės sąjungą su Unitų bažnyčia, taip parodant ne tik bažny-
tinę, bet ir tautinę Ukrainos vienybę”. Na, o to S. Markov vos neištiko
smūgis išgirdus, jog Ukrainos unitai faktiškai „aklai klauso” Romos Po-
piežiaus. O tai Rusijos patriarchams ir Kremliaus politikams yra pats di-
džiausias blogis, koks tiktai begali būti.

Bet dar „baisesnių” laikų atėjimą į Ukrainą pranašauja ne tik tokie
kaip S. Markov ar politinis juokdarys V. Žirinovskij, bet ir visas būrys is-
torikų, pastaruoju metu skelbiančių, jog Ukrainos valstybės niekada ne-
buvo ir būti negali, kaip ir ukrainiečių kalbos (!). Žodžiai „Ukrainos ne-
priklausomybė” visada rašomas kabutėse. O ukrainiečių kalba panieki-
namai vadinama „mova”. Esą tai tik eilinis rusų kalbos dialektas, kurio
įsikibę laikosi Vakarų Ukrainos nacionalistai, buvę hitlerinės Vokietijos
talkininkai ir jų palikuonys. Dabar aiškinama, kad prezidentas V. Juš-
čenka ir Ukrainos „oranžiniai”, besiveržiantys į NATO, vos ne kasdien
įvykdo „baisias šventvagystes”. Viena jų,  pavyzdžiui, tai, kad  neseniai
Ukrainos stačiatikių patriarcho Filareto šalininkai „užgrobė” Černigove
Šv. Jekaterinos cerkvę ir neleidžia į ją Maskvos patriarchato šalininkų.
Bet pasirodo, dar baisiau yra tai, jog provakarietiškai  nusiteikęs prezi-
dentas Viktor Juščenka rengiasi pertvarkyti Ukrainos raidyną, atsisakyti
kirilicos ir įvesti lotynišką raidyną. Tai jau vertinama kaip smūgis tiesiai
į širdį ne tik Rusijai, bet ir viso pasaulio slavams: bulgarams, serbams ir
kitiems, tebenaudojantiems kirilicą.

į Tris Tavernas, už 40 kilometrų. Ro-
moje Paulius bendravo su žydų dias-
poros bendruomene, skelbė jai Kris-
tų. Nors buvo kalinys, jo veikla nebu-
vo varžoma. Apaštalų darbai nemini
imperatoriaus teisimo nuosprendžio.
Nekalba ir apie tolimesnį Pauliaus
likimą. Tradicija teigia, kad Paulius
buvęs išteisintas, kad atgavęs laisvę

jis nukeliavęs net į Ispaniją. Ir tik
antrą kartą suimtas jis buvo nuteis-
tas mirties bausme ir nukirsdintas.
Vis dėlto tyrinėtojai labiau yra linkę
manyti, kad Pauliaus gyvenimas bai-
gėsi ten, kur baigiasi Apaštalų darbų
pasakojimas apie jį. 

,,Vatikano radijas”

Šv. Pauliaus skulptūra (Adamo Ta-
bolini) prie Šv. Petro bazilikos Va-
tikane. 
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Mūsų, ateitininkų, uždaviniai:

1) pasisavinti tikslias žinias, per-
siimti teisingomis vertybėmis (bendra-
žmogiškomis, humanistėmis, krikščio-
niškomis, pagrįstomis Kristaus tiesa,
Evangelija), jomis dalintis tarp savęs ir
su kitais, jas skleisti visuomenėje, kiek
galime, ir Lietuvoje;

2) susipažinus pagrįstai atmesti
klaidingų, nužmoginančių pseudokul-
tūrų nuomones, „vertybes” ir kt.;

3)  kiek sugebame, pagal savo su-
gebėjimus, talentus ir  profesiją, kurti,
puoselėti ir remti teigiamą meną ir
mokslą.

Medžiaga, sugestijos, pasida-
linimas... ŠAAT programos komisijos
nariai  pageidaujantiems medžiagos ar
sugestijų atsilieps, kaip atsiliepdavo ir
anksčiau. Jau  buvo susisiekta su kai
kuriais vienetais net prieš vasaros

Kultūrų konflikte
Atkelta iš 2 psl. stovyklą —  ypač dėl šūkio pritaikymo

jaunučiams.  Planuojama daugiau nau-
doti internetą.

ŠAAT narei Rasai Kasniūnienei
patiko, kad yra pabrėžiama pačių narių
atsakomybė ir pasiūlė atkreipti dėmesį
į prof. St. Šalkauskio nurodomas tris
atsakomybės sąlygas: susipratimą, ko-
vą ir kūrybą (žr. St.Ylos Ateitininkų
vadovą, p. 61-64).

Aš labai siūlau visiems atsiliepti į
popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą
kurti ir puoselėti gyvybės kultūrą prieš
mirties pseudokultūrą (siūlau savo
leidinius ir straipsnius ta tema; pa-
brėžiu, kad gyvybės kultūra yra toji,
kuri brangina ir puoselėja visas Dievo
dovanotos gyvybės – dvasines ir fizines
— apraiškas, o tai yra daug daug
plačiau, negu kovoti prieš abortus;
ypač siūlau leidinį Turėti gyvenimo
apsčiai – prašau kreiptis į mane;  ne-
pasiturintiems dovanoju).

IŠ DIENRAŠČIO „DRAUGAS” ISTORIJOS
Ir „Draugas” turi daugiau sukakčių...

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiuo metu vis dažniau prisimena-
ma „Draugo” šimto metų sukaktis,
kuri bus švenčiama 2009-aisiais. Tai
iš tiesų didelė šventė, kokios dar
neturėjo joks lietuviškas laikraštis
išeivijoje.

Nors ji dar ateityje, jau laikas
pradėti galvoti apie neeilines iškilmes
šios sukakties proga.

Laukiant šios šventės, nebuvo
paminėta ir kita „Draugo” dienraščio
svarbi sukaktis. Jeigu pernai buvo
daug kalbama apie Jaunimo centro ir
Tėvų jėzuitų vienuolyno atidarymo
50 metų sukaktį (buvo surengtas mi-
nėjimas, išleista knyga), tai tylomis
praeita pro naująją „Draugo” rūmų ir
Tėvų marijonų vienuolyno pašventi -
nimą, penkiasdešimtmetį, kuris buvo
praėjusiais metais.

Tad šioje vietoje pažvelkime ir
pažiūrėkime, kas įvyko jau prieš 51-
erius metus, naudojantis anų dienų
užrašais, išlikusiais šių eilučių auto -
riaus archyve.

Tai buvo neeilinė 
Čikagos lietuvių šventė

Dienraščio „Draugas” naujųjų
pastatų ir tėvų Marijonų vienuolyno
pašventinimo iškilmės buvo sureng-
tos 1957 m. birželio 23 d. Į jas iš visų
Čikagos apylinkių sugužėjo apie
3,000 žmonių, užtvindžiusių 45–46
kvartalą 63-oje gatvėje. Prie pat 63-
osios gatvės išdygo didelis, gražus ir
erdvus namas, kuris priglaudė spaus-
dinimo ir raidžių rinkimo mašinas,

redaktorių kabinetus, administra-
cijos patalpas ir kt. Iš kuklių patalpų
taip vadinamos „Westsaidės” rajone
buvo persikraustyta į erdvų pastatą,
kuria me visi laikraščio darbuotojai
gebėjo išsitiesti visu ūgiu.

Kadangi „Draugo” puslapiuose
buvo rašoma apie įvairias lietuviškas
organizacijas, tai jų atstovai į iškil-
mes atėjo su savo vėliavomis. Tai bu-
vo graži, tikra spaudos šventė.

Šventinimo iškilmėms vadovavo
Čikagos arkivyskupijos valdytojas,
kardinolas Samuel Stitch, o jam pa -
dėjo vysk. Vincentas Brizgys ir kiti
žymesnieji lietuviai dvasininkai: prel.
I. Albavičius, prel. Mozeris ir nema-
žai kitų kunigų.

Kardinolas S. Strich iškilmių me-
tu pabrėžė, kad šiais gražiais pas-
tatais ir dideliais darbais gali d i -
džiuotis ne tik tėvai marijonai, lietu-
viai, bet ir visi katalikai.

Čia taip pat kalbėjo konsulas dr.
P. Daužvardis ir rūmų statybos ko-
miteto pirm. A. Rudis. Po jų žodį tarė
Tėvų marijonų spaudos direktorius
kun. P. Činikas.

Susirinkusieji turėjo progą ap-
žiū rėti naujuosius pastatus (juos su-
projektavo arch. Jonas Kova-Kovals-
kis).  Tautiečiai ypatingai gėrėjosi
koply čios ir vienuolyno pastatu. Dė-
mesį traukė koplyčia, nors ir nedi-
delė, bet įspūdinga iš vidaus ir išorės.

Leidinys apie Tėvų marijonų
darbus

Šių iškilmių metu buvo platina-
mas vieno iš „Draugo” redaktorių

Čikagos arkivyskupijos valdytojas kardinolas S. Strich šventina naujas
,,Draugo” spaustuvės patalpas 1957 metais.

Per didžiąją ,,Draugo” švente 1957-siais. Spaudos direktorius kun. P. Či-
nikas ir administratorius J. R. Valaitis su lietuvaičių palyda. 

Nuotraukos iš Edvardo Šulaičio archyvo.

