
Algis Vaškevičius

Praėjusią savaitę net
keliais įsimintinais
renginiais prisi-

mintas vienu garsiau-
sių Kauno prieškario
architektų laikomo Sta-
sio Kudoko (1898–1988)
120-osios gimimo ir 30-
osios mirties metinės.
Kauną puošia daugybė
jo suprojektuotų pasta-
tų, o atsidūręs emigra-
cijoje Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose jis to-
liau dirbo ir suprojek-
tavo ne vieną bažnyčią
Amerikoje ir Kanadoje, taip pat nemažai kitų pastatų, nors visada pa-
brėždavo, jog labiausiai norėtų gyventi Lietuvoje ir kurti jai.

Panevėžio apskrityje, Kapinės kaime gimęs S. Kudokas 1916 m. baigė
Panevėžio realinę mokyklą, studijavo Sankt Peterburgo civilinių inžinie-
rių institute, baigė Kauno meno mokyklą, o 1924–1930 m. mokėsi karališ-
kojoje aukštojoje architektūros mokykloje Italijos sostinėje Romoje ir įgi-
jo architekto specialybę. Jis buvo ir karys partizanas, kovų su bolševikais
dalyvis. – 7  psl.
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Iš k.:  Dainius Lanauskas, tarpukario architektūros ir art deco
dizaino entuziastas, gyvenantis garsiojoje S. Kudoko vi-
loje; Arijus Bernotas; Matt Cook, S. Kudoko anūkas, ste-
buklingai suradęs savo šaknis; Vijolė Arbas, architekto Ed-
mundo Arbo Arbačiausko ir rašytojos Alės Rūtos dukra,
kurios gyvenimas prabėgo šalia Kudokų; Laura Cook su
trimis dukromis ir Jūratė Bernotienė. 

J. Bernotienės  nuotr.

Asta Zimkienė ir jos pašėlę angelai.Danguolė Norkūnienė

Apie 5-ąjį meno sezono atidary mą Lietuvių dailės
muziejuje, galerijoje „Siela” noriu rašyti links-
mai. Čia praėjusio šeštadienio, rugsėjo 29-osios

vakarą, skambant muzikos gar sams, susirinko kū-
rybingiausi išeivijoje žmonės. Čia pulsavo ypatinga
energija ir magija, skleidėsi bendrystės žiedai, lyg vėl
sužydus sodams, ir jos negalėjai nejusti ar sulaiky-
ti sa vyje. Šventė kybojo ore. Ir tai suprantama, nes,
pasak „Sielos” galerijos di rektorės Astos Zimkienės,
atidarymas visiems yra svarbiausias metų įvykis,

Ruduo pražydo„Minčių sodais”
kuomet po didžiųjų iškilmių vėl įsilinguoja ir prasideda tikrasis
gyvenimas – meno mokyklos užsi ėmi mai, parodos, koncertai,
susitikimai.

Šiemet į parodą savo darbus su vežė 39 išeivijos meninin-
kai. Dauge lis  jų – Alvydas Pakarklis, Izida Valatka, Andrius Sprin-
dys, Laima Urban, Algis Žukas – nepraleido nė vienos atidarymo
pa rodos. Kiek vienam šį kartą atėjusiam buvo išdalinti subti-
liai ir išsamiai paruošti parodos gidai-katalogai, kuriais nešinas
galėjai ramiai apžiūrėti ir apmąstyti visus pateiktus darbus.

– 5 psl.

Paminėtos garsaus
architekto Stasio
Kudoko 120-osios
gimimo metinės

Architektas Stasys Kudokas

Kaunas buvo jo širdyje



KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Evangelijoje skaitomos Jėzaus min-
tys paliečia daugiau nei vien šeimą,
jos kalba apie visą žmogaus gyve-

nimą. Fariziejams paklausus apie sky-
rybas, Jėzus prabyla apie tai, kaip
buvo „iš pradžių”, tai yra, kaip yra su-
kurtas pats žmogus. O sukurtas jis
taip, kad „vyras paliks tėvą ir motiną
ir glausis prie žmonos”. San tuoka yra
daugiau nei saugaus ir švelnaus mei-
lės prieglobsčio vieta, tokia vieta yra
tėvo ir motinos namai. Santuokoje
žmonės susijungia ne vien tam, kad pa-
tirtų meilės džiaugs mą: jie ten dalija-
si savo gyvenimu ir vienas kitam save
paaukoja. Taigi šeima – ne tik mūsų,
bet ir visų laikų problema.

Kristaus laikais visas žydų gyve ni-
mas buvo reglamentuotas įvairių įsta-
tymų, tačiau šeimos tvarumo klausimu
ir patys rabinai neturėjo vieningos
nuomonės. Vieni manė, kad santuoka
gali būti išardoma tik dėl labai svarbių
priežasčių. Kiti sa kė, jog žmoną galima
atleisti dėl bet kokios priežasties. Jėzus,

atsakyda mas į iškeltą klausimą, fari-
ziejų dė mesį nukreipė į pirminį Kūrėjo
pla ną: „Nuo sutvėrimo pradžios Dievas
sutvėrė juos (žmones) kaip vyrą ir
moterį. Štai kodėl vyras paliks savo
tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos,
ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau
nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Die vas
sujungė, žmogus teneperskiria!”.

Namie apaštalai norėjo pasitik-
 rin ti, ar teisingai suprato Kristaus at-
sakymą. Jie buvo pripratę prie ra binų
mokymo, tad Kristaus atsakymas jiems
buvo neįprastas ir jie vėl klausia to pa-
ties. Kristus dar labiau išryškino savo
mokymą: „Kas atleidžia savo žmoną ir
veda kitą, tas nu sikalsta pirmajai sve-
timavimu. Ir jei moteris palieka savo
vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja”.
Dažnai girdime žmonių kaltinimus
Bažnyčiai, esą ji neina kartu su gyve-
nimu. Šiandien, kai tiek daug suirusių
šeimų, Bažny čia turėtų būti lankstes-
nė ir leisti iširusių šeimų vyramas ar
moterims sudaryti naują šeimą. Šio
sekmadie nio Evangelija yra proga vi-
siems priminti, kad šeimos tvarumo

pag rindas yra ne Bažnyčios nuostatai,
bet aiškūs Kristaus patvarkymai. Ap-
aštalas Paulius, atsižvelgdamas į Vieš-
paties žodžius, Laiške korintiečiams
rašo: Susituokusiems įsakau ne aš, bet
Viešpats, kad žmona nesiskir tų nuo
vyro, o jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi
arba susitaikintų su vyru; taip pat ir vy-
ras tegul nepalieka žmonos (1 Kor 7, 10).

Kristus, paskelbęs santuokai griež-
 tus reikalavimus, teikia jai sak ramen-
tinį pobūdį. Kaip kunigystę Kristus su-
stiprino Kunigystės sakramentu, kad
kunigas galėtų tinkamiau atlikti at-
sakingas pareigas, pana šiai per San-
tuokos sakramentą jis teikia ypatingų
malonių sutuoktiniams, kad jie tobu-
liau atliktų savo pa reigas šeimoje ir
lengviau pakeltų šeimyninio gyvenimo
sunkumus. Iš Kristaus įsteigtų sakra-
mentų San tuoka ir Kunigystė vadina-
ma bendruomeniniais sakramentais.
San tuo ka yra mažiausios bendruo-
menės – šeimos formuotoja, kunigys-
tė – bendruomenės dvasinio gyvenimo
skatintoja ir palaikytoja.

Atkreipkime dėmesį, kad žmo-
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka

gaus pasišventimą šeimai Jėzus ne
supriešina skaistumo įžadams, o tik
parodo, kad yra įvairių pasišventimo
kelių. Tačiau „nuo pradžių” Kūrėjo yra
taip nustatyta, kad žmogus turi su-
bręsti, palikti saugią tėvų globą ir
savo gyvenimą pašvęsti kitiems.  Mels-
kime Dievą, kad šiandienai pa šauktų
tvirtų, sąmoningų šeimų ir uolių ku-
nigų.

Ar ryšiui su tėvyne
palaikyti tikrai 
reikia paso?
Jokių sprendimų dėl dvigubos pilietybės dar nėra,
tebevyksta disku sijos. Premjeras Saulius Skver-
 nelis prieš porą mėnesių yra pažadėjęs, kad refe-
rendumas dėl dvigubos pilietybės įteisinimo „vie-
nareikšmiškai bus su rengtas” per kitus prezidento
rinki mus 2019 m., nors čia pat pats pripažino, kad
balsavimas gali žlugti dėl mažo rinkėjų aktyvumo.

Diskusiją dėl dvigubos pilietybės Martyno
Mažvydo bibliotekoje buvo surengusi visuo-
meninė grupė „Už Konstituciją” ir 15min.lt

tinklalapis. Ar ryšiui su tėvyne palaikyti tikrai rei-
kia paso? – klausė diskutantai. Diskusijoje dalyvavo
Vilniaus universiteto (VU) filologijos fakulteto
prof. Vy tautas Ališauskas, teisininkas Justi nas Ži-
linskas, žurnalistas ir rašytojas Rytis Zemkauskas,
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
instituto dėstytoja Jogilė Ulinskaitė, – visi jie yra
„Už Kons tituciją” grupės nariai. Diskusi ją mo de-
ravo tinklalapio 15min.lt ak tualijų žurnalistas
Paulius Gritėnas. Disku sija domino ir politikus –
jos klausėsi prof. Vytautas ir Gabrielius Lands ber-
giai, Gitanas Nausėda, Ju lius Sabatauskas ir kt.

„Nuolatinės Konstitucijos keitimo iniciatyvos

Lietuvos valstybei ke lia pavojų, ir šį dokumentą
keisti derėtų tik esant absoliučiai būtinybei”, – kal-
bėjo V. Ališauskas, kuris mano, kad valdantieji ban-
do išjudinti Konstitucijos pamatus –  jeigu jiems ne-
patinka vienas ar kitas Konsti tu cinio Teismo
sprendimas ar išaiškinimas, bando jį apeiti refe-
rendumais. „Kiekvienas tikriausiai supranta, kad
šitie siūlymai keisti referendumo tvarką yra būtent
siekiant pasiekti norimo rezultato”, – sakė profe-
sorius. O tai, jo nuomone, yra pavojinga, nes įvy-
kus vienam referendumui, kuriam sąlygos būtų pa-
lengvintos, bū tų atvertos durys ir tokiems refe-
rendumams, kuriais būtų galima išklibinti šalies
stabilumą. Pasak V. Ali šausko, jei vis dėlto refe-
rendumas įvyk tų ir pavyktų, tai galėtų netgi pa ska-
tinti emigraciją: į užsienį išvykę lietuviai, turėdami
galimybę rinktis dvi pilietybes, greitai apsispręs-
tų priimti valstybės, į kurią išvyko, pilietybę, net
jei kitu atveju to nedarytų. Pro fesoriaus nuomone,
valdžia, norėdama paskatinti pasaulio lietuvius iš-
laikyti ryšį su tėvyne, verčiau tu rė tų daugiau dė-
mesio kreipti į jų porei kius, o ne tiesiog įvesti dvi-
gubą pilie tybę. Daugelio emigrantų santykis su tė-
vyne esąs emocinis, ne teisinis, jie nenori dalyvauti
politikoje.

R. Zemkauskas mano, kad esant Lietuvos pi-
liečių valiai Konstitucija gali būti keičiama: „Ji
nėra nejudinamas dalykas, tačiau yra pavojinga ją
judinti dėl bet kokių priežasčių”, – sakė jis ir at-
kreipė dėmesį į tai, kad išeiviai patys nėra aktyvūs
ir Lietu vos rinkimuose dalyvauja ne itin gau siai
ir kad ne visiems užsienio lie tuviams dvigubos pi-
lietybės reikia. 

Ir J. Ulinskaitė pastebėjo, kad emigrantai
nori ne tiek dalyvauti Lietuvos politikoje, kiek iš-
laikyti emo cinį ryšį, ir kėlė klausimą, ar tik rai bū-
tent pilietybė yra geriausias būdas išlaikyti emo-
cinį ryšį. Moksli ninkė atkreipė dėmesį, kad pa-
našios diskusijos neseniai vyko ir Danijoje, kuri
galiausiai nutarė įvesti dvigubą pilietybę, tačiau
pasiliko galimybę pilietybės suteikimą atšaukti. 

J. Žilinskas neprieštaravo, kad referendumas
galėtų įvykti, tačiau jis pasisakė prieš specialius
žygius ir landų įstatymuose ieškojimą siekiant pa-
didinti tikimybę, jog referendumas įvyktų. Ir taip
pat atkreipė dėmesį į emigrantų pasyvumą – rin-
kimuose balsuoti registruojasi vos keliolika tūks-
tančių emigrantų, o tai reiškia – vos keli procen-
tai. „Abejoju, ar Kon sti tucijos pakeitimas įgalin-
tų emigrantus dalyvauti valstybės valdy me”, – sakė
teisininkas. Jo nuomone, pilietybė, kaip ir terito-
rija bei val džia, yra vienas svarbiausių valstybę
apibrėžiančių aspektų, ir normalu, kad tokiam re-
ferendumui taikomi aukšti reikalavimai. 

Referendumą dėl dvigubos pilie tybės planuo-
jama surengti kitų metų gegužę kartu su prezi-
dento rinkimais. Juo ketinama siūlyti pakeisti
Konstituciją, kad pagal kilmę Lietu vos pilietis, įgi-
jęs Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlan-
tinės integracijos kriterijus atitinkančios valsty-
bės pilietybę, Lietuvos pilietybės neprarastų. Šiuo
metu emigravusieji po nepriklausomybės atkūri-
mo 1990 m. kovo 11 d., išskyrus kai kurias išim tis,
negali turėti dvigubos pilie tybės. 

Parengta pagal 15min.lt
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Š E Š TA D I E N I O   p O k A l b I A I

Daina Čyvienė,  Šv. Kazimiero seserų kongrega-
cijos komunikacijos ir projektų koordinatorė: 

Buvau nuskridusi į Lietuvą tuo metu, kai joje
lankėsi popiežius Pranciškus. Lietuvoje praleidau 72
valandas ir vėl parskridau į Čikagą. Daugelis sakė,
kad ši mano kelionė yra ,,crazy” idėja. Bet aš sakau,
kad tai buvo tobula 72 valandas trukusi malda. 

Šią mano kelionę iš tikrųjų nulėmė labai spon-
taniškas sprendimas. Bilietus į Lietuvą įsigijau likus
penkioms dienoms iki skrydžio. Turėjau didžiulį norą
nuskristi į Lietuvą tuo metu, kai joje lankysis po-
piežius Pranciškus. Tačiau skristi tvirtai nutariau
tik tuomet, kai mano amerikietė kaimynė pasakė, jog
svajoja pamatyti popiežių. Abi nusprendėme, kad rei-
kia skristi. Labai norėjau jai parodyti ir Lietuvą. 

