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Už keliones dėkinga tėvams ir skautams

Šiemet Monika baigė vadybos studijas DePaul
universitete Čika goje. „Kol mokiausi, pragyvenimui
užsidirbdavau automobiliu vežioda ma keleivius į
oro uostą. Darbo grafikas lankstus, tad jis nebuvo
kliū tis kur nors išvykti. Dabar darbo ieš kau pagal
specialybę, tačiau svajoju dirbti su tarptautiniais
projektais, kad galėčiau keliauti. Nenorėčiau nuo
ryto iki vakaro sėdėti biure, neįsivaizduoju savęs be
kelionių ir naujų pažinčių. – 7  psl.

Monika (v.) su draugais šimtmečio dainų šventėjė Lietuvoje š. m. liepos 6 d. 

Mes atei namE!

Monikos kelionių magija

Nepakartojamas saulėlydis stebint koalas Austra-
lijoje. Džiaugsmo ašaros šokant Lietuvos šimt-
mečio dainų šventėje. Kaitri saulė ir istorijos pėd-

sakai Graikijoje. Skautų laužo dūmo kvapas Rako sto-
vykloje Michi gano valstijoje... Tai tik keli neišdildomi
įspūdžiai, kuriuos per pastaruo sius metus patyrė 22-
jų metų Mo nika Ringytė. Iš Gargždų kilusi, nuo 6-erių
metų Čikagoje gyvenanti mergi na drąsiai naudojasi
kiekviena savo gyvenime pasitaikiusia proga kur nors
nukeliauti. 

LAIMA SMILGYTĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo ta-
ryba sveikina lituanistinių mokyklų va-
dovus, mokytojus, mokinius, tėvelius,

bendruomenes su Mokslo ir žinių švente.
Sveikiname visus, su jauduliu ir jaunatvišku
veržlumu pradedančius naujus mokslo me-
tus.

Tegul jie bus sėkmingi ir kūrybingi, ska-
tinantys tobulėti ir stiebtis aukštyn.

Tegul kiekviena diena dovanoja pažini-
mo džiaugsmą!

Lietuvių kalba ir tradicijos yra vienos iš
seniausių pasaulyje, kurių nesunaikino nei ka-
rai, nei emigracija. Kalbėkime, dainuokime,
skaitykime, bendraukime lietuviškai! Di-
džiuokimės Lietuva!

Savo darbais, užsispyrimu, veržlumu ne
tik prisidedate prie Lietuvos vardo išsau-
gojimo ir garsinimo pasaulyje, bet ir kuria-
te mūsų šalies istoriją, tampate jos amba-
sadoriais. Lietuva yra visur, kur yra lietuvių.
Kantrybės, laiko ir energijos išsaugojant ir
puoselėjant lietuvybę.

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė
Auksė Motto

Rugsėjo skambutis –
45-se JAV lietuvių mokyklose

Sesutės Liliana ir Ariana – mokyklai pasiruošusios!
Jurgitos Dorin nuotrauka
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Šis klausimas pakeis ar sustip-
 rins jūsų supratimą apie dvasinį
gyvenimą ir įvairias jo praktikas,

kurios mūsų kūnui dažnai atrodo nuo-
bodokos. Visi girdėjome daug įvairių
pasisakymų apie žmogaus kūną ir sie-
lą. Apie kūną nemažai sužinome per
anatomijos pamokas. Vėliau, susidur-
dami su įvairiomis li gomis, dar ati-
džiau studijuojame at skiras kūno da-
lis ir bendrą jo sandarą. Bėgant me-
tams, pradedame stebėti savo mitybą ir
skirti gerą maistą nuo blogo, sveiką
nuo nesveiko, nors anksčiaiu į tai ne-
kreipdavome dėmesio. Gilesnis savo
kūno pažinimas ska tina keisti įpročius
ar net atsi kratyti tam tikrų priklau-
somybių. Ateina diena, kai pastebime,
jog tampame jautresni tam, ką kūnas
girdi ir mato: sąmoningai pradedame
vengti keikūnų ir apkalbinėtojų drau-
gijos, kreipiame šalin akis nuo tušty-
bių mugės. Kuo daugiau sužinome
apie kūną, tuo atidžiau imame rinktis
tai, ką jis girdi, mato ir kuo maitinasi.  

O ar kada iškėlei sau klausimą –
kaip girdi, mato ir maitinasi tavo sie-
 la? Visų pirma šioje vietoje norėčiau
„apversti” plačiai girdimą pasakymą,
kad žmogus turi kūną ir sielą. Tei sin-
giau būtų sakyti, kad žmogus turi sie-
lą ir kūną. Atrodo, tai tik paprastas žo-
džių sukeitimas vietomis, tačiau jis iš
esmės pakeičia prasmę. Jei sakome –
kūną ir sielą, pagrindinis dėmesys
nukrypsta į kūną, tarsi jis buvo pra-
džioje ir yra visa ko esmė, o šalia, ant-
rame plane, kaip priedas prie kūno lie-
ka siela.

Pažvelkime į tai atidžiau. Pačioje
mūsų atėjimo į šį pasaulį „pradžių
pradžioje” buvo siela, o kūnas susifor -
mavo vėliau kaip sielos buveinė. Žvel-
giant į ateitį  – Biblija primena, kad kū-
nas ir kraujas nepaveldės Die vo kara-
lystės, ir kas genda, nepavel dės to, kas
negenda (1 Kor. 15:50). Taigi esmė yra
ne mūsų kūnas ir kraujas. Apie tai by-
loja ir apaštalas Paulius laiške Efezie-
čiams, primindamas, kad esminė kova
vyksta ne su kūnu ir krauju, ir ne dėl
kūno ir kraujo (Ef. 6) Štai turbūt čia ir
yra atsakymas, kodėl dvasinės prakti-
kos kūnui būna gana nuobodžios, o
dvasiniai žodžiai ne labai jam įdomūs
ar suprantami.

Bažnytinio gyvenimo centras ir
esmė yra amžinybė, kurios šis mūsų
kūnas ir kraujas nematys. To turime
nepamiršti, kuomet kalba eina apie pa-
maldas ar šv. Mišias, Šv. Krikštą ar Šv.
Vakarienę – Komuniją bei kitas baž-
nytinio gyvenimo praktikas. Visa tai
yra žodžiai, ženklai ir maistas ta vo sie-
lai – tavo ateičiai, kurios kūnas nepa-

Kaip girdi ir mato tavo siela?
veldės. Todėl nieko nuostabaus, kad
kūno protas ir žemiška logika negali
viso to „suvirškinti”.

Kai pirmą kartą supratau, jog dva-
siniai žodžiai ir praktikos nėra skirtos
mano kūnui ir kraujui, nustojau neri-
mauti, kad kažko nesuprantu, ar kad
kažkas skamba nelogiškai. Viso to
šviesoje aš pradėjau svarstyti, kad jei
mano siela nėra dalis kūno ir kraujo,
vadinasi, ji girdi, mato, su pranta ir
maitinasi taip pat kitu bū du, nei tai
daro kūnas. Kadangi siela nėra že-
miškos prigimties, ji turi porei kius, ku-
rie nesuvokiami kūnui. Neveltui ap-
aštalas Petras išpažino sakydamas:
Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi
amžinojo gyvenimo žodžius (Jono 6:68).

Amžinojo gyvenimo žodžiai yra gy-
vybės žodžiai sielai, nes sielos es minis
poreikis yra amžinasis gyvenimas, ku-
rio, kaip jau buvo minėta, kū nas ir
kraujas nepaveldės. Apaštalas suprato,
kad, pasitraukus nuo Kris taus, siela
niekur kitur neras amžinojo gyvenimo
žodžių. Jei kūnas nesu pranta Biblijos
žodžių, tai nereiškia, kad jų nesu-

pranta siela, ir, jei jie neįdomūs kūnui,
nereiškia, kad jie neįdomūs sielai.
Mūsų siela žino, kad Die vo žodis yra žo-
dis, tampantis kū nu, žodis, virstantis
į žemišką ar am žiną realybę, todėl sie-
lai svarbu gir dėti ir matyti gyvybės, at-
eities, amžinojo gyvenimo perspekty-
vą.

Jono evangelijos šeštame skyriuje
Kristus kalba apie Šv. Vakarienę – Ko-
muniją, savo kūno ir kraujo sakra-
mentą kaip tikrą valgį ir tikrą gėrimą
amžinajam gyvenimui. Šioje vietoje
taip pat pabrėžiama sielos ateities per-
spektyva. Ir nors kūno logikai šis sak-
ramentas kelia klausimų, siela ja me
jungiasi su amžinybe. Kuomet mūsų
siela girdi amžinojo gyvenimo žodžius,
mato ir priima sakramentus, ji atsi-
naujina bei įgyja naują gyvybę (Jono
6:53). Aktyvaus dvasinio gyvenimo
vaisius, žinoma, pajaučia ir kūnas,
bet visų pirma tai yra skirta mūsų sie-
lai, mūsų ateičiai, kuri pranoksta kūno
mintis bei supratimą.

Kadangi siela girdi, mato ir mai ti-
nasi kitais būdais ir kitu maistu nei kū-

nas, mūsų pašaukimas yra susi rinkti
jai skirtus gyvybės žodžius bei gyvybės
duoną. Neapiplėškime ir ne marinkime
savo sielų, netgi jei kūnui dvasinės
praktikos atrodo nuobo džios ar nesu-
prantamos, leiskime Die vo karalystei
toliau jas stiprinti ir maitinti. Jei mes
esame atviri, Dievo veikimas mumyse
nesustoja nei die ną, nei naktį ir neša
vaisius, mums visiškai nežinant kaip:
Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar die-
ną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai ne-
žinant kaip (Mk. 4:27).

Vygaudas Ušackas prie Vyties – „Laisvės kario” paminklo Kaune rugsėjo 5 dieną paskelbė sprendimą dėl dalyvavi-
mo Lietuvos prezidento rinkimuose. Šiuo sprendimu džiaugiasi daugiau nei 500 Čikagos ir Philadelphijos lietuvių ben-
druomenių narių, kurie kreipėsi į diplomatą ragindami jį kandidatuoti 2019 m. įvyksiančiuose Lietuvos Respublikos
prezidento rinkimuose.

Jų deklaracija buvo Amerikos lietuvių atsakas į V. Ušacko išsiųstus laiškus žmonėms, kuriuose jis klausė, ar turėtų da-
lyvauti prezidento rinkimuose ir prašė Lietuvos gyventojų įvardinti svarbiausią šalies problemą, kurią spręsti prezi-
dentas turėtų pirmiausia.

Kreipimąsi į Vygaudą Ušacką pasirašė lietuviškų sporto ir kultūros organizacijų vadovai, Čikagos lietuvių „Rotary” klu-
bo nariai, aktyvūs lietuvių bendruomenės nariai.

,,Draugo” inf.

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinio biuro nuotr.

Buvęs ambasadorius JAV
sieks prezidento posto
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

minių nusipirkti išsinešimui. Tikrai plėsime da-
bartinį asortimentą.

O į  būsimo restorano ,,Kunigaikščių užeiga” me-
niu rengiamės pritaikyti ne tik lietuvių, bet kitų tau-
tų atstovų iš ir Rytų Europos skoniui. Taip pat pla-
nuojame čia rengti gyvos muzikos vakarus, bus
banketų salė. Dėl interjero mes su žmona ilgai su-
kome galvas. Gaila atsisakyti to, ką buvome sukūrę.
Tačiau visko į naująją vietą tikrai nežadame perkelti.
Gal bent vienoje iš būsimo restorano salių bandysi-
me įkurdinti kai kurias buvusio interjero detales, tar-
kime, paveikslus. Noriu pasakyti, kad senąją ,,Ku-
nigaikščių užeigą” planuojame uždaryti rugsėjo 17
dieną. O naujoji duris atvers vėlyvesnį rudenį. 

Kaip jaučiatės patys, nusprendę pradėti šiuos rimtus
pokyčius?

Mums patiems gaila, kad tenka iš Harlem Ave-
nue išsikraustyti, bet nieko nepadarysi, šiuos po-
kyčius diktuoja laikas. Paprastai amerikiečiai sako,
kad kiekvienas restoranas sėkmingai gali gyvuoti tre-
jus metus, o po to būtina keisti jo veidą.  Restoranas
,,Kunigaikščių užeiga” gyvavo 12 metų. Tai yra labai
daug. Atėjo laikas mums keistis. 

,,Kunigaikščiai” išsikrausto, jų vietoje įsikurs ,,Thirsty Pig” 

Rugsėjo 5 dieną  Lietuvos amba sa dorius JAV Ro-
landas Kriščiūnas ir ambasados patarėjas
Danas Vaitkevi čius susitiko su Amerikos-

Lietuvos vers lo tarybos prezidentu Eric Ste wart ir
šios verslo tarybos nariais, JAV kompanijų vado-
vais. Susitikimo metu buvo aptarti JAV įmonių in-
vesticijos Lietuvoje, ateities planai. Am basadorius
dar kartą pabrėžė, kad JAV investicijos Lietuvoje
yra saugios, o šalies Vyriausybė stengiasi įmo  nėms
sudaryti sąlygas jų veiklos plėtrai Lietuvoje. JAV
verslo atstovai pasidžiaugė savo įmonių sėkminga
veikla Lietuvoje ir pasidalino gerąja praktika su

kitomis JAV įmonėmis, kurios dar tik svarsto plėt-
ros gali my bes. Taip pat aptartas būsimasis verslo
tarybos narių vizitas į Lietuvą, ku ris turėtų įvyk-
ti kitais metais.

Amerikos-Lietuvos verslo taryba įkurta 2013
m. Šiuo metu jos nariais yra tokios garsios JAV
kompanijos, kaip „Thermo Fisher Scientific”,
„Nasdaq”, „Western Union”, „Pfi zer”, „Oshkosh
Defense”, „The Coca Cola Company”, „Parsons” ir
kitos.

LR ambasados Washingtone inf. ir nuotr.

Verslo tarybos narių susitikimas

Susitikimo dalyviai

Tautiečių pamėgtas lietuviškų patiekalų resto-

ranas ,,Grand Duke’s Restaurant”, labiau ži-

nomas kaip ,,Kunigaikščių užeiga”, iš savo se-

nosios vietos Harlem Avenue rengiasi kraustytis į

kitą rajoną. Prieš dvylika metų čia įkurta ,,Kuni-

gaikščių užeiga” tapo žinoma ne tik tarp lietuvių.