Iõ Ateitininkû  gyvenimo     

kun. dr. J. Prunskio paruoštas lei-
dinys „Amžinybėje ir tėvų žemėje”
(jis buvo išleistas atskiras – lietuvių
ir anglų kalbomis). Čia netrūko nuo-
traukų, susijusių su naujais Tėvų
Marijonų pastatais, bet ir kitose
vietovėse esančių jų įstaigų.

Leidinyje pažymėta, kad tėvai
marijonai įsisteigė 1673 metais, o
Lietuvoje šis vienuolių ordinas gy -
vuoja nuo 1750 m., kuomet jų vie -
nuolynas įsikūrė Marijampolėje, tada
žino moje Starapolės vardu Nepri -
klauso mybės metais (arba vadinamo-
je – tarpukario Lietuvoje).  Tėvai ma -
rijo nai tame mieste turėjo gimnaziją,
spaustuvę, amatų mokyklą ir kt. Jie
buvo įsikūrę ir kitose Lietuvos vieto -
vėse, leido laikraščius, spausdino
knygas.

Savo veiklą tėvai marijonai vyk-
dė ir Amerikoje. Čia jie pirmiausia
įsteigė savo Religinius namus Čika -
goje. 1919 m. įsisteigusi tėvų mari-
jonų vienuolija perėmė Katalikiško
laikraščio „Draugo”, kuris buvo įkur-
tas 1909 m. JAV senosios išeivijos cent-
re – Wilkes  Barre, PA iš kur 1912 m.
persikraustė į Čikagą, leidimą.

1919 m. tėvai marijonai „Drau -
go” leidybai nupirko 4 aukštų namą
prie Oakley ir 23 Place Čikagos vaka -
rinėje dalyje, kur tuo metu gyveno
nemažai mūsų tautiečių. Šiame pas-
tate „Draugas” buvo redaguojamas ir
spausdinamas iki 1957-ųjų metų,
kuomet jis persikėlė į naujas patalpas
63-ioje gatvėje, kur gyvuoja iki šių

dienų ir kuriose, be abejo, atšvęs savo
100-ąjį jubiliejų.

„Draugo” leidyba Čikagos
„Westsaidėje”

Kuomet į Čikagą atvyko pabė -
gėlių banga iš DP stovyklų Vokietijoje
ar kitur, „Draugas” buvo įsikūręs
Čikagos miesto dalyje, kuri vadinosi
„Westsaidė”, visai netoli tėvų mari-
jonų įsteigtos „Aušros  Vartų” parapi-
jos bažnyčios.

Iš ten visi naujai į šį kraštą
atvykusieji tautiečiai, pagal BALFo
parūpintus adresus, gaudavo šį dien-
raštį nuo pat pirmosios Amerikoje
atsiradimo dienos. Tokiu būdu, pasi-
baigus nemokamai prenumeratai,
beveik visi tautiečiai tapdavo „Drau -
go” prenumeratoriais.

Ir šių eilučių autorius tokiu būdu
susipažino su „Draugo” dienraščiu
1949-ųjų metų vėlyvą rudenį. Praėjus
savaitei po atvykimo į Čikagos prie -
miestį Cicero, teko parašyti pirmąjį
straipsnį į šį laikraštį, o vėliau buvo
proga redaguoti „Draugo” sporto ir
Lietuvos Vyčių organizacijos skyrius,
o vieną vasarą – apie 3 mėnesius
dirbti „Draugo” redakcijoje, pavaduo-
jant atostogaujančius dienraščio
redaktorius. Tas viskas vyko dar
„Draugui” esant senose patalpose,
buvusiose prie Oakley Ave. ir 23 Pla-
ce kampo.

Bet apie tai – atskirame straips -
nyje.
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Ji – visapusiška moteris, moteriškiausia moteris
pasaulyje (dramaturgas A. Miller)

RAIMUNDAS MARIUS
LAPAS

Daugeliui Marilyn Monroe (tik-
rasis vardas – Norma Jeane Morte-
son Baker) yra žinomiausia ir labiau-
siai garbinama XX a. ekrano žvaigždė
– tikra siekiamybė, kino legenda.
Niekas nėra pritraukęs tiek dėmesio
savo asmeniui, kaip ji. Taip pat gali-
ma teigti, jog jokia kita Holivudo
(Hollywood) pažiba neturėjo tokios
didelės įtakos menui ir popkultūrai
kaip Marilyn. Monroe – Amerikos ki-
no filmų pramonės ,,pagimdytas”
fenomenas. 

Gimusi Los Angeles mieste 1926
m. birželio 1 d. (koks sutapimas, šio
straipsnio autorius taip pat – tik me-
tai kiti!), Norma J. Morteson Baker
1946 m. netikėtai atrado kelią į
Holivudo kino studiją, kur ir gimė ši
,,fantazija”: naivi ir seksuali Marilyn
Monroe. 1960 m. ji prisipažino
,,Marie Claire” žurnalo žurnalistei,
kad viešasis Marilyn įvaizdis jos vidu-
je kovoja su privačia Norma Jeane.
Liūdnai nuskambėjo jos pastaba:
,,Privalau tempti tą Marilyn Monroe
paskui save tarsi kokį albatrosą...”

Jos asmenybės mitas dar labiau
sustiprėjo po tragiškos mirties. Ji ta-
po savotiška gerbėjų auka – jie pa-
vertė ją kulto objektu. Marilyn legen-
da gyva, ji pulsuoja pilnu ritmu vi-
same pasaulyje. Tuo nesunku įsiti-
kinti apsilankius Čikagos kultūros
centre (Chicago Cultural Center),
kur veikia paroda ,,Life as a Legend:
Marilyn Monroe”. Ją parengė ,,Arto-
ma” galerija Hamburge; joje – 47-ių
dailinininkų ir 23-jų fotografų darbai
– iš viso per 300 kūrinių. Lietuvaitė
Sofija Žutautaitė, Kultūros centro
parodų kuratorė ir šio renginio ad-
ministratorė, nepaisant užimtos die-
notvarkės, sutiko su mumis paben-
drauti ir su ,,Draugo” skaitytojais pa-
sidalinti mintimis apie pačią Marilyn
bei kūrinius, kuriuose atsispindi jos
gyvenimas, arba kurių įkvėpimo šal-
tiniu ji tapo.

– Sofija, mane nustebino ne
tiek europiečių dailininkų, kiek
rytiečių – japonų ar net kinų –
susidomėjimas Marilyn Monroe?

– Iš tikrųjų, tai tik įrodymas, kad
ši asmenybė sulaukė tarptautinio
atgarsio. Europoje gyvenantys meno
kolekcionieriai irgi nustebo, aptikę
tiek daug azijiečių meno sukurto, jos
garbei. Aišku, tie darbai buvo sukur-
ti Europoje. Įsivaizduojate, koks būtų
kino dailininko likimas, jei Monroe
įkvėptą kūrinį jis bandytų parodyti
kur nors viešai, kad ir Pekino (Bei-
jing) galerijoje.

– Tad šioje parodoje nėra
jokių amerikiečių dailininkų
pėdsakų?

– Beveik ne, tik užuominos į
Andy Warhol. Pavyzdžiui, parodos
kuratorius yra vokietis, ir didesnė
dalis autorių gyvena Europoje, taip
pat Azijoje. Mes pripratę į Marilyn
žvelgti amerikiečių akimis, o čia gi –
kažkas naujo, šviežio, iki šiol neregė-
to! Kita vertus, nors tiek daug metų
praėjo, tačiau Marilyn asmenybės
kultas tebėra gyvas ir labai aktualus
šiais laikais. Atminkite, jeigu ji dar
būtų gyva, jai šiandien būtų 82-eji!
Toli gražu ne visas jaunimas yra susi-
pažinęs su šia legendine Amerikos

figūra, o dalis parodos kaip tik ir pris-
tato jos praeitį. 

– Ar europiečių žvilgsnis
skiriasi nuo įprastinio amerikie-
tiško požiūrio į ją?

– Europiečiai savo darbuose tarsi
bando komentuoti amerikiečių požiū-
rį į Marilyn. Kūrėjai iš anapus van-
denyno nebijo dar ir kokią politinio
atspalvio turinčią repliką įterpti į
savo darbus.

– Labai taikli pastaba. Čia
prisiminiau Antonio de Felipe
darbą ,,Marilyn Lichtenstein”,
kuris tapo savotiška Amerikos
populiariosios kultūros atstovo
Roy Lichtenstein parodijos trans-
formacija, daug ką sakančia ir
apie ją, ir apie mus pačius – ame-
rikiečius.

– Sutinku. Ta pačia dvasia de
Felipe sukūrė savo drobę ,,Gėlės” –
,,En el jardin de Hollywood” – labai
primenančią A. Warhol stilių. War-
holo dvasia taip pat atsispindi ir J. J.
Devalo (Deval) kūrinyje ,,MM after
Powolny and Warhol”. Akivaizdžiai
matome, kokią stiprią įtaką ameri-
kiečių popkultūra darė europiečiams
dailininkams, besistengiantiems pa-
gauti Marilyn dvasią.

– Ar paroda visapusiškai
atspindi Monroe gyenimą ir jos
karjerą? Ar neliko kokių spragų?

– Mūsų tikslas nebuvo visapu-
siškai atspindėti jos asmenybę paro-
dos lankytojui. Kyla daug klausimų:
Kas ji iš tikrųjų buvo? Koks žmogus?
Kokia aktorė? Manekenė? Sekso sim-
bolis?  Yra iš tikrųjų daug neatsakytų
klausimų, jų buvo ir jai gyvai esant,
jų yra ir po jos mirties – net dabar! 

