
Čikaga (LR gen. kon-
sulato Čikagoje info) – Šių
metų kovo 10 d. Čikagos
laisvalaikio ir pramogų
centro Navy Pier žiemos
sode „Crystal Gardens”
antrą kartą vyko Lietuvos
Nepriklausomybės atkū-
rimo šventė „Celebrate Lit-
huanian Independence”.
Minėjimą, kuriame apsi-
lankė per 2,000 miesto gy-
ventojų, surengė LR gen.
konsulatas Čikagoje, ben-
dradarbiaudamas su pra-
mogų centru Navy Pier,
renginį parėmė LR užsienio reikalų ministerija. 

Šventės svečius sveikino LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas,
miesto mero Rahm Emanuel laišką perskaitė jo atstovas, sveikinimą Nepri-
klausomybės proga lietuviams taip pat atsiuntė ir Illinois valstijos iždininkas
Dan Rutherford. Į susirinkusius kreipęsis Čikagoje viešintis Klaipėdos miesto
meras Vytautas Grubliauskas pagrojo kūrinį „What a Wonderful World”. Iš-
kilmių metu meras įteikė atminimo ženklus „Klaipėdos sukilimui 90 metų” še-
šiems nusipelniusiems JAV lietuviams. Programoje prisiminta ir kita svarbi
sukaktis – Čikagos susigiminiavimo su Vilniumi 20-metis. Jo proga Amerikos
lietuvių teatras „Viltis” Lietuvos sostinės vardu teatralizuotai pasveikino Či-
kagą, o mero atstovui įteikė simbolinių dovanų, kviesdamas atvykti į svečius. 
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Aspen (,,LR ambasados JAV
info) – Kovo 9 dieną Aspen, Colo-
rado, oficiliai atidarytas Lietuvos
Respublikos garbės konsulatas
Colorado valstijai, kuriai vado-
vauja praėjusiais metais nauju
garbės konsulu paskirtas Jonas
Vytautas Prunskis. Miesto centre,
slidinėjimo kelių papėdėje, vyku-
siame konsulato atidaryme daly-
vavo Lietuvos Respublikos amba-
sadorius JAV ir Meksikai Žygi-
mantas Pavilionis, atvyko gausus
būrys vietos politikos, verslo, ži-
niasklaidos ir kultūros atstovų.
Atidaryme taip pat dalyvavo Co-
lorado Lietuvių Bendruomenės
nariai, keletas kitų LR garbės
konsulų JAV. 

Pasak LR garbės konsulo J.
Prunskio, Aspen dažnai lygina-
mas su Šveicarijos Davos, ku-
riame vyksta įtakingų JAV ekonomistų, politikų ir kultū-
ros atstovų susitikimai, todėl Lietuvai turėti savo atstovą
šiame mieste yra naudinga. Tam pritarė ir iškilmėse da-
lyvavęs Aspen miesto meras Mick Ireland, pasidžiaugęs,

kad garbės konsulatą jo vadovaujamame mieste atidaro ša-
lis, kuri netrukus pradės pirmininkauti Europos Sąjungai.
LR garbės konsulato Aspen atidarymą laišku pasveikino ir
Colorado valstijos gubernatorius John Hickenlooper.

Filmas apie M. Čiurlionį – jau
Čikagoje – 6 psl.

Kovo 11-osios išvakarėse atidarytas LR garbės konsulatas Aspen, CO

• Tema: Konklava 2013 – 2, 11
• Rusijos nepakeisi – 3
• Daugiau tokių diskusijų – 3
• Kaziuko mugė Lemont, IL, ir

New York, NY – 4–5
• Linksmos Užgavėnės Beverly

Shores, IN – 5
• Gavėnios vakaras Cicero, IL –

5
• Šventadienis – 8
• Sveikata – 8
• Keleiviai (11) – 9
• ,,Baltijos alaus kelias”

kviečia – 10–11

Iš k.: LR garbės konsulas Aspen J. V. Prunskis, ambasadorius Ž. Pavilionis ir Aspen miesto
meras M. Ireland.

Lietuvos Nepriklausomybės šventė –
garsiajame Navy Pier

,,XXIII 
nepriklausomybės

pavasaryje” 
dirigavo 

D. Polikaitis

Vilnius (Ateitis.org, ,,Drau -
 go” info) – Kovo 10 dieną Lietuvos
nacionalinėje filharmonijoje vy-
kusiame šventiniame koncerte
,,XXIII nepriklausomybės pavasa-
ris”, skirtame Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienai, di-
rigavo ir svečias iš Čikagos – lie-
tuvių meno ansamblio ,,Dainava”
dirigentas ir vadovas Darius Poli-
kaitis. Koncerte dalyvavo Ber-
niukų ir jaunuolių choras ,,Ąžuo-
liukas” (meno vadovas ir dirigen-
tas Vytautas Miškinis), solistai
Liudas Mikalauskas (bosas), Jo-
vita Jankelaitytė (sopranas), Mo-
lėtų kultūros centro mišrus voka-
linis ansamblis ,,A Capella” (va-
dovė Violeta Zutuvienė), Čiurlio-
nio kvartetas. Programoje skam-
bėjo Mašanausko, Vytauto Miški-
nio, Vytauto Kernagio, Tomo Lei-
buro ir kitų kompozitorių kūri-
niai. Koncertą padėjo surengti VšĮ
„Ateities leidybos centras” ir Vil-
niaus krašto ateitininkai.

Valiutų santykis
1 USD — 2.63 LT •1 EUR — 3.45 LT

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Dievas gali teikti mums dovanų, mes privalome mokėti jas priimti. 
Rabindranath Tagore

Čikagos lietuvių tautodailės instituto narės pristatė
tautinių raštų įvairovę.

Šventėje apsilankė daugiau nei 2,000 žmonių. Tauro Bublio nuotraukos



Soste. Tiesa, nėra aišku, kiek tokia in-
formacija patikima, nes artima bičiu-
lystė Benediktą XVI siejo su ne vienu
kardinolu. Tačiau neabejotina tai, kad
Vatikane Quellet labai pasitiki ir ver-
tina jį kaip intelektualą, turintį platų
kultūrinį ir teologinį akiratį. 

Jei erudicija ir teologinio mąs-
tymo gylis būtų svarbiausias veiks-
nys, renkant jį popiežiumi – Quellet
drąsiai galėtų varžytis su tokiais in-
telektualais kardinolais kaip Gianf-
ranco Ravasi, Scola ar Christoph
Schoenborn. John R. Allen net tvir-
tina, kad kard. Quellet pranoksta ki-
tus kardinolus intelektualus maldos

gyvenimo gelme ir šventumo siekiu.
Aišku, tai sritis, kur lyginimas labai
problemiškas, tačiau nekelia abejonių
tai, kad kard. Quellet siekia sulydyti
tai, kas Benediktui XVI atrodė svar-
biausia – caritas (veikli meilė) ir logos
(protas, išmintis).

Kard. Quellet tvirtai ir principin-
gai elgėsi Bažnyčioje įsiliepsnojus pe-
dofilijos skandalui. (Tokio principin-
gumo neretai pritrūko kai kuriems
JAV kardinolams.) 2002 m. vasarį Que-
bec arkivyskupas šventė specialias at-
gailos Mišias, kurias labai palankiai
įvertino ir seksualinių nusikaltimų
aukos. Per šias Mišias Quellet teigė,
kad pedofilijos atvejai – tai didžiulė
gėda ir skandalas, tai esą daugiau nei
nusikaltimas, bet mirties kultūros ap-
raiška.

Šiuo metu kard. Quellet yra ne
vienos svarbios Vatikano dikasterijos
narys, įtakingiausios jo pareigos – vie-
nos iš svarbiausių – Vyskupų kongre-
gacijos – vadovas. Tai leidžia tvirtai
teigti, kad Quellet yra puikus kandi-
datas, gerai susipažinęs tiek su Romos
kurijos stiprybėmis, tiek su proble-
momis. 

Poliglotas kardinolas kartais ži-
niasklaidoje įvardijamas kaip „libe-

ralas”, tačiau nelabai aišku, kuo re-
miasi toks vertinimas. Jis drąsiai ben-
drauja su netikinčiaisiais, nebijo dia-
logo, bet kartu aiškiai duoda suprasti,
kad krikščionio pareiga liudyti Ge-
rąją Naujieną, o ne ieškoti kompro-
misų su pasauliu. Taip pat jis akty-
viai palaikė popiežiaus Benedikto XVI
pastangas grąžinti autoritetą griga-
liškajam choralui ir lotynų kalbai.
Tarsi viskas liudija, kad turime kan-
didatą, kuris galėtų būti išrinktas jau
per antrąjį balsavimą konklavoje (pir-
masis yra labiau simbolinis, ir tikri
rinkimai paprastai prasideda tik nuo
antrojo balsavimo). 