Išvykome iš Čikagos ketvirtadienį po darbo,
penktadienį nusileidome Vilniuje. Dar būdama Či-
kagoje, likus geram mėnesiui iki popiežiaus atvy-
kimo, padėjau kelioms draugėms. Jos dirbo Lietuvoje
šio svarbaus vizito organizacinėje komandoje (ma-
nęs prašė kai ką išversti į anglų kalbą). Tik atvyku-
si į Lietuvą, gavau kvietimą vertėjauti arkivyskupo
emerito Sigito Tamkevičiaus spaudos konferencijo-
je. Mielai sutikau, nes yra tekę anksčiau  su juo ben-
drauti. Kai 1980 metais buvau nuvykusi į Lietuvą, bu-
vau viena iš jo disidentinės veiklos pasiuntinių. No-
riu pasakyti, kad šios kelionės metu sutikau ne vie-

ną savo pažįstamą dvasininką. Su vienais tik trum-
pai pasikalbėjome, o su tėvu Antanu Saulaičiu Vil-
niuje Senamiestyje turėjome daugiau laiko – kavi-
nukėje kartu išgėrėme kavos.

Kadangi vizito laikui gavau  spaudos atstovo kor-
telę, man ne kartą pavyko iš arčiau gyvai pamatyti
popiežių Pranciškų. Prifotografavau daugybę kadrų.
Bet ne tik tai man buvo svarbiausia. Norėjosi būti
tarp Lietuvos žmonių šio svarbaus vizito metu. No-
rėjau, kad ir mano kaimynė amerikietė matytų, jaus-
tų tą dvasią ir viltį, tas nuotaikas, kurios buvo ap-
glėbusios Lietuvą. Norėjau jai parodyti Vilnių. Vil-
niuje traukėme ten, kur turėjo pasirodyti garbingas
svečias: prie Aušros Vartų, į Katedros aikštę, o paskui
sumanėme užlipti į Šv. Jonų bažnyčios varpinę – iš
ten atsivėrė puikus vaizdas. Man patiko, kad visur,
kur vyko žmonių susitikimai su popiežiumi, visi at-
einantys buvo kruopščiai tikrinami.  

Kai kitą dieną važiavome į Kauną, kėlėmės 3 va-
landą ryto. Į Santakos parką atvykome apie penktą
valandą ryto. Buvo vėsu, pamažu rinkosi žmonės,
nors iki šv. Mišių, kurios prasidėjo 10 valandą, buvo
likusios dar 5 valandos. Tačiau žmonės buvo perspėti
rinktis likus 3–4 valandoms iki popiežiaus pasiro-
dymo. Tie, kurie atėjo po 8 valandos ryto, jau nebe-
buvo įleisti. Buvo rašoma, kad į Santakos parke vy-
kusias šv. Mišias susirinko apie 100 tūkstančių žmo-
nių. Nemačiau, kad tie maldininkai minioje būtų
stumdęsi ar rodę nepasitenkinimą. Visi buvo apim-
ti tos ypatingos nuotaikos. Kai kurie braukė ašaras,
aš ir pati Mišių metu susigraudinau. Jaučiausi
maža dalimi tos minios, jaučiau pakilią nuotaiką, gy-
venau tuometiniu momentu, kai geriau nei bet kada
supranti: visi turime eiti ir nešti gerąją naujieną.  

Saulius Kuprys, advokatas, ALT’o pirmininkas:

Keliavome į Lietuvą su žmona Roma specialiai
tam, kad pamatytume popiežių Pranciškų. Mes ga-
vome kvietimą į Kauno Santakos parke vyksiančias
šv. Mišias, vietos buvo prie pat altoriaus. Iš tiesų tai
buvo ypatinga, atmintina šventė ir palaima Lietuvai.
Į parką susirinko beveik 100 tūkstančių žmonių, ku-
rie nepabūgo iš anksto numatomo lietaus ir šalčio.
Tačiau susitikimo su popiežiumi metu oras buvo pui-
kus, daugelis matė danguje pasirodžiusią vaivo-
rykštę. 

Viskas vyko labai iškilmingai, sklandžiai. Ma-
čiau daug jaunų žmonių, šeimų su mažais vaikais.

Buvimas su popiežiumi – 
tarsi nenutrūkstanti malda

Susitikau ir pažįstamų – iš JAV ir Kanados atvyku-
sių lietuvių. Vienu metu po Mišių kažkaip atsisky-
rėme su žmona. Ji sėdėjo keliomis eilėmis toliau už
manęs. Taip atsitiko, kad aš patekau į filmavimo ka-
merų kiratį, o ji – ne. Todėl tie mūsų draugai ir pa-
žįstami, kurie žiūrėjo šv. Mišių transliaciją iš Kau-
no Santakos parko, susirūpino, kad kas nors negero
nutiko mano žmonai. 

Dar buvau pakviestas skaityti skaitinį iš Šven-
tojo Rašto per išeivių šv. Mišias, vykusias Vilniaus
Dievo Gailestingumo šventovėje. Tai buvo mano
ketvirtas susitikimas su popiežiumi. Pirmasis –
1984 metais su Jonu Pauliumi II, įvyko Puerto Rico.
Tuomet aš buvau JAV prezidento Ronald Reagan de-
legacijoje. Mane į ją pakvietė Linas Kojelis, kuris tuo
metu dirbo Baltuosiuose rūmuose ryšių su visuo-
mene skyriuje. Taip atsitiko, kad aš buvau vienas iš
aštuonių asmenų, kurie stovėjo prie lėktuvo ir pa-
sitiko iš jo išlipantį popiežių. 

Antras susitikimas buvo po trejų metų, 1987-ai-
siais, Vatikane, kai popiežius Jonas Paulius II savo
dėmesį skyrė Lietuvai, nes kaip tik tuo metu buvo
švenčiama 600 metų krikščionybės Lietuvoje su-
kaktis. Taip pat tuo metu vyskupas Jurgis Matulai-
tis buvo paskelbtas Palaimintuoju. Pamenu, kad iš
Lietuvos, kuri tuo metu dar buvo už geležinės už-
dangos, buvo leista atvykti tik vienam vyskupui ir
keliems kunigams. Tačiau užsienyje gyvenančių
lietuvių susirinko daug. 

Ir dar vienas susitikimas – 2008 metais su po-
piežiumi Benediktu XVI, kuriame man teko daly-
vauti, kai jis lankėsi Amerikoje. Gavau pakvietimą
atvykti į Washingtoną. Teko būti labai arti popie-
žiaus, tuometinis JAV prezidentas George W. Bush
pasveikino popiežių su gimtadieniu, kuris buvo bū-
tent tą dieną – gegužės 16-ąją. Visi dainavome jam
,,Happy Birthday”. 

Kuris iš šių visų susitikimų buvo pats įspūdin-
giausias? Vis dėlto tas, kuris vyko Vatikane.

Popiežiaus Pranciškaus atvykimas į Lietuvą subūrė žmones į ypatingą, gerumu dalytis  siekiančią ben-
druomenę. Susitikimuose su juo dalyvavę žmonės ilgai prisimins tą jausmą ir įspūdį, patirtą būnant
kartu. Į Vilnių ir Kauną susitikti su Šventuoju Tėvu plūdo žmonės iš viso pasaulio. Jeigu nori, kad ir

trumpam, atsidurti šventoje to gėrio ir šviesos auroje, ne kliūtis įveikti vandenyną. Tokių žmonių, kurie
iš Amerikos žemyno skrido į Lietuvą vien tam, kad atsidurtų minioje, pasitinkančioje popiežių, besimel-
džiančioje kartu su juo, buvo nemažai. 

Šiandien savo įspūdžiais iš susitikimo su popiežiumi dalijasi Čikagos lietuviai Daina Čyvienė ir Saulius
Kuprys.

Į susitikimus su popiežiumi Pranciškumi Lietuvoje suplūdo šimtai tūkstančių tikinčiųjų. Dainos Čyvienės nuotr.

Iš k.: Daina Čyvienė, arkivyskupas emeritas Sigitas Tam-
kevičius ir Inesa Čaikauskienė, Vilniaus piligrimų centro va-
dovė, popiežiaus vizito metu dirbusi su užsienio komuni-
kacijos atstovais.        Asmeninio D. Čyvienės albumo nuotr.

Roma ir Saulius Kupriai – vieni iš daugelio tikinčiųjų, kurie
iš Amerikos skrido į Lietuvą dalyvauti susitikimuose su po-
piežiumi.                Asmeninio Kuprių šeimos albumo nuotr. 
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„Minčių sodai” – platus ir spal vin-
gas šios jungtinės parodos pavadini-
mas. Ji veiks dar tris savaites. Te ma to-
kia įvairiapusė, kad buvo ne sunku į ją
įsilieti. Nors šiais metais menininkų
laisvė nebuvo varžoma pavadinimo,
kaip būdavo anksčiau.

„Kai praeina metai, – sako Asta,
užklausta apie pavadinimo idėją, – aš
visada pastebiu, kad viskas taip ir iš-
sipildo. Kiekvienais metais bandome
numatyti savo ateitį. Pirmasis buvo
‘Siela’, kada tik kūrėmės, antrąjį –
‘Mūzų svetainė’ – burtų keliu išrinko
lankytojai, po to – ‘Eik, vaike, eik’, – ir
mes ėjome, ieškojome, tvėrėme stu-
 diją. Ketvirtasis – ‘Kitas kelias’ pa sisu-
ko irgi teisingu keliu. Norėjome, kad at-
sirastų kita muziejaus išraiška, dau-
giau kūrybinė, mes patys no rėjome
čia kurti, ir tai išsipildė su kaupu.”

Šiemet parodos organizatoriai pa-
lypėjo laipteliu aukštyn – pateiktus
darbus įvertino piniginėmis premijo-
mis. M. K. Čiurlionio galerijos, Inc., su-
daryta komisija ir jos nariai Reda
Montė, Laima Trinkūnienė ir Jerry
Strub atidžiai apžiūrėjo visus ekspo na-
tus ir pirmąją vietą paskyrė dai linin-
kui Aidui Mikelėnui. Prie jo paveikslų
nuolat buriavosi žmonės, kiti meni-
ninkai, aptarinėjo, diskutavo. „Vilnius
Chicago” žavėjo profesionalumu,
kruopščia detalių gausa ir unikaliu po-
žiūriu, tad abejingai praeiti negalėjai.

Ruduo pražydo „Minčių sodais”
Pradėjome penktąjį ,,Sielos” sezoną. Bendra dalyvių nuotrauka. Danguolės Norkūnienės nuotraukos

Prizininkai (iš k.): Gabrielė Dabašinskienė, Aidas Mikelėnas, Aleks Rimeika ir Audronė-
Mačiūnaitė su komisijos nariais.

Neatskiriama kiekvienos parodos dalis – meno mėgėjai.

„Jūsų darbas labai įspūdingas, –
vėliau užkalbino dailininką viena ko-
misijos narių. – Kiek sugaišote jį ta-
pydamas?”

„Aš neskaičiuoju”, – atitarė jai
pra eidamas nelabai kalbus dailinin-
 kas. 

Ko gero, realu kūrėjui ir net žiū-
 rinčiajam į šį paveikslą prarasti laiko
nuovoką. Antroji vieta buvo paskirta
Aleks Rimeikai. Jo kaltas metalo kū rinys
„Apgavikas”, įkurdintas vidu ry je sa-
lės, tarsi gąsdino savo netikėta forma,
o tuo pačiu ir simpatizavo nuo taikingai
atkišta priekin kaulėta metaline koja.
Kas paskatino meni ninką sukurti tokį
fantastinį kūrinį, neturėjau galimybės
išsiaiškinti, nes kūrėjas visą vakarą
buvo labai užimtas – darbavosi kaip
barmenas, visus linksmino ir vaišino.
Koks netikėtumas!

Trečiosios vietos prizininkė – dai-
lininkė, pirmą kartą atvykusi į Le-
montą iš Madisono, Wisconsino – Aud-
ronė Mačiūnaitė. Jos paveikslas intri-
guojančiu pavadinimu „...dėl tūks tan-
čio priežasčių...” žavėjo uni ka liomis li-
nijomis, spalvomis, pa slap timi ir ne-
liko nepastebėtas. Dai lininkė pasako-
ja, kad tapyti jį pra dėjo seniai, buvo nu-
metusi, bet šį rug pjūtį, savo gimimo
mėnesį, po ilgos emigracijos grįžo
atostogoms į Lietuvą ir taip susižavė-
jo lietuviškais laukais, kad grįžusi į
Ameriką išsitraukė iš segtuvų ir ėmė
tapyti. Pri dėjo „amerikoniško” chaoso,
sujungė ir supainiojo abi būsenas, ku-

rios bu vo visiškai skirtingos, ir po to-
kio me ditatyvaus krapštymosi, kaip ji
sako, pabaigė šį kūrinį. Ją „veža” min-
tis tą patį padaryti su kitais savo dar-
bais. Tikiu, mes ateityje išvysime, gal
net, visą ciklą šios menininkės darbų.

Išraiškingą ir ryškią fotografę Gab-
rielę Dabašinskienę komisija ap dovanojo

„Žiūrovų paskatinimo premija”. Ji –
profesionali grafikė, bet, atvykusi į
Ameriką ir pritrūkusi elementariausių
priemonių, reikalin gų kurti grafikai,
save atrado ir iš reiškė fotografijoje.
Kurdama tradici nes klientų fotosesijas,
ji mylimą gamtą susinešė vidun ir
savo mažuosius klientus suguldė į tas

Buvusio LR generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno dovana iš Lietuvos – didysis
Vytis. 



5DRAUGAS 2018 SPALIO 6 D., ŠEŠTADIENIS

Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

,,Draugo” prenumeratoriai
gali skaityti

,,Draugą” internete be
jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų
parašyti apie tai
administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei

slaptažodį. 

Rugsėjo 21 dieną ArcLight Cine mas
Culver City įvyko ilgai laukto filmo „As-
hes in the snow” premjera pagal rašy-
tojos Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų
debesų”.

Susirinko gausus žiūrovų būrys –
salė buvo pilna. Filmas prasidėjo
su viena iš mano mėgstamiausių

dainų, kuri mane labai sugraudino.
Peržiū roje aš buvau su savo geriausiais
draugais ir seneliais. Mano seneliai
buvo pabėgėliai, aš daug žinau apie jų
kelionę ir gyvenimą per karą, nes jie
dažnai tai prisimena. Kai filmas pra-
sidėjo, man viskas priminė sene lių
pasakojimus. Filmas buvo įgarsintas
angliškai ir rusiškai, ir aš iš pradžių su-
sirūpinau, kad ne viską suprasiu, bet
iš tikrųjų mano ,,vertimas” į lietuvių
kalbą buvo senelių pasakojimai apie
tremtį. 