Svarbus parodos elementas paro-
doje apie Marilyn Monroe – nuošalyje
pastatytas milžiniškas ekranas, kuria-
me sukasi dokumentiniai kino klipai
iš jos gyvenimo. Tarsi ji pati čia būtų:
štai išlipa iš lėktuvo, kuris nusileido
tiesiai Čikagos kultūros centro ket-
virtame aukšte, pamojuoja lankyto-
jams, užkariavusiems dvylika paro-
dos salės kėdžių. Žvelgia ji ir iš dau-
gybės nuotraukų aplinkui: Norma
Jean paauglystėje, Norma Jean – eili-
nė fabriko darbininkė... O štai –
pražydusi Marilyn Monroe! Sofija
atkreipė mano dėmesį į Bert Stern
nuotraukas iš 1962 m. ciklo ,,The
Last Sitting” – tai paskutinės žvaigž-
dės nuotraukos, netrukus po to Mari-
lyn apleido šį pasaulį.

Parodoje matome vos vieną kitą
Marilyn skulptūrą. Tokį trūkumą,
pasirodo, nulėmė ekonominės aplin-
kybės ir parodos biudžetas, mat erd-
vinis (trijų išmatavimų) darbas – tai
ne drobė ar nuotrauka, lengvai supa-
kuojamos ir palyginus nebrangiai
pervežamos. Ši paroda ilgokai keliavo
per Europą, dabar – po JAV ir Kana-
dą, vėliau bus vežama į Aziją. Kom-
paktiškumas tokiai parodai – svarbus
dalykas. Į mano klausimą apie paro-
dos vertę apskritai ir vertingiausią
jos kūrinį, Sofija diplomatiškai atsa-
kė: ,,Tokių duomenų mes neskel-
biame. Tai konfidenciali informacija,
kuria žino tik kūrinių savininkai ir
parodos draudėjai.” 

Parodą lanko ir seni, ir nauji Ma-
rilyn gerbėjai: ir tie, kurie jaučia nos-
talgiją šiam laikotarpiui, ir šiuo-

laikiniai smalsuoliai. Paklausta, ar
užklysta užsieniečių turistų ir kaip
jie reaguoja, administratorė nusikva-
toja: ,,Yra tokių, bet kaip jie parodą
vertina, sunku pasakyti, nes nesu-
pranti kalbos!” Sofija pastebi, kad tu-
ristai noriai ima nemokamus lanks-
tinukus, dažnai slaptai (nes tai už-
drausta) fotografuoja parodos dar-
bus, stebisi, kiek daug buvo filmų,
kuriuose vaidino Monroe. 

Man buvo smalsu, ar pati Sofija
pirmą kartą apie Marilyn išgirdo dar
gyvendama Pietų Amerikoje, ir ji tai
patvirtino: taip, ir būtent iš kino
ekrano. O mano pirmieji įspūdžiai
apie Monroe ateina iš garsiojo JAV
prez. John F. Kenedžio (Kennedy)
gimtadienio pobūvio, kur ji sudaina-
vo ,,Happy Birthday, Mr. President...”
Sofija tik nusišypsojo ir pasakė, kad ji
tuomet buvo dar tik maža mergaitė.
Ne kažin koks ir aš tuomet buvau
,,bachūras” – viso labo aštuonerių,
bet sąmonėje užstrigo ta 1962 m. ge-
gužės 19–oji, kai tuometinis krašto
vadovas šventė savo 45-metį. Buvo
šnekama, kad Kenedis slapta susiti-
kinėdavo su Monroe, bet, jei tai ne
paparacių sukurta istorija, ilgai ji ne-
sitęsė – Marilyn mirė tų pačių metų
rugpjūčio 5 d.

Buvau pasiryžęs pasinaudoti So-
fijos kvietimu privačiai dviese apeiti
parodos sales, bet nuvykęs į Čikagos
kultūros centrą supratau, kad visa
tai sunkiai įgyvendinama. Lankytojų
srautas – neišpasakytas, o ir Sofija
visad užiimta – jei ne su šia paroda,
tai su kitais centro renginiais. Bet
parodą vertėtų aplankyti (Čikagoje ji
veiks iki š. m. rugsėjo 21 d., po to ke-
liaus į Sagatuck, Michigan, o metų
pabaigoje – į Japoniją). Jeigu norite ją
pamatyti su gidu (beje, nemokamai),
galite užregistruoti 10–20 žmonių
grupę (tel.: 312-744-6630). Galima
prašyti ekskursijos ir lietuvių kalba –
čia į pagalbą ateis Sofija Žutautaitė.
Kultūros centras įsikūręs Čikagos
miesto širdyje adresu: 78 East Wa-
shington. Darbo valandos: pirm. –
ketv. nuo 8 v. r. iki 7 v. v., penk. iki 6
v. v., šešt. nuo 9 v. r. iki 6 v. v., sekm.
nuo 10 v. r. iki 6 v. v. Įėjimas – ne-
mokamas. 

Daugiau informacijos rasite in-
ternete: www.chicagoculturalcen-
ter.orgBob Henriques. ,,Marilyn atidaro JAV – Izraelio futbolo rungtynes Ebbets

aikštėje Niujorke.” 1959 m. nuotrauka.

Antonio de Felipe. ,,Marilyn Li-
chtenstein.” Akrilika ant drobės.
2004 m.
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B. Obama demokratams
pažadèjo permainas

,,Draugystès tiltas” sukvietè�
lituanistiniû mokyklû� atstovus

Kretingoje atkurta
pranciškonû gimnazija 

Atkelta iš 1 psl.
Premija už pastarojo dešimtme-

čio laimėjimus humanitarinių ir so-
cialinių mokslų srityje skirta istori-
kui, Lenkijos mokslų akademijos Is-
torijos instituto mokslininkui, Lietu-
vos ir Lenkijos santykių istorijos ty-
rėjui dr. Broniui Makauskui.

Premija už pastarojo dešimtme-
čio laimėjimus fizinių, biomedicinos
ir technologijos mokslų srityse skirta
lazerinių technologijų specialistui,
Hokaido universiteto (Japonija) aso-
cijuotam profesoriui dr. Sauliui Juod-
kaziui.

Premija už mokslo patirties, lai-

mėjimų sklaidą, mokslo ryšių tarp
Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą
skirta edukologui, lietuvybės puose-
lėtojui, Tasmanijos universiteto
(Australija) mokslo darbuotojui dr.
Algimantui Taškūnui.

Premijomis siekiama skatinti iš-
eivijos mokslininkus puoselėti lietu-
vybę bei siekti, kad jie garsintų Lie-
tuvą, palaikytų glaudesnius ryšius su
Lietuvos mokslo bendruomene, Kraš-
to Lietuvių Bendruomenėmis ir akty-
viai dalyvautų jų veikloje, skatinti iš-
eivijos mokslininkus dalyvauti bend-
rose mokslo programose. Premijos iš-
kilmingai bus įteiktos spalio mėnesį. 

Lietuvos sportininkai išlydèti î parolimpines žaidynes

Lietuvos sportininkų palydėtuvės į Beijing parolimpines žaidynes.

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (ELTA)
– Rugsėjo 6–17 d. vyksiančiose Bei-
jing parolimpinėse žaidynėse Lietu-
vai atstovaus rekordinis sportininkų
skaičius. Į Beijing išvyksta 26 sporti-
ninkai, o visą delegaciją, įskaitant
medikus, trenerius bei vadovus, su-
darys 45 žmonės. Mūsiškiai dalyvaus

penkių sporto šakų varžybose.
Pirmą kartą į parolimpines žai-

dynes vyks net 2 komandos – pasau-
lio ir Europos čempionė Lietuvos vy-
rų golbolo komanda ir pirmą kartą
dalyvaujanti parolimpinėse žaidynėse
Lietuvos moterų tinklinio (sėdint)
komanda. Be jų, tarp Lietuvos paro-

Vilnius, rugpjūčio mėn. 29 d.
(Delfi.lt) – Kalbėdamas tą pačią die-
ną, kai M. L. King paskelbė įžymią
kalbą ,,Aš svajoju” pirmasis juodaodis
Demokratų partijos kandidatas į pre-
zidentus Barack Obama 75 tūkst.
klausytojų miniai išdėstė savo pag-
rindinius sumanymus ir programą
žadėdamas reikšmingų permainų.

Pabrėždamas skirtumus tarp sa-
vęs ir Respublikonų partijos kandida-
to John McCain, B. Obama konkre-
čiau apibūdino permainas, kurias ža-
da stengtis įgyvendinti, tapęs JAV
prezidentu. „Permainos bus, nes
amerikiečiai to reikalauja – naujų su-
manymų ir naujos vadovybės, naujos
politikos naujiems laikams.”

Primindamas apie didėjantį ne-
darbą, brangstančias studijas, didė-
jančias energetikos ir sveikatos prie-
žiūros kainas bei kitus ekonominius
sunkumus, B. Obama pareiškė, kad
Washington gali ir turi daryti dau-
giau. George  W. Bush vyriausybės
klaidos verčia sakyti „gana” – šaliai
nereikia dar ketverių panašios politi-
kos metų, kalbėjo B. Obama teigda-
mas, jog J. McCain ir G. W. Bush poli-
tika svarbiausiais klausimais beveik
ta pati. Šie rinkimai, pasak B. Oba-
ma, yra JAV galimybė XXI amžiuje
įgyvendinti „amerikietiškąją svajonę”.