Tačiau Quebec kardinolas turi ir
kritikų, kurie tvirtina, kad žmogui,
kuris nesugeba atrasti priešnuodžių
Quebec sekuliarizacijai, nevertėtų pa-
tikėti vadovauti visai institucinei Baž-
nyčiai. Kitas priekaištas – kaip ir Be-
nediktas XVI, Quebec kardinolas dau-
giausia dėmesio skiria Vakarų civili-
zacijos krizei bei kovai su reliaty-
vizmo diktatūra. Tačiau ne mažiau
svarbios temos yra tokios kaip dialo-
gas su islamu, krikščionių persekioji-
mas Artimuosiuose Rytuose. Ar ne-
nutiks taip, kad jos bus nustumtos
anapus naujojo pontifikato akiračio?
Dar vienas dažnai išsakomas prie-
kaištas – esą jis pernelyg mandagus
bei švelnus ir jam sunku priimti ne-
populiarius, bet būtinus sprendimus.
Beje, pats Quellet prieš kurį laiką apie
perspektyvą tapti popiežiumi yra sa-
kęs, kad tai tikras košmaras. Ar dera
rinkti popiežiumi žmogų, kuris  taip
apibūdina Šv. Petro įpėdinio tarnystę?

Quebec kardinolo privalumai kur
kas viršija kritikų įvardijamus jo trū-
kumus. Todėl tikrai niekas nenustebs,
jei būtent jam teks perimti popiežiaus
tarnystę. Galbūt ir gerai, kad Quellet
suvokia, koks sunkus tai kryžius. Ta-
čiau Viešpats juk neduoda naštų, ku-
rių negalėtume panešti.

Timothy Dolan – popiežius, kuris mo -
ka pasijuokti ir iš savęs?

New York arkivyskupo kardinolo
Timothy Dolan galimybės tapti popie-
žiumi atrodo kiek mažesnės nei Quel-
let, tačiau būtų neteisinga JAV vys-
kupų konferencijos pirmininko nepa-
minėti tarp rimtų kandidatų į popie-
žius. Jau šiandien jis itin svarbi as-
menybė – rūpinasi galingiausios pa-
saulio valstybės Bažnyčios gyvenimu.
Tiesa, pats geru humoro jausmu ir
drąsa pasišaipyti iš savęs paties gar-
sėjęs New York kardinolas galimybę
tapti popiežiumi vadina nerealia, ku-
ria gali tikėti tik pamišėliai.

Tačiau, jei Šventoji Dvasia į kvėp -
tų kardinolus pasirinkti būtent Do-
lan, tokio pasirinkimo tikrai negalė-
tume vadinti nelogišku. Štai „Time
Magazine” 2012 m. įtraukė kardinolą
į įtakingiausio pasaulio žmonių šim-
tuką, ir tai tikrai ne vien mandagumo
gestas. 2012 m. rudenį Vatikane vyku-
siame Vyskupų sinode kard. Dolan
drąsiai kalbėjo apie tai, kad nedera
naujosios evangelizacijos suvokti kaip
naujų struktūrų kūrimo. Pasak kar-
dinolo, pirmiausia turime atsiversti
patys ir tik tada galėsime liudyti
Kristų pasauliui. „Ieškodami klaidų
ir nesėkmių pasaulyje priežasties, ne-
turime pirštu rodyti į politiką, ekono-
miką ar laicizmą, bet į save pačius.

Pirmadienį Lietuva šventė Kovo 11-
ąją. Ta proga vyko ir kelis mėnesius pla-
nuotos, tačiau leidimo eiti pagrindinė-
mis Vilniaus gatvėmis negavusios eity-
nės. Šių eitynių dalyviai sveikino šalį
šaukdami: „Lietuva, sveikinam tave!” Ti-
kiu, kad tarp ėjusių buvo ir nacionalisti-
nėmis idėjomis nepersisėmusių žmonių.
Žmonių, kurie tiesiog nori parodyti, kad
jiems svarbi Lietuva. Tačiau niekas jų ne-
paklaus, ar jie tiki Juliumi Panka ir pana-
šiais veikėjais. Visi jie bus įtraukti į bendrą
nacionalistų skaičių. Tokios eitynės jau
seniai visuomenę ne tik skaldo, bet ir
duoda peno Rusijos politikams bei ži-
niasklaidos atstovams Lietuvą vaizduoti
esant fašistine valstybe. Jeigu pažiūrė-
tumėte į internete rodomas Rusijos TV
laidas apie Lietuvą, pamatytumėte, kad
mes laikomi fašistais nuo senų senovės.
Kodėl Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
taip atkakliai kelia įtampą mūsų visuo-
menėje ir suteikia galimybę priešiškoms
jėgoms kalbėti apie tariamą nacizmo
garbinimą Lietuvoje?

Red. Laima Apanavičienė

Viena iš svarbių Benedikto XVI
pontifikato temų buvo Euro-
pos krizė, susijusi su tikėjimo

krize. Popiežius net buvo kritikuoja-
mas, kad pernelyg susitelkė į šią
temą, tarsi nureikšmindamas tuos iš-
šūkius, kurie kyla anapus Europos
geografinių sienų. Nemažai kardi-
nolų prieš šią konklavą pabrėžia, kad
kandidato į popiežius reikėtų ieškoti
nebūtinai Europoje. Galbūt iš tiesų
subrendo būtinybė  Romos vyskupo
(toks yra vienas iš popiežiaus titulų)
paieškoti anapus Atlanto? Tuo labiau
kad stiprių kandidatų Amerikos že-
myne tikrai netrūksta. Popiežiaus ne-
europiečio išrinkimas būtų simboli-
nis gestas, pabrėžiantis Bažnyčios vi-
suotinumą, neapsiribojimą kuria
nors viena kul tūrine tradicija. Kartu
popiežius iš Amerikos nebūtų perne-
lyg didelis kultūrinis šokas europie-
čiams, bent jau tikrai mažesnis nei
popiežius iš Azijos, Afrikos ar net Lo-
tynų Amerikos.

Marc Quellet – popiežius, išaugęs
skep sio ir abejonių aplinkoje?

Per šią konklavą Amerika turi
itin stiprų kandidatą – kanadietį kar-
dinolą Marc Quellet. Jis, kaip ir italas
Angelo Scola, įrašyti į praktiškai vi-
sus realiausių kandidatų sąrašus, kad
ir kas juos sudarinėtų. M. Quellet
gimė 1944 m. Quebec mieste, užaugo
daugiavaikėje kukliai gyvenančioje
šeimoje. Beje, dvi jo seserys išsisky-
rusios, o broliui pateikti kaltinimai
seksualine prievarta prieš nepilna-
mečius. Tačiau, kaip teigia kardinolo
Quellet simpatikai, visos šios aplin-
kybės brandino jo jautrumą gyve-
nimo audrose pasiklydusiems žmo-
nėms. Tad Quellet tikrai galėtų būti
„naujo sukirpimo” popiežius, puikiai
suvokiantis, kad ne sveikiems, bet li-
goniams pirmiausia reikia gydytojo. 

Paradoksalu, jog šiandien už per-
dėm švelnų charakterį kritikuojamas
Quellet vaikystėje ir jaunystėje buvo
padauža, daug dėmesio skyręs popu-
liariausiai Kanadoje sporto šakai –
ledo rituliui. Būtent per vienas iš ledo
ritulio varžybų gauta trauma paguldė
jaunuolį į lovą, kur jam į rankas pa-
teko Teresės Lizietės knyga. Taip pra-
sidėjo gilesnės gyvenimo prasmės pa-
ieškos, atvedusios jį į kunigystę. Tė-
vai nebuvo sužavėti sūnaus spren-
dimu, bet šis tvirtai siekė savo ir 1968
m. buvo įšventintas kunigu. 