Po filmo vyko susitikimas su filmo
režisieriumi Mariumi Markevi čiumi,
knygos autore Rūta Šepetys ir kitais fil-

Filmo „Ashes in the snow” premjera Los Angeles

mo kūrėjais. Visi pasakojo apie filmo
svarbą, ir savo šeimų isto rijas. 

Paskui aš kalbėjausi su rašytoja
Rūta Šepetys ir pasakiau, kad mūsų
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanis tinė-
je mokykloje aš skaičiau abi knygas –
„Tarp pilkų debesų” (8 kl.) ir „Druska
jūrai” (11/12 kl.). Knygos visai klasei la-
bai patiko. Po to su draugais gėrėme
mūsų mėgstamiau sią gėrimą „Health-
ade Kombucha”, ant kurio butelio yra
ir Vytis. 

Filmo „Ashes in the Snow” prem-
jera Lietuvoje bus spalio 12 dieną. Aš
pavydžiu būsimiems žiūrovams, no-
 riu skristi į Lietuvą! Bet lauksiu kitų
metų sau sio mėnesio, kada su visais
draugais galėsiu vėl važiuoti į per-
 žiūrą, nes galėsime filmą pamatyti jau
kino teatruose! Iki pasimatymo!

Gabija Petrulytė, 
12 klasės mokinė

LA Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla

Premjeros belaukiant – su močiute Rūta Mu-
lokiene.

Peržiūrai pasibaigus – su rašytoja Rūta Še-
petys.

Mano mėgstamiausias gėrimas.

organiš kas, su rinktas po lapelį, giliu-
ką, ak menuką ar kriauklytę „Vilties
mandalas”. Gabrielė ruošiasi savo pir-
majai personalinei parodai, kuri vyks
artimiausiu metu šioje galerijoje. 

Be prizininkų parodoje įdėmiai
buvo apžiūrimi ir apdalinti kompli-
mentais Laimos Urban tapytas „Mei lės
sodas”, profesionalaus tapytojo Da-
riaus Žalnieriaus „Pasakoji mas”, jauno-
sios menininkės Vaidos Na rytės įstabus
kūrinys, tekstilinin kės Raimondos Da-
ras rankomis siūtos suknelės ir gobe-
lenai, fotografų keliautojo Žilvino Uso-
nio ir  Leo nar  do Surgailos įamžinti vaiz-
dai, Inos Čigaitės-Nicewander profesiona-
li tapyba, koliažų meistrės Giedrės Žum-
ba kis „Skrai dymas”, Auksuolės Kišo nai-
 tės-Mar ciulevičienės instaliacija ant sie-
nos,  Taiydos Chiapetta vis naujai at-
randami kūrybiniai suma nymai, poe-
tės Linos Žiogaitės pa veikslai, papuošti
eilėmis, Lidijos Poli kaitienės stiklo iš
Michigano ežero mozaikos, Julijos Ka-
zilaitės-Anta na vičienės, Zitos Litvinas, Re-
ginos Nedas, Eglės Malinaus kaitės, Inos Čy-
gaitės-Nicewander, Irenos Čep kauskienės
drobės, Lai mio Urbono fotografija ant
metalo, Rimos Ado ma vičienės odos ga-
miniai, Daino ros Kiliuvienės „Gipsinė gal-
va”, Vilmos McCartny džiovintų augalų
grožybės ir daugumos kitų, dar nepa-
minėtų darbai. O ir patys organizato-
riai Asta ir Vidas Zimkai parodai sukū-
rė tokią neįtikėtiną – 22 pašėlusių an-
gelų kolekciją, kuri pakerėjo visus
lankytojus. Žinoma, pats mieliausias,

– juokiasi Asta, – buvo pats kūrybos
procesas – angelų lipdymas vakarais,
tad kiekvienas jų turi savo gimimo is-
toriją, lyg būtų gyvas žmogus. 

Užklausta, kas labiausiai šiemet
pradžiugino organizatorius ruošiant
šią parodą, Asta nesutriko – labiausiai
džiaugiasi, kad dalyviai kaskart su-
grįžta, tobulėja, nustebina naujais dar-
bais, naudoja įvairesnes, netikėtas
technikas. Smagiausia dėl kūrėjos Izi-
dos Valatka, kuri šiemet prisijungė prie
Art Fair, tai nepaprastai talentinga
keramikė, jos darbai tampa vis sudė-
tingesni. Didžiausias smagumas – kad
„Siela” suteikia galimybę kurti ir yra
atvira visiems.

Antroji  vakaro dalis – pianisčių iš
Lietuvos – Sigutės Mikalauskai tės-Garšo-
nės, Dainos Skudžins kai tės ir smuikinin -
kės iš rytinės pakrantės Rūtos Pakštai-
tės-Cole kino muzikos koncertas. Toks
muzikių projektas, kurio idėja, atrodo,
ne suderinami dalykai – meilė ir karas,
gimė pirmą kartą ir, kaip sako Sigutė,
jos jame sujungė meilę, muziką, fil mų
vaizdus, užaštrino visus žmogiš kus
pojūčius, emocijas ir negalėjo tuo gėriu
nepasidalinti su kitais. Re pertuaras
buvo keičiamas ne kartą ir galutinai,
pagal Rūtą, susiformavo ir buvo su-
grotas ir išbandytas gyvai tik koncer-
to išvakarėse. Vakaro metu skambėjo
gerai pažįstama muzika iš operos „The

Phantom”, filmo „Titani kas”, o ABBA
dainą „Mama Mia” dai navo visa salė. 

Pianistės Sigutė ir Daina sve-
čiuosis čia porą savaičių, po to vyks į
Connecticuto valstiją ir kitą savaitgalį
pradžiugins ten gyvenančius lietu-
vius išeivius. 

„Jos labai drąsios, – sako Rūta, –
nes važiuos pačios automobiliu iki
Hartfordo, o iš ten, aplankiusios Nia-
garą, grįš į Čikagą.”

„Norime nuotykių, – juokauja Si-
gutė. – Kad būtų ką kurti toliau.
Mums reikia inspiracijos.”

Netikėta vakaro staigmena – bu-
vusio Lietuvos generalinio konsulo
Marijaus Gudyno, atskridusio Metų
žmogaus apdovanojimui ir tiesiai iš
lėktuvo užlėkusio ant scenos su di-
džiuliu Vyčiu, pasirodymas. Visų iš-
siilgtas, čikagiečių numylėtas Marijus
pasidžiaugė, kad grįžo į antrus namus,
kad dabar, dirbant su viso pasaulio lie-
tuviais, jis suprato, kad kitos tokios,
sukurtos per 100 me tų Amerikos lie-
tuvių diasporos, nie kur daugiau nėra
ir kokie čia visi ypatingi mes esame.
Nuskambėjo „Ilgiausių metų, ilgiau-
sių”... brangiam konsului ir tuomet at-
ėjo eilė didžiulio jubiliejinio organi-
zatorių torto, kurį kepė galerijos ko-
mandos narys Ramūnas Inokaitis, ra-
gavimui. 

Sėkmingo jums ir mums naujo se-
zono! Tegul sieloje žydi sodai ir šyp-
senos, gimsta naujos idėjos ir dar-
bai.

Muzikinę programą atliko Rūta Pakštaitė Cole su pianisčių duetu – Sigute Mikalauskai-
te-Garšone ir Daina Skudžinskaite.
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nuojamo serialo ,,Ame-
rikos lietuviai” suma-
nymą. Norima išryškin-
ti, kaip XX a. Amerikos
lietuviai padėjo užtikrin-
ti Lietuvai žingsnius link
1918 m. Nepriklausomy-
bės paskelbimo. Bus ap-
rėptas 1918–1940 m. laiko-
tarpis (santykiai su Lietu-
va); 1940–1949 m. (atsargi-
niai lietuvaičiai), naujos DP
kartos atvykimas į JAV ir
susitikimas su ankstesne
karta (pasisekimai ir nepa-
sisekimai); nuo 1990 m. iki
dabar. Pranešime buvo ro-
domos skaidrės ir pasako-
jama apie ankstesnio lai-
kotarpio Amerikos lietu-
vius veikėjus – advokatus,
kunigus, draugijas – pa-
sau lietines ir bažnytines,
spaudą ir knygas, išleis-
tas lietuviškos spaudos
draudimo laikais. Apie
išeivijos vieningumą
prelegentas šitaip teigė:
,,Tuo tėvynėj blogiau,

tuo labiau išeiviai susitelkia ir pučia
į vieną trimitą”.

Po įdomių diskusijų apie išeivi-
jos lietuvių istoriją dalyviai susirin-
ko žiūrėti kito filmo. Savaitgalio pre-
legentas Saulius Kubilius rodė savo
kolegės iš Vatikano radijo Viktoria So-
mogyi 2017 m. susuktą filmą ,,Forec-
losing on Faith” apie JAV vengrų ka-
talikų parapijų uždarymus (ir kai ku-
rių vėl atidarymus). Filme, laimėju-
siame apdovanojimą krikščioniškų
filmų festivalyje, buvo rodomi pavyz-
džiai iš Massachusetts ir Ohio valstijų
parapijų. Filme buvo kalbėta su para-
pijiečiais, parapijų pasauliečių tary-
bos nariais, klebonais (buvusiais ir

esamais), rodomos ištraukos iš Katalikų Bažny-
čios atstovų pranešimų spaudai. Tikriausiai filmą
Dainavoje žiūrėję įžvelgė paraleles, faktus ir įvykius
lygino su kitų etninių parapijų, įskaitant lietuvių,
ir apskritai – apmąstė visų JAV katalikų bažnyčių
uždarymų ir sujungimų priežastis. Filme buvo ro-
domos įvairios perspektyvos – kodėl bažnyčių už-
darymas yra reikalingas ar, kai kurių įsitikinimu,
ne visai pateisinamas. Filme įpinta statistikos, fi-
nansų, Bažnyčios hierarchijos JAV ir Vatikane po-
zicijos, kai kurių Bažnyčios ganytojų nusižengimų
ir kaip visa tai veikia katalikų bendruomenes.

Nukelta į 14 psl.

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Po kelerių metų pertraukos, Darbo dienos savaitga-
lį, jau antri metai ALRKF stovyklavietėje Dainavoje
buvo tęsiama Studijų dienų tradicija. Savaitgalis yra
paskutinis renginys Dainavoje vasaros stovyklų cik-
le. Šiemet Studijų savaitgalis vyko rugpjūčio 31-
rugsėjo 3 d., o jo rengėjai buvo Šiaurės Amerikos at-
eitininkų taryba. Savaitgalio metu ŠAAT pirmininkas
dr. Tomas Girnius už paramą savaitgalio ruošai pa-
reiškė padėką Ateitininkų šalpos fondui ir Antano Ma-
želio fondui.

PENKTADIENIS

Savaitgaliui užsiregistravo beveik 70 asmenų iš
Bostono, Čikagos, Clevelando, Toronto (Kana-
dos), Portlando (OR), net Romos (Italijos), keli

– iš Ann Arbor ir Detroito. Kas galėjo, suvažiavo į Dai-
navą penktadienio vakarą. Įsitaisę Damušių na-
muose (Baltuosiuose rūmuose) ar mergaičių barake,
visi suėjo į salę pabendrauti prie vaišių. Buvo pro-
gos apžiūrėti stovyklinę foto parodėlę ,,Kaip mes at-
šventėme Lietuvos šimtmetį”, kuri pirmą kartą
buvo rodyta per Sendraugių vasaros stovyklą, vy-
kusią Dainavoje beveik prieš mėnesį. Buvo rodomas
estų kilmės, Olandijoje gyvenančios Helga Merits
2015 m. susuktas dokumentinis filmas ,,Baltic Uni-
versity”. Tai ne visų dar matytas filmas, kuriame pa-
sakojama apie unikalųjį Pabaltijo universitetą,

įsteigtą iš savo kraš-
tų Antrojo pasauli-
nio karo vėjų į Vokietiją išblokš-
tų lietuvių, latvių ir estų. Univer-
siteto lietuvių profesūrą ir stu-
dentiją sudarė daug veiklių asme-
nų, inteligentų, tarp jų – ir ateiti-
ninkų.

ŠEŠTADIENIS

Šeštadienio rytą dokumentinių
filmų kūrėjas, prie Čikagos gy-
venantis Arvydas Re-

neckis rodė trumpą filmo iš-
trauką, kurioje a. a. dr. Ka-
zys Ambrozaitis pasakojo
apie 1941 m. birželio suki-
limą, taip pat rodė ilgesnes
ištraukas iš filmuotų pa-
sikalbėjimų su a. a. dr.
Adolfu Damušiu apie tą
patį laikotarpį. A. Renec-
kis pasidalijo patirtimi
apie iššūkius, kuriuos rei-
kėjo įveikti dirbant su
veikėju, nelabai norinčiu
leistis būti dėmesio cent-
re. Filme paminėta ir
tuometinė moksleivių at-
eitininkų veikla, kad-
ruose buvo matyti atei-
tininkams pažįstami dr.
Damušio kolegos, pvz.,
Juozas Laučka ir kiti.
Filmuota medžiaga, kuri sudarė šio pranešimo pa-
grindą, ir kita prelegento Čikagoje vedamos ALTV
(Amerikos lietuvių televizijos) laidos archyvinė
medžiaga dabar bus saugoma Lituanistikos tyrimo
ir studijų centre Čikagoje (netrukus – Lemonte). Nors
A. Reneckis tyrinėjo galimybes archyvą perduoti į
Lietuvoje esančius išeivijos archyvus, buvo nutarta,
kad sutartis su Tyrimo centru geriausiai užtikrins
jo lūkesčius išsaugojant filmuotą medžiagą, perve-
dant į dabartinių standartų formatus ir užtikrinant
prieinamumą tyrinėtojams.

Po pietų prelegentas buvo pakviestas kalbėti ant-
rą kartą. Jis pasidalijo žiniomis apie savo anksty-
vesnę profesinę veiklą Lietuvoje, kalbėjo apie pla-

Pirmų dienų diskusijos – dr. Adolfo Damušio veikla,
archyvai, lietuvių palikti pėdsakai JAV, parapijų
uždarymai, atgaivinti ryšiai su Oklahoma lietuviais

Studijų savaitgalis Dainavoje - 1

Dalis Studijų savaitgalio dalyvių Dainavoje. Dainos Čyvienės nuotraukos

Dėmesio, studentai! 
Lapkričio 9–11 d. rengiamas Studentų ateiti -

ninkų savaitgalis, Epworth Forrest Con fe rence
Cen ter (netoli Fort Wayne, Indiana). Savaitgalio
te ma: ,,Atgaivininininimas”. Kviečiame jaunimą
18–30 m. amžiaus dalyvauti. Vyks diskusijos, pra -
turtinantys pokalbiai, dainavimas, pabendravi-
mas su naujais ir senais draugais.