B. Obama žadėjo atimti mokesčių

lengvatas iš įmonių, kurios naikina
darbo vietas Amerikoje samdydamos
panašius darbininkus užsienyje, ma-
žinti „dirbančiųjų šeimų” mokesčius,
per 10 metų padaryti Ameriką nepri-
klausomą nuo naftos iš Artimųjų Ry-
tų, investuoti į naujus energetikos
šaltinius, užtikrinti kiekvienam vai-
kui kokybiškas mokyklas ir studijas,
sukurti visus apimančią sveikatos
draudimo sistemą, suvienodinti mote-
rų ir vyrų atlyginimus, panaikinti ne-
beveikiančias vyriausybės programas.

Civilinių teisių vadovo sūnus
Martin Luther King III per demok-
ratų suvažiavimą sakė, jog B. Obama
kandidatūra įkūnija jo tėvo svajonę.
Buvęs šalies viceprezidentas Al Gore
taip pat ragino rinkti B. Obama ir
„priimti pokyčių galimybę”. Sieda-
mas J. McCain griežtą politiką su G.
W. Bush, A. Gore sakė, jog labai svar-
bu, kad amerikiečiai nebijotų poky-
čių, jei nori kovoti su ekonomine kri-
ze, apsaugoti kiekvieno piliečio teises
ir laimėti mūšį su visuotiniu atšilimu.

Tuo metu respublikono John
McCain atstovai B. Obama kalbą pa-
vadino „klaidinama”. „Amerikiečiai
išgirdo klaidinamą kalbą ir tai tik dar
kartą įrodo, kad B. Obama nėra pasi-
rengęs tapti prezidentu”, – teigė J.
McCain spaudos atstovas Tucker
Bounds.

Vilnius, rugpjūčio 29 d. (ELTA)
– Kretingos pranciškonų gimnazijos
auklėtiniai šiuos mokslo metus pra-
deda naujai įsteigtoje gimnazijoje, o
mažesnieji broliai pranciškonai po
beveik 70 metų atgavo teisę vadintis
tikraisiais ir vieninteliais Kretingos
pranciškonų gimnazijos steigėjais ir
šeimininkais.

Broliams pranciškonams prik-
lausė dar 1933 m. pranciškono tėvo
Augustino Dirvelės, OFM pasiūlymu
įkurta gimnazija. Dėl to praėjusių
metų gegužę Mažesniųjų brolių Lie-

tuvos Šv. Kazimiero provincija krei-
pėsi į Kretingos rajono savivaldybės
administraciją prašydami leisti gimna-
zijos patalpose įsteigti gimnaziją.

Pranciškonų įsteigta gimnazija
vykdys pagrindinio ir vidurinio ugdy-
mo programas, rūpinsis moksleivių ir
mokytojų katalikiškos pasaulėžiūros
formavimu. Rengiamasi bendradar-
biauti su kitų šalių katalikiškomis
mokyklomis, organizuoti mainus,
specialias vasaros stovyklas ir kitus
mokslo, kultūros bei religinius ren-
ginius.

Išeivijos mokslininkams 
paskirtos garbingos premijos

Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.              dalyvių,
pakviesti ir Lietuvos įstaigų atstovai,
kad iškilę klausimai nebūtų spren-
džiami tik mokyklų lygyje,  – pasako-
jo Ispanijos Lietuvių Bendruomenės
valdybos pirmininkė ir Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės (PLB) valdybos
narė, atsakinga už švietimą, Loreta
Paulauskaitė.

„Draugystės tilto” programoje
numatyta aptarti ne tik pagrindines
lituanistinio švietimo problemas, vai-
kų auklėjimą mišriose šeimose, bet ir
užsienio lietuvių įvaizdį Lietuvos ži-
niasklaidoje ir kitus svarbius klausi-
mus.

„Užsienio lituanistinis mokymas
iki šiol buvo laikomas fakultatyvu, vi-
siškai savanoriškas ir vertinamas
kaip laisvalaikis, o ne kaip savo litua-
nistinio ugdymo uždavinius atliekan-
tis darbas. Jau ne vienerius metus
siekiama, kad lituanistinis švietimas
užsienyje būtų pripažintas, tad po
paskutinio mano susitikimo su švieti-
mo ir mokslo Algirdu Monkevičiumi
buvo susitarta, kad bus siekiama pri-
pažinti užsienio lituanistinių mokyk-
lų mokytojų pedagoginį darbo stažą –
tų mokytojų, kurie jau Lietuvoje yra
įgiję mokytojo darbo patirties ir dėl
įvairių priežasčių turėjo laikinai iš-
vykti,  – aiškino L. Paulauskaitė –
„Kaip žinia, Lietuvoje praėjusiais me-
tais trūko apie 600 mokytojų. O už-

sienyje dirbantiems mokytojams tai
būtų itin didelė paskata ir toliau dirb-
ti lituanistiniame švietime bei grįžti į
savo mokyklas tėvynėje. Taip valsty-
bė nepraras mokytojų, o ir patys mo-
kytojai bus skatinami kurti geresnes
švietimo programas, prisidėti prie už-
sienio lituanistinių mokyklų plėtros
ir darbo.”

limpiečių bus plaukikai Kęstutis
Skučas ir Andrius Bičkauskas, dziu-
do imtynininkas Jonas Stoškus ir
keli lengvaatlečiai. Beje, parolimpi-
nių žaidynių golbolo varžybose pirmą
kartą teisėjaus Vilma Venckutonytė.

Valakupių reabilitacijos centre
surengtose Lietuvos delegacijos paly-

dėtuvėse dalyvavęs prezidentas Val-
das Adamkus Lietuvos delegacijos
vėliavnešiui disko metikui ir rutulio
stūmikui Rolandui Urbonui įteikė
valstybės vėliavą.

Lietuvos parolimpinio komiteto
(LPOK) prezidentas Vytautas Gir-
nius yra įsitikinęs, kad bent vieną
aukso medalį mūsiškiai iškovos. Jis
spaudos konferencijoje pažymėjo,
kad, norint patekti į parolimpines
žaidynes, reikėjo įveikti didelius at-
rankos varžybų reikalavimus. V. Gir-
nius teigė, kad pakankamai lėšų pa-
sirengti žaidynėms jie gavo tik šie-
met, o kitus trejus pasirengimo me-
tus jų trūko.

Lietuvos aklųjų sporto federaci-
jos prezidentas Raimundas Šimkus
sakė, kad iš Lietuvos sportininkų ti-
kimasi 3–5 medalių.  Jis išsakė viltį,
jog Lietuvos golbolo rinktinė gali pa-
tekti tarp prizininkų. 

Prieš 4 metus Atėnų parolimpi-
nėse žaidynėse Lietuvos sportininkai
iškovojo 7 medalius.  Iš viso per ket-
verias parolimpines žaidynes lietu-
viai yra iškovoję 28 medalius.

Vėliavos pakėlimas Vokietijoje.
V. Klimavičienės (Lietuviams.com) nuotr.                                                            
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Rugpjūčio 29–rugsėjo 1 d.
Nekalto Prasidėjimo Vargdienių se-
serų vienuolyno patalpose, 37 Mary
Crest Dr., Putnam, CT 06260 JAV LB
Švietimo taryba  rengia konferenciją-
seminarą ,,Pedagoginė filosofija ir
mokymosi teorija”. Pasiteirauti el.
paštu: edward.bubnys@cox.net.

Rugsėjo 5–7 dienomis: Pasau-
lio lietuvių centre (PLC) Lietuvių
dailės muziejuje 14915 127th St., Le-
mont, IL 60439 vyks 55-asis San-
taros-Šviesos suvažiavimas.

Rugsėjo 7 d., sekmadienį:
5129 S. Wolf Rd., Western Springs,
IL, 60558 Tė viškės parapijos taryba
ruo šia gegužinę ,,Reunion”.   Pradžia
po 11:30 val. r. pamaldų.  Tel. pasitei-
rauti: 708-229-2795 (kun. Liu das Mi-
liauskas).

— Sukakties paminėjimo komite-
tas kviečia visus dalyvauti New
Britain Šv. An driejaus bažnyčioje  šv.
Mišiose, skirtose Ši lu vos Marijos
Apsireiš ki mo 400 metų ju biliejui.  Šv.
Mišias kon celeb ruos arkivys kupas
Henry Man sell su kunigais. Šoks
Hartford šo kių grupės ,,Berželis”
merginos. Po šv. Mi šių parapijos salė-
je vyks priėmimas. Šv. Mišių pradžia
3 val. p. p. Au kas šventės išlaidoms
paden gti siųsti adresu: St. Andrew
Church/Lady of Siluva, PO Box 2623,
New Britain, CT 06050-2623. Pasitei-
rauti galima paskambinus Elzbie tai
Liudžiuvienei tel.: 860-223-2380.

— PLC, Lemont, IL vyks pirmo-
sios ,,Grandies” ansamblio jau   nučių,
jaunių ir jaunimo/studentų  ratelių
repeticijos ir registracija. Rinktis
nuo 5:30 val. p. p. iki 7 val. v.  Kitiems
,,Grandies” šokėjams apie repeticijų
laiką praneš ratelių mokytojai.
Norėdami pasiteirauti kreipkitės į
,,Grandies” vadovę Violetą Fabiano-
vich tel. 708-422-3556 arba el. paštu:
poniavioleta@yahoo.com.

Rugsėjo 8 d., pirmadienį: pra-
sideda rudens semestras  Pipirų rate-
lyje. Kviečiame vaikučius nuo 18
mėn. iki 4 metukų. Registracija vyks
iki rugsėjo mėn. pabaigos. Kreiptis į
Ingridą Naudžiūtę-Sherpitis tel.: 312-
621-4824. 

Rugsėjo 13 d., šeštadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, ati-
daroma keliaujanti jubiliejinė paro-
dąa ,,Lietuvos jėzuitų provincijai –
400 metų”. Pradžia 5 val. p. p.