Jau 1970-aisiais jis išvyko į Pietų
Amerika dėstyti seminarijoje, kaip Šv.
Sulpicijaus kunigų draugijos narys.
Ši aplinkybė šiandien pabrėžiama
kaip svarbus privalumas. Esą Quel-
let pažįsta gyvenimą Pietų Amerikoje,
didžiausiuose katalikų skaičiumi pa-
saulio valstybėse. Tiesa, Pietų Ame-
rikoje Quellet ilgai neužsibuvo, ir pra-
sidėjo jo europietiškas gyvenimo peri -
odas. Jis studijavo Šv. Tomo Akvinie-
čio ir Grigaliaus universitetuose Ro-
moje. Čia į jį atkreipė dėmesį popie-
žius Jonas Paulius II, ir 2001 m. Quel-
let konsekruojamas vyskupu, o 2002-
aisiais paskiriamas Quebec arkivys-
kupu ir Kanados primu.

Quellet užsitarnavo ne tik Jono
Pauliaus II, bet ir jo įpėdinio Bene-
dikto XVI pasitikėjimą ir draugystę.
Po pastarojo atsistatydinimo net buvo
pasirodę tvirtinimų, kad būtent kar-
dinolą iš Quebec buvęs popiežius la-
biausiai norėtų matyti Šventajame
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Atėjo laikas popiežiui iš anapus Atlanto?

Kard. Marc Quellet

Kard. Timothy Dolan
EPA nuotr.



Net ir Washington, DC – di-
džiosios pasaulio politikos
sostinėje – ne dažnai pama-

tysi JAV Kongreso narius bei sena-
torius, Europos Parlamen to ir Ru-
sijos Dūmos narius, kar tu viešai kalbančius apie
tai, kaip padėti Rusijos opozicijai. Ir tos pačios opo-
zicijos atstovams girdint. 

Kovo 4 dieną Senate vykęs forumas „Naujas po-
žiūris ar verslas kaip įp rasta? JAV–ES–Rusijos san-
tykiai po Pu tin susidorojimo” buvo vienas iš tų retų
atvejų. Per paskutinius kelis mėnesius ir Rusijoje, ir
JAV buvo priimti įstatymai, kurie liudija, jog žadė-
tas JAV ir Rusijos santykių ,,perkro vi mas” (,,reset”)
tikrai neįvyko. 

JAV Kongresas priėmė ir prezidentas Barack
Obama pasirašė „Magnitsky įstatymą”. Pagal šį tei-
sės aktą bus įšaldytos sąskaitos ir uždrausta atvykti
į JAV Rusijos pa reigūnams, kurie kaltinami prisi-
dėję prie teisininko Sergej Magnitsky mir ties 2009
m. Maskvos Butyrkų ka lėjime. Kaip atsaką į tai,
Rusijos Dūma uždraudė ame ri kiečiams įvaikinti
rusų vaikus, nors našlaičių dalia Rusijos vaikų na -
muose – tragiška.

JAV žmogaus teisių gynėjus ir ne vyriausybines
organizacijas ypač pribloškė Rusijos Dūmos pa-
tvirtintas taip vadinamas „užsienio agentų” įstaty-
mas, pagal kurį nevyriausybi nės organizacijos, gau-
nančios finan sa vimą iš užsienio, vadinamos „už -
sie nio agentais”. Forume kalbėjusi Liudmila Alek-
sejeva, garsiausia Rusijos žmogaus teisių akty vistė,
Maskvos Helsinkio grupės pir mininkė, pasiūlyta
Nobelio taikos pre  mijai gauti, išaiškino tiesiog siur-
realistinę „užsienio agentų” įstatymo logiką. 

Rusijos verslininkai nedrįsta rem ti prezidentą
Vladimir Putin ar Kremliaus politiką kritikuojan-
čias organizacijas ar žiniasklaidos prie mo nes, taigi

nevyriausybinėms Rusi jos organizacijoms tarsi lei-
džiama veik ti, bet paramos gauti negalima. Jeigu
nori gauti paramą, tuomet turi registruotis „užsie-
nio agentais”, bet mes visi žinome, kas laukia už-
sienio agentų Rusijoje. Aleksejeva sakė, jog Rusijos
Hel sin kio grupės – bene seniausios ir ge riau siai ži-
nomos Rusijos žmogaus teisių organizacijos – ta-
ryba nutarė, jog grupė negali registruotis kaip „už-
sienio agen tė”, nes yra kitas įstatymas, pa gal kurį
negalima pateikti mela gingos informacijos apie
save. Ka dan gi Rusijos Helsinkio grupės nariai nė ra
užsienio agentai, tokiais jie negali registruotis.

Kaip sakoma, „Rusijos protu ne suvoksi”. Nei
prie caro, nei prie Lenin, nei prie Stalin, nei prie Pu-
tin. Siurrealistinė ir Rusijos Dūmos deputato Dmit-
rij Gudkov istorija. Gud kov – vienas iš aštuonių
Dūmos de putatų, balsavusių prieš įstatymą, drau-
džiantį amerikiečiams įvaikinti rusų našlaičius.
Jis pasakojo, jog ap si lankė amerikiečių šeimose,
kurios au gina Rusijoje įvaikintus našlai čius, ir dė-
kojo joms už tiems vaikams suteiktą globą ir gali-
mybes gerai gy venti.

Tačiau Rusijos žiniasklaidoje Gud kov vadina-
mas amerikiečių sta ty tiniu, mat, prieš atvykdamas
į Wa shington, DC, jis susitiko su JAV amba sa -
doriumi Maskvoje. Bet ,,amerikie čių statytiniu” ap-
šaukto Dmitrij Gud kov tėvas Genadij Gudkov yra
KGB atsargos pulkininkas, nūnai viešai kritikuo-
jantis kitą buvusį aukštą KGB karininką – prezi-
dentą Vla di mir Putin. Kone dvigubi agentai išei tų.
Būtų juokinga, jei tai nebūtų iš kreipta, bet labai
tikra Rusijos realybė.

Forume kalbėjęs Europos Par -
lamento viceprezidentas Edward
Mc Millan Scott teigė, jog į Europos
Są jungą įsiliejus naujoms narėms
iš Ry tų bei Centrinės Europos

(taigi ir Lie tuvai), demokratijos Rusijoje tema vis
dažniau keliama ir Europoje. Ta čiau europarla-
mentaras nuolat kartojo, jog 27 ES valstybėms na-
rėms prak tiškai neįmanoma susitarti dėl vienin-
gos nuomonės Rusijos atžvilgiu. Mat vienos šalys
pernelyg daug priklauso nuo rusiškos naftos ir dujų,
o kitos – nuo Rusijos turtuolių pi ni gų. 

Europarlamento narė, buvusi Es tijos užsienio
reikalų ministrė Kristi ina Ojuland pateikė Kipro
pavyzdį. Nedidelė Pietų Europos valstybė ban -
krutuotų, jei ne turtingi rusai, todėl aišku, jog Kipro
atstovai apie žmogaus teisių problemas Rusijoje
Euro pos Parlamente tikrai nekalbės. Ir ne jie vieni.

Tačiau Europoje yra ir kitokia nuo monė. Libe-
ralų ir demokratų sąjungos už Europą (ALDE)
pirminin kas Guy Verhofstadt, kuris pats dalyvavo
viename iš didžiausių protestų mitingų Maskvoje,
emocionaliai kritikavo Rusiją ir siūlė nustoti
apsimeti nėti, jog ten viskas yra tvarkoje. Ver hofs -
tadt labai teisingai pastebėjo, jog Rusijos negalima
pakeisti nei Briu selyje, nei Washington, DC, tačiau
ga lima parodyti Rusijos opozicijai, jog demokratinis
pasaulis yra jos pusėje.

Beje, Verhofstad politikos patarėjas yra šaunus
jaunas lietuvis Renal das Vaisbrodas. Kaip sakoma,
kur pa sisuksi, ten lietuvį sutiksi. Perpildy to  je Se-
nato auditorijoje, kur vyko fo rumas, tarp kelių
šimtų žmonių du lie tuviai susėdo šalia vienas kito,
nors su Renaldu iki šiol ir nebuvome pažįstami.
Lietuvai (ir Europai) labai naudinga, kad įtakin-
gam Europos parlamentarui patarinėja lietuvis,
pui kiai žinantis Rusijos politikos ypatumus. 
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Ar galima Lietuvą laikyti teisine vals-
tybe? Tikriausiai sutiksime, jog mūsų
šalis turi užtektinai demokratinės vals-

tybės bruožų. Tačiau greičiausiai teisūs ir
skeptikai, įsitikinę, jog mūsų šalis vis dar
stovi ant itin netvirtų, nuolat klibančių de-
mokratijos pastolių. Kodėl? Argumentų – nors
vežimu vežk. 