Registruokitės parašydami Kovui Kulbiui el.
paš tu kovaskulbis@gmail.com. 

Laukiame visų!
Studentų ateitininkų centro valdyba

,,Vatikano žinių”

žurnalistas Saulius Kubilius

Filmininkas 

Arvydas Reneckis

Sol. Agnė Giedraitytė 
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Atkelta iš 1 psl.

Nuo 1930 iki 1944-ųjų metų S. Kudokas dirbo ar-
chitektu Kauno miesto savivaldybėje, taip pat beveik
dešimtmetį dėstė Aukštesniojoje technikos mokyk-
loje, penkerius metus buvo Vytauto Didžiojo uni-
versiteto  architektūros katedros dėstytoju. Būtent
prieškaryje architektas sukūrė pačius vertingiausius

Kaunas buvo jo širdyje

jis čia atvyko su šeima, rodo, jog jam labai svarbus
senelio atminimas”, – sakė V. Arbas.

Dar vienas S. Kudoko minėjimas vakare buvo su-
rengtas jo projektuotoje Kauno karininkų ramovė-
je. Čia muzikinę programą atliko „Suzuki” mokyk-
los vaikai, apie S. Kudoko gyvenimo kelią pasakojo
D. Lanauskas, prisiminimais dalinosi ir V. Arbas. Ar-
chitektė Jolita Kančienė kalbėjo apie tai, kuo ver-
tingas S. Kudoko palikimas – įvairiapusį išsilavini-
mą turėjęs architektas išsiskyrė savitu braižu, buvo
tikras menininkas, labai mėgo naudoti dekoratyvi-
nius akcentus – emblemas, bareljefus, įvairias puoš-
menas, nišeles skulptūroms. Jis labai mėgo tulpės ak-
centą – ši gėlė yra ir jo paties viloje, ir ne viename su-
projektuotame pastate.  

savo projektus, ir Kauną papuošė buvęs Kunigų
marijonų kongregacijos pastatas šalia Šv. Gertrūdos
bažnyčios, kino teatras „Daina”, Kauko laiptai, 6-
osios gimnazijos rūmai, Karininkų ramovė, daug pri-
vačių pastatų, kuriuose įsikūrė diplomatų, gydyto-
jų, valstybės tarnautojų šeimos. Skaičiuojama, kad
Kaune tais metais jis vienas ar su kolegomis supro-
jektavo per 40 įvairios paskirties pastatų. Jo supro-
jektuotų bažnyčių galima rasti Kauno, Vilkaviškio
rajonuose. 

1944-aisiais Kudokų šeimai teko pasitraukti iš
Lietuvos. Iki 1949-ųjų jie gyveno Vokietijoje, DP sto-
vykloje 1947– 1949 metais net tęsė
tą pačią programą kaip Kauno
technikos kolegijoje ir dėstė, o
tada persikraustė į JAV. Trumpai
pagyvenę New Yorke, Stasys Ku-
dokas su žmona Sofija ir sūnum
Jurgiu persikraustė į Clevelandą
Ohio valstijoje, 1956-aisiais jis
gavo JAV pilietybę. Vėliau Kudo-
kai persikėlė gyventi į Sacramento
miestą Californijos valstijoje.
Emigracijoje architektas supro-
jektavo pranciškonų bažnyčią, sa-
les ir vienuolyną Toronto mieste
Kanadoje, Visų Šventųjų bažnyčią
Čikagoje, Clevelando lietuvių baž-
nyčią. Jis mirė Los Angeles 1989
metais, palaidotas Holly Cross ka-
pinėse, kur ilsisi visa Kudokų šei-
ma. 

Minint šią išskirtinę asme-
nybę, Kaune surengta ekskursija
autobusu, kurios metu buvo gali-
ma pamatyti S. Kudoko suprojek-
tuotus pastatus. Labai įdomi ir jo
paties asmeninė vila – 600 kvad-
ratinių metrų ploto namas, kurio
frontoną puošia skulptoriaus  Bro-
niaus Pundziaus bareljefas. Na-
mas buvo statomas, kai  architektas laukė gimstant
vienintelio savo sūnaus Jurgio, todėl ir namo fasa-
de skulptorius pavaizdavo motiną, kuri laiko kūdi-
kį ant rankų. Kai architekto žmona, operos solistė So-
fija Kudokienė pagimdė sūnų, jis juos iš ligoninės par-
sivežė į naująją vilą, apie kurią iki tol moteris nie-
ko nežinojo.

S. Kudoko minėjimas buvo surengtas jo projek-
tuotoje buvusioje Kauno 6-ojoje gimnazijoje, kur da-
bar veikia Kauno technologijos universiteto Vaiž-
ganto progimnazija. Daug darbo ir širdies į šiuos ren-
ginius įdėjęs viešosios įstaigos „Gražinkime Kauną”
vadovas, skulptorius ir baldų restauratorius Dainius
Lanauskas sakė, kad jis pats gyvena S. Kudoko
name ir jame surado keletą šios šeimos fotografijų
albumų, kitų dokumentų, todėl labai susidomėjo Ku-
dokų šeimos istorija, kuri buvo pažymėta ir skau-
džiomis netektimis.  

Renginio metu svečiai galėjo pamatyti daug
įdomių unikalių nuotraukų, kurių dalį paskolino da-
bar Kaune gyvenanti vertėja, visuomenės veikėja Vi-
jolė Arbas, architekto Edmundo Arbačiausko-Arbo
ir rašytojos Alės Rūtos dukra. Arbačiauskų ir Ku-
dokų šeimos artimai bendravo daug metų, tad V. Ar-
bas išsaugojo nemažai įdomių prisiminimų apie
architektą S. Kudoką, jo gražuolę žmoną Sofiją ir jų

tragiškai žuvusį vienin-
telį sūnų Jurgį.

„Jo vila Kaune, pa-
statyta 1938 metais, buvo
įvertinta 60 tūkstančių
litų, dar 13 tūkstančių
kainavo jos sklypas. Gai-
la, kad šeima čia gyveno
neilgai, nes teko pasi-
traukti iš gimtinės. Jau
sulaukęs senyvo amžiaus
S. Kudokas pradėjo Ame-
rikoje tapyti ir visada
kalbėjo apie tai, kad la-
bai norėtų grįžti į Lietu-
vą ir čia kurti, tačiau
tam nebuvo lemta įvyk-
ti”, – sakė D. Lanauskas.  

Vijolės Arbas prisi-
minimai apie Kudokų
šeimą buvo ir labai įdo-

mūs, ir liūdni. Moteris į renginį atvyko pasipuošu-
si S. Kudokienės dovanotais įspūdingu žiedu, apy-
ranke ir dviem grandinėlėmis su pakabukais. Vėliau
ji papasakojo, kad apyrankę S. Kudokienė atidavė
tada, kai jos sūnus Jurgis netikėtai tėvams Las Ve-
gas vedė merginą, o jo mama skubiai tas vestuves į
Las Vegas nuvykusi anuliavo ir iš to pykčio ant sū-
naus jo mamai dovanotą apyrankę atidavė gerb. Vi-
jolei.  

„Californija nebuvo ta vieta, apie kurią Kudokai
svajojo ir troško, bet likimas juos nubloškė ten. S. Ku-
dokas buvo mano tėvo dėstytojas Kauno aukštes-

niojoje technikos mokykloje, kuri
dabar vadinasi Kauno technikos ko-
legija. Vėliau,  jau atsidūrę Ameri-
koje, jie nemažai metų bendravo šei-
momis, ir man nuo 1959-ųjų teko su
Kudokais daug bendrauti.

Mane labiausiai žavi, kad S. Ku-
dokienė ir mano mama, dvi kaimo
mergelės daug pasiekė gyvenime,
gerai prisitaikė Amerikoje, o kai iš
Cincinnati miesto Ohio valstijoje tė-
vas ir S. Kudokas išvyko dirbti į Sac-
ramento, jos abi po kurio laiko paskui
automobiliu su vaikais ir manta per
visą Ameriką atvažiavo į Californiją.
Man tada buvo 14 metų, Kudokų sū-
nui Jurgiui 21-eri, ir nuo tos kelionės
jį tiesiog įsimylėjau.    

Šeimos istorija buvo pažymėta
skaudžios netekties – vienintelis sū-
nus Jurgis po mokyklos nenorėjo tę-
sti studijų, apie ką svajojo jo tėvas,
įstojo dirbti į policiją ir tarnybos
metu vairuodamas automobilį 1972
metais tragiškai žuvo avarijoje. Ta ne-
tektis visam laikui pažymėjo šeimą
– tėvas labai skaudžiai išgyveno vie-
nintelio sūnaus žūtį, o Sofija tuo
metu buvo rami, susitvardžiusi ir tik

vėliau palūžo. Ji sirgo, kentė didelius stuburo skaus-
mus, operacija nepavyko, ji vartojo stiprius nu-
skausminamus vaistus ir tapo nuo jų priklausoma.
Gal 16 metų ji niekur nėjo ir nedalyvavo, daugiausia
gulėjo lovoje, o mano mama ją dažnai lankė”, – pri-
siminė V. Arbas.

Tuo metu, kai Jurgis žuvo, jo žmona jau laukėsi
kūdikio. Gimė Matt, kuris šiomis dienomis su žmo-
na Laura ir trimis dukrelėmis iš Iowa valstijos  pir-
mąkart atvyko į Lietuvą, savo senelio gimtinę. Įdomu
tai, kad Matt Cook per „Facebook” surado viena Vaiž-
ganto progimnazijos mokytoja. V. Arbas sakė iš pra-
džių net netikėjusi, kad tai tikrai jis, bet pamačiusi
nuotraukas ir išgirdusi pasakojimus tuo įsitikino.  

„Jurgio Kudoko žmona neteko dviejų vyrų – pir-
mas buvo kariškis ir žuvo kare, Matt tėvas žuvo au-
toavarijoje. Ir Matt, ir jo vyresnįjį brolį vėliau įsi-
sūnijo kitas vyras, todėl ir jo pavardė kita. Tai, kad

Minėjimo dalyviai Karininkų ramovėje. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Aš žinau, kad Kaunas Lietuvoje buvo ypatingas
miestas jo širdyje. Aš su broliu aplankydavome se-
nelius Californijoje vasaromis, kai ten praleisdavo-
me maždaug savaitę. Savo gana ribota anglų kalba
jis bandė man papasakoti, kaip jis mylėjo savo gim-
tinę ir kaip jos pasigenda. Tada, mažas būdamas, aš
labai daug ko nesupratau, bet šiandien, būdamas čia,
aš jau suprantu”, – kalbėjo jis.

Susirinkusieji į renginį turėjo progą išgirsti ir
paties S. Kudoko žodį – buvo paleistas 1972 metais ra-
dijuje įrašytas pokalbis su juo, kur architektas pa-
pasakojo apie savo gyvenimo kelią, apie savo gimti-
nę ir kūrybą.

Itin jautrus buvo S. Kudoko anūko M. Cook žo-
dis – vyriškis sunkiai galėjo sulaikyti ašaras. „Iš su-
sirinkusių žmonių reakcijos matau, kad čia yra ge-
rai žinomi mano senelio darbai, žinoma tai, ką jis pa-
siekė savo gyvenime. Aš Amerikoje jį žinojau kaip
savo senelį, o ne garsų architektą. Kai dar buvau ma-
žas vaikas, pamenu jo švelnumą, koks malonus jis
būdavo su manimi. Aš žinojau, kad šitame tolima-
me man mieste Kaune yra išlikusių jo darbų, bet ne-
galėjau įsivaizduoti, kiek jų daug, kokios jų apimtys.

Didingas Karininkų ramovės pastatas.

Vaižganto progimnazija – vienas iš garsiausių architekto
kūrinių. 

Parodos fragmentas. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIETUVA  IR pASAUlIS

Pristatyta patirtis kovojant su dezinformacija
Vilnius/Washingtonas (URM

inf.) – Spalio 2–4 dienomis Washingto-
ne vyko JAV analitinio centro „Atlan-
tic Council” organizuojamas globalus
forumas strateginės komunikacijos ir
kovos su dezinformacija klausimais.

„Lietuva turi ilgametę patirtį,
kaip atpažinti ir atsispirti Kremliaus
dezinformacijai. Mūsų visuomenė pati
ėmėsi veiksmų, kurie demaskavo dau-
gybę melagingų naujienų ir koordi-
nuotų informacijos atakų iš užsienio
šalių. Lietuvoje gimęs elfų judėjimas ar
žurnalistų ir ekspertų iniciatyva de-
maskuok.lt stiprina ne tik Lietuvos, bet
ir viso regiono atsparumą propagandai
iš užsienio”, – pažymėjo premjero pa-
tarėjas patarėjas nacionalinio saugu-
mo ir vidaus politikos klausimais Ar-
noldas Pikžirnis.

A. Pikžirnis atkreipė dėmesį ir į

kitas hibridines grėsmes, įskaitant ir
investicijas į strateginius ekonomi-
kos sektorius, kuriomis gali būti sie-
kiama ne ekonominių, bet politinių
tikslų. Pasak jo, viską apimanti stra-
tegija kovoje su dezinformacija ir ki-
tomis hibridinėmis grėsmėmis turi
užkirti kelią kišimuisi į mūsų vidaus
politiką ir apsaugoti mūsų visuome-
nes, jeigu nenorime turėti daugiau
Salisbury.

„Atlantic Council” jau antrus me-
tus iš eilės organizuoja forumą strate-
ginės komunikacijos klausimais, ku-
riame dalyvauja JAV Kongreso nariai,
Administracijos pareigūnai, užsienio
šalių strateginės komunikacijos vado-
vai, žymūs žurnalistai, ekspertai, aka-
demikai. Šiais metais forume Was-
hingtone dalyvauja ir privačios kom-
panijos tokios kaip Facebook ar Twitter.

R. Karoblis dėl Kaliningrade telkiamos ginkluotės
V i l n i u s / B r i u s e l i s

(LRT.lt) – NATO gynybos mi-
nistrų susitikime dalyvaujan-
tis krašto apsaugos ministras
Raimundas Karoblis perspėjo
aljanso partnerius dėl Kali-
ningrado srityje sutelktų ka-
rinių pajėgumų. 

„NATO turi būti pasiren-
gęs žaibiškai reaguoti į bet
kokias grėsmes Aljanso šalių
saugumui. Kaliningrade Ru-
sija yra sutelkusi karinius pa-
jėgumus, galinčius blokuoti
NATO pastiprinimą krizės at-
veju, todėl laikas yra esminis
veiksnys Baltijos šalių gyny-
boje”, – akcentavo krašto ap-
saugos ministras R. Karoblis.