Darbštūs restorano savininkai ir jame dirbantys

žmonės pasiekė nemažai – čia gaminamas ir pa-

tiekiamas maistas ne kartą susilaukė ne tik val-

gytojų, bet ir amerikiečių televizijų dėmesio. 

Kita savaitė – paskutinė, kai dar bus galima ap-
silankyti „Kunigaikščiuose” ir pavalgyti nuo seno
įprastoje kunigaikščių menės stiliaus aplinkoje. 

Restorano šeimininkas Andrius Bučas sakė, kad vie-
toje senosios maitinimo įstaigos at-
siras kita, o ,,Kunigaikščiai” ke-
liasi arčiau lietuvių gyvenamų
rajonų – į Downers Grove. 

Andriau, kodėl priėmėte tokį
sprendimą – iš tautiečiams jau įpras-
tos vietos iškraustyti lietuvių pa-
mėgtą ,,Grand Duke’s Restau-
rant”? 

Gaila, bet verslas yra vers-
las. Jis diktuoja sprendimus.
Kelerius pastaruosius metus aiš-
kiai matyti, kad restorane lanky-
tojų mažėja, verslas stabčioja. Ma-
nau, kad priežastis paprasta – lie-
tuviškus patiekalus labiau mėgsta
patys lietuviai, nei amerikiečiai. O lie-
tuviai migruoja – iš šios vietos trau-
kiasi gyventi į geresnius, tolimesnius
rajonus. Iš ten nebe taip dažnai atvažiuoja į ,,Kuni-
gaikščius”. Mūsų restoraną buvo pamėgę lenkai, bet
ir jų sumažėjo. Šiose apylinkėse per pastaruosius ke-
lerius metus buvo uždaryti net du lenkų restoranai.
Pagrindiniai šių apylinkių gyventojai, o tuo pačiu ir
valgytojai, lieka afroamerikiečiai ir meksikiečiai. Tie-
sa, ir amerikiečių anksčiau apsilankydavo pas mus,
bet mūsų valgiaraštis nesiūlė to, ką jie mėgsta val-
gyti kasdien. Kartą per metus paragauti egzotiško pa-
tiekalo gerai, bet kasdien žmonės nori valgyti tai, ką
įpratę. Todėl nusprendėme keisti šio restorano stilių
ir meniu, pritaikydami jį vietinių gyventojų skoniui. 

Ką žadate įrengti vietoje ,,Grand Duke’s Restaurant”? 
Užsimojome įrengti geriausią Harlem gatvėje Te-

xas stiliaus BBQ restoraną, kurį pavadinsime ,,Thirs-
ty Pig” („Ištroškusi kiaulė”). Į Čikagą pasikvietėme
dirbti labai gerą virtuvės šefą iš Kansas. Šis specia-
listas turi 25-erių metų darbo patirtį, taigi jo gami-
namais patiekalais stengsimės sudominti ameri-
kiečius. Savo lankytojams pasiūlysime Texas stiliaus
BBQ šonkauliukų, kepsnių, dešrelių, plėšytos kiau-
lienos… Nors restorane jau statomos naujos keps-
ninės, pradėti pertvarkymai, mes vis dar gaminame
lietuviškų patiekalų. Todėl kviečiame savo senus lan-
kytojus dar bent kartą atvykti ,,Kunigaikščių užei-
gą” ir atsisveikinant su senąja restorano vieta pa-
skutinį kartą čia pavalgyti senomis, 2006 metų kai-
nomis. Už kugelį sumokėsite 5.99 dol., cepelinai su
mėsa kainuos 6.99 dol., o ,,Švyturio” alus – 4 dol.

Pravažiuojant pro šalį matyti, kad nebeveikia ir lie-
tuviškų maisto produktų krautuvėlė. Kas bus jos vietoje? 

Čia įkurdinsime lošimo automatus, bus lošimo
namai. 

Papasakokite apie naująją ,,Kunigaikščių užeigą”
Downers Grove. Kada žadate ją atidaryti?  Ar rengiatės pa-
likti tą patį interjerą, ar esate sumanę jį iš esmės pakeis-
ti?

Naujoji vieta bus labai patogi – visai šalia, tiks-
liau, priešais kavinę ,,Old Vilnius”. Tačiau šios dvi
įstaigos tarpusavyje tikrai nekonkuruos. ,,Old Vil-
nius” bus gaminami ir patiekiami tokie lietuviški pa-
tiekalai, kurie nebūtų labai populiarūs tarp kita-
taučių: rūkytos kiaulių ausys, vėdarai ir t.t. Taip pat
ten bus pasiūlyta pirkėjams daugiau įvairesnių ga-

Harlem Avenue vietoje ,,Kunigaikščių užeigos” lietuviai jau kuria naują restoraną ,,Thirsty Pig”. 
Nuotr. iš A. Bučo ,,Facebook”

A. Bučas: ,,Mūsų verslo sprendimus dik-
tuoja laikas”. J. Kuprio nuotr.
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VA k A R I S

Californijoje gyvenantis meni nin-
 kas Rolandas Dabrukas ką tik
grįžo iš atostogų gimtinėje – Lie-

tuvoje. Per trumpą viešnagės laiką Ro-
landas su rengė keletą spektaklių vaikų
namuose gyvenantiems vaikučiams,
pristatė ir padovanojo savo sukurtų
knygelių. Taip pat savo piešiniais pa-
gražino Vilniaus Santaros klinikos vai-
kų ligų skyrių. Rolandas stebina neiš-
senkan čia energija, trykšta gėriu ir
noru pradžiuginti tautiečius. 

Papasakokite apie save, savo kūrybi-
nio darbo pradžią ir kodėl susidomėjote
menu.

Nuo ankstyvos vaikystės mėgau
piešti. Stebėdavau, kaip mama pieš-
davo ar gamindavo kalėdines kaukes ir
kostiumus. Žavėdavo, kaip gimsta kiek-
viena figūrėlė, veidas ar gamtovaizdis.
Mama buvo mano pirmoji mo kytoja.
Nuo septynerių metų lan kiau Druski-
ninkų dailės mokyklą, o ją baigęs įsto-
jau į Šiaulių pedago ginio instituto
dailės darbų specialybę. Magistro laips-
nį gavau Western Connecticut valsti-
jos universitete. Dar studijuodamas
universitete išleidau pirmąją knygelę
„Zoolidays”.

Ar Jūsų šeimos nariai turėjo įtakos Jūsų
pasirinkimui ir kokios įtakos Jums padarė?

Meilė menui, gamtai ir žmonėms
man įskiepijo tėveliai. Todėl, kai grįž-
tu į Lietuvą, visada noriu nustebinti ir
pradžiuginti ne tik savo artimuosius,
bet ir sukurti šventę žmonėms, su ku-
riais susitinku. Mielai dalinuo si savo
kūryba, linksminu vaikų na mų glo-
botinius savo sukurtais spektakliu-
kais, dovanoju savo knygeles. Norą
dalintis ir dovanoti taip pat pa veldėjau
iš savo tėvelių.

Esate žinomas vaikiškų knyge lių kū-
rėjas ir iliustratorius, tapote freskas, kuriate
vaikiškus spektaklius ir juose vaidinate. Kokį
sa vo kūrinį ar projektą laikote mė gia miau-
siu?

Mano pirmoji knygelė „Zooli days”
buvo apdovanota Tassy Walden apdo-
vanojimu už geriausias iliustracijas.
Daugelis skaitytojų atpažįsta mano,
kaip dailininko, „braižą” bū tent iš
šios knygelės. Neseniai pristačiau savo
dvi naujas spalvinimo ir lavinimo
knygeles: „Gandrytė Ora” ir „Varliu-
kas Tutis”, surengiau keletą spektak-
lių vaikučiams, bet, manau, svar-
biausias mano projektas šiais me tais
buvo – papuoštos Vilniaus Santaros
vaikų ligoninės sienos. No rėjau pra-
skaidrinti nuotaiką sunkiai sergan-
tiems vaikams, kurie savaites ir mė-
nesius praleidžia ligoninėje, paska-
tinti norą greičiau pasveikti ir dažniau
nusišypsoti. Esu tikras, kad graži ap-
linka gydo, ramina ir kad me nas turi
gydomųjų galių. Jeigu bent vienam be-
sigydančiam vaikui mano piešiniai
suteiks jaukumo, vilties pa sveikti ir
įskiepys meilę menui, bū siu laimingas.
Kiekviena mano kny gelė, piešinėlis ar
projektas yra mė gia miausias ir svar-
bus, kol nepradedu naujo. O tada pa-
sineriu į kūrybinį procesą, ir jis tam-
pa tuo metu mė giamiausiu. 

Kada jaučiate didžiausią ener gijos

Rolandas Dabrukas:
Renkuosi tyrinėti, svajoti ir atrasti

gimsta maždaug per valandą, ir kiek-
vieną rytą ji būna vis kitokia. Derin-
damas paprasčiausias daržoves, vai-
sius, riešutus, sukuriu
geometrinę kompoziciją, kuri simbo-
liškai  vaizduoja tam tikrą dvasinę,
kosminę arba psichologinę tvarką. De-
rindamas mėlynę su braške, cuki niją
su obuoliu, aš paprasčiausiai medi-
tuoju. Esu daug skaitęs apie įvairių
daržovių ir vaisių teigiamas savybes ir
kokį poveikį jie daro mūsų organizmui.
Teisingai suderinti mais to produktai,
patraukliai ir ne sku bant paruošti ir
valgomi suteikia daug teigiamos ener-
gijos.

Kokioje veikloje dalyvaujate laisvalai-
kiu? Kuo domitės?

Man niekada nestinga veiklos,
stengiuosi save išmėginti įvariose sri-
tyse – šokiuose, maisto gaminime,
mene... Ilgą laiką šoku Los Angeles lie-
tuvių šokių grupėje „Retro”. Su šiuo
ansambliu dalyvavau Lietuvos atkū-
rimo 100-mečio dainų šventės šokių

antplūdį ir kokią dienos dalį skiriate kūry-
bai? Kas jus įkvepia? 

Labiausiai mėgstu rytą, kai gam-
 ta bunda ir prasideda nauja diena.
Visada noriu pabūti gamtoje, paklajo-
ti po Druskininkų miškų žalumą ar ba-
sas pabėgioti po Santa Monicos kal nus.
Po didmiesčio spūsčių ir eis mo kamš-
čių pabūti gamtoje – tikra atgaiva. Ką
tik aplankiau Zion ir Bryce kanjonus
Utah valstijoje. Nuo sta baus grožio kal-
nai, uolos, srauni upė ir sąlytis su
gamta „pakrovė baterijas” ir jau au-
tomobilyje gimė naujos idėjos, planai
ir personažai. Skubėjau į savo studiją,
kad galėčiau kuo greičiau įsisukti į kū-
rybinį sū kurį. Gamtos didybė, na, ir ži-
noma, Los Angeles mūzos yra mano
įkvėpėjai!

Esate paruošęs maisto mandalų kny-
gą, kur meną susiejote su sveika mityba. Pa-
pasakokite plačiau apie šį projektą.

Mano rytas prasideda virtuvėje
skambant muzikai. Atsikeliu, pasi-
 svei kinu su saule ir kuriu maisto man-
 dalą pusryčiams. Man visada impona-
vo sveika mityba, grožis, este tika, har-
monija. Jei į estetiškai pa teiktą mais-
tą sudėsi geras emocijas, šypsenas ir
džiaugsmą, tai jis  suteiks tau geros
energijos ir noro kurti. Maisto mandala

dienoje. Man tai – viena gražiausių ša-
lies švenčių, suburianti viso pasaulio
lietuvius. Dalyvaudamas šioje šventė-
je jaučiau dvasinį pakili mą ir tautos
vienybę. Laisvalaikiu mokausi šokti
salsa, rumba ir kitus šokius. Šie šokiai
labai intensyvūs, į juos įvesta ir daug
sportinių elementų. Tai puiki iškrova
ir geras fizinis pasiruošimas. 

Ar esate atsidūręs situacijoje, kai dėl
fizinių, moralinių ar finan sinių priežasčių
„nusvyra ran kos”? Ar dažnai sulaukiate pa-
ra mos, sponsoriavimo ar bent jau padrąsi-
nimo?

Kaip jau minėjau, neseniai išlei-
dau dvi knygeles „Gandrytė Ora” ir
„Varliukas Tutis”. Esu dėkingas Lie tu-
vos dukterų draugijai, kuri parėmė 32
puslapių apimties knygelių išleidimo
projektą, nes vienas nebūčiau su gebė-
jęs jo įgyvendinti. Tik su jų pa galba ga-
lėjau išdalinti du tūkstan čius knygelių
vaikų namų augintiniams. Esu plana-
vęs suvaidinti kalėdinius spektakliu-
kus vaikams, bet dėl finansinių prie-
žasčių juos teko atidėti. Dažnai puikūs
projektai užsi guli lentynose, nes stin-
ga rėmėjų, bet man niekada „nenu-
svyra rankos”. Esu optimistas ir tikiu,
kad kiekvienam darbui ir projektui at-
eis laikas ir jis bus įgyvendintas.

kiu padėkų, kad užsiėmimų me tu jie iš-
moksta ne tik piešimo ir tapybos tech-
nikos, komponavimo, bet gau na tei-
giamos energijos, atgauna dvasinę pu-
siausvyrą ir tobulėja. Jei gu žmogus
nuolat peikiamas, kriti kuojamas ir
pastoviai susiduria su neigiamu po-
žiūriu, jis susigūžia ir už sidaro savo
kiaute. Pradedan tie siems meninin-
kams patarčiau domė tis kitų meni-
ninkų darbais, būti labai atkakliems ir
darbštiems. Man patinka Mark Twain
žodžiai: „Po dvide šim ties metų tu būsi
labiau nusivylęs dalykais, kurių ne-
padarei, negu tais, kuriuos darei. Tai-
gi išplauk iš ramybės uosto. Pagauk
vėją savo burėms. Tyrinėk. Svajok.
Atrask”. Aš renkuo si tyrinėti, svajoti
ir atrasti, ir tai mano patarimas stu-
dentams.

Kokie artimiausi kūrybiniai planai?
Kokių staigmenų iš Jūsų sulauks Lietuva kitą
vasarą?