Štai vasario 21-ąją Lietuvos parlamente
surengta apskritojo stalo diskusija ,,Piktnau-
džiavimas, lengvabūdiškumas ar normali praktika:
ar tikrai asmenys suimami tik tada, kai būtina?” –
neabejotinai rimtas renginys, suorganizuotas
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Lietuvos ape -
liacinio teismo ir Lietuvos advokatūros. Apskrito
stalo diskusijoje buvo gvildenama užtektinai daug
nerimą keliančių temų. Viena iš jų – griežčiausios
kardomosios priemonės taikymo Lietuvoje ypatu-
mai. Oficialūs statistiniai duomenys byloja, jog lie-
tuviška Temidė yra pamėgusi įtariamiesiems ir kal-
tinamiesiems taikyti tik pačias griežčiausias kar-
domąsias priemones – kur reikia ir kur nereikia,
kur galima ir kur negalima.

Šiandien Europoje garsėjame kaip represinės
valstybės bruožų turinti šalis, apart griežčiausios
priemonės taikymo nematanti jokių kitų išeičių.
Vos tik atsirado įtarimų, jog pilietis nusižengė, tuoj
skubame pasodinti jį už grotų, kad teismo lauktų
būtent tardymo izoliatoriuje, atskirtas nuo viso pa-
saulio. Net ten, kur būtų galima pritaikyti tokias
priemones kaip namų suėmimas, draudimas ben-
drauti su konkrečiai nurodytais asmenimis ar ra-
šytinis pasižadėjimas neišvykti, mūsų prokurorai
siūlo ir teisėjai dažnusyk sutinka taikyti pačią
griežčiausią priemonę – suėmimą. Surasti paaiški-
nimą, kodėl lietuviška Temidė pamėgusi pačią
griežčiausią priemonę, – sudėtinga. Būtų nepro-
tinga ieškoti tik vienos priežasties – esą taip mūsų
teisėsaugai paprasčiau dirbti. Priežasčių yra ne
viena.

Šių eilučių autoriui labiausiai įsiminė penkios
konferencijoje gvildentos temos. Pirma – ar tikrai
Generalinės prokuratūros vadovybė prokurorams
pateikia planus, kiek ir pagal kokius Baudžiamojo
kodekso straipsnius pavaldiniai per metus privalo
pateikti kaltinimų bei įtarimų. Antra – demokratinė
Europa, svarstydama, ar verta skirti pačią griež-
čiausią kardomąją priemonę, nesivadovauja argu-
mentu, esą suėmimas iki teismo būtinas, nes įta-
riamajam pateikti kaltinimai dėl itin sunkaus nu-
sikaltimo padarymo, todėl jis gali bėgti bei slėptis,
tuo tarpu Lietuva tokiais atvejais dažniausiai ren-
kasi pačią griežčiausią priemonę. Trečia tema: ko-

dėl mūsų įstatymuose nebeliko straipsnio, teigian-
čio, jog už nepagrįstai ar neprofesionaliai iškeltą
baudžiamąją bylą atsakingas teismui bylą pateikęs
prokuroras, tad ar Lietuva pasielgė teisingai, iš įsta-
tymų išbraukusi asmeninę prokurorų atsakomybę?
Ketvirta – itin prastas ikiteisminio tyrimo parei-
gūnų profesionalumo lygis. Ir penkta tema: itin nei-
giamas visuomenės požiūris į suėmimą panaiki-
nančias teismo nutartis bei skelbiamus išteisina-
muosius nuosprendžius, nors piktintis tokiais te-
ismo nuosprendžiais nėra jokio pagrindo.

Minėtoje diskusijoje buvo prašoma, jog gene-
ralinis prokuroras Darius Valys patvirtintų arba
paneigtų teiginį, esą prokurorams nurodoma, kiek
ir kokių kaltinimų bei įtarimų jie per metus privalo
pateikti. Deja, generalinis prokuroras nieko konk-
retaus į šias pastabas neatsakė. Jis netvirtino: ne,
tai netiesa, ne, tokių planų tikrai nėra, ne – tai išsi-
galvojimai. Atsakydamas į šį klausimą jis pabrėžė
neišvengiamą būtinumą organizuoti ir pastoviai
prižiūrėti prokurorų darbą, aiškindamas, jog pro-
kurorai privalo turėti darbo gaires. Kaip suprasti
tokį Valio atsakymą: kaip patvirtinimą arba kaip
paneigimą?

Antra dilema – ar griežčiausia kardomoji prie-
monė neišvengiama, kai įtariamasis kaltinamas pa-
daręs sunkų nusikaltimą? Demokratinėse, civili-
zuotose šalyse šis argumentas dažniausiai nega-
lioja. Jei kaltinamajam gresia labai griežta bausmė,
tai dar nereiškia, kad teismo pabaigos jis privalo
laukti tardymo izoliatoriuje. ES valstybėse tokiais
atvejais taikomos švelnesnės priemonės: arba už-
statas, arba rašytinis pasižadėjimas neišvykti, arba
namų suėmimas, arba visos šios priemonės taiko-
mos kartu. Apie tokias europietiškas nuostatas mi-
nėtoje diskusijoje kalbėjo ir Lietuvos apeliacinio
teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas
Aloyzas Kruopys. Tačiau pats jis tokiomis demok-
ratiniame, civilizuotame pasaulyje pripažintomis
normomis vadovaujasi ne visuomet. Pavyzdžių ne-
trūksta.

Štai dar vienas akis badantis dalykas. Parink-
dami griežčiausias priemones Lietuvos prokurorai

ir Lietuvos teisėjai dažnokai remiasi nuo-
stata, esą įtariamasis arba kaltinamasis turi
pažįstamų ir artimųjų užsienyje, vadinasi,
gali bėgti ir slėptis. Taip manyti lietuviška Te-
midė turi teisę, tačiau tokius teiginius bū-
tina įrodyti. O jei nėra įrodymų – jais vado-
vautis negalima. Bent jau taip elgiasi visa de-
mokratinė Europa. Mūsų šalyje – priešinga
padėtis. Esama užtektinai daug atvejų, kai
Lietuvos prokuratūra neturi konkrečiais fak-

tais pagrįstų duomenų, jog įtariamasis slėpsis, da-
rys poveikį liudytojams ar nusikals. Ir vis tiek pro-
kurorai prašo teisėjų taikyti laisvės suvaržymo
priemonę. O teismai, kurie privalo atidžiai pasverti
kiekvieną prokurorų argumentą, dažnusyk įsi-
klauso tik į valstybės kaltintojų argumentus.

Įsimintina ir rungtyniškumo tema. Lietuvos
įstatymai byloja, jog rungtyniškumo principas pri-
valomas visuose mūsų teismuose. Teisinga nuo-
stata. Bet Lietuvos įstatymai kažkodėl nepripažįsta
rungtyniškumo ikiteisminiuose tyrimuose. Nors
ikiteisminiai tyrimai, sutikite, ne mažiau svarbūs
nei pats teismo procesas. Neteisingas kaltinimas ar
paviršutiniškai simbolinė gynyba ikiteisminio ty-
rimo metu gali sukurti prielaidas dar didesnėms
klaidoms. Juolab kad maždaug trečdalis ikiteismi-
nio tyrimo tyrėjų neturi privalomai būtino aukštojo
universitetinio teisinio išsilavinimo. 

Įsiminė ir diskusijos dalyvių pastabos, kaip tei-
sėjai apkaltinamuosiuose nuosprendžiuose itin
smulkiai surašo prokurorų argumentus, mecha-
niškai nukopijuodami juos iš kaltinamųjų aktų, o į
advokatų pastabas neatsižvelgia, jas nutyli. Tokiu
būdu teismai neleistinai išvengia nekaltumo pre-
zumpcijos principo sąlygojamos prievolės pagrįs-
tai paneigti gynybos argumentus. Vaizdžiai tariant,
jei prokurorų teiginiai sudėliojami net penkiuose
puslapiuose, tai advokatų prieštaravimai telpa vos
keliose eilutėse. Susidaro įspūdis, tarsi advokatai
neturėjo rimtų argumentų. Galbūt tuo galėtų pati-
kėti su lietuviško teisingumo eiga nesusipažinę as-
menys, tačiau šių eilučių autoriui, asmeniškai ste-
binčiam kelias skandalingai garsėjančias baudžia-
mąsias bylas, taip neatrodo. 