Rugsėjo 14 d., sekmadienį:
10:30 val. r.  Švč. Mer gelės Marijos
Gimimo parapijoje, Marquette Park
(6812 South Wash tenaw Ave., Chica-
go, IL 60629) bus aukojamos Padėkos
Mišios (lietuvių ir anglų kalbomis).
Pradžia 10:30 val. r. Po Mišių – pro ce -
si ja, kuriai vadovaus kardinolas
Fran cis George, OMI. 

— The Oak Lawn Hilton (94th
St. ir South Cicero  Ave., Oak Lawn,
IL 60652) vyks šventiniai pietūs.
Pradžia 3 val. p. p. Bilietus (kaina –
45 dol.) ir vietas galite užsisakyti:
Mary Beth Slakis tel.: 708-337-0193. 

Rugsėjo 18–19 dienomis St.
Petersburg, Flo rida rengiamas pi-
liečių priėmimas konsu liniais klausi-
mais. Interesantus priiminės Lie tu -
vos Respublikos generalinio konsula-
to New York konsulė Renata Daru-
lienė.

Rugsėjo 21 d., sekmadienį:
Palaimintojo J. Matulaičio misijoje
bus aukojamos bendruomenės šv.
Mišios ir vyks tarnystės mugė. Tą sa -

vaitgalį bus aukojamos tik vienerios
šv. Mišios lauke. Jei gu lis  – jos bus
aukojamos spor  to salėje. Pradžia 10
val. r. Matulaičio mi si jos tel. 630-257-
2008,  el. paštas: matulaitismission@
sbcglobal.net.

— Pasaulio lietuvių centro kie-
melyje, Lemont, vyks Palaimintojo
Jurgio Matulaičio Misijos Bendruo-
menės diena ir tarnysčių mugė. Pra-
džia 10 val. r. 

— Šv. Pet ro ir Povilo lietuvių
bažnyčioje (211 Ripley Place, Eliza-
beth, NJ 07206) Lietuvos Vyčiai
kviečia švęsti  Šiluvos Mergelės Mari-
jos apsireiškimo jubi lie jų. Pa dėkos
Mišias  anglų ir lietuvių kalbomis au -
kos kun. Krzysztof Szczotka, SDS ir
kle bo nas kun. Da nielius Staniškis.
Po šv. Mišių – procesija su akmens
relikvija iš Šiluvos ir šventiniai pietūs
Šv. Petro Po vilo parapijos salėje, 216
Ripley Pl., Eli zabeth, NJ 07206. Šv.
Mišios prasidės 11 val. r.  Norint įsi-
gyti bi lietus (20 dol.) kreiptis į para-
pijos klebo niją tel.: 908-352-2271 iki
rugsėjo 10 d. 

— Čikagoje, Jaunimo centro di-
džiojoje salėje (5620 S. Claremont
Ave), rengiamas Lietuvių operos
pagerbimo vakaras. Ruošia LB Le-
mont apylinkės valdyba. Vakaras
prasidės 4 val. p. p. Tel.: 708-424-
9345 (Nijolė Penikaitė).

Rugsėjo 26–28 d.: Carmelite
Spiritual Center, Darien, IL, Akade-
minis skautų sąjūdis rengia Studijų
dienas.

— Rytiniame JAV pakraštyje,
Boston,  vyks JAV LB XVIII tarybos
trečioji sesija. Posėdžiai vyks ,,Shera-
ton Braintree” viešbučio salėje, 37
Forbes Road, Braintree, MA 02184.
Registracijos anketa ir kita informa-
cija tinklalapyje: www.boston.lietu-
viubendruomene.org. Pasiteirauti
tel.: 617-471-6041 (Rima Girniu -
vienė) arba el. paštu: RimaGirnius@
hotmail.com.

Rugsėjo 28 d., sekmadienį:
Lietuvių liuteronų-evangelikų Tė-
viškės bažnyčioje, 5129 S. Wolf Rd.
Western Springs, IL 60558 koncer-
tuos dr. Raminta Lampsatytė. Pra-
džia 2 val. p. p. Pasiteirauti tel.: 773-
776-4301 (Aldona Buntinaitė).

SPALIS

Spalio 4 d., šeštadienį: Lietu -
vių dailės mu zie juje, PLC, Lemont,
vyks dai li ninkų Miko J. Šileikio  ir
Teofilio Petraičio premijų įteikimas ir
dailės kūrinių  tema ,,Lietuvos tūk-
stantmečio aidas išeivijoje” parodos
atidarymas. Konkurso rengėjai –
Čiurlionio galerija, Inc., Lemont,
Lietuvių dailės muziejus Lietuvoje ir
Lietuvių dailės muziejus. Darbus ir jų
nuotraukas bū   si mam katalogui siųs ti
iki  rugsėjo 13 d. adresu: Lietuvių
dailės mu ziejus, PLC, 14911 127th
Street, Lemont, IL 60439.

Spalio 4–5 d. Šv. Kazimiero
parapijoje (2718 St. George St. Los
Angeles, CA 90027) vyks ,,Lietuvių
dienos 2008”. Pradžia 11 val. r.
Pasiteirauri el. paštu LTDays.com.

Spalio 5 d., sekmadienį:
,,Camelot” pokylių salėje (8624 W. 95
St. Hickory Hills, IL) vyks Čikagos
lietuvių moterų klubo 85-erių metų
jubiliejaus pokylis. Renginio pra-
džia 12 val. p. p., pietūs – 1 val. p. p.
tel.: 708-788-2781 (Birutė Zalato-
rienė).

— ,,Camelot” pokylių salėje

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas renginys patektų į ,,Draugo” ,,Renginių ka-
lendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail.com – Redakcija
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Hickory Hills vyks Lietuvos Dukterų
draugijos tradiciniai Rudens pietūs.
Pradžia 3 val. p. p.

Spalio 10 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks dailininko  iš California Sigito
Šniro darbų parodos atidarymas.
Pradžia 6:30 val. v.

Spalio 10–12 d.: Čikagoje,
Jaunimo centre,  įvyks XII Teatro
festivalis. Organizuoja JAV LB
Kultūros taryba.

Spalio 11 d., šeštadienį:
Ateitininkų namuose Lemont vyks
ASS metinė šventė. Pradžia 6 val. v.

Spalio 17 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
vyks retrospektyvinė Algimanto Ke-
zio darbų paroda, skirta fotomeni-
ninko 80-mečiui paminėti. Parodos
atidarymas 7:30 val. v. 

Spalio 18 d., šeštadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont vyks
sukaktuvinis PLC 20 metų pokylis.
Pradžia 6 val. v.

Spalio 19 d., sekmadienį: Pa-
saulio lietuvių centro Didžiojoje salė-
je, Lemont vyks organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą” kasmetiniai ,,Der-
liaus” pietūs. Pradžia 12.30 val. p. p.
po šv. Mišių. 

Spalio 25 d., šeštadienį: Wil-
lowbrook pokylių salėje vyks ,,Drau-
go” metinis pokylis. Bilietus į pokylį
galima įsigyti ,,Draugo” adminis-
tracijoje, 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-
9500.

Spalio 26 d., sekmadienį:
Palai mi n tojo Jurgio Matulaičio misi-
joje po 11 val. r. lietuviškų šv. Mišių, o
Lietuvių dailės mu ziejuje, PLC,

Lemont – 12:30 val. p. p. vyks knygos
,,Amerikos lietuvių Montessori
draugija 1958–2008 m.” sutiktuvės.
Knygą pristatys Danutė Bin dokie-
nė.

LAPKRITIS

Lapkričio 8 d., šeštadienį:
Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje,
vyks Draugo fondo metinis narių
suvažiavimas. Pradžia 10 val. r. 

Lapkričio 9 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
vyks Pasaulio lietuvių centro Moterų
rengimo komiteto rengiama Madų
paroda. Pradžia 12 val. p. p.

Lapkričio 23 d., sekmadienį:
Lietuvių karių veteranų sąjunga
,,Ramovė” Šaulių namuose rengia
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90-
osios sukakties paminėjimą.

Lapkričio 26–30 d.: Pasaulio
lietuvių centre, Lemont įvyks XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumas. Vi-
sus norintys dalyvauti kviečiami iki
rugsėjo 14 d. registruotis simpoziu-
mo internetinėje svetainėje www.
mks14.com. Registruojantis reikia
pateikti pranešimo paraišką.

GRUODIS

Gruodžio 6–7 d.: Pasaulio lietu-
vių centro Moterų renginių komite-
tas kviečia visus į Kalėdinį bazarą.
Pradžia 9 val. r.

Gruodžio 7 d., sekmadienį:
Jaunimo centras rengia tradicinę
Jaunimo centro vakarienę.

Gruodžio 21 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont
ruošiami Kūčių valgiai. Juos rengia
PLC Moterų renginių komitetas.
Pradžia 12 val. p. p.

— Jaunimo centre, Čikagoje vyks
ateitininkų Kūčios.

2009 m.

Skelbiamas grožinės literatūros
konkursas tema ,,Lietuvai – tūkstan-
tis metų!” (Mes didžiuojamės tūk-
stančio metų istorija ir šimtmečiais
kurta tautine kultūra). Paskutinė kū -
rinio išsiuntimo data oro paštu –
2009 m. birželio 30 d. Kūrinius siųsti
adresu: ALTS, Konkursui, 2711 West
71 st Street, Chicago, IL 60629, USA.