Nepaisant to, kad dėl „valstietės”
Agnės Širinskienės pataisų, susiejan-
čių skolinimąsi partijoms su sprendi-
mu vykdyti įsipareigojimus NATO,
Seimas nepriėmė sprendimo, leisian-
čio krašto gynybai skirti 2 proc. nuo
BVP. R. Karoblis NATO sąjungininkus
tikino, kad Lietuva tai padarys jau
šiais metais. Jis pristatė ir Lietuvos
parlamentinių partijų susitarimą iki
2030 m. gynybai skirti 2,5 proc. ben-
drojo vidaus produkto.

Valdantiems susiejus, koalicijos
partnerių socialdarbiečių finansavimo
klausimą su išlaidomis gynybai, Sei-
mui nepavyko priimti papildomų lėšų
skolinimuisi, kurių reikia, kad Lietu-
va vykdytų įsipareigojimus gynybai
skirti 2 proc. nuo BVP.

Poreikis skolintis papildomai lėšų
krašto apsaugai atsirado dėl spartes-

nio, nei buvo numatyta, šalies ekono-
mikos augimo. Planuojant 2018 m. biu-
džetą, tikėtasi, kad Lietuvos gynybos
finansavimas turėtų siekti 2,006 proc.
BVP. Tačiau dėl spartesnio ekonomikos
augimo procentinė krašto gynybai
skiriama dalis sumažėjo. 2 proc. BVP
gynybai yra NATO dokumentuose už-
fiksuotas valstybių įsipareigojimas.

R. Karoblis aiškino, kad, nepai-
sant Seime įstrigusio krašto apsaugos
finansavimo klausimo, jis NATO mi-
nistrų susitikimo metu pakartojo, jog
Vilnius savo tarptautinius įsipareigo-
jimus įgyvendins.

„Bet kuriuo atveju aš turiu inst-
rukcijas konstatuoti tiek iš preziden-
tės, tiek iš premjero, kad 2 procentus
mes pasieksime. Tai yra mūsų įsipa-
reigojimas, ir tas įsipareigojimas ne-
kinta”, – aiškino krašto apsaugos mi-
nistras.

R. Paksas paliko „Tvarka ir teisingumas“ partiją 
Vilnius (BNS) – Buvęs parlamen-

tinės partijos „Tvarka ir teisingumas”
lyderis, per apkaltą iš prezidento pa-
reigų pašalintas europarlamentaras
Rolandas Paksas sako pasitraukiantis
iš partijos. 

„Nuo šiol nebelaikau savęs parti-
jos ‘Tvarka ir teisingumas’ nariu ir ne-
noriu ateityje būti saistomas su jos po-
litiniais sprendimais”, – pareiškė R. Pa-
ksas.

Pavasarį laikrodžius persuksime paskutinį kartą 
Vilnius (BNS) – Susisiekimo mi-

nistras Rokas Masiulis sako, kad kitų
metų pavasarį laikrodžiai bus pasuk-
ti paskutinį kartą. Tokiu būdu Lietu-
voje nuolat būtų vasaros laikas. 

Europos Komisija rugsėjį pranešė
siūlanti ES narėms atsisakyti laiko su-
kiojimo nuo 2019 metų. Komisija siūlo,
kad pačios bendrijos narės nuspręstų,
kokį laiką taikyti – vasaros ar žiemos.

Nuo 2003 metų Lietuvoje įvestas
antrosios laiko juostos laikas, taikant
vasaros laiką. Kaip ir daugumoje vals-
tybių, jis įvedamas kovo paskutinį
sekmadienį, trečią valandą nakties
persukant laikrodžio rodykles valandą
į priekį, o atšaukiamas spalio pasku-
tinį sekmadienį, ketvirtą valandą nak-
ties atsukant laikrodžio rodykles va-
landą atgal.

JAV  svarsto trauktis iš svarbios sutarties 
Washingtonas (ELTA) – JAV už-

siminė, kad gali pasitraukti iš labai
svarbios branduolinės ginkluotės ma-
žinimo sutarties, jei Rusija nesiliaus
pažeidinėjusi tos sutarties.

Washingtonas beveik dvejus metus
skundėsi, kad Rusijos raketų sistema
9M729 pažeidžia 1987 metais pasirašy-
tą Vidutinio nuotolio branduolinių
pajėgų sutartį (INF).

INF susitarimą 1987 metais pasi-
rašė JAV ir tuometinė Sovietų Sąjun-
ga. Sutartis draudžia jos šalims kurti
ir turėti iš sausumos paleidžiamas

branduolinį ginklą galinčias nešti
sparnuotąsias raketas, kurių veikimo
nuotolis – nuo 500 iki 5 500 km. 

„Kiek ilgai galime laikytis savo įsi-
pareigojimų pagal sutartį, kai Rusija
taip akivaizdžiai ir atvirai pažeidinė-
ja šią sutartį”, – sakė JAV ambasado-
rius nusiginklavimo srities klausi-
mais Robert Wood.

Rusija ne kartą atkakliai tvirtino,
kad 9M729 raketų sistema nepažei-
džia sutarties, tačiau, R. Wood teigimu,
Rusija ilgą laiką išvis neigė, kad toks
ginklas egzistuoja.

Taikėsi į Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją
Amsterdamas

(ELTA) – Nyderlan-
dų saugumo tarnyba
išsiuntė keturis Ru-
sijos piliečius, ku-
riuos įtarė sąmokslu
surengti kibernetinę
ataką prieš cheminių
ginklų kontrolę vyk-
dančią organizaciją.

Nyderlandų pa-
reigūnų teigimu, Ru-
sijos karinės žvalgy-
bos GRU planuotos
kibernetinės opera-
cijos taikiniu turėjo
tapti Hagoje įsikūru-
si Cheminio ginklo
uždraudimo organizacija (OPCW). Tei-
giama, kad Rusijos GRU agentai bandė
pavogti dokumentus apie Ukrainoje
įvykusią MH17 lainerio katastrofą.

Tuo  metu  OPCW  tyrė   Anglijo-
je įvykdytą cheminę ataką, kuria bu-
vo pasikėsinta į buvusį rusų šnipą

Sergejų Skripal, bei įtariamas chemi-
nes atakas Sirijoje.

Visi keturi įtariamieji turėjo dip-
lomatinius pasus. Jie buvo pastebėti
žvalgantys OPCW būstinės apylinkes,
kad pasiruoštų įsilaužimui į organi-
zacijos sistemas.

Rusija privalo sustabdyti kibernetines atakas
Briuselis (ELTA, „Draugo” inf.) –

NATO generalinis sekretorius Jens
Stoltenberg paragino Rusiją nedel-
siant sustabdyti kibernetines atakas
prieš užsienio kompiuterius ir duo-
menų tinklus. „Maskva privalo nu-
traukti savo beatodairiškus veiks-
mus”, – pareiškė jis po konsultacijų gy-
nybos ministrų susitikime Briuselyje.
NATO vadovas atkreipė dėmesį, kad
Didžioji Britanija ir Nyderlandai, im-
damiesi priemonių prieš tokias at-

akas, gali kliautis Aljanso partnerių so-
lidarumu.

Be Didžiosios Britanijos ir Ny-
derlandų, Australija taip pat apkaltino
GRU vykdant plataus masto kiberne-
tines atakas. Rusų karinei žvalgybai
tenka kaltė dėl kibernetinių atakų
prieš politines institucijas, įmones,
žiniasklaidą ir sporto institucijas, pa-
reiškė britų užsienio reikalų sekreto-
rius Jeremy Hunt. GRU esą pažeidžia
tarptautinę teisę.

Didžioji Britanija kaltina Rusijos karinę žvalgybą
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos vyriausybė apkaltino Ru-
sijos karinės žvalgybos tarnybą (GRU)
įvykdžius keturias didelio atgarsio
sulaukusias kibernetines atakas.

Nacionalinio kibernetinio saugu-
mo centro (NKSC) teigimu, tarp Mask-
vos atakų taikinių buvo Rusijos ir Uk-
rainos įmonės, JAV demokratų partija
ir nedidelis Didžiosios Britanijos tele-
vizijos tinklas. Be to, šalies programi-
šiai atakavo ir Pasaulinės antidopingo

agentūros kompiuterių sistemas.
Po pastarosios atakos, be kita ko,

buvo paviešinti britų dviratininkų
Bradley Wiggins ir Chris Froome me-
dicininiai įrašai, atskleidę, kad spor-
tininkams buvo padarytos išimtys,
leidusios naudoti draudžiamas me-
džiagas medicininiais tikslais.

Dalis šių atakų jau anksčiau buvo
siejamos su Rusija, bet tai – pirmas
kartas, kai Londonas atsakomybę dėl
jų konkrečiai priskyrė GRU.

JAV nutraukia draugystės sutartį su Iranu
Washingtonas (ELTA) – JAV pa-

skelbė nutraukiančios 1955 metais su
tuomečiu sąjungininku Iranu pasiek-
tą Draugystės, ekonominių ir konsu-
linių santykių sutartį. „Skelbiu, kad
JAV nutraukia 1955 m. Draugystės su-
tartį su Iranu. Tai sprendimas, kuris,
atvirai, pavėluotas 39 metais”, – sakė
JAV valstybės sekretorius Mike Pom-
peo.

M. Pompeo pranešimas pasirodė
praėjus kelioms valandoms po to, kai
Tarptautinis Teisingumo Teismas
(TTT) nurodė JAV atšaukti kai ku-

rias Iranui taikomas sankcijas, turin-
čias įtakos humanitarinių prekių ir
produktų importui. 

Irano teigimu, D. Trump sprendi-
mas pasitraukti iš 2015 metais pasira-
šyto branduolinio susitarimo su Iranu
ir atnaujinti sankcijas pažeidė de-
šimtmečių senumo sutartį.

Iranas D. Trump įvestas sankcijas
teismui apskundė liepą, teigdamas,
kad jos pažeidžia 1955 metų sutartį,
reglamentuojančią ir skatinančią eko-
nominius ir konsulinius ryšius tarp
abiejų šalių. 

Nyderlandai išsiuntė keturis Rusijos GRU darbuotojus. 
AP / Scanpix nuotr.

Ministras R. Karoblis mano, kad krašto gynybos fi-
nansavimo klausimas visgi bus išspręstas. 

KAM nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Labai kviečiame draugus, arti muosius bei visus spor-
to entuziastus spalio 7 d., sekmadienį, atvykti ir pa-
 laikyti lietuvių bėgikų komandą tra diciniame Čikagos
maratone!

17-ta mylia – jau tradicija tapęs lietuvių sir-
galių punktas, kur plevėsuoja trispalvės,
kur skamba lietuviškos dainos, kur bėgikai

stabtelėję kelioms sekundėms apkabina arti muo sius,
sulaukia didelio palaikymo iš draugų ir tautiečių. Pa-
sistiprinę, atsigaivinę ir pasisėmę teigiamų emoci-
jų, bėgikai drąsiai tęsia savo kelionę svajonės link.

Vėliau visi susirinksime, dalinsimės įspūdžiais
ir bendrausime prie vaišių stalo Lietuvos generali-
nio konsulato patalpose.

Priminsime, kad šiemet, kartu su 45 tūkst. bė-
gimo dalyviais iš daugiau nei 100 pasaulio šalių, jau
41-ą kartą rengiamame, Čikagos maratone daly-
vaus ir gausi lietuvių bėgikų komanda, kurioje bus
net 29 mūsų tautiečiai.

2018 m. „Bank of  America” ma ratono bėgimas
Čikagos miesto centre prasidės ir pasibaigs Grant
Parke. Dalyviai iš pradžių bėgs į šiaurę – LaSalle gat-
ve, per Lincoln Parką, Sheridan Road iki Addison gat-
vės, ten suksis ir Broadway, Clark, Wells gatvėmis
bėgs pietų kryptimi. Po to – kilpa į vakarus, Adams
iki Damen, Jackson atgal iki Halsted, tada pro Litt-
le Italy ir Pilsen į pietus link Chinatown. Pasiekę 35
gatvę bėgikai vėl suksis į šiaurę ir Michigan Ave nue
grįš į Grant Parką. Maratonas prasidės 7 val. ryte,
baigsis 2 val. po pietų. 

Programa: 9–11 val. r. – bėgikų palaikymas 17-toje

Apie vieno garsiausių Lietuvos krepšininkų gyveni-
mą žinome ne daug. Žydrūnas Ilgauskas pastarąjį
kartą nuskambėjo per visą šalį dvigubos pilietybės
skandalo metu, kai JAV pilietybę priėmęs lietuvis ne-
teko gimtosios šalies paso. Garsiajame in terviu „Lie-
tuvos rytui” biurokratams pasiūlęs „pabučiuoti į už-
pakalį”, Ž. Ilgauskas vėl paniro į savo ramų gy venimą
Clevelande. Koks jis – šiek tiek papasakojo Clevelando
„Cava liers” generalinio vadybininko asistentas Mike
Gansey.

Ž. Ilgausko gyvenimas JAV: 
„Cavaliers”, golfas ir sportiški sūnūs

Lietuvos bėgikai laukia sirgalių palaikymo 
Čikagos maratone

mylioje (S. Hals ted/W. Taylor St.), 12–4 val. p. p. – su-
 sitikimas su maratono dalyviais, apdovanojimai,
sveikinimai, bendra nuotrauka ir vaišės Generali-
niame konsulate (NBC Tower, 445 N City front Plaza
Drive, Chicago, 19 aukštas).

Visų labai lauksime! Nepamirš kite lietuviškos
atributikos!

Panašias pareigas Clevelande dabar turi M. Gansey.
Tiesa, aktyviau Ž. Ilgauskas NBA komandoje padir -
bėjo gal tik vieną kitą sezoną. M. Gansey teigimu, lie-
tuvis dar atliko skauto funkcijas.

„Jis nemažai keliavo su komanda, bet žinote, tai
nėra lengvas darbas. Kartais tenka keliauti daugiau
nei žaidėjams. O tai reiškia, kad dar rečiau matai
savo šeimą. Ž. Ilgauskas turi du berniukus, ku-
riems tada buvo maždaug 5–6 metukai. Tad atėjo lai-
 kas, kai Ilgauskas tarė: man patinka krepšinis ir
mano veikla, bet noriu matyti, kaip auga mano vai-
kai”, – Ž. Ilgausko lūpomis kalbėjo M. Gansey. Ame-
rikietis per tuos porą metų tikina iš Ž. Ilgausko iš-
mokęs daug. Jam ypač įstrigo lietuvio krepšinio su-
vo kimas ir ryšiai visame pasaulyje. „La bai norėčiau,
kad jis vis dar darbuotųsi mūsų biure. Bet vis tiek
gera jį visada kur nors sutikti”, – teigė M. Gansey.

Dabar Ž. Ilgauskas kartais apsilanko „Cava-
liers” rungtynėse ir tre niruotėse. Užeina pasilabin-
ti į NBA komandos biurą. 43-ejų 221 cm ūgio buvusį
krepšininką dar galima iš vysti vienoje Clevelando vi-
durinėje mokykloje, kurioje jis atlieka asistento
funkcijas ir keletą valandų per dieną dirba su vaikais. 