Kokį įspūdį paliko Seimo apskrito stalo disku-
sija? Daugiau tokių diskusijų. Gal tada pavyks iš-
vengti neteisingų, tendencingų, iš piršto laužtų kal-
tinamųjų aktų. Tiesa, kai kurie apskritojo stalo sve-
čiai prisiminė, jog apie šias lietuviškos teisėsaugos
bėdas buvo kalbama žymiai anksčiau. Bet niekas
nepasikeitė. Skirtumas tik toks, kad anuomet, prieš
du dešimtmečius, apie lietuviškos Temidės klyst-
kelius net baimintasi atvirai kalbėti.

Rusijos nepakeisi nei Briuselyje, nei Washington, DC
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR 

Daugiau tokių 
diskusijų
GINTARAS VISOCKAS
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TelKInIaI

Lemont, IL

Kaziuko mugė

Sakoma: ,,Per Grabnyčias gaidys nuo stogo la-
šais atsigeria, o per Šv. Ka zimierą – veršis.”
Vadinasi, keliai jau pabiurę – nei rogėmis, nei

ratais nepravažiuosi. Ši diena dar buvo lai kyta vy-
turėlio švente, o ,,nuo jo giesmės sniegas tirpsta ir
pavasaris pra sideda”. Tokie spėliojimai buvo tai-
komi seniau, o mums šis sekmadienis išaušo nuo-
stabiu pavasario rytu, kas Kaziuko mugės rengė-
jams ir lankytojams buvo didžiausia Dievo palaima.
Ankstyvą rytą visi skubėjo pirmiausia atiduoti pa-
garbą Dievui, o paskui eiti į mugės atidarymą. Tad
prie Pa saulio lietuvių centro, Lemont, IL, jau nuo
ankstyvo ryto miestelio policija reguliavo automo-
bilių pasta tymą, žiūrėjo tvarkos. Vėliau atvykę tu-
rėjo statyti automobilius toliau esančioje sporto
aikštėje, o iš ten, jei nenorėjo pėstute eiti, buvo ve-
žami specialiais autobusiukais. Centro ad mi nis -
tracija ir tuo pasirūpino! Ta čiau tokį gražų rytą,
sau lutei švie čiant, daug kas sausais keliukais link
centro žingsniavo patys.

Nuo seno lietuvių skautų organizacija išeivi-
joje ruošdavo Kaziuko muges. Amerikoje tai buvo
jos didžiau sias kasmetinis renginys. Visus metus
skautai jam ruošdavosi: dro žinėjo, kalinėjo, ruošė
įvairius rank darbius, dažė margučius, o jų mamos
kepė tortus, pyragus, kugelius, virė ce pelinus, pri-
gamindavo tūkstančius koldūnų. Bet taip buvo se-
niau – dar Jaunimo centre. Atėjo nauja gadynė.
Šiandien skautai šią mugę rengia kartu su mūsų
prekybininkais, ir ji tampa tikru prekymečiu, pa-
našiai kaip Vilniuje. Manoma, kad Kaziuko mugės
atsirado po to, kai Šv. Ka zimiero palaikai buvo per-
kelti į Ka tedrą (1636 m.), ir čia prasidėjo at lai dai,

kurie sutraukdavo daug
maldi ninkų. Tuo metu
turgus buvo pačioje Ka-
tedros aikštėje, o tik vė-
liau persi kėlė į Lukiškių
aikštę, kur išaugo į trijų
dienų mugę. Gerai, kad
PLC turi tokią didžiulę
sporto salę, galinčią vi-
sus sutalpinti. 

Mugės atidarymas
prasidėjo 10 val. ryto, o
kadangi jos sumanytojai
ir pa grindiniai šeimi-
ninkai yra skautai, tai
skautams akademikams
ir suteikta garbė ją ati-
daryti. Akademikų skau -
tas tėvas Antanas Sau-
laitis, SJ sukalbėjo mal -
dą, Erika Brooks tarė
sveikinimo žodį ir pri-
statė garbingus svečius,
o Ričardas Chiapetta
perkirpo kaspiną. Visas skautų akademikų ir sve-
čių būrys kartu su Lietuvos Re s publikos generali-
niu konsulu Mari jumi Gudynu, pasveikino atskirai
kiek vieną skautų tuntą, o skautai gar siais šūkiais
atsiliepė į pasveikini mus. Tai buvo įspūdingas ati-
darymas. Ir nors į mugę gausiai įsiliejo mū sų pre-
kybininkai, skautai buvo ir bus tikri jos šeiminin-
kai, o mugėje vi sados bus gyva skautiška dvasia.

Salėje palei sienas vietas buvo užė mę atskiri
skautų tuntai: ,,Litua nikos”, ,,Aušros vartų/Ker-
navės”, jūrų skautai bei įvairūs skautų būreliai su
draugovėmis. Kiekvienas tuntas ant stalų buvo iš-

dėliojęs medžio dirbinių, pačių skaučių sukurtų pa -
puošalų, įvairių suvenyrų, žvakių, žva kidžių ir, kaip
pridera mugėje – riestainių. Salės gale laukė įvairūs
žaidimai, galėjai išbandyti laimę lo terijoje. Veikė ir
J. A. Vaičiūnienės būrelio skautininkių suorgani-
zuotas ,,Gražinos” garažas. Lietuvių Fon do salėje
skautų valgykla gausiems lankytojams siūlė lietu-
viškus patie kalus. ,,Bočių menėje” galėjai paska-
nauti skaučių keptų tortų, pyragai čių ir kitų saldu-
mynų, atsigerti jų pa ruoštų gėrimų, kavos. 

Na, o vestibiulyje irgi vyravo skautiška dva-
sia, nes mažieji skautukai, vadovų padedami, čia
įsirengė savo prekystalius ir siūlė lankytojams pa -
čių pagamintus inkilus, papuo šalė lius, marškinė-
lius, o taip pat – ,,Šak nų alaus” su vietoje iškeptomis
deš relėmis. 

Prekybininkų stalai buvo išsidėstę salės vidu-
ryje. Jų buvo labai daug, ir kiekvienas siūlė pačių
įvairiausių ir įmantriausių prekių. Čia buvo visko:
nuo naminių šakočių, sūrių, naminės duonos, kitų
maisto produktų iki gra žiausio krištolo, papuošalų,
knygų, gin taro dirbinių, paveikslų ir rankų darbo
mezginių. Mugėje tikrai buvo verta apsilankyti, akis
paganyti ir įsi gyti ne vieną gražų bei vertingą daik-
telį.

Šiais metais nutariau bendrai ap žvelgti visą
mugę, nes būtų sunku aptarti kiekvieną dalyvavusį
būrelį, nenuskriaudžiant kito. Visur jautėsi įdėta
daug darbo, visi buvo rimtai pasiruošę, taigi di-
džiausia pagarba tenka visiems skautų vadovams,
skautams ir mūsų darbštiems prekybininkams. Dė-
kojame ir PLC admini stracijai, kuri įdėjo daug
darbo, paruošdama salę, suburdama prekybininkus
ir palaikydama tvarką. Patiems skautams palinkė-
kime gero vėjo – tegul jis jiems padės toliau tar-
nauti Dievui ir Tėvynei

Dainos Čyvienės nuotr.

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

,,Aušros vartų/Kernavės” tunto skautės.

Į tradicinę skautų Kaziuko mugę kvietė didelis plakatas.

Geros nuotaikos netrūko!



Kaziuko mugėje apdovanoti aktyviausi skautai  
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New York, NY

Beverly Shores, IN

Šių metų kovo 3 d. New York bei aplinkinių valstijų lietuviai rinkosi į kas-
metinę šio miesto skautų šventę bei Kaziuko mugę. Šventės metu skau  tai
pristatė savo per metus nu veiktus darbus, patys aktyviausieji skautijos

šeimos nariai buvo apdo va noti. 
Sveikindamas New York skautus bei gausiai susirinkusius tautie čius, Lie-

tuvos Respublikos generalinis konsulas New York Valdema ras Sarapinas lin-
kėjo jiems visados laikytis savųjų priesakų. „Jūsų šūkis ‘Vis budžiu’ labai gra-
žiai atskleidžia Jūsų veiklos prasmę – niekados nebū ti abejingiems, visados

būti budriems ir pasiruošusiems pagelbėti vieni kitiems”, – sakė jis. V. Sa ra -
pinas palinkėjo skautams nuo sek liai laikytis savo įsipareigojimo tarnauti Die-
vui, Tėvynei ir Artimui. 

Po iškilmingos dalies vyko tradicinė Kaziuko mugė, kurioje buvo galima
įsigyti įvairių lietuviškų suvenyrų, meno dirbinių, knygų, maisto produktų bei
pasivaišinti tradiciniais lietuviškais patiekalais.