Angelas Rasų kapinėse. Vilnius. 
Algimanto Kezio nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

AANNDDRREEWW EENNGGEELL,, MMDD
Illinois Pain Institute

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

APGAVYSTĖS SMULKAUS
VERSLO ATŽVILGIU

Jei iki šiol manėte, kad pasipel-
nyti siekiančių apgavikų aukomis
tampa tik nežmoniškai patiklūs, ci -
niškai siekiantys lengvo praturtėjimo
ar su šiuolaikinės civilizacijos tech-
nologiniais stebuklais nesusipažinę
žmo nės – klydote. Labai klydote, ka -
dangi iš tiesų sukčių aukomis šiais
lai kais tampa ne tik prastai išauklėti
pa augliai, garbaus amžiaus prie -
miesčių gyventojos ar abejotinų in-
ter neto pažinčių tinklalapių lanky to -
jai, bet ir sėkmingai dirbantys, so -
lidūs verslininkai. 

Neretai patys įžūliausi sukčiai
nusitaiko ir į stambias įmones, tačiau
dar dažniau jų akiratyje atsiduria ne -
didelės, šeimos verslo pagrindu vei -
kiančios įmonės. Viena iš dažniausiai
pasitaikančių sukčiavimo schemų yra
kai su potencialiomis aukomis pir -
miausia užmezgamas ryšys telefonu,
faksu ar paštu. Tolesnė eiga, neprik-
lausomai nuo skirtingų strategijų,
būna vienoda: pažadamos pre kės ar
paslaugos, už kurias prašoma išan -
kstinio apmokėjimo, ir kurių už -
sakovas niekuomet taip ir negauna.
Tai ypač dažnai pasitaiko įvairių rek -
laminių pasiūlymų, interneto pusla -
pių kūrimo ar biuro reikmenų užsa -
kymų atvejais. 

Nusitaikydami į verslo įstaigas,
apgavikai įsiūlo savo ,,prekes” ir ti ki -
si (dažnai ne be pagrindo), jog jose
niekas negaiš laiko aiškindamasis,
kur dingo žadėtų marškinėlių su
įmonės logotipu siunta, nepastebės
sąs kaitose nurodyto neteisingo pre -
kių kiekio ar nesusidomės ,,išpūsta”
te lefono sąskaita. Pasitaiko ir apgau -
lingų labdaros prašymų, kai gauti
pinigai nepasiekia tų, kuriems jie tu -
rėtų būti skirti, o tiesiog ,,nusėda”
prašytojų kišenėse (dažniausiai pra -
šoma aukoti vietos policijai ar ugnia-
gesiams, taip pat – vaikams bei tikrų
ar išgalvotų stichinių nelaimių au -
koms). Pastaruoju metu yra itin pap -
litusios apgavystės, susijusios su
,,geltonųjų puslapių” reklamomis.
Vers lininkams už tam tikrą mokestį
siū loma reklamuotis ,,geltonuosiuose
puslapiuose”, kurie, kaip paaiškėja,
neturi nieko bendro su įprastoje tele-
fonų knygoje skelbiama informacija,
o dažniausiai – netgi išvis neegzistuo-
ja. 

Kita sukčių naudojama schema
remiasi telefono bei fakso mokesčiais,
kurie priskaičiuojami už skambinimą
ar fakso siuntimą tam tikrais, moka-
mais, numeriais. Paprastai, su sisiekę
su verslininkais, sukčiai prašo jų at-
siųsti išsamios informacijos apie savo
prekes/paslaugas faksu arba per -
skambinti jiems telefonu. Deja, ilgai-
niui paaiškėja, jog jie net ne siruošė
pirkti prekių ar paslaugų, ku riomis
domėjosi, o verslo savininkai gauna
milžiniškas sąskaitas už naudojimąsi
ryšio priemonėmis. Kartais nežinomi
skambučiai bei mokesčiai už paslau-
gas, kuriomis nesinaudota, atsiranda
sąskaitose tiesiog todėl, kad, žinoda-
mi kompanijos pavadini mą bei kon-
taktinius duomenis, suk čiai gali
kreiptis į telefono kompaniją, prašy-
dami priskaičiuoti mo kes čius už neva
suteikiamas balso pašto, interneto ar
kitas paslaugas, apie kurias ,,klien-

tas” visiškai nieko nežino. 
Itin pavojingi yra skambintojai,

prisistatantys telefono paslaugų
kom panijos atstovais ir prašantys
atsakovo surinkti tam tikrą kodą, sie -
kiant ,,patikrinti, ar linija tinkamai
veikia”. Jei kompanijos telefonas
veikia PBX (private branch ex chan-
ge) principu, kai naudojamasi vidiniu
telefonijos tinklu, paremtu vie na ar
keliomis išorinėmis linijo mis, minė-
tas skaičių kodas perjungs tinklą į
tarpmiestinių/tarptautinių pokalbių
režimą ir suteiks galimybę skambin-
tojui naudotis šiuo režimu savo reik-
mėms, už kurias vėliau sumokės
kompanija. Blogiausia šiuo at veju yra
tai, kad nukentėjusioji pusė prak-
tiškai neturės visiškai jokių žinių
apie skambinusį asmenį, todėl, netgi
kreipusis į teisėsaugos institucijas,
vargu ar sugebės apgaviką surasti. 

Žinomi atvejai, kai smulkaus ver-
slo atstovams įkyriai siūlomos pasko-
los, suteikiamos be jokio garanto –
tačiau už tam tikrą išankstinį moke-
stį. Vėliau, žinoma, tarpininkai pra-
dingsta kaip į vandenį – kartu su
sumokėtu jiems mokesčiu. Nevertėtų
susigundyti ir prizais, siūlomais už
tam tikrų prekių įsigijimą, arba abe-
jotinais verslo pasiūlymais iš Ni -
gerijos ir kitų kraštų, jau seniai pa -
garsėjusių sukčių pinklėmis.

Norint apsisaugoti nuo įvairiau-
sių sukčiavimo būdų, gali praversti
kelios universalios taisyklės:

•Turėkite reikalų tik su įmonė-
mis, kuriomis visiškai pasiti kite. Jei
nesate tikri dėl naują pasiūlymą pa-
teikusios organizacijos, bent jau pa-
sitikrinkite, ar ji yra tinkamai įre -
gistruota ir kokia jos reputacija ,,Bet-
ter Business Bureau”.  Jei ruo šia tės
atlikti nemažą užsakymą, pa pra-
šykite įmonės pateikti buvusių klien -
tų duomenis, kad galėtumėte su jais
susisiekti ir sužinoti, kaip jie ją verti-
na. 

•Visuomet įsitikinkite, jog visiš -
kai suprantate, kas konkrečiai jums
siū loma ir kiek tai kainuos. Visos su -
tartys, įskaitant bet kokias papildo-
mas sąlygas, privalo būti patvirtintos
raštu.

•Atidžiai tikrinkite visas gauna-
mas sąskaitas. Atminkite, kad kuo il -
giau lauksite, iškilus neaiškumams,
tuo sunkiau bus atgauti pinigus.

•Saugokite savo finansinius bei
as meninius duomenis ir neatskleis -
kite jų niekam, išskyrus tuos atvejus,
kai tai neišvengiamai būtina.

•Supažindinkite su žinomomis
sukčiavimo schemomis savo darbuo -
to jus ir skatinkite juos būti atsar-
giais.

Jei tapote sukčių auka ar įtaria-
te, kad į Jus kreipęsis asmuo/organi-
zacija gali būti susiję su apgavikų tin-
klu, būtinai praneškite apie tai tei-
sėsaugos institucijoms bei Nacio na-
linės vartotojų lygos (National Con -
sumer League) įsteigtam In for ma -
cijos centrui internete (www.fraud.
org).

Pagal ,,Better Business Bureau”,
National Consumer League ir 

žiniasklaidos informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ

ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ
REIKALÛ TARYBOS

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodis Draugas Nr. 042

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

PRIEŽIÙRA

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Vertikaliai:
2. Žodis maldos pabaigoje. 3. Rusų jūrų keliautojas Ferdinandas … . 5.

Maironio eilėraščių rinkinys „… balsai”. 6. Olandijos miestas, vyriausybės
būstinė. 7. Metų dalis, kuriai būdingi tam tikri reiškiniai, darbai. 8. Salynas
(labiausiai nutolusi į pietus Ispanijos dalis). 10. Platus urvas skliautiškomis
lubomis. 12. „Kur bėga …, kur Nemunas teka”. 14. Sukepintas kuras, gauna-
mas be oro kaitinant akmens anglis, durpes. 16. Didžiulį pasisekimą turinti
knyga. 17. Giminės galva gimininėje visuomenėje. 21. Nepiktybinis rau-
meninio audinio navikas. 23. Citrinų ar apelsinų žievelių viršutinis sluoksnis.
26. Medis, kurio lapas pavaizduotas Kanados vėliavoje. 27. Įstatymu nustaty-
tas laikotarpis kokiam nors pareigūnui eiti pareigas. 28. Laisva, neužimta
tarnybos vieta. 29. Namelis, pritaikytas maudytis. 31. Šiltas silpnas vakarų
vėjas saldumyno pavadinimu. 33. Dumble augantis labai nuodingas augalas.
34. Obuolys nuo … netoli terieda. 38. A. Gustaičio konstrukcijos lėktuvas. 40.
Diktatoriaus A. Pinočeto valdyta šalis.