Šiuo metu pradėjau iliustruoti
JAV gyvenančios lietuvių kilmės ra šy-
tojos knygelę vaikams. Tai jaudinanti
istorija, kuri aktuali daugeliui skai-
tytojų. Praėjusiais metais vaidinau
savo spektakliukuose Ispanijoje ir bu-
vau labai šiltai priimtas. Kitais metais
norėčiau surengti savo darbų parodą

Jei turėtumėte galimybę bendradar-
biauti su kitais meninin kais, su kuo norė-
tumėte sukurti naują projektą?

Tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje esu
sutikęs daug talentingų bendraminčių
menininkų, su kuriais norėčiau ben-
dradarbiauti. Vienas iš jų – Los Ange-
les gyvenantis dailininkas Sigitas Šni-
ras. Esame kūrę ne vieną projektą
kartu, bet šiuo metu dėl ne numatytų
aplinkybių jis „nepakėlė sparnų”. Na,
bet tikiuosi, kad dar tu rėsime galimy-
bę kartu su Sigitu pra džiuginti meno
gerbėjus. Iš Lietuvos menininkų no-
rėčiau paminėti daili ninką, knygų
iliustratorių Gintarą Jocių, su kuriuo
nuolatos su malonumu bendradar-
biauju.

Klausimas kaip pedagogui – kaip savo
patirtį ir žinias sekasi perduoti kitiems? Ką
patartumėte pradedantiems menininkams?

Dirbdamas JAV su savo studentais
visada juos įvertinu, paskatinu ir pa-
giriu ir tik paskui patariu, kaip tai ga-
lima būtų padaryti dar geriau. Sulau-

šioje šalyje. Tai, žinoma, labai didelis
projektas, reikalaujantis daug pasi-
ruošimo. Jis kol kas tik planavimo
stadijoje. O Lietuva iš manęs būtinai
sulauks staigmenos, bet tegul tai ir lie-
ka paslaptinga staigmena. 

Rolandai, ačiū už pokalbį, už nuosta-
bią kūrybą, dosnumą ir gė rį. Linkime, kad
Jūsų sukurti personažai – „Varlukas Tutis”,
„Gan drytė Ora” ir kiti būtų mylimi ir žino-
mi visame pasaulyje, kaip ir Walt Disney per-
sonažai. Sėkmės Jums įgyvendinant naujus
projektus!

Skaitytojai, norintys labiau pa žin-
 ti dailininką Rolandą D. ir pama tyti
daugiau jo darbų, gali tai padaryti
aplankydami jo internetinę svetai-
nę  www.RolandasArt.com bei   rolan-
dasdabrukas-instagram ar  rolan-da-
sart-instagram, o taip pat pamatyti jo
kiekvieną rytą kuriamas sveiko maisto
mandalas.

Kalbėjosi „Vakario” korespondentė
Daiva Savickienė

Rolandas Dabrukas veda gydomųjų mandalų kūrimo užsiėmimus.
, ,Facebook” nuotraukos

Autorius prie savo sukurtos freskos Santaros vaikų ligoninėje.
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California Lithuanian Golf  Club (CLGC) įsteigtas 1983 m. Kadangi Californijoje gražūs orai yra
ištisus metus, šioje valstijoje gyvenantys lietuviai golfininkai turi nemažai progų užkariau-
ti golfo laukus, pabendrauti tarpusavyje ir dar paremti Los Angeles Šv. Kazimiero lituanisti-

nę mokyklą. 
Kviečiame pasigrožėti nuotraukomis iš CLGC turnyro, vykusio rugpjūčio 11 d. Los Angeles prie-

miestyje – Los Verdes Golf  Course. 
CLGC inf. ir nuotr.

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Rugpjūčio 26 dieną, sekmadienį, Lemonte, Pasaulio
lietuvių centro (PLC), kiemelyje po atviru dangumi kas-
metinė gegužinė-piknikas sukvie tė gausų būrį sve-
čių palydėti vasa ros. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos kunigas Algis Baniulis po sekmadienio šv. Mi-
šių tikinčiuosius pakvie tė kartu pasidžiaugti pasku-
tinėmis va saros akimirkomis. Šventės sve čius links-
mino ir šokti kvietė Povilas Strolia.

Renginyje apsilankė Lietuvos Res publikos ge-
neralinis konsulas Či kagoje Mantvydas Be-
kešius su Čika goje viešinčiu Seimo nariu Ge-

diminu Vasiliausku, įteikusiu Pasaulio lietuvių
centrui Lietuvos vėliavą su Vy čiu. Seimo narys tu-
rėjo galimybę iš mėginti jėgas draugiškose krepšinio
varžybose su Čikagos lietuvių vetera nais bei pa-
bendrauti su gausiai su sirinkusia lietuvių ben-
druomene.

CLGC pirmininkas Vincas Bernota (k) ir golfo turnyro di-
rektorius Linas Vitkus.

Dalyviai (iš k.): Gene Warren lll, Giedrius Lunskis, LR garbės konsulė Daiva Navarrette, David Schuchman, Vincas Ber-
nota, Linas Vitkus, Darius Vitkus ir Petras Mošinskis.

Trispalvė komanda (iš k.): Darius Vitkus, Petras Mošinskis
ir David Schuchman.

Californijoje golfo sezonas 
tęsiasi ištisus metus  

Kasmetinėje gegužinėje – paskutiniai vasaros akordai

Svečius linksmino ir šokti kvietė Povilas Strolia.Šventės svečiai 000Petras  Rama nauskas (k.) ir Algis Kaz-
lauskas vaišinasi lietuviškais patiekalais.

Lietuvių bendruomenės moterų draugijoje (iš k.): Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, Čikagos lietuvių krepšinio lygos
treneris Aurimas Matulevičius, LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Pal. Jurgio Matulaičio misijos ku-
nigas Algis Baniulis.  Živilės Gurauskienės nuotraukos

Šventės metu svečiai, džiuginant puikiam orui,
mėgavosi gera nuotaika ir lietuviškais patiekalais,
o vai kai linksmai šėlo pievelėje. 

Dėkojame PLC direktoriui Artū rui Žiliui ir jo pa-

dėjėjams už nuotaikingą šventę, o Čikagos lietuvių
krep šinio lygos prezidentui Svajūnui Ma si lioniui bei
treneriui Aurimui Matu levičiui už puikiai organi-
zuotas krep šinio varžybas.

Seimo narys Gediminas Vasi liauskas įteikė Pasaulio lietu-
vių centrui Lietuvos vėliavą su Vyčiu. Iš k.: PLC direktorius
Artūras Žilys, Gediminas Vasiliauskas, PLC tarybos pirmi-
ninkas Jurgis Riškus.
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TREČIADIENIS –
„Žvaigždės, visata ir mes“
Rūta Staniškytė-Gaškienė

Ankstyvų rytą, kai kiti stovyk-
lautojai dar miegojo, gamtos
mėgėjai išsirikiavo aplink

Spyglio ežerą gaudyti žuvyčių. Tradi-
ciniame žuvavimo turnyre, kurio va-
dovavimą iš profesoriaus Tebekimba
(Tado Kulbio) šiemet perėmė „Donato
LaVopa“ (Lorenzo Ciannelli), dalyvavo
vaikai iki 12 metų, 6 pagalbininkai, tė-
veliai ir 1 kunigėlis, kuris žvejojo pir-
mą kartą. Studentas Stasys Orentas
kepė ir vaišino čia pat paruoštais pus-
ryčiais, tai yra ešeriais, vėžiukais ir
kava. Įdomu, kad 17 vaikų per trumpą
valandą spėjo sugauti (ir sugrąžinti į
ežerą) 52 žuvytes. Greičiausiai prikibo
Tomui Daukšai, kuris sugavo pirmąją
žuvį. Pačias didžiausias žuvis (11.25“)
pagavo Viviana Didžbalytė ir Darius
Jurgutis, o mažiausią (3“) – Skaistė
Brandes. Labai džiaugėsi daugiausiai
žuvų (kiekvienas po 10) sugavę dvy-
likmetis Saulius Matusaitis ir de-
šimtmetė Olivija Žukauskaitė. Lukas
Ciannelli (11 metų) buvo paskelbtas

“lietuviškiausiu žveju”. Šių metų pre-
mijos buvo ypač gražios auksinės žu-
vys su Dainavos lipduku vienoje pu-
sėje, o premijos įrašu – kitoje pusėje.
Džiaugiausi, kad tokius pačius lipdu-
kus ant mašinos langų arba nešiojamų
kompiuterių buvo galima nusipirkti
šioje stovykloje už $1 ir tuo būdu pa-
remti stovyklavietę.

Po vėliavų pakėlimo, pranešimų ir
visada skanių Audros pusryčių vyko
bendras dainavimas su Dariumi Poli-
kaičiu, kuriame mielai dalyvavo visi –
nuo jauniausių vaikučių iki garbaus
amžiaus dainos mylėtojų. Šimtas bal-
sų kas dieną skelbė šimtmečio džiaugs-
mą! Dainavimas stovykloje – tai kaip
rytinė mankšta, pripildanti plaučius
šviežio oro ir pakelianti dalyvių nuo-
taiką, suteikianti naujų jėgų džiaugtis
gyvenimu ir lietuvybe ateitininkiško-
je dvasioje.

Rima Idzelytė-Brandes pristatė
ryto paskaitininką – savo vyrą Scott
Brandes. Jo išsimokslinimas – baka-
lauras iš fizikos, magistras ir dokto-
ratas iš tarpdisciplininės inžinerijos,
podaktariniai darbai Cornell ornito-
logijos laboratorijoje. Šiuo metu jis
kuria algoritmus ir „moko“ kompiu-
terius. Laisvalaikiu mėgsta rauginti

kopūstus ir kepti ruginę duoną, auginti
orchidėjas, bėgioti ir stovyklauti su tri-
jų vaikučių šeima Sendraugių sto-
vykloje. Jo tema buvo “Žvaigždės, Vi-
sata ir mes: kaip viskas dera?” (Spa-
cetime, Stars, Galaxies, and Ways to
Approach Their Mystery), kuri buvo
pristatyta anglų kalba.

Scott stengėsi mums paaiškinti ir
skaidrėse parodyti tai, kas yra žinoma
apie mūsų Žemę erdvėje, kaip toli iš tik-
rųjų yra arčiausios žvaigždės ir kokios
planetos matyti Dainavoje. Vėliau kai
kurie, pasinaudoję išmaniaisiais tele-
fonais, surado ir parodė kitiems sto-
vyklautojams Venerą (vakaruose), Ju-
piterį, Saturną ir Marsą (raudoną pla-
netą, kylančią rytuose) Dainavos pa-
dangėje. Sunkiai suvokiami faktai pa-
rodė, kokie mes iš tiesų esame maži ir
kokia nuostabiai didelė Dievo sukurta
Visata. Pavyzdžiui, mūsų Saulės masė
yra 333,000 kartų didesnė už  Žemės.
Paukščių Tako (Milky Way) galaktikoje
yra gal 250 bilijonų žvaigždžių ir 100 bi-
lijonų planetų, o Visata sutalpina 10 bi-
lijonų tokių galaktikų. Scott pasakojo
ir apie daugiau mums sunkiai suvo-
kiamų teorijų ir visus sudomino savo
žiniomis. Gal kitais metais prikalbin-
sime jį atsivežti į stovyklą teleskopą.

Jis paminėjo, kad pradėti
grožėtis erdvėmis galima
su paprastais žiūronais.

Popietinių pasirinki-
mų buvo daug: vieniems –
poilsis, kitiems – pasi-
vaikščiojimai, pasivažinė-
jimai dviračiais, maudy-
masis, stalo tenisas ir tink-
linis, ledai, bendravimas
su draugais ir giminėmis.
Laisvalaikiui pasibaigus:
vaikams – gamtos rank-
darbių ar užduočių būre-
liai, paaugliams – vaidi-
nimo repeticija, suaugu-
siems – dailės būrelis su
Viktute Siliūniene arba
kun. Mariaus Dyglio kon-
ferencija ,,Aplink Lietu-
vą”. Prieš vakarienę dar
šv. Mišios pušų šventovėje
ir vėliavų nuleidimas su
visomis žvejojimo premi-
jomis.

Vakarinė programa,
pavadinta “Atkurtai Lie-
tuvai 100”, puikiai atspin-
dėjo stovyklos ir metų

temą. Stovyklautojai, pasipuošę tau-
tiška apranga, visokiausiais trispal-
viais marškinėliais ar juostomis, šei-
momis buvo suskirstyti į šešias grupes.
Kiekviena mišraus amžiaus grupė tu-
rėjo įtikinančiai pristatyti “Šimtmečio
žmogaus” (kitaip tariant “Mis/Mr.
Lietuva“) kandidatą/tę. Visi suko gal-
vas, kaip čia kūrybingiau ar juokin-
giau pristačius savo kandidatą stu-
dentams teisėjams Rimui Barškėčiui,
Matui Lapkui ir Dainiui Kazlauskui.
Laimėjo trečiai komandai priklausiu-
si devynerių metų Sigita Dainava Jur-
gutytė, užbūrusi žiūrovus savo gražia
lietuvių kalba, poezijos deklamavimu,
lietuvišku išsilavinimu ir nuoširdumu.
Sprendžiant iš garsių plojimų, nebuvo
jokios abejonės, kad visi stovyklauto-
jai būtų ją išrinkę atstovauti mums
kaip ,,Mis Lietuva”. 

Po naktipiečių Pasakų pelėda mig-
dė jauniausius stovyklautojus, o jų tė-
veliai vėliau kartu su studentais turėjo
progos po atviru dangum ir žvaigždė-
mis prie mergaičių barako susėdus
ratu užkandžiautibendrauti vakaro-
nėje iki saldžių sapnų.        Bus daugiau

Tęsinys iš praėjusio šeštadienio 
Sendraugių ateitininkų stovykla liepos 22-29 d. vyko ALRKF jaunimo sto-

vyklavietėje Daina voje, Michigan valstijoje.
Kronikininkių komanda – Audra Kubiliūtė-Daulienė, Rūta Gaškienė, Rita Gied-

raitienė, Lionė Kazlauskienė, Ramunė Kubiliūtė ir Dalia Sadauskienė – aprašė sto-
vyklos dienas, kiekvieną skirtingą ir unikalią savo tema, bet visos – kaip nors su-
sijusios su šių metų stovykla „Šimtmečio derlius”. 

Sigita Dainava Jurgutytė, stovykloje iš-
rinkta ,,Mis Lietuva”, užbūrė visus savo
gražia lietuvių kalba, poezijos deklamavi-
mu, lietuvišku išsilavinimu ir nuoširdumu. 