Prieš porą metų Ž. Ilgauskas pa dėjo stotis ant
kojų šių dienų NBA žvaigždei Joel Embiid. Phila-
delphijos „76ers” centras gydėsi du pėdos lū žius. Vi-
sai kaip Ž. Ilgauskas, J. Em biid iškentė sudėtingas
operacijas dar prieš savo karjeros NBA pradžią.  

Vis dėlto daugiausiai savo laiko Ž. Ilgauskas ski-
ria vaikams. 2009-aisiais iš Kauno rajono Pagynės
vaikų namų garsus krepšininkas įsivaikino du ber-
niukus – Povilą ir Deividą. Jiems tada buvo 3 ir 4 me-
tukai, dabar – jau 12 ir 13 metų.

M. Gansey teigimu, abu jie akty vūs ir sportiški
– išbandė daugybę sporto šakų, bet atrodo, kad ge-
riausiai jiems sekasi žaisti beisbolą. Lie tu vos jau-
nučių beisbolo rinktinė netgi norėjo pasikviesti
juos į rinktinę. „Ž. Ilgauskas yra neįtikėtinas vyras.
Turėjo tiek daug traumų, bet jis atsitiesė, iškentė, su-

Šią vasarą Ž. Ilgauskas pratęsė smagią tradiciją ir smagi-
nosi golfo aikštynuose su geru savo vaikystės laikų bičiu-
liu Š. Jasikevičiumi.

Ž. Ilgauskas „Cavaliers” klube praleido 14 metų. Big Z
marš kinėliai dabar kabo „Quicken Loans” arenos palubė-
se, o Clevelande jam buvo įteiktas apdovanojimas už gy-
venimo nuopelnus.

Ž. Ilgauskas ir LeBron – du svarbiausi krepšininkai „Cava-
liers” istorijoje.

M. Gansey sukorė 7,5 tūkst. kilometrų, kad
Kroatijos pakraštyje pa matytų tris „Cava-
liers” priklausan čius žaidėjus: kroatą Ante

Žižič ir lietuvius Artūrą Gudaitį bei Renaldą Seibu-
tį. Lietuvos rinktinė 2019-ųjų pasaulio čempionato at-
rankoje „stum dėsi” su Kroatija. Prieš šią išvyką į Eu-
ropą M. Gansey su Ž. Ilgausku kaip tik sužaidė gol-
fo partiją. „Anksčiau jis net nepataikydavo į ka-
muoliuką”, – juokėsi M. Gansey, pasakodamas apie
Ž. Ilgauską, A. Gu daitį ir glaudų lietuvišką ryšį su
„Ca valiers” organizacija.

„Cavaliers” yra Lietuvai artimiausia NBA or-
ganizacija. 14 metų joje praleido Ž. Ilgauskas, kurio
marškinėliai dabar kabo „Quicken Loans” arenos pa-
lubėse, o Clevelande jam bu vo įteiktas apdovanojimas
už gyvenimo nuopelnus. Metus Clevelande pra leido
Martynas Andriuškevičius, kurį „Cavaliers” 2005-ai-
siais pakvietė 44 šaukimu. Dabar „Cavaliers” pri-
klauso teisės į A. Gudaitį ir R. Seibutį. 

Pats M. Gansey anksčiau galėjo dažniau prasi-
lenkti su Ž. Ilgausku ne golfo aikštyne, o „Cavaliers”
biure. Baigęs krepšininko karjerą, 2012-ųjų žiemą Ž.
Ilgauskas prisijungė prie „Cavaliers” kaip specialus
genera linio vadybininko Chris Grant asistentas.

grįžo ir turėjo puikią karjerą. Jis žaidė visų žvaigž-
džių rungtynėse, jo marškinėliai dabar kabo are nos
palubėse. Dabar jis tie siog mė gaujasi gyvenimu ir au-
gina du ber niukus. Ilgauskas nusipelnė tokio gy-
venimo, – tikino M. Gansey. – Cle velande žmonės jį
labai myli. Juk jis ir LeBron – du svarbiausi krep-
ši ninkai ‘Cavaliers’ istorijoje.”

Lietuviška krepšinio istorija Cle velande gali pra-
sitęsti jau artimiausiais metais. „Cavaliers” labai pa-
tinka Artūro Gudaičio žaidimas. Nors 25 metų 208
cm ūgio centras įsipareigojo Milano „Olimpia” ko-
mandai ilgalai ke sutartimi iki 2022-ųjų vasaros,
joje numatyta galimybė išvykti į NBA. „Lietuva turi
neįtikėtinas krepšinio tradicijas. Jūs miegate, val-
gote ir kvė puojate krepšiniu. Jei esate ne toks – tai
reiškia, kad kažkas su jumis blogai, – juokėsi M. Gan-
sey. – Turite tiek daug gerų žaidėjų. Turite Va lančiū-
ną, Sabonį – puikius NBA žai dėjus. Ir dabar į krep-
šinį ateina jauni neblogi vaikinai. Žmogau, tokia ta
Lietuva... Jūs turite tiek daug gerų krepšininkų... Tu-
rite išlaikyti tą tradiciją.”
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RASA SĖJONAITĖ

Rasai Barčaitei – 33-eji. Gimė ji mažame Lietuvos
miestelyje, Kelmė je. Vilniaus dailės akademijo-
je įgijo meno istorijos ir kritikos bakalauro laips-

nį. Po studijų Lietuvoje dirbo žurnaliste ir redaktore nau-
jienų tinklalapiuose, vėliau tapo vieno laisvalaikio
tinklalapio ir žurnalo vyr. redaktore. 8 metus redaga-
vo savo pačios įkurtą internetinį puslapį apie kiną „Ki-
nomaistas.lt”. Deja, kaip pati sa ko, dėl laiko trūkumo
šios veiklos te ko atsisakyti. Rasa Barčaitė ketve rius me-
tus yra laisvai samdoma darbuotoja tarptautinėje
šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius”, kur  ji at sa kinga
už komunikaciją socialinėse medijose, o gyvendama
Amsterdame ji priklausė menininkų rezidencijai ir dir-
bo vietos galerijoje. Beje, ir pastarosios veiklos jaunai
moteriai teko atsisakyti, nes nusprendė gyventi egzo-
tiškoje, nenuspėjamoje Maroko sostinėje Marakeše. 

Kokie keliai nuvedė Tave į Ma roką?
Į Maroką mane, kaip ir daugelį čia gyvenančių

užsieniečių merginų, atvedė meilė. Meilei pasibaigus
meilė pačiam Marokui niekur nedingo. Ne nusisekus
draugystei išvažiavau at gal į Amsterdamą, taip porą
metų kla jojau tarp Olandijos ir Maroko, ku riame buvo
likę mano draugai. Vieną dieną supratau, kad vis dėl-
to be Maroko gyventi negaliu, mečiau pui kų gyve-
nimą Olandijoje ir jį iš keičiau į nežinomybę Maroke. 

Jau dveji metai gyvenu chaotiš ka me ir spalvin-
game Marakeše. Gy venu su turisto viza, kas trys mė-
nesiai turiu palikti šalį ir grįžti atgal (kad ir po die-
nos); neturiu jokio sveikatos draudimo; mano pran-
cūzų kalba iki šiol šlubuoja, be jos darbą susirasti la-
 bai sunku. Pagalvojau – va, ir nuotykis bus! Taip at-
sirado mano puslapis Blondieinmorocco.com bei pa-
 jamų šaltinis – padėti planuoti atostogas Maroke. Man
labai norėjosi iš bandyti savo jėgas, nutolti nuo pa-
togaus gyvenimo, tai puikiai pavyko pa daryti Maroke.
Neveltui sakoma, kad plaukti greičiausiai išmoks-
tama, kuomet tave įmeta į vandenyną.

Kai daugelis lietuvių renkasi populiaresnes kryptis link
Vakarų Europos miestų, Tu pasirinkai Afrikos žemyną, Ma-
roką, ir pai nią, nelengvai perprantamą jo sos tinę Marakešą.

Esu labai dinamiškas žmogus, kuriam visada rei-

Lietuvei gyvenimas Maroke – 
tarsi nesibaigiantis nuotykis

Skrendu tarsi paukštė… Asmeninio archyvo nuotraukos

kia eiti palei srovę, patirti naujus išgyvenimus ir nuo-
ty kius. Esu apkeliavusi visą Europą, ir man ten nuo-
bodoka, norėjosi kito kios kultūros ir gyvenimo. Ta-
čiau Ma rokas nėra labai svetimas mums, europie-
čiams, nes šalis buvo koloni zuota tiek prancūzų, tiek
ispanų, tiek portugalų, tad Viduržemio jūros ša lių įta-
ka išties juntama. Gyvenimas Marakeše – tarsi nie-
kada nesibai giantis nuotykis, kuriam nėra jokių tai-
syklių, skirtingai nuo Europos, ku rioje viskas reg-
lamentuota ir lengvai paaiškinama. Labai dažnai, kai
man užduoda klausimą, kodėl Maro kas, atsakau, kad
ne aš Maroką pa sirinkau, o Marokas mane. Jis turi
kažkokių magiškų kerų, ne kartą ban džiau nuo jų pa-
bėgti atgal į Euro pą, bet magija vis sugrąžina atgal. 

Ar sunku buvo prisijaukinti visiškai kitokią šalį, kurios
mentaliniai, kultūriniai, istoriniai ir, galų gale, religiniai skir-
tumai ypač ryškūs ir lietuviškai tapatybei net, sakyčiau, yra
visiškai svetimi? Kas padeda Tau svečioje šalyje sunkiausiomis
minutėmis, o gal tų sunkumų iš viso neteko iš gyventi?

Prisijaukinti Maroko kultūrą išties nebuvo leng-
va. Dėl to ir spren dimas persikelti gyventi į Maroką
nebuvo lengvas, ilgai dvejojau. Ta čiau pagyvenusi čia
keletą metų, di delių kultūrinių skirtumų net nebe-
 pastebiu. Marokas modernėja spar čiu žingsniu, čia
moterys dirba ir ka rininkėmis, ir policininkėmis, Ma-
ro ko karaliaus žmona yra didelė eko logijos ir mote-
rų teisių aktyvistė. Nors Marokas musulmoniška ša-
lis, jis pakankamai tolerantiškas. Mano daugybė vie-
tinių draugų nėra reli gin gi, ir tai jiems netrukdo gy-
venti. Žinoma, Ramadano metu net netikintys ma-
rokiečiai privalo laikytis tai syklių, griežtai nevalgyti
ir negerti dienos metu viešose vietose. Mane tai tik-
rai trikdo. Pavyzdžiui, kuomet einu gatvėje su drau-
gu marokiečiu per Ramadaną, aš turiu jį užstoti, kol
jis geria vandenį. Perkant alkoholį (griežtai tik už-
sieniečiams) privaloma parodyti pasą ir jo savinin-
kas už registruojamas specialioje knygoje. 

Nebuvo lengva priprasti prie ma rokiečių „Ins-
hallah” (liet. „kaip Die vas duos”) kultūros – sunku
suderinti reikalus, dažnai vėluojama. Tar ki me, jei
meistras pasakys, kad galima pasiimti suremontuotą
automobilį pirmadienį, jis dažniausiai pridurs „Ins-
hallah”. Vadinasi, galbūt suremontuos pirmadienį,
o gal ir ne. 

Prisipažinsiu, teko kiek keisti savo mąstymą ir
prisiderinti prie tokios kultūros ir kai niekas ne-
skuba, o draugai nuolat vėluoja, tiesiog nustoti
stresuoti. Marokiečiai yra labai draugiški, atviri ir
svetingi, dievina ilgus pokalbius, kad ir apie orą. Mes,
lietuviai, esame konserva tyvesni, ne tokie atviri ir

Patogų gyvenimą Vakaruose iškeitusi į nežinomybę Maroke.

Laisvės jausmas – pats geriausias. 

Gyvenimas Maroke turi magiškų kerų.

Egzotiška Maroko architektūra.

Vietinis ,,transportas” – pats patogiausias.
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nemokame rodyti jausmų. Manau, tai
ir buvo vie na iš priežasčių, kodėl „už-
strigau” Maroke taip ilgai. Europoje
man la bai trūko to artumo, nuoširdu-
mo ir jausmų. Pati esu gana uždaras
žmogus, ir Marokas man atvėrė visai
kitą emocijų ir žmogaus pažinimo lygį. 

Sunkiausiomis minutėmis Maro-
 ke man padeda tas pats „Inshallah”.
Nesu religinga, tad vietoj Dievo sa kau
„kaip likimas duos”. Taip pat visa da
sau primenu, kad niekas ma nęs į tą
Maroką nevarė prievarta, vi sada galiu
grįžti namo. Tokios mintys padeda ne-
pasiduoti ir išlikti stipriai. 

Gyvenimas Maroke – nesibaigiantis nuo-
tykis.

Tokį vaizdą pamatyti pakelėse nėra rete-
nybė.

Kaip šeima ar kiti artimieji, draugai rea-
gavo į Tavo sprendimą gyventi Maroke?

Mano šeima iš prigimties yra kla-
jūnai. Tėtis daug metų gyvena ir dirba
tarp Vokietijos ir Lietuvos, yra vairuo-
tojas. Jam kelias ir kelionės yra su-
prantamas dalykas, matyt, aš iš jo šią sa-
vybę perėmiau. Mama yra verslininkė,
labiau „prie žemės”, kaip ir mano jau-
nesnis brolis. Ma nau, tai puikus ba-
lansas, visi vieni kitus palaikome ir
suprantame. Nie kada negirdėjau prie-
kaištų, kad gy venu Maroke, atvirkš-
čiai – tik palai kymą siekti savo tikslų.
Gal giliai šir dyje tėvai ir jaudinasi, kad
gyvenu musulmoniškoje, kitokių ver-
tybių ir tradicijų šalyje, tačiau jie ma-
nimi pasitiki. Draugai irgi palaiko, juk
Lie tuva ne taip toli. Nuo Amster da mo –
vos 3 valandos skrydžio, o nuo Ma roko
– 5 valandos. Ne tiek jau daug, todėl tu-
riu galimybę Lietuvą aplankyti dažnai. 

Kaip vietiniai reaguoja sužinoję, iš ko-
kios esi šalies? Ar buvo bent vienas, kuris
žino, kur yra Lietuva ir kokie jos žmonės?
Ap skritai – koks supa Tave socialinis, tau-
tinis žmonių ratas?

Marakešas yra labai kosmopoli-
tiškas miestas, ten gyvenantys užsie-
niečiai jau nieko nestebina. Maroke gy-
venančių lietuvių vos keletas, tad ne
vienas nustemba išgirdęs, iš kur aš esu.
Ne vienas yra pasakęs, kad aš apskri-
tai pirma jų gyvenime sutikta lietuvė.
Buvau priblokšta, kad maro kiečiai
apie Lietuvą yra girdėję dėl krepši-
ninkų ir žino net jų pavardes! Mano
draugas, susipažinęs su lietuviais,
sakė, kad mes esame uždari žmo nės, ne
tokie emocingi, tačiau jam labai patiko
mūsų nebijojimas į akis sakyti tiesą.