LR gen. konsulato New York info

RŪTA SIDABRIENĖ

Linksmai šventė Užgavėnes Be-
verly Shores lietuviai. Persi  ren -
gėliai triu k š  maudami lankė

draugų ir pažįstamų namus, išsislaps -
čiusius tarp miškais apaugusių Mi-
chigan eže ro kopų. Laima Navickienė,
Jonas Vaznelis ir kiti vaišino Užgavė-
nių sve čius gar džiais blynais. Pas Da-
nutę ir Andrių Bačiauskus kieminė-
tojų laukė staigmena – Mo rė. Pasivai-

šinę blynais, smagiai dainuo dami ir
triukšmaudami, prižiū rint šeiminin-
kams, sudegino Morę. 

Šventė tęsėsi Beverly Shores lie-
tuvių klubo patalpose, kur persiren-
gėlių lau kė šeimininkės su mieliniais
blynais. Gana gausus būrys susi rin -
kusiųjų įsiliejo į Užgavėnių žaidi mus:
,,Kepė boba blynus”, ,,Šiaudų batai”,
,,Meškutė” ir kt. Niekas ne skubėjo
skirstytis. Organizatorė Dia na Johns
buvo patenkinta – šventė pavyko.

Gavėnios susikaupimo 
vakarą ves kun. G. Keršys

Per pirmąjį kovo mėnesio sekmadieninį tautiečių susirinkimą Cicero
„kavinėje” buvo pranešta, kad kovo 14 d., ketvirtadienį, lietuvių
pastatytoje Šv. Antano bažnyčioje, kurią dabar valdo meksikiečiai,

vyks Gavėnios su sikaupimo vakaras. Jam vadovaus ne seniai iš Lietuvos
at vykęs dvasiš kis kun. Gediminas Keršys, kuris tal kina Čikagos ir apy -
linkių lietuviš koms parapijoms. Susikaupimo vakaro pradžia – 5 val. p. p.
Jos me tu bus klausoma išpažinčių, po to vyks konferencija, bus atnašauja-
mos šv. Mišios. 

Praėjusio sekmadienio susirinki me pristatyta nauja lankytoja Irena
Kazačenkaitė-Messenger, kuri savo trumpoje kalboje pažymėjo, kad jai
patinka bendravimas su Cicero lietuviais. Irena seniau eidavo į tėvų jėzui -
tų koplyčią Jaunimo centre, bet dabar žadėjo keliauti ilgesnį atstumą į
Cicero. Ji taip pat sakė, jog yra vaidinusi „Žaltvykslės” sambūryje. 

Tautiečių susiėjime kalbėjo ir JAV LB Cicero apylinkės pirmininkė
Marija Remienė, kuri priminė, kad jau baigiasi jos dvejų metų pirmi nin ka -
vimo apylinkei kadencija, ir ji laukia, kada galės perduoti pareigas kitam
asmeniui. Bendruomenės narių susirinkimas planuojamas Verbų sekma-
dienį – kovo 24 d. Tada turėtų būti renkama valdyba, kuri ir paskirs naują
va dovą. 

Kovo 3 d. sekmadienio susirinki mą vedė Jonė Bobinienė, įvairiais
klausimais kalbėjo kun. dr. Kęstutis Trimakas, Aldona Bikulčienė, Sau lius
Kuprys, Jolita Kisieliūtė-Naru tienė ir kiti. 

Gaila, kad tautiečių, dalyvaujan čių 9 val. r. lietuviškose pamaldose baž -
nyčioje ir apsilankančių po to vyks tančiame pabendravime, gretos vis
mažėja. Yra laukiama naujų na rių, kurie nepatingėtų anksčiau atsi kelti ir
atvyktų pasimelsti lietuviškai bei pabendrauti kartu su savo tautiečiais.
Ad resą jau esame skelbę anks čiau, bet dar kartą jį pakartosime: 50 Ave. ir
15-ta St. Cicero, IL. Labai laukiama daugiau žmonių susikaupimo vakare
kovo 14-ąją 5 val. p. p. 

Edvardas Šulaitis

Skautų mugėje žodį tarė LR gen. konsulas New York Valdemaras Sarapinas.            Arūno Tirkšliūno nuotr.

Linksmos Užgavėnės 

Užgavėnių persirengėliai. Gintaro Bancevičiaus nuotr.

Kovo 11-oji – mūsų tautos pergalės diena. Tegu šis
ypač svarbus laimėjimas ne tik džiugina širdis, bet
ir įkvepia kasdieniam atsakingam darbui,   prisi-
dedant prie mūsų Tėvynės gerovės bei stiprybės
kūrimo.  Su Lietuvos Nepriklau so my bės atkūrimo
diena!

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

Cicero, IL

V. Sarapinas su žmona Vyte.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

,,Sukurtas Lietuvoje bei Rusijoje. Vaidinta lie-
tuvių, rusų bei lenkų kalbomis. Režisierius
– anglas. Čiurlionio provaikaitis vaidino

savo ainį. 362 suknelės – visos ranka siūtos. Garso
įrašas atliktas nusipelniusio Lietuvos nacionali-
nio simfoninio orkestro. Pajėgiausias Lietuvoje po-
litikas Vytautas Landsbergis pasipriešino šiam fil-
mui, nenorėdamas, kad Čiurlionį vėl prikeltų iš
numirusiųjų. Atskleidžiamos politinės batalijos
tarp Lietuvos ir Rusijos...” Taip trumpai Didžio-
sios Britanijos kino studija „Gizmo Films” pristato
naują vaidybinį filmą „Laiškai Sofijai”, kuris ne-
trukus pasirodys tiek Lietuvos, tiek ir JAV ekra-
nuose. Kovo 16 ir 20 d.d. jis bus rodomas Gene Sis-
kel Film Center Čikagoje. 

Prisiminęs prieš porą metų matytą bendrą Di-
džiosios Britanijos – Lietuvos „Era Films” filmą
„Knygnešiai/ Smuigleiri Leabhar/ Book Smugg-
lers”, pagalvojau – jeigu režisierius Jeremiah Cul-
liname sėkmingai „įkando” tokią netradicinę, ma-
siniam skoniui nepataikaujančią temą, „Laiškai
Sofijai” turėtų būti verti dėmesio: anglas susido-
mėjo mūsų genijumi! Nors kino pasaulyje besisu-
kantys kolegos iš Vilniaus įspėjo per daug iš šio
filmo nesitikėti – esą scenarijus gana prastas, mo-
kyklinio rašinėlio lygio. 

Filmą netrukus pamatysime patys, o tuo tarpu
kalbinu jo režisierių, su ,,Laiškai Sofijai” įžengiantį
į vaidybinį kiną Robert Mullan.

Pas Mikalojų – šilčiau

Galvojau, surasiu jį kokioje nors šurmulingoje
Londono kino studijoje. Bet ne! Jis ir vėl  Lietuvoje.
Užimtas nauju filmu, apie kurį – vėliau. Dabar  –
apie Čiurlionį. Daugeliui užsieniečių pažintis su
mūsų tautos genijumi Mikalojumi Konstantinu
Čiurlioniu būna unikali ir intriguojanti. Robert
Mullan jį atrado, galima sakyti, atsitiktinai. Kaip sa-
vanoris pagal „Caritas” programą jis porą savaičių
dėstė psichologiją Vytauto Didžiojo universitete
Kaune. Pietų pertraukos metu vis užeidavo į neto-
liese esantį muziejų. Pasišildyti, mat muziejaus pa-
talpos buvo šildomos geriau negu universitete. Ro-
bert sakė, kad jo atrastasis Čiurlionis buvo ne tik
dailininkas bei kompozitorius, bet ir „politinio at-
spalvio žurnalistės” Sofijos Kymantaitės sutuokti-
nis, miręs, deja, dar iki jų dukrelės Danutės atsira-
dimo pasaulyje. Anglas supratęs, kad kada nors bū-
tinai norės parašyti apie Mikalojų.

Nenustebau, išgirdęs jo atsakymą, kad Čiurlio-
nio dailės bei muzikinis palikimas praktiškai neži-
nomas Didžiojoje Britanijoje. „Net prestižiniuose
Oxford muzikos bei dailės biografijų žinynuose ne-
rasi informacijos apie jį”, – teigė anglų režisierius.

Susitiko ne Raigarde, 
o Washington

Robert Čiurlionio fenomenas nedavė ramybės,
o likimas pakišo dar vieną progą juo pasidomėti.
Dirbdamas „Discovery” televizijoje, jis lankėsi JAV
sostinėje Washington ir buvo apsistojęs pas savo
draugus lietuvius. Ten tuo metu viešėjo ir Čiurlio-
nio palikuonis pianistas Rokas Zubovas. Juodu grei-
tai tapo artimais bičiuliais.