Sendraugių stovykloje vyko žūklės turnyras Spyglio ežere. Dainos Čyvienės nuotraukos

Sendraugių ateitininkų stovykla Dainavoje

Nauja MAS CV
Moksleivių ateitininkų 2018 m. suvažiavime, kuris vyko MAS stovykloje, Dainavoje, Šiaurės
Amerikos moksleiviai ateitininkai patvirtino naują MAS Centro valdybą.  Suvažiavimo pirminin-
kas Vitas Polikaitis padėkojo iš valdybos išeinantiems  Edžiui Razmai ir Danutei Balčiūnaitei už jų
darbą ir pasišventimą ir pranešė naujos valdybos sudėtį. Nuotraukoje matyti naujuosius
Moksleivių ateitininkų centro valdybos narius. Iš k. : Viktutė Siliūnienė,  Daiva Kisielienė,  Šarūnas
Daugirdas,  Daina Polikaitytė, Viktutė Tijūnėlienė, Rimas Barškėtis, ir Mantas Kisielius.
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Mes atei namE!

Atkelta iš 1 psl.

Keliavimas ir bendravimas tik-
riausiai jau užkoduoti mano kraujyje”,
– šypsosi Monika, per pastaruosius 12
mėnesių aplankiusi 3 žemy nus ir su-
sipažinusi su šimtais naujų žmonių.

„Labai ačiū tėvams, kad man lei-
džia ir skatina tiek keliauti. Nei ma ma,
nei tėtis nė karto nėra pasakę, kad gal
tu pasėdėk namie ir niekur ne važiuok.
Iš tėvų visada sulaukiu tik palaikymo
ir labai džiaugiuosi, kad juos turiu”, –
sakė Monika.

Už galimybę keliauti ir pažinti pa-
 saulį mergina dėkinga ne tik tė vams,
bet ir skautų organizacijai. „Skautavi-

mas mano gyvenime atsirado atsitik-
tinai. Ir dėl to kalti cepelinai, – juokia-
si Monika. – Atsimenu, kai buvau 15-os
metų, paskambinau vasarą savo drau-
gėms iš Čikagos lituanistinės mokyklos.
Skundžiausi, kad man nuobodu, o drau-
gės sako, kad jos valgo cepelinus skau-
tų Rako stovykloje ir joms labai smagu.
Kaip aš tada užsimaniau tų cepelinų ir
skautavimo! Tad nuo rudens prisijun-
giau prie Žemės skautų. Dabar skau-
tauju jau šešerius metus ir esu vyres-
nioji skautė”, – pasakojo Mo nika.

Mergina į skautų veiklą įtraukė ir
savo mamą Salomėją bei jos drau gę.
„Tik vyresni broliai – Mindaugas ir Ge-
diminas juokiasi iš mano veiklos. Vis

Monikos kelionių magija
Su tėčiu Artūru, mama Salomėja ir broliu Gediminu per DePaul universiteto baigimo šven-
tę. 2018 m. birželis.                                                                 Monikos Ringytės archyvo nuotraukos

Tautinėje stovykloje Rake Michigano valstijoje: Monika – 3-čia iš k.

man sako: ir vėl tu su savo skautų lau-
žais”, – šypsosi Monika.

Vasara su skautais

Šią vasarą Monika jau 5-tą kartą su
daugiau nei 600 skautų stovyklavo tau-
tinėje stovykloje Rake, Michigano vals-
tijoje, kur susirinko skautai ne tik iš vi-
sos Amerikos, bet ir Lietuvos, Kanados,
Australijos. Monika buvo viena iš 25
žmonių, kurie dalyvavo visose trijose
Lietuvos šimtmečio tautinėse stovyk-
lose, vykusiose Lie tu voje, Australijoje
ir JAV. „Šiemet Rake labiausiai įsiminė
iškyla kanojomis, šokiai pievoje, pačių
kepti ‘bur geriai’. O didžiausias staig-
mena buvo, kai stovyklavietėje netikė-
tai nutūpė karinių oro pajėgų malūn-
 spar nis ir visi skautai buvo pakviesti jį
apžiūrėti”, – pasakojo aktyvi mer gina. 

Į Raką Monika vyko nespėjusi nė
gerai atsipūsti po viešnagės Lietuvoje
ir kelių dienų kelionės Graikijoje. „Jau
7 metus šoku lietuvių tautinių šokių
ansamblyje ‘Grandis’, su kuriuo skri-
dome šokti į Lietuvos šimtmečio dainų
šventę ‘Vardan tos...’ Kadangi oras
šventės metu Lietuvoje nelepino, su ke-
liais draugais iš Australijos eksprom-
tu sugalvojome nuskristi į Graikiją
pasidžiaugti saule. Aplankėme Atėnus
ir Kretos salą. O po kelių dienų jau va-
žiavau savanoriauti į Lietuvos skautų
tau tinę stovyklą ‘Laužų karta’, vykusią
Rumšiškėse, Lietuvos liaudies bui ties
muziejuje. Į šalia Kauno marių įsikū-
rusią stovyklą susirinko daugiau nei 3
tūkstančiai skautų ne tik iš Lietuvos,
bet ir iš 23 skirtingų šalių: Ukrainos, Iz-
raelio, Egipto, Kanados, netgi iš Kongo.
Šioje stovykloje padėjau vesti sporto
programą. Neišdil domą įspūdį paliko
skautų palapinių jūra, koncertai, įvai-
rių amatų pamo kos ir lietuviška gira”,
– prisiminimais dalijosi skautė.

Įspūdžiai iš Australijos

O šių metų pradžioje Monikai teko
pabuvoti skautų stovykloje Aust ralijo-
je, Melburno apylinkėje esan čioje aust-
ralų skautų žemėje Wonga Park. „Dau-
guma mano kelionių įvyksta netikėtai.
Taip buvo ir su 5 savai čių viešnage ma-
žiausiame žemyne. 2017 m. kovo mėnesį
vykau į vyr. skau čių ir jūrų skaučių su-
važiavimą New Yorke. Tenai susipaži-
nau su 3-ios kartos lietuvaite Judrina
iš Aus tralijos, su kuria labai susi-
draugavo me. Ji papasakojo, kad ir
Australijoje vyksta skautų stovyklos,
tačiau jie ne turi savo stovyklavietės,
kaip kad mes Amerikoje, ir į jų sto-
vyklas susi renka kur kas mažiau skau-
tų. Naujo ji draugė mane pakvietė gruo-
džio mėnesį atvykti į jų stovyklą, o kar-
tu ir pasisvečiuoti. Kaip tik stovyklos
metu universitete buvo žiemos atos to-
gos, tad  tokios progos praleisti ne ga-
lėjau”, – šypsosi Monika. Keliau ninkė

Prie vieno iš garsiausių Australijos gamtos stebuklų – didingos uolų grupės, vadinamos
„Dvylika apaštalų”, Great Ocean Road.

Tautinėje skautų stovykloje „Laužų karta” Rumšiškėse, Lietuvoje, š. m. liepos 15 d. Mo-
nika – pirma iš d.

ne tik stovyklavo su skautais, bet ir ap-
lankė Australijos miestus – Sydnėjų,
Melbourną, Cairns, nardė Didžiaja-
me barjeriniame rife, stebėjo kengūras
ir koalas, šventė lietuviš kas Kūčias ir
Kalėdas, stovykloje mo kėsi žaisti aust-
ralų mėgstamiausią sportą – austra-
lietišką futbolą, dar va dinamą „Footy”.

Į Australiją Monika skrido viena.
Ar nebuvo baisu? „Viena keliauti ne bi-
jau. Mielai keliauju ir su gera kompa-
nija. Tačiau blogi kompanionai net ir
įdomiausią kelionę gali paversti pra ga-
ru. O keliaudama viena niekada nesi-
jaučiu vieniša, nes lengvai užmezgu pa-
žintis su nepažįstamais žmonėmis ir
greitai su visais randu bendrą kalbą.
Tačiau Australijoje te ko papulti į tokią

Graikijos sostinėje Atėnuose prie Akropo-
lio.

situaciją, kai buvau labai išsigandusi
ir tuo metu tikrai norėjau turėti ben-
drakeleivį. Mag netic saloje viena išėjau
į žygį leidžiantis saulei stebėti koalų.
Neap skaičiavau laiko ir pavėlavau į au-
tobusą, kuris turėjo parvežti į viešbu-
tį. Ėmiau stabdyti pro šalį važiuojan-
 čias mašinas, tačiau niekas nestojo. Su-
pratau, kad aš nė nežinau austra lietiš-
ko pagalbos telefono numerio ir nega-
liu išsikviesti pagalbos. Greitai temo,
tad beliko mataruoti rankomis ir gar-
siai rėkti, kad labiau atkreipčiau pra-
važiuojančių dėmesį. Galiau siai su-
stojo viena pora, kuri mane nu vežė į
viešbutį”, – laimingai pasibaigu sį nu-
tikimą prisiminė keliau ninkė.

Kelionių nepatogumai ir iššūkiai
ne gąsdina Monikos. Merginos svajo-
nėse – dar kartą aplankyti Aus traliją,
nuvykti į Islandiją ir Afriką. „Tikiuo-
si, kad greitai vėl krausiuosi lagaminą
kitai kelionei, o kol kas lau kiu iš Aust-
ralijos atvykstančios Jud rinos. Noriu
jai atsidėkoti už šiltą pri ėmimą Aust-
ralijoje ir aprodyti Čika gą”, – sakė
skautė ir kelionių mylėtoja Monika
Ringytė. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Iš Seimo laukiama ne rietenų
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė su Seimo valdyba apta-
rė politinio sezono aktualijas ir šalies
žmonėms svarbiausius darbus kitą
savaitę prasidedančioje parlamento
rudens sesijoje.

Pasak Prezidentės, Seimas turėtų
siekti, kad žmonės jį įsimintų dėl ver-
tingų reformų, bet ne dėl konfliktų, ku-
riuos stebime nuo pavasario sesijos.
Skirtingų nuomonių turi būti, tačiau
negalima visas jėgas skirti santykių
aiškinimuisi. To negalime sau leisti.

Šalies vadovė pabrėžė Konstituci-
jos viršenybę visame teisėkūros pro-
cese, kad nesikartotų antikonstituci-
niai sprendimai, kai Seime neatsi-
žvelgiama net į Teisės departamento iš-
vadas, jog prasilenkiama su konstitu-
cinėmis normomis. 

Prezidentės teigimu, tautai svar-
baus dvigubos pilietybės klausimo ne-
galima iš anksto pasmerkti nesėkmei,
pažeidžiant Konstitucijos vientisumą
ir viršenybę. Todėl nereikėtų ieškoti
nepagrįstų išimčių, kurios suformuo-
tų būsimą referendumo teisėtumo
problemą.

Visa tai rodo, kad teisėkūros ko-
kybei būtina skirti didžiausią dėmesį.

Pasak šalies vadovės, reformų įgy-
vendinimas – valdančiųjų Achilo kul-

nas. Akivaizdus pavyzdys – švietimo
reforma, kuri vyksta chaotiškai ir pa-
skubomis, versdama mokytojus galvoti
apie streikus. 

Rezultatų kol kas nedavė ir aukš-
tųjų mokyklų pertvarka.

Šiais metais pirmą kartą gynybos
finansavimui siekiant 2 proc. BVP,
prezidentė ragina laikytis susitelkimo
dėl valstybės saugumo, kad Lietuva
sklandžiai vykdytų gynybos įsiparei-
gojimus.

Prezidentės įsitikinimu, sutelk-
tos parlamentarų atsakomybės, atme-
tant rinkimų populizmą, labai reikės
svarstant 2019 m. valstybės biudžetą.

Šalies vadovė akcentavo būtinybę
pasirengti artimiausiems užsienio po-
litikos iššūkiams. Be šalies saugumo
užtikrinimo, laukia įvairios situacijos,
kurias diktuos „Brexit”, tarpatlantinio
susiskaldymo padariniai, būsimos de-
rybos dėl ES naujos finansinės per-
spektyvos, Astravo jėgainės proble-
ma.

Šiai rudens sesijai valstybės va-
dovė pasiūlė 13 naujų įstatymų ini-
ciatyvų. Tarp jų – įstatymų pataisas dėl
konkurencingų kainų užtikrinimo,
mokytojų kvalifikacijos kėlimo, ant-
stolių atlyginimo ribojimo, didesnio
skaidrumo valstybės tarnyboje ir ko-
rupcijos pažabojimo.

Prof. V. Šikšniui įteikta elitinė premija
Oslas/Vilnius (VU inf.) – Vil-

niaus universiteto (VU) profesoriui
Virginijui Šikšniui ir dar šešiems pa-
saulio mokslininkams Osle, Norvegi-
joje, įteiktos elitinėmis laikomos Kav-
li premijos, aukso medaliai ir pager-
bimo raštai. 1 mln. JAV dolerių vertės
premijos paskirstytos už išskirtinius
pasiekimus nanomokslų, astrofizikos
ir neuromokslų srityse.

Prof. V. Šikšnys Kavli premijos
laureatu tapo už CRISPR-Cas9, arba va-
dinamųjų „genų žirklių”, atradimą. 

Premiją profesorius pasidalijo
kartu su kitais dviem technologiją
plėtojančiais mokslininkais – Max

Planck instituto (Vokietija) profesore
Emmanuelle Charpentier ir Califor-
nijos Berkeley universiteto (JAV) pro-
fesore Jennifer Doudna.

Prof. V. Šikšnio komandos atrastas
universalus metodas, kuriuo kaip DNR
žirklėmis galima tiksliai iškirpti no-
rimą DNR molekulės dalį.

Tai, anot mokslininko, reiškia re-
voliuciją gyvybės mokslų srityje. 

Tikimasi, kad ateityje ši techno-
logija leis išgydyti pačias sudėtin-
giausias ligas, tarp jų ir žmogaus imu-
nodeficito viruso (ŽIV) sukeliamą
AIDS, Dauno sindromą, paveldimas
širdies ydas.

Kelias už 26,25 mln. eurų dumba
Vilnius (Susisiekimo mi-

nisterijos inf.) – Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcija prie Su-
sisiekimo ministerijos (LAKD)
kreipsis į valstybinės reikšmės
magistralinio kelio A12 Ryga–
Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas
ruožo nuo 183,90 iki 187,90 km.
statytojus dėl akivaizdaus broko.
Kelias, kurio statyba kainavo
26,25 mln. eurų, praėjus vos tre-
jiems metams  vietomis yra įdu-
bęs apie 1 metrą.