Mano draugų ratas labai įvairus:
tiek marokiečiai, tiek čia gyvenantys
užsieniečiai. Draugai marokiečiai yra
modernūs, jie ir į barus vaikšto, važi-
nėja į muzikos festivalius, gyvena kaip
ir jaunimas Europoje.

Kas trikdo Tave iki šiol egzo tiškos pa-
tirties pilname marokie tiškame pasaulyje?

Gal yra daly kų, prie kurių iki šiol negali pri-
 prasti? 

Turbūt draudimai: negalima po-
 roms viešai bučiuotis, laikytis už ran  -
kų, negalima gyventi kartu nesu situo-
kus. Nesusituokus net negalima kartu
viename viešbučio numeryje apsistoti.
Ne vienas mano marokietis draugas
nėra net užsienyje buvęs, nes negauna
kelionės vizos. Kartais jaučiasi ta at-
skirtis, kad aš galiu keliauti, o jie – ne.
Iš tiesų Maroke jaučiuosi privilegijuo-
ta, turėdama savo lietuvišką pasą. 

Kartais vis dar lieku nustebusi
dėl didžiulio kontrasto tarp oficialių
taisyklių bei realaus gyvenimo. Pagal
taisykles Maroke daugybė dalykų yra
draudžiama, bet realybėje daug kas ga-
lima, tik turi žinoti kaip elgtis. Pa vyz-
džiui, Marokas yra musulmoniška
valstybė, kurioje žmonės turėtų ne-
vartoti alkoholio, narkotikų, padoriai
elgtis, gyventi kartu tik susituo kus
pan. Bet realybėje taip nėra. Daugybė
muzikos vakarėlių Maroke, kaip ir
daug kur kitur, neegzistuoja be nar-
kotikų ir svaigalų. Marihuana, nors ne-
legali, atviriausiai auginama Maroko
šiaurėje. „Padorūs” musulmonai iš
kelionių siunčia savo žmo noms nuo-
traukas, už kurių, deja, sle piasi alko-
holis ir laisvo elgesio mer ginos. Pros-
titucija Maroke veši ir manęs jau ne-
bestebina barai, pilni prostitučių. Visi
tai žino, mato ir tai seniai tapusi nor-
ma, kuri yra nelegali. 

Kokį Maroką Tau teko pažinti kasdie-
niame ritme? Gal teko pa matyti šioje šaly-
je tai, ko nespėja per trumpą laiką paste-
bėti turistų akys? Kokių patarimų duotum
žmo gui, pirmą kartą vykstančiam į Maroką?

Pirmą kartą vykstančiam žmo gui
į Maroką rekomenduoju nepersi-
stengti. Marokas yra didelė šalis, ku-
rioje esmė yra ne pamatyti svarbiau-
sius architektūros statinius ar monu-
mentus, o patirti jo dvasią. Todėl ne pa-
bijokite pabendrauti su žmonėmis, pa-
ragauti vietos patiekalų, apsilan kyti
turguje. Patarčiau truputį pabūti „Ins-
hallah” – atsikėlus rytą nueiti pus-
 ryčių į vietinę kavinukę ar tiesiog ilgai
gerti kavą stebint praeivius. Neužsi-

darykite turistų pamėgtame kurorti-
niame Agadire. Tai naujų lai kų mies-
tas be tikrosios Maroko dvasios. Pa-
tirkite nuotykių ir vietiniu taksi nu-
keliaukite į turgų ar į kitą miestą.
Man atrodo, kad iš tiesų no rint „už-
uosti” tikrąjį Maroką, reikia pajusti jo
chaotiškumą, įvairiapusiš kumą, reikia
pasiklysti turgaus labirintuose, rei-
kia neskubėti, pasimėgauti garsais,
spalvomis ir kvapais.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tie, kurie eidami į Hubbard Street Dan-
ce Chicago (HSDC) rudens sezono pa-
sirodymus tikėjosi matysią lengvo žan-
ro pramogą, smarkiai klydo. Ši talen-
tinga šiuolaikinio šokio trupė pasikvie -
tė tris jaunus, bet jau spėjusius apie save
pareikšti choreografus ir parengtė nau-
ją labai ekspresyvią – tiek fiziškai, tiek
politiškai – programą. Emma Portner, Lil
Buck ir Jon Boogz choreografija su-
jungta į vientisą šokio spektaklį, kuris
tęsėsi 90 minučių be pertraukos. Tai ne-
dažnas reiškinys šiuolaikinio šokio pa-
saulyje, tačiau HSDC (ir ištikimieji tru-
pės žiūrovai) juk nebijo iššūkių! At-
virkščiai – nuolat jų ieško, kaip ir įdo-
maus bendradarbiavimo su kitomis
kūrybinėmis grupėmis, su meninin-
kais, pasirinkusiais kitas išraiškos for-
mas. 

Daugelis turbūt prisimena unika-
lius bendrus HSDC ir satyros te-
atro ,,Second City” projektus. Šį-

kart baleto trupė sujungė savo menines
jėgas su talentingais Third Coast Per-
cussion (TCP) muzikantais. HSDC
meno vadovas Glenn Edgerton prisi-
pažįsta, kad ilgai svajojo apie šį pro-
jektą – ir štai jis tapo tikrove. Jau kurį
laiką jis atidžiai sekė Buck ir Boogz kū-
rybinį kelią, o Portner jo akimis – ne-
trukus šokio pasaulyje sprogsianti
,,bomba”. Šių jaunų choreografų nau-
joviški judesiai, Robin Sanders poezi-
ja, Devonté Hynes ir Third Coast Per-
cussion muzikinės kompozicijos, TCP
muzikantų užkrečiantis atlikimas ir, ži-
noma, virtuoziški Hubbard šokėjai –
kokia tai išties nepaprasta kūrybinė
jungtis!

Šokio spaktaklis susideda iš trijų
dalių: ,,There was nothing” (Jon Boogz
ir Lil Buck choreografija), muzikinio
interliudo ,,Perfectly Voiceless” (ori-

ginalią Hynes kompoziciją aranžavo ir
atliko TCP) bei ,,For All its Fury”
(Emma Portner choreografija). ,,Per-
fectly Voiceless” – tai naujas juodaodžio
britų dainininko, kompozitoriaus, šo-
kėjo Devonté Hynes (labiau žinomo
savo sceniniu vardu Blood Orange)
kūrinys. Man jis pasirodė nevienodo
muzikinio lygio – vietomis labai iš-
raiškingas, vietomis blankokas ir nuo-
bodokas. Stipriausia dalis – tiek me-
ninės išraiškos, tiek muzikiniu atžvil-
giu, mano galva, buvo ,,For All its
Fury”.

Šio spektaklio dėmesio centre – gy-
vojo pasaulio išsaugojimo klausimai,
tokie aktualūs šiandienai (jie nuodug-
niai nagrinėjami Paul Stamets knygo-
je ,,Mycelium Running”, kuri spek-
taklio kūrėjams tapo savotišku atspir-
ties tašku). Iš tikrųjų nepaprastas iš-
šūkis tokią temą perduoti šokio jude-
siais bei muzikos garsais. Tačiau jei
žiūrovo sąmonėje mintis ir trūkinėjo,
tai netrukdė gėrėtis nematyta, išra-
dinga choreografija ir spektaklyje
skambančia muzika.

Jim French apšvietimas bei David
Kim scenografija buvo įspūdingi. Ho-
gan McLaughlin kostiumai – nepri-
ekaištingi. Ypač maloni ir netikėta
staigmena – ugningas TCF grojimas.
Neveltui šie keturi virtuozai, ugdyti
klasikinės muzikos repertuaro rė-
muose (,,New York Times” juos api-
būdino kaip ,,commandingly elegant”,
o ,,Washington Post” apie juos atsilie-
pė kaip apie ,,rare power”), buvo įver-
tinti ,,Grammy” apdovanojimais. Tokie
įvertinimai, žinoma, tinka ir pačiam
HSDC!

Trupė jau ruošiasi naujai progra-
mai – žiemos sezono pasirodymams,
kurie vyks gruodžio 6–8 dienomis.
HSDC ,,namai” – Harris Theater for
Music and Dance, 205 East Randolph
Str. Čikagos centre. Daugiau apie prog-
ramą sužinosite trupės internetinėje
HSDC svetainėje www.hubbardstreet-
dance.com 

Sugebantys pralenkti patys save!
HSDC šokėjai Emma Portner pastatyme ,,For  All  Its  Fury”. Todd Rosenberg nuotraukos
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti  ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja

950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463



PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS,

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

IEŠKO DARBO

13DRAUGAS 2018 SPALIO 6 D., ŠEŠTADIENIS

Surašymas Nr. 88
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAIREAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Cell: 773.896.7370 
RaimondaRealtor@gmail.com

Reikia pagalbos

PARDUODANT ar

PERKANT nekilnojamąjį

turtą Floridoje, Tampa

Bay, St. Petersburg ar

aplinkiniuose miestuose?

Raimonda Misiunas
Realtor

Padėsiu Jums visais su nekilnojamu

turtu susijusiais klausimais!

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

skelbimai@draugas.org

5 raidės:
NONOS – OSAKA – PARIS – PONSO – RANČA – SUSNA.

6 raidės:
ATĖNAI – BALSAI – GIESMĖ – HALSAS – MARSAS – SAKSAI –
SOSTAS – SVĖRĖS.

7 raidės:
AKACIJA – AKMENYS – APAČIAI – ATVEIKA – BAGETAS –
BERAŠTĖ – DEGIMAI – EKSTAZĖ – GODULYS – HAMAKAS –
IŠBĖROS – IŠEIVIS – IŠPIRKA – IZMITAS – KAILIUS – LANGINĖ
– LIEKNAS – LYRIKAS – MANIAKĖ – MEDALIS – MONTANA –
NORAGAS – ODLUPYS – PERNIEK – RAŠEIVA – REIŠINA – ROP-
LIAI – RUGIENA – SKAISTĖ – SKĖRIAI – SMALIŽĖ – SOSTINĖ –
STRUTIS – TAKTIKA – TIGRIAI – VOLOGDA.

8 raidės:
DINGSTIS – KALMARAS – MINTUVAI – NETEKTIS – SĖDĖSENA
– SKERSMUO – UNGURIAI – ŽVĖRIENA.

Moteris ieško darbo Floridoje su pa-
gyvenusiais žmonėmis. Turi patirties.

Skambinkite 773-517-5188.

Sunkvežimių bendrovė ieško  CDL vai-
ruotojų. 0.70 dol. už mylią, išeiginės sa -
vaitgaliais. 

Daugiau informacijos 
tel. 708-243-6883
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Su 2,000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA,

garbės narys, iš viso 32,600 dol.

Su 1,000 dolerių:
Aldona Šmulkštienė, Chicago,

IL, garbės narė, iš viso 8,050 dol.

Su 265-200 dolerių:
LB Brighton Park, Chicago, IL,

garbės nariai, iš viso 2,015 dol.
Aldona Juozevičienė, Oak Lawn,

IL, iš viso 200 dol.

Su 100 dolerių:
Marija Vaitkienė, Belleville, IL,

garbės narė, iš viso 5,390 dol.
Irena Mazurkiewicz, N. Riversi-

de, IL, garbės narė, iš viso 4,400 dol.
Julius ir Regina Matoniai, Bur-

bank, IL, garbės nariai, iš viso 3,700
dol.

Ramunė Račkauskienė, Oak
Lawn, IL, garbės narė, iš viso 1,975
dol.

Brighton Park Namų savininkų
draugija garbės nariai, iš viso 1,450
dol. (auka perduota per Salomėją
Daulienę).

Dr. Žibutė Zaparackas, Chicago,
IL, garbės narė, iš viso 1,250 dol.

Dr. Robertas ir Gailė Vitai, Auro-
ra, IL, garbės nariai, iš viso 1,010 dol.

Raymondas Jakubauskas, Auro-
ra, IL,  iš viso 350 dol.

Valeras Cijunėlis, Willowbrook,
IL, iš viso  180 dol.

Alvydas Pakarklis, N. Riversi-
de, IL, iš viso 100 dol.

Su  60-50 dolerių:
Jonas ir Birutė Sveros, Bloom-

field Hills, MI, garbės nariai, iš viso
2,105 dol.

Raminta Sinkienė, Lemont, IL,
garbės narė, iš viso 1,760 dol.

Salomėja Daulienė, Chicago, IL,
garbės narė, iš viso 1,700 dol.

Henrikas ir Ilona Lauciai, Union
Pier, IL, garbės nariai, iš viso 1,600
dol.

Enata Skrupskelytė, Chicago, IL,
garbės narė, iš viso 1,550 dol.

Elena ir Mečys Wasilewskiai,
Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
1,060 dol.

Vacys ir Viktorija Šauliai, Le-
mont, IL, iš viso 890 dol.

Danguolė Ilginytė, Palos Hills, IL,
iš viso 610 dol.

Audronė Bernatavičienė, Orland
Park, IL, iš viso 580 dol.

Veronika Švabienė, Lemont, IL,
iš viso 200 dol.

Dr. Aldona Kanauka-Naudžiū-
vienė, iš viso 150 dol.

Elena Calvano, Oak Lawn, IL, iš
viso 50 dol.

Su 25-20 dolerių:
Dr. Juozas Kalvaitis, Chicago,

IL, iš viso 840 dol.
Nijolė Gierštikas, Oak Lawn, IL,

iš viso 670 dol.
Dalia Saulys, Chicago, IL, iš viso

576 dol.
Karolina Kubilienė, Lisle, IL, iš

viso 375 dol.
Marytė Burbaitė, Indian Head,

IL, iš viso 175 dol.
Jerry ir Brigitta Gedvillai,

Haughton, MI, iš viso 70 dol.

Visiems aukotojams
DF taryba taria 

nuoširdžią padėką

Su šimtine – 
į Draugo fondo jubiliejų
Prieš porą savaičių Lietuvoje lankęsis Popiežius Pranciškus kalbėjo jaunimui,
tarsi atsiliepdamas į nuolatinį „Draugo” kvietimą, skambantį jau 109-erius me-
tus: „Neužmirškite savo tautos šaknų. Kalbėkitės su senais žmonėmis. Nėra
nuobodu su jais kalbėtis. Atraskite savo tautos šaknis, džiaugsmą, išgyveni-
mus, vertybes ir taip savo tautą galėsite iš šaknų kelti ir eiti pirmyn. Jeigu jūs
norite, jaunime, turėti didelę ir gražią tautą, prisiminkite savo šaknis ir eiki-
te į priekį”. 