Paklaustas, ar tik giminystė su garsiuoju kom-
pozitoriumi lėmė Roko pasirinkimą pagrindiniam
vaidmeniui (o gal fizinis panašumas su Čiurlioniu?
Ar tai, kad Zubovas –  taip pat muzikas?), anglų re-
žisierius atsakė trumpai ir aiškiai: „Nes kitaip ir
būti negalėjo.  Iškart pajutau gilų Roko intelektą, su-
pratau, kad jis sugebės įsisavinti vaidmenį. Jau ne-
kalbant apie tai, kad Roką su jo proseneliu sieja
muzika. Tikėjau, kad šeimyninė dvasia puikiai at-
sispindės kino filme.”

Ar buvęs čikagietis filme tik vaidina? Pasirodo,
atskleidžia paslaptį režisierius, Rokas  ir pats skam-
bina savo prosenelio fortepijoninius kūrinius, o taip
pat diriguoja Lietuvos nacionaliniam simfoniniam
orkestrui, kuris atlieka Čiurlionio simfoniją
„Miške”. 

Iki šiol kūręs dokumentinį kiną, šįkart Robert

Mullan ilgai nemąstė, kokį žanrą pasirinkti. Doku-
mentika, anot pašnekovo, yra svarbi ir svari meno
rūšis, tačiau žiūrovas vis tik labiau mėgsta vaidy-
binius filmus. O Čiurlionio gyvenimas – kupinas
dramos, net tragedijos, paženklintas genialumo. 

Lietuva laiko 
Čiurlionį narvelyje?

Režisierius pasakojo, kad ne vieną dešimtmetį
Čiurlionio kūrybą tyrinėjantis prof. Vytautas
Landsbergis skeptiškai atsiliepė apie filmo „Laiškai
Sofijai” projektą. Šiuo klausimu  anglas buvo griež-
tas: „Čiurlionis nėra Landsbergio asmeninė nuosa-
vybė, – užsidegęs komentavo jis. – Taip, jis gali turėti
nuomonę, tačiau tik tiek. Man asmeniškai nepa-
tinka, kaip jis interpretuoja Čiurlionio kūrinius, o
jo raštai apie Čiurlionį visiškai neįkvepianantys.
Tačiau gerbiu jo vaidmenį TSRS sugriūnant ir Lie-
tuvoje atkuriant nepriklausomybę.”

Robert pasidalino ir nuoskauda dėl to, jog Lie-
tuvoje neatsirado palaikančių jo projektą. „Kai Lie-
tuvoje ieškojome lėšų filmui, – pasakojo jis, – ne vie-
nas verslininkas žadėjo investuoti, jei sumanymui
pritars Landsbergis. Nesulaukėme nė vieno.” Net
filmas apie lietuvių tautos genijų nesulaukia nei
valstybės, nei privačios paramos?! Filmą beveik

,,Tikiu Čiurlioniu, nors Lietuvos politikai – ir ne”
Anglų režisieriaus filmas apie Čiurlionį – jau Čikagoje

Kadras iš filmo. R. Zubovas ir M. Korenkaitė.

Kadras iš filmo ,, Laiškai Sofijai.” Grimuojamas orkestro muzikantas.

Nukelta į 11 psl.
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lIeTUvoS IR PaSaUlIo naUJIenoS

Pakistane nusiaubta krikščionių bendruomenė

Sirijos sukilėlių pagrobti JT taikdariai išlaisvinti

Tokijuje – mitingas prieš branduolinę energetiką

Mianmaro opozicija savo vadove vėl
paskyrė Aung San Suu Kyi

Afganistano prezidentas kritikuoja JAV 

Vilnius (BNS) – Šalies finansų
tvarumui užtikrinti Vyriausybė
teiks Seimui daug įstatymų pataisų,
žada premjeras Algirdas But ke vi -
čius. Jis tikisi, kad per 2–3 metus
pavyks pertvarkyti šilumos ūkį. Jas
priėmus bus sukurtas ilgalaikis
pagrindas išlaikyti tvarius valstybės

finansus, vykdoma tvirta biudžeto
politika ir, esant palankioms eko -
nominėms sąlygoms, būtų regulia -
riai kaupiamas stabilizavimo rezer-
vas, garantuojamas žmonių pajamų
augimas, darbo vietų kūrimas, būtų
sumažinta infliacijos didėjimo grės-
mė.

Premjeras žada šalies finansų tvarumą

G. Norvilui – premija už kūrybiškiausią knygą

Tokijas (BNS) – Tūkstančiai
branduolinės energetikos priešinin-
kų kovo 9 d. susirinko į mitingą To ki -
juje, artėjant 2011 m. kovo 11-ąją smo-
gusio katastrofinio žemės drebėjimo
ir cunamio antrosioms metinėms. Jie
ragino Japonijos naująją vyriausybę
atsisakyti atominių jėgainių. Mitin -
ge dalyvavo nuo katastrofos nukentė-
ję žmonės ir kai kurios garsenybės,
tarp jų Nobelio literatūros premijos
laureatas Kenzaburo Oe. Prieš dvejus
metus katastrofa nusinešė apie 19,000

žmonių gyvybių ir sukėlė avariją
Fukušimos atominėje elektrinėje.
Protestuotojai paragino premjerą
Shinzo Abe, pradėjusį darbą šiame
poste pernai gruodį, uždaryti visas
atomines elektrines. Sh. Abe, kurio
konservatyvi Liberalų demokratų
partija palaiko glaudžius ryšius su
įtakingais Japonijos verslo vadovais,
ne kartą sakė, kad leis iš naujo pa -
leisti sustabdytus reaktorius, jeigu
bus užtikrintas jų saugumas. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Ne -
priklausomybės atkūrimo dienos mi-
nėjimo renginiuose dalyvaujantis
Lenkijos Seimo pirmininko pavaduo-
tojas Eugeniusz Grzeszczak kovo 11 d.
su Seimo pirmininku Vydu Gedvilu
aptarė abiejų šalių parlamentų ben-
dradarbiavimą ir artėjančio Lietuvos

pirmininkavimo Europos Sąjungos
Tarybai klau simus. Seimo pirminin-
kas, patvirti nęs mūsų šalies kvietimą
Lenkijos parlamento vadovams akty-
viai dalyvauti Lietuvos pirmininka-
vimo ES Tarybai renginiuose, pabrėžė
abiejų valstybių parlamentų bendra-
darbiavimo svarbą. 

Sutarta aktyvinti Lietuvos ir Lenkijos 
parlamentarų diskusijas

Knyga ,,Justino Marcinkevičiaus pamokos”

Kovo 11-ąją švęsti susirinko tūkstančiai žmonių

Kabulas (ELTA) – Afganistano
prezidentas Hamid Karzai sukritika-
vo Washington, pabrėždamas tarp
sąjungininkų tvyrančią įtampą artė-
jant NATO pajėgų išvedimui. H.
Karzai kaltina JAV ir Talibaną, jog
šie slapta siekia įtikinti afganus, kad
užsienio karinės pajėgos turi likti
šalyje tam, kad būtų išsaugota taika,
nors kitais metais planuojamas dau-
gumos užsienio karių išvykimas iš
Afganistano. Kalbėdamas apie kovo 9
d. įvykusius išpuolius, pareikalavu-
sius 17 žmonių gyvybių, H. Karzai
teigė, jog šių sprogimų tikslas buvo

įtikinti žmones, kad talibų režimas
grįš, jeigu JAV kariai paliks šalį.
Tačiau talibai nuo seno reikalauja
užsienio karinių tarnybų pasitrauki-
mo iš Afganistano, ir jie niekada
nepasisakė už jų buvimą šalyje. Af -
ganistano prezidentas garsėja skam-
biais pareiškimais, ypač nu kreiptais
prieš JAV, su kuriomis jis prastai su -
taria. Taip pat H. Karzai yra paskel-
bęs, jog Talibanas ir JAV atnaujino
taikos derybas Persijos įlankos arabų
valstybėje Katare, ta čiau tiek karinės
grupuotės, tiek Washington tai pa -
neigė. 