„Tai skandalinga informa-
cija, akivaizdus projektuotojų ir
statytojų aplaidumo pavyzdys.
Atsakingi asmenys privalo būti išaiš-
kinti. Tai taip pat akivaizdus įrodymas,
kokio masto problemų dėl kelių koky-
bės turime Lietuvoje”, – sakė susisie-
kimo ministras Rokas Masiulis.

Kelią projektavo UAB „Kelpro-
jektas”, statybos darbus atliko ūkio su-
bjektų grupė AB „Latvijas Tilti”, UAB
„Kauno keliai”. Techninę projekto
priežiūrą vykdė jungtinės veiklos su-
tarties pagrindu susivienijusi ūkio
subjektų grupė UAB „Kelvista”, UAB
TAEM ir UAB „Tiltų ekspertų cent-
ras”.

Kelias LAKD perduotas 2015 m. lie-

pos 8 d., tačiau iki šiol jis dar nėra nau-
dojamas.

LAKD ekspertai nustatė, kad mi-
nėtame kelio ruože su tiltu per Ne-
muną pastebėta ryški kelio sankasos
deformacija – „sėdimas”, stebimi kelio
dangos geometriniai pakitimai, de-
formuoti kelio išilginis ir skersinis pro-
filiai, akivaizdžiai matomi kelio ele-
mentų, apsauginių atitvarų, tvoros,
apšvietimo tinklo defektai. 

Kelio techninio darbo projekto
sprendiniai parinkti neatlikus geolo-
ginių tyrimų ir neįvertinus mažos lai-
komosios gebos gruntų. 

Atsakomybė už apnuodijimą tenka Putinui 

Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-
tanijos saugumo ministras Ben Wal-
lace pareiškė, kad Rusijos prezidentui
Vladimirui Putinui tenka galutinė at-
sakomybė už Jungtinėje Karalystėje
kovą įvykdytą ataką prieš buvusį rusų
dvigubą agentą. 

Londonas apkaltino du Rusijos ka-
rinės žvalgybos tarnybos GRU narius,
įvykdžiusius pasikėsinimą nužudyti
buvusį tos pačios tarnybos pulkininką
Sergejų Skripal ir jo dukterį Juliją.

B. Wallace sakė: „Galutinė (atsa-
komybė) tenka Putinui, nes jis yra
Rusijos Federacijos prezidentas ir jo
vyriausybė kontroliuoja, finansuoja
ir vadovauja karinei žvalgybai, GRU,
per savo Gynybos ministeriją.”

Kovo 4 dieną buvęs GRU pulki-
ninkas S. Skripal ir jo duktė Julija
buvo rasti be sąmonės ant suoliuko ša-
lia vieno prekybos centro Salisburio
mieste. Nustatyta, kad jie buvo ap-
nuodyti kovine nervus paralyžiuojan-
čia medžiaga „Novičiok”, Šaltojo karo
metais sukurta Sovietų Sąjungoje.

Išpuolį surengė du Rusijos karinės
žvalgybos tarnybos pareigūnai. Policija
juos identifikavo kaip Aleksandą Pet-
rovą ir Ruslaną Boširovą, nors pripa-
žino, kad šie vardai gali būti netikri.

A. Petrovui ir R. Boširovui pa-
reikšti kaltinimai dėl sąmokslo nužu-
dyti, pasikėsinimo nužudyti ir ner-
vus paralyžiuojančios medžiagos „No-
vičiok” panaudojimo.

Britanija ir jos sąjungininkai dėl
šio incidento anksčiau išsiuntė de-
šimtis Rusijos diplomatų, o Maskva at-
sakė analogiškomis priemonėmis.
Jungtinės Valstijos dėl „Novičiok” pa-
naudojimo Rusijai paskelbė naujų
sankcijų.

Skripaliai per pasikėsinimą liko
gyvi, bet netikrą kvepalų buteliuką, ku-
riame buvo „Novičiok” likučių, po ke-
lių savaičių rado vienas vyras, gyve-
nantis netoli Solisburio esančiame
Amesburio miestelyje. Numanomus
kvepalus jis atidavė savo draugei Dawn
Sturgess; ši jais pasipurškusi apsi-
nuodijo ir mirė.

Britų prokurorai sakė turintys
pakankamai įrodymų, kad apkaltintų
A. Petrovą ir R. Boširovą.

Prokurorai sakė nepateiksiantys
Maskvai oficialaus ekstradicijos pra-
šymo, nes Rusija savo piliečių kitoms
šalims neišduoda. Vis dėlto Londonas
užsitikrino, kad būtų paskelbtas mi-
nimų dviejų rusų Europos arešto or-
deris.

Suomija tiesia dujotiekį „Nord Stream 2“
Talinas (BNS) – Šveicarų kompa-

nijos „Allseas” Suomijos įlankoje pra-
dėjo tiesti prieštaringai vertinamą du-
jotiekį „Nord Stream 2”.

Dujotiekiu į centrinę Europą turi
būti tiekiamos gamtinės dujos iš Ru-
sijos. 

Vienintelis „Nord Stream 2” pro-
jekto vystymo bendrovės akcininkas
yra „Gazprom”, o jo partneriai yra pro-
jekto finansavimo dalininkai bei bū-

simos naudos gavėjai. Kartu su Vo-
kietijos energetikos koncernu „Uni-
per” į jį yra įsitraukę Vokietijos „Win-
tershall”, Austrijos OMV, Prancūzi-
jos „Engie”, Didžiosios Britanijos ir
Nyderlandų „Dutch Shell”.

„Nord Stream 2” projektas sulau-
kė Europos valstybių, įskaitant Lietu-
vą ir Lenkiją, pasipriešinimo. Šios ša-
lys laiko projektą ne komerciniu, o
politiniu, siekiant suskaldyti Europą.

Nubaus už Abchazijos ir P. Osetijos pripažinimą 
Tbilisis (BNS) – JAV Valstybės de-

partamentas įtraukė Siriją į „juodąjį
sąrašą” valstybių, pripažinusių Sa-
kartvelo (Gruzijos) separatistinių Ab-
chazijos ir Pietų Osetijos regionų ne-
priklausomybę.

Įtraukimas į šį sąrašą reiškia,
kad finansavimas iš Jungtinių Valsti-
jų biudžeto negali būti skirtas šaliai,
dėl kurios JAV valstybės sekretorius
parengs ir pristatys Kongreso Lėšų
skirstymo komitetui ataskaitą, kad ji
pripažino Abchazijos ir Pietų Osetijos

nepriklausomybę arba užmezgė su jo-
mis diplomatinius santykius.  

2018 metais tokie suvaržymai buvo
įvesti Nauru Respublikai, o pernai –
Venesuelai ir Nikaragvai. 

2008 metais Sakartvelas buvo įsi-
traukusi į trumpą, bet intensyvų karą
su Rusija dėl savo separatistinių Pie-
tų Osetijos ir Abchazijos teritorijų.

Separatistus remia Rusija.  
Abi šios sritys, kartu paėmus, ap-

ima apie 20 proc. Sakartvelo valstybės
teritorijos.

Rusijos šnipas dirbo Lenkijos vyriausybėje
Varšuva (BNS) – Lenkijos pro-

kurorai pranešė pateikę kaltinimus
vienam buvusiam Ekonomikos mi-
nisterijos darbuotojui šnipinėjus Ru-
sijos karinės žvalgybos tarnybai GRU.

Vyras, įvardytas kaip Marek W.,
buvo apkaltintas 2014–2016 metais da-

lyvavęs prieš Lenkiją nukreiptoje Ru-
sijos karinės žvalgybos GRU veikloje.

Marek W. galimai perdavė Rusijai
informacijos, susijusios su Maskvos
vadovaujamu dujotiekio „Nordstream
2” projektu, prieš kurį Lenkija griež-
tai nusistačiusi.

Kelias už daugiau nei 26 mln baigtas, valstybinė
komisija priėmė, rangovams išmokėti pinigai,
tačiau juo naudotis negalima.       Alfa.lt nuotr.  

Didžiosios Britanijos policija identifikavo kaip A. Petrovą ir R. Boširovą, nors pripažino,
kad šie vardai gali būti netikri. 9News nuotr. 
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Parengė Dainius Ruževičius
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Geriausią sezoną savo karjeroje sužai-
dęs Toronto „Raptors” vidurio puolėjas
Jonas Valančiūnas visą va sa rą pluša in-
tensyviai besirengda mas naujajam.
Gali būti, jog jis taps lietuvio proveržio
metais. Būtent tai 27-erių 213 cm ūgio
J. Valančiūnui prog nozuoja raptorsca-
ge.ca apžvalgininkas Evan Pelletier:

„Atrodo, kad kiekvienais metais
kartojasi tas pats. Nedidelė,
bet labai užsivedusi ‘Raptors’

sirgalių grupelė laukia J. Valančiūno
proveržio mo mento nuo pat tada, kai jis
pradėjo žaisti lygoje. Per visus šešis se-
zonus jų noras taip ir neišsipildė. Tie-
są sa kant, niekada negalvojau, kad jis
apskritai gali išsipildyti.

Praėjusį lapkritį net svarsčiau,
kad būtų verta J. Valančiūną iškeisti,
juk Jakob Poeltl yra idealus aukšta ūgis
komandos sistemai. Tačiau įpu sėjus
gruodžiui, mano nuomonė pra dėjo
keistis. Nuo gruodžio 10 d. iki 13 d. J.
Valančiūnas įmetė po tritaškį tris
rungtynes paeiliui. Iki tol per visą
savo karjerą jis buvo įmetęs vos du. Pri-
sijaukinęs naują žaidimo elementą,
jis metė net 66 tritaškius per 55 pas ku-
tines sezono rungtynes, pataikydamas
40 procentų iš jų.

J. Valančiūno tapimas universaliu
vidurio puolėju buvo tik pirmas žings-

Šiaulių miesto krepšinio ir futbolo ko-
mandas sustiprino iš JAV į Lie tuvą per-
sikėlę lietuvis krepšininkas Benas Gri-
ciūnas ir amerikietė futbolininkė Megan
Crosson. Abu 24 metų jaunuoliai į Šiau-
lius atvyko kupini ryžto įrodyti savo ver-
tę sporto aikštelėse, rungtyniaudami
profesionaliose komandose.

Pasiruošimą Lietuvos krepšinio
lygos (LKL) ir FIBA Čempionų
lygos sezonui pradėję „Šiauliai”

į savo gretas pakvietė aukštaūgį, 24
metų amžiaus, 213 cm ūgio Beną Gri-
ciūną. Su juo pasirašyta trejų metų su-
tartis. Ši lutėje gimęs vidurio puolėjas
baigė studijas Jungtinėse Amerikos
Valsti jose ir savo karjerą tęsti nu-
sprendė Lietuvoje.

Atstovavusiam Auburn (IN) ir
Charlotte (NC) universitetams, krep ši-
ninkui geriausias buvo paskutinis se-
zonas, kurį jis praleido Eastern Wash -
ington universitete. NCAA I diviziono
„Big Sky” konferencijoje žaidusiai
„Eagles” komandai jis vidutiniškai
pelnydavo po 5,1 taško, at kovodavo po
3 kamuolius ir blokuodavo po 0,7 var-
žovo metimo, aikštėje pra leisdamas
po 13,3 minutės per rung tynes.

Perspektyvus aukštaūgis traukė
ir Lietuvos jaunimo rinktinių trenerių
dėmesį. 2012 m. 18-mečių rinktinei
jis padėjo iškovoti sidabrą Europos
čempionate. Tuo tarpu po poros metų
vykusiose U20 Senojo žemyno pirme-
nybėse vilkėdamas rinktinės marš ki-
nėlius prisidėjo prie užimtos 5-os vie-
tos.

Klubo vadovo Mindaugas Žu kaus-
 kas neslėpė, kad su B. Griciūnu sie-
jamos ateities viltys. „Džiaugia mės,
kad jaunas aukštaūgis lietuvis baigė
mokytis Amerikoje ir nuspren dė grįž-
ti į Lietuvą, o savo karjerai tęs ti pa-
sirinko mūsų komandą. Vasaros metu
jis lankėsi klubo organizuojamose
stovyklose ir padarė gerą įspūdį tre-
neriui A. Sireikai. Tai darbštus, imlus
ir, svarbiausia, labai motyvuotas
krepšiniui sportininkas, kuris, tiki-
mės, padedamas mūsų tre nerių, sėk-
mingai tobulės ir taps di dele paspir-
timi gal jau ir būsimame sezone”, –
kalbėjo M. Žukauskas. Pa sak jo, B.
Griciūnas sezoną pradės NKL lygoje,
tačiau, pademonstravęs gerą žaidi-
mą, turės galimybių padėti „Šiaulių”
komandai ir stipriausiame šalies čem-
pionate.

Pirmąsias naujojo sezono rung-
tynes „Šiauliai” sužais rugsėjo 20 d.
FIBA Čempionų lygos pirmajame at-
rankos etape su Sofijos „Levski Lukoil”
iš Bulgarijos.

Amerikietei Lietuvoje – 
didžiausias iššūkis

Rugsėjo 5 d. Šiaulių „Gintros-Uni -
versiteto” futbolo komanda sulau kė pa-
skutinio pastiprinimo prieš UEFA mo-
terų Čempionių lygos šešioliktfinalio
etapą. Prie naujosios ko mandos prisi-
jungė tiesiai iš pajėgiausios JAV fut-
bolo lygos Houstono „Dash” komandos
atvykusi 24-erių me tų amerikietė Me-
gan Crosson.

Iš saulėtosios Californijos kilusi
kairiakojė futbolininkė Europoje
rungtyniaus ne pirmą kartą – pra ėju-

Ričardas Berankis stojo į kovą „US
Open” turnyre New Yorke, tačiau jame
lietuviui viskas baigėsi tragiškai.

Puikiai susitikimą pradėjęs 28-
erių tenisininkas pergalės ne-
pasiekė. Jis šią atidavė pajė-

giam varžovui, 23-ajai pasaulio raketei
korėjiečiui Hyeon Chung. Pradėjęs
skųstis peties skausmais lietuvis te-
niso partijos nebaigė. Susitikimas
buvo pralaimėtas 6:3, 6:7 (6:8), 0:6, 0:2.
Jis truko 2 val. 48 min.