Jis tarsi mus išgirdo, jis mus buria, jis mus vienija bendram reikalui
– nenutautėti, tęsti lietuvybės gyvastį išeivijoje. Jis tarp kitų ir ,,Drau-
go” skaitytojų šeimą skatina stengtis šioje aukštųjų technologijų, bet

nudvasintoje aplinkoje išlaikyti tai, kas mums brangu, kas yra amžina
ir kas yra dieviška – laikytis savo šaknų.

Per daugiau kaip šimtmetį ,,Draugo” kelyje buvo įvairiausių sun-
kumų. Pavyzdžiui, švenčiant 50-metį leidėjai nežinojo, ar teks švęsti kitą
jubiliejų. Tačiau ,,Draugas” iškilmingai atšventė 100-metį ir jau baigia
109-uosius veiklos metus. Ilgiausiai leidžiamas lietuviškas laikraštis  pa-
saulyje savo žiniomis bei jų objektyvumu tarnauja visiems geros valios
lietuviams, nepaisant religinių, politinių bei socialinių- ekonominių skir-
tumų.

Branginkime dvasines vertybes. Nepamirškime ir savo artimųjų Lie-
tuvoje – užsakykime jiems „Draugo” laikraštį, kuris puoselėja meilę ar-
timui ir atsidavimą Tėvynei bei šeimai. Tokiu būdu savo dvasines ver-
tybes skleisime plačiau. 

Vasarą Draugo fondas neskambino savo varpais, kviesdamas grįžti
į Draugo fondo kelią. Apsilankius rudenėliui vėl kviečiame rėmėjus di-
dinti įnašus ir tapti garbės nariais. Jei jubiliejiniam Draugo fondui, ku-
ris remia laikraštį ,,Draugą”, dar nesate atsiuntę savo šimtinės, tai pa-
daryti niekada nevėlu.

Visiems, aukojusiems Draugo fondui šio jubiliejinio rudens vajaus
metu, tariame nuoširdų ačiū.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Generolo Jono Žemaičio Lietu-
vos karo akademijos studen-

tams Sandrai Statkutei ir Dio-
medui Petkevičiui įteiktos Lie-
tuvių Fondo (LF) Kontrynos Ma-
siokaitės-Bartninkaitienės ir LF
Broniaus Masiokio vardinės sti-
pendijos. Kariūnai atsiuntė LF
pa dėkos laiškus.

„Noriu pareikšti Lietuvių Fon-
dui nuoširdžią padėką už suteik-
tą vardinę stipendiją <...> Ačiū,
kad remiate Lietuvos karius, jiems
padedate ir rūpinatės jais. Man tai
ne tik finansinė pagalba, bet ir pa-
pildomas motyvas siekti didesnių
tikslų. Svarbu tapti gera karininke, kuria galėtų pasitikėti kariai ir kuri rastų tinkamiausią
kelią geriausiems rezultatams kariuomenėje pasiekti. Esu nepaprastai dėkinga, kad
Jungtinės Amerikos Valstijos padeda žmonėms visame pasaulyje”, – laiške rašo kariūnė
Sandra Statkutė.

Kariūnas Diomedas Petkevičius savo laiške rašo: „Man didelė garbė būti vienu iš Lie-
tuvių Fondo (JAV) Broniaus Masiokio vardinės stipendijos laimėtojų. Aš noriu išreikšti di-
delę padėką Lietuvių Fondo steigėjams ir aukotojams. Ačiū už jūsų pasitikėjimą ir tikėji-
mą manimi. Šis paskatinimas man simbolizuoja atsakomybę dar labiau stengtis ir siekti
aukštesnių pasiekimų. Todėl aš pažadu jūsų neapvilti ir būti jūsų organizacijos dalimi.”

Sveikiname LF vardinių fondų stipendininkus ir linkime būti ryžtingais, tvirtais ir at-
sakingais siekiant pasirinkto tikslo – tapti Lietuvos karininkais!                LF inf.

IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

Studijų savaitgalis Dainavoje
Atkelta iš 6 psl.

Praėjusiais metais Studijų savaitgalio metu svečias iš Oregon Vilius
Žalpys pasakojo apie savo atradimus ieškant lietuvių pėdsakų JAV vaka-
ruose ir pietvakariuose, apie jų dažnai apleistas ar neprižiūrėtas amži-
nojo poilsio vietas (kurias V. Žalpys stengiasi sutvarkyti ir atnaujinti),
apie dar gyvų lietuvių kilmės palikuonių radimą tose vietovėse.
Atsiradus spragai programoje Dainavoje, šiemet jis pasisiūlė ir trumpai
pranešė apie ,,Oklahoma lietuvius”, rodydamas skaidres iš savo tyrinėji-
mų. Kiekvienoje vietovėje pirmiausia svarbu atrasti pirmuosius lietu-
vių pėdsakus ir kontaktus, po to jie plečiasi ir daugėja žinių bei asmenų,
susidomėjusių savo lietuviškomis šaknimis (šiuo atveju – daugiau kaip
100 asmenų). Gal nesmagiausia buvo išgirsti, kad ne vien asmenys, bet
kartais institucijos (šiuo atveju – valstijos kelių biuras apie 1935 m. gal
plėsdamas kelius?) buldozeriais nušlavė lietuvių kapinaičių kapų pa -
minklus ir išvežė kažkur pakasti. V. Žalpys daugiau apie savo naujausius
atradimus pažadėjo paskelbti spaudoje.

Vakare šv. Mišias atnašavo Detroito Dievo Apvaizdos parapijos klebo-
nas kun. Gintaras Jonikas. Pamoksle jis kalbėjo apie maldos svarbą. ,,Iš
kur kyla malda? Iš baimės, iš reikalo, iš tylos, kurios metu Dievas gali pra-
bilti, nes malda prasideda iš paties Dievo”. Ir dar pridūrė apie stovyklavietės
svarbą lietuviams katalikams: ,,Saugokite Dainavą. Tai jūsų žiburys, jums
to reikia, būkite vieningi”.

Vakaras baigėsi gražiabalsės 16-metės Agnės Giedraitytės atlikta mu-
zikine programa, lietuvių ir kitataučių veikalais lietuvių kalba, kuriuos
Agnė trumpai apibūdino. Smagu, kad ji į dainavimą įtraukė ir klausyto-
jus.                                                                                                               Bus daugiau

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Intermedialių literatūros studijų II kurso ma-
gistrantei Monikai Andriulytei įteikta Bernardo Brazdžionio vardinė stipendija. Sti-

pendijos steigėjas – Lietuvių Fondas (LF), šią Bernardo Brazdžionio vardinę stipendiją įstei-
gė 2016 m. Ji skirta studentams, studijuojantiems literatūrą ir parodytus ypatingus gebėjimus
bei žinias šioje srityje, pasiekusiems aukščiausių akademinių rezultatų ir pasižymintiems
pilietiškumu, visuomeniniu ir kultūriniu veiklumu.

Stipendiją LF vardu įteikė Universiteto Senato pirmininkė ir Fakulteto tarybos narė
prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė bei Fakulteto dekanė prof. dr. Inesa Šeškauskie-
nė.

Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (k.), Monika Andriulytė ir prof. dr. Inesa Šeš-
kauskienė.                VU archyvo nuotraukos

Įteiktos Lietuvių Fondo vardinės stipendijos

LF vardinės stipendijos įteikiamos kariūnams Sand-
rai Statkutei ir Diomedui Petkevičiui.  



15DRAUGAS 2018 SPALIO 6 D., ŠEŠTADIENIS

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

Dėl
A † A

Plk. ALGIMANTO V. GARSIO

skaudžios netekties žmonai LIUCIJAI ir šeimai reiš-
 kiame gilią užuojautą. Pulkininkas A. V. Garsys buvo
karys, kuris garbingai tarnavo savo šaliai ir daug pri-
 sidėjo prie kariuo me nės atkūrimo darbų gim  to jo je Lie-
 tuvoje.

Algi, mes Tavęs neužmiršime.

Bendražygiai –
generolas Jonas Kronkaitis,
ats. plk. Romas Kilikauskas

A † A
MARIA MIKLIENĖ

URBONAITĖ
Mirė 2018 m. rugsėjo 26 d. St. Petersburge, Floridoje. 
Gimė 1927 m. liepos 22 d. Lietuvoje, Mažeikiuose. Ilgus metus

gy veno Čikagoje ir Floridoje su vyru, a. a. Kęstučiu Mikliumi.      
Nuliud̄ę liko: duktė Asta Miklius, sesuo Dana Švedienė ir bro-

liai Rymantas ir Alek Urbonai su šeimomis. 
Atsisveikinimas su velione St. Petersburge vyko spalio 5 d. Be-

ach Memo rial Chapel ir Lietuvių klube.
Laidotuveṡ įvyks Čikagoje. Spalio 13 d., šeštadienį, 11 val. ryto

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Marquette
Parke, bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazi miero kapinėse.

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti at-
 sisveikinime bei laidotuve ̇se. 

Nuliūdusi šeima

A † A
Prof. EMANUELIS

JARAŠŪNAS
Mirė 2018 m. rugpjūčio 10 d. Vilniu -

je, Lietuvoje.  
Gimė 1932 m. spalio 4 d. Darbė-

nuose, Lietuvoje. 
Gyveno Santa Monicoje, Californi -

joje. 
Atsisveikinimas su velioniu Vilniu -

je, Lietuvoje, įvyko 2018 m. rugpjū čio 14 d. 
Liūdesyje liko: sūnus Auris Jarašūnas ir Robbie Sutton, sūnus

Romas Jarašūnas su žmona Angele Jarašūniene ir vaikais Luku,
Aleksa ir Aidu. 

Velionis buvo Californijos valstybinio universiteto Long Beach
mechaninės inžinerijos profesorius. 1989–1996 m. buvo Kau no Vy-
tauto Didžiojo universiteto senato narys, 1992–1993 m. – šio uni-
ver siteto prorektorius, Ispanijos Valencijos universi teto (1993 m.)
ir Kauno Technologijos universiteto (2006 m.) garbės daktaras.

Profesorius Jarašūnas nuo jaunystės mylėjo dainą.  Nuo 1949
iki 1959 metų Clevelande, OH, dainavo ,,Čiurlionio” ansamblyje.
Persikėlęs į Californiją, priklausė žymiajam Los Angeles Vyrų
kvartetui, kuris per 40 metų aplankė įvairius telkinius, koncer-
tavo lietuvių bendruomenių minėjimuose, įskaitant Lie tu voje Ne-
 pri klau  so my bės atgimimo laikais. 

Spalio 27 d., šeštadienį, 11 val. r. Šv. Kazimiero parapijos baž-
 ny čio je, 2718 St. George Street, Los Angeles, CA 90027, bus auko-
ja mos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių parapijos
vir šutinėje salėje vyks atsisveikinimo minėjimas ir pietūs.   

Velionis bus palaidotas Forest Lawn kapinėse, laidotuvės – pri-
 vačios. 

Norintys paaukoti velionio atminimui prašomi siųsti aukas Lie-
tuvių skautų sąjungai (,,Lithuanian Scouts Association”) 2808 San-
ta Monica Blvd, Santa Monica, CA 90404. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs-
tamus dalyvauti laidotuvių Mišiose ir atsisveikinimo minėji me/
pie tuose.

Nuliūdę artimieji
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MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

10% OFF Breakfast – with this ad – until 11am

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius spalio 10 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, kur matysite dokumen-
tinį filmą ,,Vytautas Landsbergis – laisvės ke-
liu”, pasakojantį apie svarbiausius 1990–1992
m. Nepriklausomybės atkūrimo žingsnius.

� Sutvirtinimo sakramentą Palaimintojo Jur-

gio Matulaičio misijoje (Lemont, IL) š. m. spa-
lio 7 d. 1 val. p. p. teiks Jo Ekscelencija Kau-
no arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Kvie-
čiame dalyvauti.

�  Spalio 20 d., šeštadienį, 6 val. v. Pasau-
lio lietuvių centre Lemonte (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) – Oktoberfest šventė. In-
formacija apie renginį tel. 630-257-8787. 

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Dėmesio! 
Iškilmingas ,,Draugo” pokylis vyks spalio 14 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje. Meninę programą atliks folklo-
rinis ansamblis ,,Žaisa”, renginį ves Vilma Kava, knygos ,,Aš tau sakau”

autorė. 

Jūsų laukia pilna netikėtumų ir malonaus bendravimo popietė!

Užsisakykite bilietus,,Draugo” administracijoje 

darbo valandomis – 4545 W. 63rd Str., tel. 773-585-9500. 

Taip pat primename, kad laikas atsiųsti loterijos 

bilietų šakneles. Laimingų bilietų traukimas – renginio metu.

Dalyvaukite ir paremkite vis jaunėjantį ,,Draugą”!
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Spalis Los Angeles
Spalio 6–7 d. Šv. Kazimiero parapijos kiemuose šurmuliuos kasmetinė, jau 32-ra iš
eilės Lietuvių Dienų šventė, kuri suburia gausų būrį lietuvių ne tik iš LA, bet ir visos
Amerikos ir netgi iš Lietuvos.

Spalio 12–13 d. Irwindale, California vyks Formula Drift paskutinio šio sezono
etapo varžybos, kuriose tarp geriausių šios lygos lenktynininkų varžysis ir lietuvis
Aurimas Bakchis. Virš žiūrovų tribūnų plevėsuos Lietuvos trispalvė.

Spalio 20 d. 12 val. val. p. p. Šv. Kazimiero parapijos viršutinėje salėje svečiai iš
Lietuvos, Vilniaus teatras ,,Teatriukas” pristatys teatralizuotą Lietuvos istorijos
pamoką vaikams ir suaugusiems ,,Gyva-žalia”, kurią parengė Lietuvos 100-mečiui
paminėti. Renginio rėmėjai – Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla. Įėjimas nemoka-
mas.

Spalio 20 d. 8 val. v. Just Millin’ Around teatras linksmai švęs savo dvyliktąjį gim-
tadienį. Vakaro rėmėjai – The Kling Family Faoundation. Įėjimas nemokamas. 

Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas padėti var  gingai gy-
venantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rosemarie Ignash 8 dol.; vaiko
parama: William Emerson – 30.50 dol., Kęstutis Keblys – 360 dol., Danguolė Jurgutienė –
360 dol., Rimvydas ir Regina Šliažai – 1 080 dol., Kęstutis ir Audronė Skrupskeliai – 360
dol. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439,
tel. 630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net 

95-tasis Čikagos lietuvių 
moterų klubo pokylis
vyks lapkričio 4 d.,

sekmadienį, 1 val. p. p.

Palos Country Club, 

13100 Southwest Highway, Orland Park, IL.

Kaina asmeniui – 50 dol. 

Pokylio metu bus įteikta stipendija lietuvių kilmės,

Illinojuje gyvenančiai universiteto studentei.

Daugiau informacijos ir vietų užsakymas

tel. 708-788-2781