Horizontaliai:
1. Tropinis augalas, kurio sėklos vartojamos šokoladui gaminti. 4. Kuo

nors būdingas laikotarpis, amžius. 9. Fantastinis religinio ar mitologinio
siužeto pasakojimas. 11. A. Žebriūno filmas „Turtuolis …”. 13. V. Belinio
opera. 15. Animacinis filmas „Ledynmetis: … pabaiga”. 18. Tapytas paveiks-
las ant sienos ar lubų. 19. Menininko ar meno kolektyvo atliekamų kūrinių
visuma. 20. 50 centimetrų. 22. Balso ar muzikos instrumento garso virpėji-
mas. 24. Džuljetos mylimasis. 25. Kalba, kuria kreipiamasi į Dievą. 30. Sta-
cionari gydymo įstaiga prie kariuomenės dalinio. 32. Smėlio kalvos, paplitę
Karakumų ir Kyzylkumo dykumose. 35. Laikrodžio … (skalės pagrindas su
padalomis). 36. „… klauso savo šeimininko balso” (Biblija). 37. Elektronikos
firma. 39. Ilgio matas, lygus 25,4 mm. 41. Tekanti mergina ar moteris, nuo-
taka. 42. Harisono Fordo personažas … Džounsas. 43. Šiltoji Atlanto šiaurės
dalies srovė. 44. J. Biliūno apsakymas „… žiburys”.

Skelbimû skyriaus 
tel. 773-585-9500
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

HONIG – BELL

IÕNUOMOJA

IIššnnuuoommoojjaammii du 4 kamb.  butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

NAMÛ REMONTO IR
STATYBINÈS PASLAUGOS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

Patyręs meistras kokybiškai 
atnaujina ir naujai įrengia virtuves,

vonias, deda plyteles, parketą,
atlieka dažymo, santechnikos darbus.
Tel.: 708-289-1293, Algirdas

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

•••ÎVAIRÙS•••

VISI STALIAUS
APDAILOS IR REMONTO

DARBAI. 
PLYTELIŲ KLOJIMAS, 
NAUJOS STATYBOS.
Tel. 1-312-929-7165

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

PARDUODA

Parduodami du sklypai  Širvintų
rajone, 46 km nuo Vilniaus. Ideali

vieta privačiam poilsiui. Abejuose skly-
puose yra elektra, geras privažiavimas.
Skambinti tel. +370-656-56546 arba
rašyti el. paštu puraniene@gmail.com

Vilniaus Senamiestyje Strazdelio
gatvėje naujai „renovuotame”
name parduodamas naujas

neįrengtas 3 kambarių 68,07 m
butas 1 iš 3 aukšte. Bute įrengtas
židinys, šildymo, vėdinimo, vaizdo
stebėjimo sistemos, moderni elek-
tros instaliacija, praėjimo kontrolės
sistema („Face control”), įrengti lif-

tai, gaisrinė signalizacija. Buto
gyventojai taps vienos  bendrijos
nariais ir galės naudotis baseinu,

sporto sale, uždaru klubu,
autoservisu, požemine automobilių
stovėjimo aikštele. Kaina – 433750

USD. Tel. +370-619-45076,
+370-655-78179, el. paštas:

z.valiukienė@yahoo.com

DAKTARO KRIPŠTUKO
PĖDOMIS

PETRAS PETRUTIS

Seniai seniai (nors tiesą pasa-
kius, ne taip jau seniai), Julius Kau-
pas gimęs 1920 m., gyveno tarp mū-
sų. Jam teko 1944 m., artėjant bolše-
vikų ordoms, pasitraukti į vokiečių
žemes. Jis gilinosi medicinos ir lite-
ratūros moksluose. Studijuodamas
pelnė medicinos daktaro laipsnį ir
užtikrino sau rašytojo vardą.

1948 m. pasirodė Povilo Abelkio
leidyklos Freiburg išleista Juliaus
Kaupo knyga „Daktaras Kripštukas
pragare”. Šią knygą iliustravo dail.
Adolfas Vaičaitis.

Idant būtų aiškiau, regis reikėtų
žvilgterėti į knygos autoriaus parašy-
tos įžangos žodžius: „Įžanginiai žo-
džiai, kaip visiems gerai žinoma, yra
be  galo nuobodūs ir retai teskaitomi,
tačiau, o varge, kaip man be jų apsiei-
ti! Juk šias nepaprastas pasakas ne aš
pats sukūriau, o vogčia paėmiau iš
slaptųjų Kauno miesto kronikų. Jas
gi surašė, kaip tuoj pamatysit, labai
keistas ir labai neeilinis kronininkas.

Jeigu kas yra buvęs nuostabioje
Kauno miesto rotušėje, tai tikriausiai
atsimena tokias slaptas ąžuolines
duris, pasislėpusias pačioje bokšto
viršūnėje. Dabar tas kambarys, tiesa,
tuščias ir nenaudojamas. Jei kartais
netyčia atvertum girgždančias jo
duris, tai ant galvos imtų kristi seni
voratinkliai, kažkas klaikiai sucyptų
tamsiuose krosnies šešėliuose ir iš-
gąsdintos pelės nubėgtų dulkėtomis
kambario grindimis. Bet anksčiau ta-
me kambaryje slėpėsi miesto archy-
vai: jame ramiai snaudė pageltę
pluoš tai senų senų raštų, kronikų, iš-
blukusių fotografijų ir paslaptingų
laiškų. Pasirausęs toje didelėje popie-
rių krūvoje, būtum galėjęs surasti ir
tokį dulkėtą, jau sunkiai įskaitomą
rankraštį, surašytą ant palaidų lapų
ir sudėtą į odinį aplanką. Tame virše-
lyje išdidžiai spindėjo Kauno herbas –
baltas stumbras, nešantis kryžių tarp
ragų – nes tai kaip tik ir buvo slapto-
ji miesto kronika...”

Kaip anksčiau sakyta, Juliaus
Kaupo knyga „Daktaras Kripštukas
pragare” buvo išleista 1948 m. Frei-
burg mieste, Vokietijoje. Tuosyk Frei-
burg, prancūzų valdytoje  zonoje,
veikė dail. Vytauto Jonyno įkurta ir
vadovauta dailės ir amatų mokykla.
Ją lankė keliasdešimt iš Lietuvos
pasitraukusių asmenų ir vienas kitas
kitatautis. Čia kurį laiką mokėsi ir
Julius Kaupas. Tačiau jis nelabai do-
mėjosi daile ir amatais. Čionai vei-
kusi Povilo Abelkio lietuviškų knygų
leidykla išleido ir knygą „Daktaras
Kripštukas pragare”.

Ilgainiui pranyko Freiburg ir ki-

tose Vokietijos vietovėse veikę lietu-
vybės centrai. Dauguma lietuvių, ne-
šami emigracinės bangos, pasitraukė
į užjūrio kraštus. Julius Kaupas,
Tuebingin baigęs medicinos mokslus,
išvyko ir įsikūrė Detroit, JAV. Jam
buvo lemta „Išėjusiems negrįžti” da-
lia. 1964 m. jis iškeliavo į Anapus. Mi-
rė viešėdamas Čikagoje. Palaidotas
Detroit mieste.

1984 m. Juliaus Kaupo knyga,
neišvengusi cenzūros, buvo išleista
okupuotoje Lietuvoje. Necenzūruota
knygos laida pasirodė 2000 m. Vil-
niuje, nepriklausomoje Lietuvoje. Mi-
nėtini 1997 m. Čikagoje išleisti Ju-
liaus Kaupo „Raštai”. Šioje knygoje
telpa jo parašytos pasakos, aprašy-
mai, novelės ir esė.

J. Kaupo kūryba tiek išeivijoje,
tiek ir tėvynėje buvo palankiai sutik-
ta ir įvertinta. Ne per seniai Lietu-
voje, ypač Kauno mieste, gerokai ūg-
telėjo susidomėjimas J. Kaupo asme-
niu ir jo kūryba. Kultūrininkai ir li-
teratūrologai stačiai liaupsina J. Kau-
po knygą „Daktaras Kripštukas pra-
gare”. To negana – Kauno plėtros fo-
rume susibūrę asmenys ėmėsi pas-
tangų suorganizuoti J. Kaupo pasakų
piešinių konkursą jaunimui. Nugalė-
tojų laukia prizai. Be to, geriausius
piešinius  žadama išleisti atskira kny-
ga. O poetas-eseistas Kęstutis Na-
vakas brandina pjesę pagal „Daktaro
Kripštukas pragare” pasakos siužetą.
Šią pjesę ketinama perkelti Kauno
valstybinio teatro scenon.

Vienas Juliaus Kaupo kūrybos
gerbėjų yra anksčiau Čikagoje, ir vė-
liau Washington, DC gyvenęs, o da-
bar Vilniuje įsikūręs rašytojas Kazys
Almenas. Jis siūlo Kripštukui pas-
tatyti paminklą. Jo žodžiais: „Kaune,
Rotušės aikštėje sėdi susimąstęs Mai-
ronis. Labai gerai, kad jis ten sėdi.
Jam galima nusilenkti, padėti gėlių,
bet jam nepatapšnosi per petį. Kažin
ar su juo pajuokausi? Ir jei apie jį
kam pasakosi, reikės remtis faktais.
O su literatūriniu veikėju yra visai
kitaip. Čia nereikia būti tiksliam. Ga-
li sakyti: ‘Kadaise gyveno toks nuos-
tabus daktaras Kripštukas, kuris
gydė net velnią Juoduodegį, kuris iš
pragaro į Kauną pralindo pro smuk-
lės rūsį, kuris stovėjo ten, prie senųjų
sandėlių...’ Tokio personažo įpras-
minimas suteiktų geros nuotaikos,
linksmumo, o miestui – gal net savo-
tiško paslaptingumo.”