R. Berankis vėliau duodamas in-
terviu „New York Times” teigė, kad jį
pražudė milžiniškas karštis. Anot jo,
turnyro organizatoriai tokiu atveju tu-
rėjo atkreipti dėmesį ir atšaukti kovas.
„Sąlygos buvo rizikingos. Mes pasi-
ruošę, tačiau kai yra tokios sąlygos,

B. Griciūnas ir M. Crosson iš JAV į Šiaulius atvyko siekti pergalių.

Pajėgiausias Lietuvos tenisininkas R. Be-
rankis patyrė jau devintąją nesėkmę iš eilės. 

Tikimasi, kad artėjantis NBA sezonas J. Va-
lančiūnui bus sėkmingiausias jo karjeroje.

JAV kyla Jono Valančiūno žvaigždė 

JAV ir Prancūzijoje R. Berankiui nesisekė

Šiaulių miesto komandose –  iš JAV atvykę atvykę sportininkai
sią vasarą ji buvo sukirtusi ran ko mis
su Tenerifės UDG komanda rungty-
niaujančia aukščiausioje Ispanijos ly-
goje, o pasibaigus sezonui grįžo už At-
lanto. 

M. Crosson, rungtyniaudama
„Gintros-Universiteto” komandoje de-
biutuos UEFA moterų Čempionių ly-
goje. „Tai bus vienas didžiausių iš šū-
kių, net neabejoju. Į Lietuvą atvažiavau
tiesiai iš Washingtono ‘Spirits’ su ku-
ria buvau pasirašiusi trumpa laikę su-
tartį. Esu neblogai pasiruo šusi fiziškai,
todėl dabar turiu steng tis kuo greičiau
pažinti komandos drauges ir suprasti,
ko iš manęs tikisi treneris. Tikiuosi,
kad žengsime to lyn, nes mano šeima
spalį planuoja atvykti manęs aplankyti

nis, privertęs keisti nuomonę. Kai tarp-
sezoninis ‘Raptors’ chaosas nusisto-
vėjo, pradėjo atrodyti, kad lie tuvis yra
geriausioje situacijoje savo karjeroje.

Kodėl šis sezonas bus kitoks? Yra
trys dalykai, kurie nuo pat karjeros
pradžios stovėjo J. Valančiūno kelyje –
gynyba, minutės ir jo išnaudojimo ga-

limybės. O visą tai per vasarą pa lie tė
permainos. Pirmiausia, išvyko De-
Mar DeRozan. Jo būvimas aikštėje la-
bai dažnai reikšdavo, kad į tą patį
penketą įkomponuoti J. Valančiūną
sudėtinga, mat abu žaidėjai nepasižy-
mi gera gynyba.

J. Valančiūnas yra vienas efekty-
viausių lygos žaidėjų po krepšiais. Be
to, jis geba pataikyti iš vidutinio nuo-

tolio ir be jokių abejonių yra geriausias
komandos krepšininkas kovojant dėl at-
šokusių kamuolių.

Iki praėjusių metų atrodė, kad bu-
vęs ‘Raptors’ treneris Dwane Ca sey
nežinojo, kaip išnaudoti tokį Jo ną.
Kartais aplankydavo jausmas, kad vie-
nintelis kelias J. Valančiūnui prisi-
liesti prie kamuolio – atkovoti jį puo-
lime.

Klubui į trenerio kėdę pasodinus
Nick Nurse, visa ši situacija keičiasi iš
pagrindų. J. Valančiūnas su šiuo tre-
neriu individualiai dirbo ne vie nerius
metus, tad jų santykiai tiesiog pui-
kūs.

Galima tikėtis, kad gaudamas dau-
giau minučių ir didesnį vaidmenį puo-
lime, Jonas turės geriausią karjeros se-
zoną.

Kokie bus jo vidurkiai? Na, J. Va-
 lančiūnas tikriausiai nerinks 22 taš kų
bei 14 atkovotų kamuolių ir tikriausiai
nepateks į ‘Visų žvaigždžių’ komandą.
Bet ‘Raptors’ iš jo tokio pro duktyvumo
ir nereikalaus. Jeigu jam pavyktų tu-
rėti 17 taškų ir 10 at kovotų kamuolių
statistiką, lietuvis būtų neįkainoja-
mas komandai.

Ar taip bus – tai pamatysime tik
prasidėjus sezonui, bet visi ženklai
leidžia manyti, kad ir vėl kylanti J. Va-
lančiūno žvaigždė pagaliau turi rimtą
pagrindą.”

žaisti negalima. Tai yra pavojinga.
Nėra taisyklės, kuri leistų atšaukti
susitikimus dėl karščio, bet šiuo atve-
ju tai turėjo įvykti. Niekas nesiims pa-
keitimų kortuose, kol kas nors nenu-
mirs”, – teigė R. Berankis.

Karštis New Yorke buvo pasiekęs

net 38 laipsnius Celsijaus, ir dėl to „US
Open” turnyre pirmą kartą buvo su-
teikta teisė į 10 minučių pertrau kėlę
tarp trečiojo ir ketvirtojo setų, jei tik
to paprašo bent vienas iš besivaržančių
žaidėjų.

Nesėkmių ruožas paskui R. Be ran-
kį nusidriekė ir iki Prancūzijos. Po
fiasko JAV teniso aikštėje lietuvis ne-
atsilaikė ir Prancūzijoje vykstan čio Te-
niso profesionalų asociacijos (ATP)
„Challenger” serijos turnyre, kurio
prizų fondą sudarė 64 tūkst. eurų.

Rugsėjo 5 d. vienetų varžybų pir-
majame rate R. Berankis 7:6 (7–5), 3:6,
4:6 pralaimėjo 560-ajai pasaulio rake tei,
23-ejų metų prancūzui Enzo Coua-
caud. Žaidimas truko 2 val. 9 min. 

28-erių metų Lietuvos tenisinin kas
pasaulio reitinge užima 104-ąją vietą. 

į Lietuvą. Būtų puiku, jeigu jie tuo pa-
čiu dar ga lėtų pamatyti ir aštuntfina-
lio rungty nes” – optimistiškai į ateitį

žvelgė ir savo komandos sėkme ne-
abejojo Lie tuvoje rungtyniaujanti ame-
rikietė.
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RASA KAZLAS

Aktorius, režisierius, žurnalistas, rašy-
tojas Kęstutis Marčiulynas prieš gal 18
metų atsisakęs pasaulietinio gyvenimo
ir darbo Kauno pantomimos teatre,
išvyko į Pietų Korėją. Įstojęs į budistų
vienuolyną, po ilgus metus trukusių
sunkių kasdienių dva sinių praktikų,
ilgų meditacijos va landų bei fizinės iš-
tvermės reika laujančių išmėginimų lie-
tuvis tapo visa teisiu Jogye ordino vie-
nuoliu ir gavo vardą Bo Haeng, ką lie-
tuviškai reikštų „Platusis veiksmas”.

Zen budizmo vienuolis dažnai at-
vyksta į Lietuvą, skaito paskai-
tas, veda seminarus. Kaune yra

įkūręs zenbudizmo centrą, kur susi-
tinka su likimo palaužtais žmonėmis,
kuriems be galo reikia palaikymo ir
dvasinės iš pažinties klausytojo bei
Mokytojo. Kęs tutis Marčiulynas nėra
apleidęs ir sa vo profesinės kūrybos –
yra sukūręs monospektaklį „Auksinė
šventykla”, parašęs didelio susidomė-
jimo sulau ku sią autobiografinę knygą
„Laiškai iš Drakono kalnų”. 

„Draugo” skaitytojams įdomus Jūsų ap-
sisprendimas tapti zen budizmo vienuoliu,
bet ne mažiau smalsu, kodėl Lietuvoje ne-
ieškojote brolių vie nuolių? Juk ir kultūra, ir
mąstymu krikščioniškoji religija mums kur
kas arti mesnė?

Krikščionybe domėjausi, atidžiai
studijavau Jobo knygą, susitikdavau su
mūsų vienuoliais, dvasininkais. Bet
man trūko aiškių asmeninės patirties
pavyzdžių. Pokalbiuose broliai katali-
kai man neatsiverdavo, iš likdavo šalti,
daugiau kalbėdavo dogmomis ir beveik
visi vienodai, kaip iš Švento Rašto, ir
jokiu būdu neišeidami iš jo rėmų. Gal
tik vienas kitas atsiverdavo per savus
jausmus ir asmeninius išgyvenimus,
bet dažniau siai to šiltumo nebūdavo ir
sunku būdavo suprasti, kas ten vidu-
je pas juos dedasi, kaip jie sugebėjo nu-
ga lė ti vienokias ar kitokias pagun-
das, ar tikrai jie tiki Dievu ar turi abe-
jonių ir pan. O man būtent tai buvo la-

kuojami. Tai nėra didelės nuo dėmės,
bet tam tikri prisirišimai prie dogmų,
kurios stato žmogų į rėmus, kad reikia
būti štai taip, o ne kitaip. Kai nėra dog-
mų, tavo protas plečiasi, jis išeina iš to
tradicinio religijos su pratimo ir apima
visą žmoniją, visus gyvuliukus, visus
vabaliukus, kurie taip pat yra gyvi ir
kovoja už savo būvį įvairiais būdais. O
kas čia per energija, kuri taip veikia ir
mes ją vadiname šventa?  Juk mes ne-
suvokiame, kodėl toji skruzdėlytė ko-
voja, ne tekusi savo kojytės, ir ten jos
„sani tarai” gelbsti ją. Kodėl? Nors
daug kas mano, kad tas vabaliukas ne-
turi sielos, bet juk taip nėra. Juk skruz-
dėlytė – senesnis šio pasaulio gyven-
tojas nei žmogus. 

Tą dieną, kai nusprendėte iš vykti, tai
buvo sudėtingas apsisprendimų metas?
Prisiminkite, kaip sekėsi integruotis į nau-
ją ap linką? Kokias jausenas teko iš jaus ti ir
kas buvo sunkiausia apsigyvenant kitoje ša-
lyje, visiškai kitoje aplinkoje?

Kai atvykau į Pietų Korėją, suti-
 kau tokių pačių labai daug. Aš pa te kau
ne pas korėjiečius, o patekau į tarp-
tautinį zen centrą. Čia buvo arti pen-
kiolikos skirtingų šalių žmonių – skir-
tingų kalbų, skirtingų veidų ir spalvos,
skirtingų patirčių, bet visi atlikdavo-
me tas pačias praktikas, giedodavome
tas pačias sutras ir klausydavomės to
paties Mokytojo. Ir čia man buvo šokas,
nes be Mokytojo tu nieko negalėjai. 

Aš tuo metu jau buvau metuose,
man buvo 40, ir aš gyvenime buvau jau
daug matęs: tarnavau sovietinėje ar-
mijoje, turėjau visokių sunkių pa-
 tirčių. Ir nors atrodo buvau jau gy ve-
 nimo užgrūdintas, vis dėlto tas etapas,
iki kol tapau vienuoliu, man bu vo
sunkiausias. Meditacijų praktika nėra
lengva nei dvasiškai, nei fiziš kai. Te-
kdavo išsėdėti po devynias va landas po-
zoje su nutirpusiomis kojo mis ir vi-
siškoje tyloje. Bet esmė ne sunkume,
esmė – kad tu esi su žmo nėmis, kurie
tave palaiko, ir jeigu tik pasimuistai,
tai iš karto gauni per galvą lazda. 

Fiziškai gaudavote mušti?
Realiai fiziškai. Kitaip niekaip ne-

 sigauna, juk tai zen meditacija, ir tai
yra neišvengiama. Aš dabar taip pat el-
giuosi su savo mokiniais. Čia ne smur-
tavimas, o toks sužadinimas to, kuris
„miega”. Tokia speciali technika –
vaikštai su pagaliuku ir suduodi juo
žmogui. Kartais labai skaudžiai. 

Žinote, mes turime tokį posakį:
„Neapšik žmogaus gailestingumu, nes
gailestingumas be išminties kitą žmo-
gų paverčia vergu”. Suprask, kad jis

Lietuvis iš Drakono kalnų 
moko mylėti artimą

Lietuvis aktorius, režisierius, rašytojas Kęstutis Marčiulynas pasirinko zenbudisto
vienuolio kelią ir jau 18 metų gyvena  viename Pietų Korėjos vienuolyne.

bai įdomu. Kai 1991 m. sutikau zen bu-
dizmo vienuolį Do Am Sunim, jis man
kalbėjo per savo asmenines patirtis:
kaip ėjo link Dievo, kaip jam buvo
sunku, kaip jis klupo ir vėl kėlėsi.
Juk mūsų krikščioniškoje aplinkoje,
jeigu tapai vienuoliu ir po to nuspren -
dei, kad nebenori būti vienuoliu, tai
tave iš karto atskiria nuo bažny čios. O
čia atvirkščiai – visa toji dvasi nė prak-
tika parklupusius nuodėmėje siekia
jiems atleidimo ir leidžia dar kartą at-
sikelti. Tų kritimų gali būti daug, nes
pagal budizmo dvasinę praktiką tik
tuose kritimuose žmogus įgauna tam
tikros patirties. Kai aš girdėdavau
apie tuos parklupusių jų atvejus,  man
akyse tvenkdavosi ašaros – tokia mei-
lė sklisdavo nuo budistų vienuolių, ir
man jie atrodė tokie pakylėti!

Kaip suprantu, Jūs kalbate apie klys-
tantį dvasininką, apie tuos nuopuolius, kai
tu gali su klupti ir vėl turėsi galimybę atsi-
tiesti ir toliau tęsti vienuolystės kelią?