Kaip žinia, danas H. Ch.  Ander-
sen garsino Kopenhagą, kiti pasa-
kininkai – kitus Europos miestus. Re-
gis, kad J. Kaupui teks užimti laisvą
Kauno miesto pasakininko vietą.

Pasinaudota savaitraščio „Kauno
diena” priedu „Menas”.
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PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois
(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated” Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com           www.alwayswithflowers.net teleflora

FTD

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ 
SÂJUNGA

Turi laidotuviû patalpas visose 
Çikagos miesto apylinkèse ir priemiesçiuose.

Patarnavimas 24 val.

A † A
PRANUI RAZGAIČIUI

iškeliavus  Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmoną
ALEKSANDRĄ, dukrą ELENUTĘ, sūnus ANTANĄ,
KAZĮ, ANDRIŲ ir jų šeimas.

Elvyra ir Pilypas Narutis
ir vaikų šeimos

Ilgamečiui Ziono Ev. Liuteronų parapijos kun. klebonui
A † A

JONUI JUOZAPAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime su
žmona ERNA, sūnumi dr. JONU ir dukra HEIDI su
šeimomis.

Lietuvių Ev. Reformatų kolegija JAV

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Brangiai
A †  A

JANINAI MIKUTAITIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame visai mielai
Mikutaičių šeimai: liūdesyje likusiam jos vyrui, mums
visuomet nuoširdžiam pagalbininkui, MEČIUI MIKU-
TAIČIUI, mūsų mielai sambūrietei SIGUTEI MIKU-
TAITYTEI-MILLER,  jos sesutėms VILIJAI ir AUŠRI-
NEI bei broliui MINDAUGUI.

Su Jumis visais dalijamės netekties skausmu.

Los  Angeles Dramos Sambūrio valdyba
Ema Dovydaitienė

Edita Kliučinskaitė
Daina Žemaitaitytė

Juozas Pupius 
Algimantas Žemaitaitis
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

��Rugsėjo 5 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, 7:30 val. v. vyks lite-
ratūros vakaras, kuriame dalyvaus
Liūnė Sutema, Diana Šara kauskaitė,
Eglė Juodvalkė, David Burgess. Va-
karą ruošia Santara-Šviesa.

�Smuikininko Martyno Švėgž-
dos von Bekker koncertas Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre įvyks rugsėjo 7 dieną 1 val. p.p.
Tel. pasiteiravimui: 708-214-4093 (Mo-
destas).

�Tė viškės parapijos gegužinė
,,Reunion” vyks sekmadienį, rugsėjo
7 d., tuoj po 11:30 val. r. pamaldų
adresu: 5129 S. Wolf Rd., Western
Springs, IL, 60558. Bus vai šės, muzi-
ka, žaidimai vaikams. Tel. in -
formacijai: 708-229-2795 (kun. Liu -
das Miliauskas).

�,,Spindulio” tautinių šokių gru -
pė laukia naujų ir buvusių šokėjų!
Jaunių ir studentų  ratelių (nuo 7
sky riaus) registracija ir pirmoji re -
peticija įvyks sekmadienį, rugsėjo 7
d., nuo 5 val. p.p. iki 7 val.v. PLC val-
gykloje. 6 val. v. – trumpas posėdis
apie dalyvavimą 2009 m. Pasaulio lie -
tuvių dainų šventėje, Lietuvoje.
,,Spinduliukų” (vaikų ratelių) regist -

racija – rugsėjo 15 d., nuo 6:30 val. v.
iki 7:30 val. v. Lietuvių Fondo salėje,
PLC.  Priimame vaikus nuo 4 metų
iki 6 skyriaus. Tel. 708-301-4439 (Ra-
sa Poskočimienė).

��,,Draugo” 100-mečio jubiliejaus
knygoje bus skelbiamos Draugo fon-
do garbės aukotojų (paaukojusių
1,000 dol. ir daugiau) pavardės. No-
rime pranešti, kad tie garbės aukoto-
jai, kurie šiemet ketino padidinti savo
įnašą Draugo fonde arba tie, kurie
nori tapti garbės aukotojais ir būti
paminėti ,,Draugo” 100-mečio knygo-
je, savo įnašus prašomi atsiųsti iki šių
metų gruodžio 1 d., nes tuomet kny-
gos ruošimas bus baigiamas.

��XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumo pranešėjų regis-
tracija pratęsiama iki š. m. rugsėjo
14 d. Kviečiame registruotis interne-
ti niu adresu: www.mks14.com Ke tu -
rio liktasis Pasaulio lietuvių mokslo ir
kū rybos simpoziumas įvyks Padėkos
dienos savaitgalį, lapkričio 26–30 d.,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

��Lietuvos Vyčiai maloniai kvie-
čia švęsti  Šiluvos Mergelės Marijos
apsireiškimo jubi lie jų rugsėjo 21 d.
Šv. Pet ro ir Povilo lietuvių bažnyčioje
ad resu: 211 Ripley Place, Elizabeth,
NJ 07206. 11 val. r.  bus Pa dėkos
Mišios, kurias anglų ir lietuvių kalba
au kos kun. Krzysztof Szczotka, SDS
ir kle bo nas kun. Da nielius Staniškis.
Po Mišių – procesija su akmens
relikvija iš Šiluvos ir šventiniai pietūs
Šv. Petro Po vilo parapijos salėje, 216
Ripley Pl., Eli zabeth, NJ 07206.
Norinčius įsigyti bi lietus (20 dol.)
pra šome kreiptis į parapijos klebo niją
tel.: 908-352-2271 iki rugsėjo 10 d. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Informuojame, kad rugpjūčio 27
d. Lietuvos Respublikos generalinė
kon sulė Čikagoje Skaistė Aniulienė
bei konsulato darbuotoja Agnė Ver -
telkaitė lankėsi Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejuje, kur susipažino su jo
darbuotojais, domėjosi muziejaus vyk   -
domais projektais ir aptarė toles nio
bendradarbiavimo planus. Agnė Ver -
telkaitė konsulate perėmė anks čiau
dirbusio Tado Kubiliaus kuruotus
kultūros projektus. 

Buvo atkreiptas dėmesys į tai,
kad 2009-aisiais, minint Lietuvos
var do paminėjimo tūkstančio metų
ju biliejų, atsiranda puiki proga kuo
plačiau paskleisti žinią apie savo
krašto istoriją ir kultūrą. Nuspręsta
kuo glaudžiau derinti planuojamus
renginius, keistis gaunama informa-
cija ir apjungti pajėgumus atskiriems
projektams įgyvendinti. 

LR Generalinio konsulato
Čikagoje infor.

Nuotraukoje iš kairės: Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ekspozicijų
kuratorė Rita Janz, LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė,
muziejaus įkūrėjas ir prezidentas Stanley Balzekas, Jr., geneologijos sky-
riaus vedėja ir žurnalo ,,The Lithuanian Museum Review” redaktorė Karilė
Vaitkutė, meno parodų kuratorė Ieva Dilytė, LR generalinės konsulės pa-
dėjėja kultūros klausimais Agnė Vertelkaitė.               Muziejaus arch. nuotr.

Apsilankymas Balzeko lietuvių
kul tūros muziejuje

Inžinierius Domas Adomaitis liepos 29 d. šventė 99 metų amžiaus su-
kaktį ,,Seklyčioje” su bendraminčiais. Pirmoje eilėje iš kairės: Marija Barie-
nė, Emilija Kantienė, sukaktuvininkas Domas Adomaitis ir Angelė Katelytė-
Lawler. Stovi iš kairės: Benigna Buttler, dr. Birutė Kasakaitienė, Angelė
Katelienė ir Vytautas Radžius.                       Nuotrauka iš asmeninio albumo

Nuotraukų ,,Draugo” fotokon-
kursui ,,Šokam šokimėlį” lauksime
iki š. m. rugsėjo 1 d. 

Siųsti: ,,Nuotraukų konkursui”,
4545 West 63rd Street, Chicago, IL
60629 

arba jpg formatu (ne mažiau
kaip 1000 px) el. paštu: 

redakcija@draugas.org; 
dalia.cidzikaite@gmail.com
laimaa@hotmail.com

Adrija Vaičiulionis nuotr.

Tautinių šokių grupė ,,Spindulys” vadovė
Rasa Poskočimienė

Dėmesio!Dėmesio!
NuotraukųNuotraukų
konkursaskonkursas

Albert M. Drukteinis, MD, gyvenantis Bedford, NH, pratęsė  me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėko-
jame už dosnią auką.

Kitame „Kultūros” numeryje
Šeštadieninis „Draugo” kultūros priedas „Kultūra” baigia atostogauti –

rugsėjo 6 d. pasirodys naujas jo numeris. Jame skaitykite: įdomų ir gausiai
iliustruotą prof. Stasio Goštauto tekstą apie mums beveik nepažįstamą dai-
lininkę Marianą Veriovkiną ir jos ryšius su Lietuva; kun. prof. Kęstučio A. Tri-
mako apžvalgą apie Švč. Mergelės Marijos apsireiškimus pasaulyje (pradedant
ciklą straipsnių Šiluvos Marijos 400 metų jubiliejaus proga); rašytojos Vytau-
tės Žilinskaitės trumpus ir taiklius atsakymus į Mažąją anketą; žurnalistės,
dailės istorikės Julijos Mušinskienės pasakojimą apie į Lietuvą iš JAV sugrą-
žintą lėlių kolekciją „Lietuviškos vestuvės” ir kitus straipsnius, laukiančius
jūsų dėmesio.                                                                               

„Kultūros” redaktorė Aldona Žemaitytė