Taip. Ir tie suklupimai būtini, net-
gi, sakyčiau, kartais specialiai iš provo-

pripranta prie gailesčio ir praranda
savo žmogiškąjį orumą, pradeda inkš-
ti ir visą gyvenimą  nori, kad jo gai lėtų.
Pamenu, kai turėdavau ko kių proble-
mų ir pradėdavau skųstis, kad man
sunku, noriu namo, man čia tas blogai,
anas blogai, pradėdavau abejoti, kad
gal  man čia ne vieta, tai Mokytojas iš-
statydavo mane prieš visus ir atvirai į
akis juokdavosi. Visi juokdavosi, nes jie
visi jau buvo tai praėję ir žiūrėdavo į
mane taip, kaip kadaise į save žiūrėjo
prieš daug metų. Tokiu būdu gaudavau
didžiulės stiprybės. Juk pas budistus
teorija ab soliučiai neegzistuoja be
prakti kos, nes, jeigu tu neturi jokios pa-
tirties, o būsi tik knygučių prisiskaitęs,
tai gali kalbėti gražiausiai, tačiau be
praktikos tie žodžiai menki. Juk toks
kalbėtojas nėra nei meditavęs, nei su
savimi kovojęs, nei save nugalėjęs. Ir
kai sakai tą mokymą be jokios patir-
ties, tai esi toks kaip debesėlis, be jokio
įžeminimo. Tad tam, kuris be patirties
bandydavo sakyti mokymus, Mokyto-
jas iš karto skirdavo griežtą nuobaudą
–  metus jam reikėdavo lai kytis tylos
įžadų. 

Įstojęs į zenbudizmo vienuolyną Pietų Korėjoje Kęstutis Marčiulynas pasirinko Bo Hoeng vardą, lietuviškai – „Platusis veiksmas”. 
Asmeninio albumo nuotraukos

„Meditacijų praktika nėra lengva nei
dvasiškai, nei fiziškai. Tekdavo  išsėdėti
po devynias valandas pozoje su  nutir-
pusiomis kojomis ir visiškoje tyloje”, – pri-
simena lietuvis savo kelią link vienuo-
lystės.

Esate parašęs biografinę kny gą „Laiš-
kai iš Drakono kalnų”. Jos puslapiuose žmo-
nės gali atrasti ne mažai mokymų, kaip su-
rasti sa vąjį kelią ir kaip suklupus tame ke-
lyje vėl pakilti. Gyvenimas kintantis ir ne-
nuspėjamas, bet gal vis dėlto yra kažkokia
viena nerašyta dvasinių praktikų taisyklė,
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kaip nuolat gerti laimės syvus ir gyventi tai-
koje su savimi? 

Kiekvienu momentu inteligentiš-
kas žmogus turėtų būti švaraus proto,
turėtų gebėti atpažinti situaciją ir kad
emocijos jo nevaldytų, kad jis galėtų
atitinkamai bendrauti su aplinka ir
tam tikrose situacijose priimti adek-
vačius sprendimus. Jis ne turi būti pa-
veiktas narkotikų, alkoholio, kažkokių
„mėgstu”, „nemėgstu” ir neauginti
savyje neapykantos ki tiems žmonėms.
Kiekvienam mąstančiam žmogui tai
turėtų būti priimtina. Bet kaip tai pa-
daryti, kaip visą laiką išlaikyti tą šva-
rų protą?  Sunku tai padaryti nepaži-
nus savęs. Nesugebėjimas pažinti sa-
vęs, nesugebėjimas valdyti savęs teršia
mūsų protą ir sukelia to nelaimingo
žmogaus būseną. Padaręs vieną klaidą
tu pyksti, tas pyktis priveda prie ant-
ros klaidos, ir tada tampi tuo negeru
žmo gumi vien todėl, kad nenugalėjai
savęs. O nenugalėjai todėl, kad nežinai,
kaip tai padaryti. Vadinasi, rei kia Mo-
kytojo, kuris tave pamokytų. O toliau,
ar tai būtų mantra, ar mal da, ar kažkas
panašaus, tai jau neturi reikšmės.
Svarbu kasdienybėje su vokti, kada
prieš tave stovi meluojantis žmogus ir
tu moki jį atpažinti. Anksčiau kaltin-
davome aplinką, o da bar kaltinti reikia
tik save ir pažini mą pradėti nuo savęs,
pačiam imtis veiksmų ir veikti.

Žinau, kad daug keliaujate ir kaip zen-
budistų vienuolis bendrą kalbą randate su
įvairių konfesijų ir tikėjimų žmonėmis.
Kaip Jums tai pavyksta ir kuris dvasinės
prak tikos rodmuo Jums tokiuose pokalbiuose
svariausiai padeda?

Abejonė – mūsų varomoji jėga.
Tada labai greitai atpažįsti ir ieškai
būdų susikalbėti. Gal sunkiau su pro-
testantais, nes jie tokie karingi. Kai lai-
kaisi teorinės, o ne praktinės tiesos, su-
tikęs kitą žmogų, kuris mąs to prie-
šingai, automatiškai esi pa gau namas
pykčio. Sunku suvokti, kad tas Dievas,
tai yra tai, ką tu matai dabar, tai ką da-
bar girdi, ir tas pyktis, pagieža ar me-
las jau yra Tavo apsėdimas. Ar tu bū-
tum kunigas, kuris piktas ant žmonių,
ar emociškai neatpažįstantis Viešpa-
ties, nes  neatpąžis ti Tiesos, o tavo mąs-
tymas suvokia tik tai, kas blogai arba
kas gerai. Bet juk šventumo suvokime
nėra nei gerai, nei blogai. Supraskite
– aš nieko neverčiu į budizmą, aš tik ra-
gi nu žmones eiti į bažnyčią, kad išpa-
 žintį atliktų, kad nuoširdžiai prakti-
 kuotų tikėjimą. Juk jeigu eini į baž ny-
 čią, kiekvieną dieną būsi katali kas, o
ne koks nors mosikuojantis rankomis
ir neatliekantis jokios dva sinės prak-
tikos. Mano pareiga – pa dėti, para-
ginti, kad tikėjimas ir dvasinės prak-
tikos žmones išgelbėtų nuo neteisingo
mąstymo, nuo prisiriši mų, kurie ir pri-
veda prie nelaimių. Visa tai daroma tik
todėl, kad po to nereikėtų klausti, ko-
dėl tai daroma. Aukščiausio lygio su-
vokimas – tai, kad tu esi šimtą pro-
centų šitame mo mente, šitame taške,
kai tu suvoki, kad viskas vyksta čia ir
dabar. Beje, šiuo laiku yra nemažai spe-
kuliacijų tuo pasakymu, bet jeigu iš tie-
sų suvoki, kad esi tame taške, tame mo-
men te, tai nėra jokių skirtumų tarp
žmo nių ir tarp religijų. 

Truputėlį papasakokite apie Pietų Ko-
rėją, kurioje štai jau be veik du dešimtme-
čius gyvenate. Kokią Pietų Korėją teko pa-
žinti Jums?

Atvykau į šią šalį dar iš tuomečio
socialistinio lagerio ir suvokiau, kad
čia, Pietų Korėjoje, yra grynas komu-
nizmas – visi kaip vienas panašūs,
pas juos veiksmas vyksta kartu. Vis kas
labai organizuota – ar tai būtų eilė par-
duotuvėje, ar koks didesnis renginys.

25ekspedicijos „Pamyras 2018", skirtos Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Vydūno
metams pažymėti, dalyviai, vadovaujami

Vytauto Gaučio, rugpjūčio 22 d. įkopė į bevardę 4670
metrų aukščio viršūnę ir pavadino ją Vydūno vardu.
Viršūnė stūkso Šachdaros kalnagūbrio pietinėje atšako-

je, Piandžo upės slėnio šlaite, 6 km nuo Afganistano ir
60 km nuo Pakistano. Viršūnė yra Tadžikijos
Respublikos Kalnų Badakšano autonominėje srityje,
Iškašimo rajone.  Nuo jos atsiveria įspūdingi vaizdai į
Hindukušą ir Kiniją.

Dalyvių inf.

4670 m aukščio viršūnei suteiktas Vydūno vardas

Ekspedicijos dalyviai:  tikslas pasiektas! Audronės Lainauskaitės ir Algimanto Jucevičiaus nuotraukos

Vydūno viršūnėje – Lietuvos trispalvė. Ekspedicijos vadovas Vytautas Gaučys (k.).

Seule gyvena 14 milijonų. Ir jokių
chuliganiškų išpuolių nei die ną, nei
naktį. Ramybė. Pavyzdžiui, jeigu koks
jaunas eina ir pradeda triukšmauti, pa-
gyvenęs žmogus jį su tramdys, ir jau-
nuolis jo klausys, nes jis vyresnis, jis

jam į tėvus tinka ir jis niekada prieš jį
rankos nepakels. O pas mus? Pistoletą
dar išsitrauktų. Kadangi pietų korė-
jiečiai labai organizuoti, tai per pen-
kiasdešimt metų jie iš labiausiai atsi-
likusios šalies tapo vienuolikta šalimi
pagal išsivys tymo lygį. Tai buvo toks
šuolis, ir tai nėra paprasta žinant, kad
šalis neturi iškasenų ar kitokių gamtos
resursų. Jie savo darbu ir kitokiais bū-
dais tel kiasi ir augina tuos ekonomi-
nius ro diklius. Kai Pietų Korėjos val-
džia sunk mečiu rinko pinigus iš žmo-
nių ir dėjo į banką, jie tas lėšas inves-
tavo į verslą valstybės lygiu ir gavo pel-
ną kaip valstybė. Skirtingai nei Lietu -
vo je, kur buvo pradanginti visi žmonių
indėliai ir ne vienas tokiu būdu nu-
 skurdintas. Turbūt žinote ir tą garsų-
 jį atvejį, kai Pietų Korėjos valstybė ga -
vo solidžias investicijas, kuomet ko rė-
jietės moterys plaukus kirpo ir juos
pardavinėjo JAV perukams gaminti.
Tiesa, tas prezidentas, kuris organizavo
tą plaukų kirpimo akciją, sau nei gra-
šio nepaėmė, nors gyveno labai skur-
džiai. Noriu pasakyti, kad mano akyse
keitėsi Pietų Korėja, kuri lygiomis tei-
sėmis, gyvenimo lygiu ir kitokiais ro-
dikliais šiandien galėtų visai rimtai
konkuruoti su Japonija.  

Kaip reaguoja vietiniai, sužino ję iš
kokio krašto esate, ir kaip keitėsi jų žinios
apie Lietuvą arčiau pažinus Jūsų asmenį?

Aš esu vienuolis ir nešioju jų rū-
 bus ir esu jų tradicijos vienuolis. Tad

jie pamatę mane savo akimis nepati kė-
davo – kaip mano veidas neatitinka ap-
rangos. Na, čia panašiai, jeigu aš ko-
kiais 1975 m. Kaune gatvėje būčiau pa-
matęs kunigą iš Afrikos afroame ri-
 kiečio veidu. Taigi jiems aš – neįpras-
tas vaizdas. Būna atvejų, kad nori ap-
 čiupinėti mane ir pan. Kiti, pavyz-
 džiui, protestantai, mane yra kelis
kar tus skėčiu apkūlę, nes aš, jų aki mis,
išdaviau savo tikėjimą. 

Ko labiausiai pasiilgstate iš Lietuvos?
Ar nekyla minčių grįžti į Lietuvą? 

Kyla. Bet kol kas turiu įsiparei go-
 jimų dar čia, nes naujas zen centras at-
sidarė ir tapau jo vadovu.

O pasiilgstu tų žmonių, kurie man
atsiveria, nori pagalbos taip, kaip aš
kažkada norėjau jos sulaukti. Aš išva-
žiuoju iš Lietuvos juos palikdamas, o jų
dabar labai daug. Labai. Gal daugiau
kaip tūkstantis, ir jiems reikia mano
pagalbos. Vieniems rei kia susirasti
darbą, kitiems reikia mes ti gerti, rū-
kyti, kitas serga sun kia liga ir pan. Aš
pasiilgstu to atvi rumo, to bendravimo,
tų akių. Juk ne dėl savęs gyveni. Bet ži-
nau, kad mo kausi čia tam, kad atvež-
čiau į Lietu vą savo žinias. Mano misi-
ja – kad žmogus neprarastų tikėjimo,
nepai sant to, kas su juo atsitiks – ar bus
gy venimo  apdaužytas, apskaldytas,
aš žinau, kaip jam padėti. Gal ne vi-
 siems padėsiu, bet vis tiek kažkam
padėsiu. Aš tikiu visais žmonėmis.
Blogų žmonių nėra.

„Mano misija, kad žmogus nepra rastų ti-
kėjimo, nepaisant, kas su juo atsitiks, ar
bus gyvenimo apdaužytas, apskaldy-
tas, aš žinau kaip jam padėti”, – sako lie-
tuvis zen vienuolis Bo Hoeng. 
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www.draugas.org

4545 W 63 St ., 

Chicago, il 60629

773-585-9500

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 

oDoS ligŲ SPECialiStai

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

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

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. SImOnA ŽILIŪTĖ,
Dantų gydytoja

nuo šių metų rugp. 1 dienos, 2018 perimė
Dr. Petreikytės kabinetą ir pacientus

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 PenčylieneiDarius Bliznikas MD SC

Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

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

www.draugofondas.org
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DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH
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Surašymas Nr. 87
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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos
svetainių „Amazon” turi labai gražią programą, pava-

dinimu „Smile”, skirtą paremti pelno nesiekiančias orga-
nizacijas? „Amazon” nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc. išleis-

tos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

3 raidės:

ĄSA – ETA – NSO – ODA.

5 raidės:

ESTAI – ĮDUBA – PĖDOS – SKYLĖ.

6 raidės:

AGUONA – ĄSOTIS – BACILA – DVIESE – ĖDALAS – ESPADA –
KIMONO – LOGIKA – NIJOLĖ – OBLIGO – OPAKAS – SOSTAS –
SVĖRĖS – VAPSVA – VEISLĖ – VIKSVA.

7 raidės:

ADYGĖJA – BRAZDAS – DAUGIAU – DROBULĖ – ĖDALIUS –
ĖDUONIS – EROZIJA – EŠERIAI – GAJALAI – GINKLAI –
ĮKIRTIS – ĮSESERĖ – IŠVARŽA – JOTYNĖS – KASDIEN –
KRUOPOS – LANKTIS – LĖKŠTĖS – LIPDYBA – MAESTRO –
ODLUPYS – PADUGNĖ – PASKIAU – PINTINĖ – PUVĖKAS –
RAIŽYBA – RASISTĖ – ŠIAUDAS – ŠYPSENA – UŽLANDA –
VARŽTAS – ZUIKINĖ.

9 raidės:

DUOBKASYS – TAUŠKUTIS.
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Popiežiaus Pranciškaus metu Lie-
tuva bus viso pasaulio dėmesio
centre. Lietuvos Vyskupų Konfe-

rencijos (LVK) pirmininko Gintaro Gru-
šo teigimu, vizitas bus tiesiogiai trans-
liuojamas į visus žemynus, verčiamas į
daugybę kalbų.

Rugsėjo 23 dieną iš Kauno Santakos
į visą pasaulį bus transliuojamos šv.
Mišios, kurias popiežius Pranciškus
aukos kartu su Lietuvos ir užsienio
vyskupais, kunigais, susirinkusiais
tikinčiaisiais. Įprastai sekmadienio
vidurdienį popiežiaus kalbama Vieš-
paties angelo malda, po kurios jis krei-
piasi į viso pasaulio tikinčiuosius, šį
kartą sklis ne iš Apaštališkųjų rūmų
lango Vatikane, bet iš Kauno. 

Pasak LVK pasiruošimo popiežiaus
vizitui generalinio sekretoriaus kun.
Sauliaus Rumšo, popiežius atvažiuoja
pasimatyti su Lietuvos žmonėmis, ta-
čiau į susitikimus taip pat pakviesti
kitų konfesijų atstovai, laukiama mal-
dininkų iš kaimyninių šalių – Lenkijos,
Baltarusijos, Rusijos. Popiežiaus susi-
tikime su jaunimu ir šv. Mišiose Kau-
no Santakoje išgirsime meldžiantis
įvairiausiomis kalbomis, kuriomis
kalba Lietuvoje gyvenantys skirtingų
tautybių žmonės.

Ką reiškia toks svarbus istorinis
momentas Lietuvai? Pasak vyskupų,
visų pirma tai nuostabi Dievo dovana:
mūsų nedidelis kraštas, palyginti su ki-
tomis pasaulio tautomis, sulauks tokio
svarbaus svečio. Antra – mus visus pa-
sieks Šv. Petro įpėdinio žodis, kuris il-
giems metams taps kelrodžiu stipri-
nant tikėjimą ir pasitikėjimą malo-
ninga Dievo apvaizda. Trečia – į visą
pasaulį pasklis žinia apie mus ir mūsų
kraštą. Tai suteiks galimybę daugeliui
žmonių pasaulyje susipažinti su Lie-
tuva ir kitomis Baltijos šalimis, pa-
drąsins vis daugiau maldininkų ir tu-
ristų aplankyti Lietuvą.

„Švęsdami Lietuvos atkurtos lais-
vės ir nepriklausomybės 100 metų su-
kaktį dar kartą turime unikalią progą
iš naujo pajusti Atgimimo sąjūdžio
nuotaiką, tarsi vėl pasikartojantį Bal-
tijos kelio vienybės momentą. Drąsin-
kime savo šeimos narius, kaimynus,
bendradarbius tapti istorinio įvykio da-
lyviais. Popiežiaus vizito šūkis – „Kris-
tus Jėzus – mūsų viltis” vėl naujai te-
žadina tą jaudinančią patirtį, kai prieš
25 metus Lietuvoje priėmėme popiežių
Šv. Joną Pauliu II. Kvieskime vieni ki-
tus atvykti! Padovanokime sau ir savo
artimiesiems tikėjimo įkvėpimo progą
ir mūsų tautos vienybės patirtį!” –
kviesdami atvykti susitikti su popie-
žiumi Pranciškumi ragino Lietuvos
vyskupai.

Viešpaties angelo malda sklis iš Kauno 

Šią savaitę Vatikanas paskelbė
galutinę popiežiaus Pranciškaus
valstybinio ir apaštalinio vizito

Lietuvoje programą. 

Šventasis Tėvas valstybinį vizitą
pradės Vilniuje. Šeštadienį, rugsėjo 22 d.,
11:30 val. r. Vilniaus oro uoste įvyks ofi-
ciali popiežiaus pasitikimo ceremo-
nija, per kurią jį pasveikins preziden-
tė D. Grybauskaitė ir jos vadovaujama
valstybinė delegacija, Lietuvos Baž-
nyčios vadovai bei maldininkai.

Po iškilmingos ceremonijos oro
uoste popiežius atvyks į Prezidentūrą,
kur įvyks dvišalis Šventojo Sosto va-
dovo ir Prezidentės susitikimas. Jame
bus kalbama apie pasauliui ir Lietuvos
žmonėms tenkančius iššūkius, geopo-
litinę padėtį, vertybių svarbą politi-
koje, būtinybę atsigręžti į žmogų, ma-
žinti socialinę atskirtį, prisidėti spren-
džiant Europos ir globalias proble-
mas.

Vėliau Prezidentė ir popiežius
Pranciškus kreipsis į Lietuvos visuo-
menę S. Daukanto aikštėje. Būtent ši
Šventojo Tėvo kalba bus pagrindinė ir
pirmoji žinia Lietuvos valstybei bei jos
žmonėms. Susitikime taip pat dalyvaus
valstybės vadovai, dvasininkai, sig-
natarai, diplomatai, tradicinių religi-
nių ir tautinių bendruomenių, savi-
valdos atstovai, ateitininkai, skautai,
šauliai, jaunimo, neįgaliųjų, labdaros
ir verslo organizacijų, medikų, švieti-
mo, mokslo, kultūros, sporto ir bei
kitų susivienijimų nariai.

Šeštadienį popiežius Pranciškus
taip pat lankysis Gailestingumo Mo-
tinos (Aušros vartų) šventovėje ir su-
sitiks su Lietuvos jaunimu Katedros

Sekmadienį, spalio 14 d., Pal. J. Ma-
tulaičio misijoje Lemonte vyks Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
seselių vienuolijos 100 metų įkūrimo
šventė. Per abiejas ryto Mišias (9 ir 11
val.) bus ypatingai meldžiamasi už vie-
nuolijos seseles. Po kiekvienų pamaldų
bus vaišės salėje su trumpa programėle,
apibūdinančia vienuolijos istoriją ir se-
selių didelį įnašą lietuvių visuomenei. 

Kviečiame visus Čikagos apylinkių
lietuvius dalyvauti, pabendrauti,

pagerbti seseles.

aikštėje.
Sekmadienį, rugsėjo 23 d., Šventasis

Tėvas Kaune, Santakos parke, aukos šv.
Mišias ir lankysis Kauno katedroje,
kur susitiks su kunigais, vienuoliais,
pašvęstaisiais ir seminaristais.

Vizito metu didelis dėmesys bus
skirtas skaudžiausiems Lietuvos isto-
rijos puslapiams. Popiežius susikaups
tyliai maldai prie paminklo Vilniaus
geto aukoms atminti, aplankys Oku-
pacijų ir laisvės kovų muziejų, prie pa-

minklo sovietinės okupacijos aukoms
susitiks su už Lietuvos laisvę kovoju-
siais rezistentais ir tremtinių atstovais.

Popiežius Pranciškus iš Vilniaus
rugsėjo 24 ir 25 dienomis vyks vizitų į
Latviją ir Estiją. 

Antradienį, rugsėjo 25 dieną, 8:15 val.
r. – oficiali Prezidentės ir popiežiaus at-
sisveikinimo ceremonija Vilniaus oro
uoste. 

ELTA

Spalio 6 d. 7.30 val. v. Chicago Auditorium Theatre

vienintelį kartą bus rodomas lietuviškas miuziklas 

„Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”.
Bilietų į spektaklį galima nusipirkti kavinėse ,,Old Vilnius”,

,,Smilga”, ,,Lithuanian Plaza”, Pasaulio Lietuvių centro  (PLC)

ir Marquette Park esančioje Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-

nyčios raštinėse. 

Norintys pasiteirauti gali skambinti telefonu: 708-668-6214.

Bilietus taip pat vis dar galima užsisakyti

internetiniame puslapyje 

www.auditoriumtheatre.org/shows/legendofzygimantas/ 

Organizatoriai pasirūpino dar viena paslauga – 

žiūrovų pavežėjimu autobusais nuo PLC. 

Vietas į autobusą būtina užsisakyti iš anksto

telefonu 708-288-6662.

Kelionės į abi puses kaina – 20 dol.



NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______ zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500    www.draugas.org

Tapkite 
DRAUGO skaitytojais

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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,,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. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

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

Lietuvių Fondas skelbia papildomą paraiškų 

2018 metų LF paramai gauti priėmimą. 

Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos: 

http://www.lithuanianfoundation.org/LT/parama-projektams/

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

www.draugas.org  •  www.draugas.org/news •  www.draugas.org/lh 
www.facebook.com/draugolaikrastis

Programoje:
Kauno folkloro 

ansamblis
„ŽAISA”

2018 m. spalio14 d.,
sekmadienį,

Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje 

14911 127th St., Lemont, IL

DRAUGO

POKYLIS

Pradžia – 12 val. p. p. 
Pietūs – 1 val. p. p. 
Kaina asmeniui – 70 dol. 
Bilietus galima įsigyti 
,,Draugo” administracijoje
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
tel. 773-585-9500,
administracija@draugas.org

Rugsėjo 30 d., sekmadienį, 1ikagos 
ir jos apylinkių lietuviai kvie2iami 

dalyvauti 5K ir 10K bėgime,  
kuris vyks Festival Park, 132 S. 

Grove Ave, Elgin, IL 60120. 

Bėgimo metu surinktos lė.os bus 
skiriamos 1ikagos -iaurės-Vakarų 
priemies2ių benamiams vaikams.  
-į bėgimą jau kelinti metai remia 

LR Garbės konsulas JAV dr. Jonas 
Prunskis su 0mona Terri. 

BĖGIMO NUOTOLIAI: 5K, 10K, vaikų bėgimas - 100 metrų. 
BĖGIMO PRAD/IA: 7:50 val. r. - vaikai (iki 8 metų), 8:00 
val. r. -10K bėgikai/ėjikai, 8:10 val. r. - 5K bėgikai/ėjikai. 
REGISTRACIJA – BĖGIMO DIENĄ 7:00 -7:40 val. r. 
REGISTRACIJOS MOKESTIS: 5K - $35.00,10K - $45.00, 
vaikams iki 8 metų - nemokamai (REIKALINGA 
REGISTRACIJA).  
Bėgimo dalyviai gali registruotis i$ anksto: https://
signup.itsracetime.com/Race/Register/IL/Elgin/LetsMoveElgin 

Daugiau informacijos: http://www.letsmoveelgin.com  



� Rugsėjo 14 d., penktadienį, 7 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje rengiama mu-
zikologo prof. dr. Dariaus Kučinsko paskaita apie
XX a pradžioje JAV išleistus etninės muzikos
ritinėlius – specalius įrašus, skirtus groti pia-
nola. Profesorius, gavęs BAFF (Baltic-Ameri-
can Freedom Foundation) stipendiją, atlieka
mokslinę stažuotę ir dirba tiriamąjį darbą Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje. Paskaitos metu
klausytojai bus supažindinti su muziejaus ar-
chyvuose saugoma muzikos kolekcija: čia su-
rinktais lietuviškais ritinėliais, kitais unikaliais
eksponatais. Muziejus neseniai įsigijo piano-
lą, todėl paskaita bus iliustruojama ritinėlių įra-
šais.

� Lietuvos vyčių 112 kuopos susirinkimas
įvyks rugsėjo 16 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios klebonijoje.
Kviečiame narius ir draugus dalyvauti. Bus vai-
šės

� Lietuvių Fondo pokylis ,,Visi mes esam Lie-
tuva” vyks š. m. lapkričio 3 d. Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Muzikinę programą atliks talentin-
gi jaunieji muzikantai: Dovas Lietuvninkas (tri-
mitas) ir Tadas Motiečius (akordeonas).
Kokteiliai – 5:30 val. v.; koncertas – 6:30 val.
v.; šventinė vakarienė – 7:30 val. v. Tel. pa-
siteiravimui: 630-257-1616.
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www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
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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

To celebrate the 100th anniversary of the restoration of Lithuania, we
invite everyone to the Friendship Gardens - Lithuanian Garden.
Participants include Mantvydas Bekesius and other special guests.
Entertainment performers, Lithuanian folk dancing groups, Suktinis,
Laume, Spindulys, soloists and musicians, and Lithuanian food.
For further info: Rima Binder - email rimabinder@comcast.net.

Early purchase tickets $15.  At entry $20.

Sunday - September 23 - 1 pm to 5 pm

FriendshipGardens.org 

2055 E. US HWY 12 - Michigan City, IN -  219-878-9885

Shrine of Our Lady of Guadalupe
5250 Justin Road,  La Crosse, Wisconsin   |    (877) 799-4059

For more information:  www.guadalupeshrine.org/events/marian-symposium

Sponsored by the Shrine of Our Lady of Guadalupe
in conjunction with Dr. Mark Miravalle 

and the International Marian Association....

Mary Coredemptrix: 
Relevance and Remedy for Our Time

A Marian Symposium
October 12 - 13, 2018

Dr. Mark Miravalle and noted priests and laity in 
the field of Mariology who will sing the praises of 

Our Lady and her role as Coredemptrix
Detailed information is available on our website

INSURANCE AND FINANCIAL
DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

7667 W. 95th St., Suite 207
Hickory Hills, IL  60457
Fax: 708-851-4777

Notarinės

paslaugos

–NEMOKAMAI

Vilkikų draudimai
Verslo

draudimai

708-433-7777

Vilma Virginija

Lietuvių Opera Čikagoje pristato

Rugsėjo 30 d. 1 val. p. p. 
Švč. M.  Marijos Gimimo bažnyčioje
6812 S. Washtenaw Ave. Čikagoje

pasaulyje žinomas tenoras 

VAIDAS VYŠNIAUSKAS
(Kristian Benedikt) 
Dalyvauja 
Lietuvių Operos Čikagoje choras ir solistai  

V. Vyšniauskas – vienas ryškiausių Otello ir Samsono vaidmenų atlikėjų. Pavy-
džiojo mauro partiją jis atliko Miuncheno, Vienos operose, Salzburgo Velykų fes-
tivalyje, Samsono – prestižiniame Pekino nacionaliniame menų centre, o 2018-
2019 m.  sezoną dainuos New Yorko Metropolitan Opera scenoje. Dainininkas
sėkmingai debiutavo ir Londono Covent Garden teatre, o neseniai dainavo ,,Tos-
ca” Llangollen festivalyje kartu su legendiniu Bryn Terfel ir Kristine Opolais. V. Vyš-
niauskas bendradarbiavo su daugybe garsių režisierių ir dirigentų. Jis niekada ne-
praleidžia progų pasimokyti iš garsiųjų kolegų, tobulinasi pas žymųjį italų tenorą
Gianfranco Cecchele ir net poilsį derina su darbu.

Auka prie įėjimo 25 dol.    Tel. 708-250-4590 