Vilnius (ELTA) – Kovo 8 d., mi-
nint prieš dvejus metus mirusio poeto
Justino Marcinkevičiaus gimtadienį
(poetas gimė 1930 m. kovo 10 d.), Švie-
timo ir mokslo ministerijoje prista-
tyta Lietuvos mokytojų parengta
knyga ,,Justino Marcinkevičiaus pa-
mokos”. Knygoje – mokytojų Laimos
Abraitytės, Justino Jonikos, Živilės
Bendorienės, Irenos Raščiuvienės ir
kitų straipsniai apie poetą, daug me-

muarinių tekstų, archyvinės medžia-
gos. Renginyje dalyvavo J. Marcinke-
vičiaus našlė Genovaitė Marcinkevi-
čienė, profesorė Viktorija Daujotytė,
knygos sudarytojas Stepas Eitminavi-
čius, knygos autoriai – mokytojai, taip
pat Muzikos ir teatro akademijos vai-
dybos studentai, Vilniaus M. Daukšos
vidurinės mokyklos kamerinis cho-
ras ,,Dominantė.

Vilnius (BNS)  – Minint Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 23-ąsias
metines, daugiau nei pustrečio tūks-
tančio žmonių pirmadienio vidur-
dienį susirinko į Nepriklausomybės
aikštę prie Seimo dalyvauti trijų Bal-
tijos šalių vėliavų pakėlimo ceremo-
nijoje. Renginyje aidėjo kariuomenės
salvės, skirtos nepriklausomybei ir
laisvei. Iškilmėse dalyvavusi prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė palinkėjo

didžiuotis, kad esame laisvos Lietu-
vos piliečiai. Jauni tėvai, atėję su savo
vaikais, sakė, kad norėtų juos užau-
ginti Lietuvos patriotais. Šventiniame
renginyje dalyvavęs kadenciją baigęs
prezidentas Valdas Adamkus, BNS pa-
klaustas, kokius svarbiausius Lietu-
vos pasiekimus išskirtų per 23 laisvės
metus, atsakė:  ,,Esame laisvi, esame
pripažinti, galime išreikšti savo nuo-
monę tarptautinėje bendruomenėje.”

Vilnius (Ber nar di nai.lt) –
Kovo 8 d. Lietuvių literatūros ir
tautosakos institute pagerbtas
kūrybiškiausios 2012-ųjų metų
knygos autorius poetas Gytis
Norvilas. Šiuolaikinės lite ra -
tūros specialistų dė mesį pa-
traukė jo eilėraščių rinkinys
„Išlydžių zonos”, kurį praeitais
metais išleido „Kitų knygų” lei-
dykla. Poetas pagerbtas už savo
avangardinės poetikos bandy-
mus: jis žaidžia archajiškais
įvaizdžiais, kalbos rit mu, ne -
standartinėmis raiškos formo-
mis ir taip mėgina „nutverti
už uodegos pasaulį”. 

Rangūnas (BNS) – Mianmaro
opozicija kovo 10 d. per pirmąjį savo
suvažiavimą partijos vadove vėl pa -
skyrė Nobelio premijos laureatę
Aung San Suu Kyi ir viliasi pergalės
rinkimuose, kurie turi įvykti 2015 m.
Ši buvusi politinė kalinė, kuri pernai
pateko į parlamentą, vienbalsiai
išrinkta Nacionalinės lygos už de -
mokratiją (NLD) pirmininke. Šimtai
NLD narių susirinko Jangone į kon-
ferenciją, parodydami tokią politinę
stiprybę, kuri būtų neįsivaizduojama
valdant chuntai. Tačiau šis susitiki-
mas atskleidė ir partijos laukiančius
iššūkius, tarp jų – patirties stoką ir
vidaus nesutarimus, dėl kurių ketu-
riems nariams, apkaltintiems bandy-
mu paveikti balsavimą, buvo už -

drausta dalyvauti. Aung San Suu Kyi
paragino savo partiją pasi naudoti
proga: šalies labui labiau susivienyti
ir žengti į priekį. 

Aung San Suu Kyi. ELTA nuotr.

Damaskas (ELTA) – Sirijos suki -
lėliai paleido grupę pagrobtų Jung -
tinių Tautų (JT) taikdarių iš
Filipinų. Sukilėliai patys pristatė
taikdarius prie Jordanijos sienos,
nors JT grupė tikėjosi atvykti jų
pasiimti į Siriją, tačiau vietos valdžia
neleido to padaryti. 

Sirijos opozicijos pajėgos kovo 6
d. Golano aukštumose buvo sulaikiu-
sios 21 filipinietį taikdarį. JT pra -

nešė, jog filipiniečiai taikdariai
vykdė įprastą atsargų papildymo
misiją, kai juos sustabdė grupė gink-
luotų vyrų ties stebėjimo postu. Tai
pirmas kartas, kai JT misija, beveik
keturis dešimtmečius prižiūrinti
paliaubų ruožą tarp Sirijos ir Golano
aukštumų, kurias per 1967 m. karą
okupavo Izraelis, susidūrė su sunku-
mai, iš Beiruto teigė buvęs JT pa -
reigūnas regione Timor Goksel.

Islamabadas (ELTA) – Šimtai
pakistaniečių rytiniame Lahoro
mieste kovo 9 d. užpuolė krikščionių
rajoną ir padegė jų namus dėl to, kad
vienas krikščionis buvo apkaltintas
burnojimu prieš islamo pranašą
Mahometą. Šventvagystė yra sunkus
nusikaltimas Pakistane, už kurį bau-
džiama mirtimi. Kartais įtūžę gyven-
tojai dėl Mahometo įžeidimo patys
įvykdo teisingumą. Pakistane daugu-
ma gyventojų yra musulmonų suni-
tai, todėl į kitų tikėjimų atstovus,

įskaitant nedidelę krikš čionių ben-
druomenę, žiūrima su nepasitikėji-
mu. Neramumai kilo, kai jaunuolis
musulmonas apkaltino krikščionį
šventvagyste. Jo teigimu, vyras pasa-
kė įžeidžiančius žodžius apie Ma -
hometą. Pasipiktinusi minia padegė
apie 50 namų ir nedidelių bažnyčių.
Niekas iš krikščionių bendruomenės
nenukentėjo, tačiau buvo sužeisti
keli policininkai, kurie bandė išvai-
kyti riaušininkus.

Gytis Norvilas. M. Ambrazo nuotr.
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4 Gavėnios sekmadienis

Savavališkai išėjus laiku grįžti 
KUN. VYTENIS VAŠKELIS

Pastaruoju metu vis daugiau
žmo nių, valgydami kokį nors
maistą, pradeda blogai jaustis.

Ar tai – maisto netoleravimas ar aler-
gija? Kartais tai nustatyti nėra lengva. 

Žmo nės dažnai nesupranta, kas
yra maisto alergija. Maisto alergija
yra imuni nės sistemos atsakas, kurio
metu išsiskiria antikūniai, kovojan-
tys prieš maiste esančias medžiagas,
kurias imuninė sistema atpažįsta kaip
žalingas organizmui.

Maisto alergija kelia didelių iš -
šūkių sveikatos apsaugos sistemai.
Šiuo metu apie 15 mln. žmonių ken čia
nuo maisto alergijos. Suaugusieji su-
daro 4 proc., o vaikai – 8 proc. Jei jūs
galvojate, kad galite turėti maisto aler-
giją, turėtumėte nedelsdami kreip  tis
pas specialistą – tai gali išgelbėti jūsų
gyvybę. 

90 proc. visų alergijų sukelia 8
maisto produktai: pienas, kiaušiniai,
žemės riešutai, medžio riešutai, kvie -
čiai, soja, žuvis ir kiaukutinė žuvis
(shellfish fish). Alergijos požymiai
gali pasi reikš ti įvairiais išbėrimais,
dilgčiojimais burnoje, liežuvio ir gerk-
lės pa tinimu, apsunkintu kvėpavimu,
žar nyno spazmais, vėmimu ar vidu -
riavi mu, kosuliu ar dusuliu, galvos
svai gi mu. Kartais gali išsivystyti ana -
filak sinis šokas (labai stipri alerginė
reakcija). Jei tokiu atveju laiku nebus
su teikta medicininė pagalba, gali iš-
tikti mirtis. Todėl yra patariama as -
me nims, turintiems  maisto alergiją,
nešiotis su savimi gydytojo išra šytą
epinefriną, turėti anafilaksinio šoko
gydymo planą bei nešioti specialią
apyrankę, perspėjančią apie asmens
alerginę būklę.

Maisto alergiją gydančių vaistų
nėra, todėl patariama vengti maisto,
sukeliančio alergiją. Tačiau net ir la -
bai stengiantis išvengti, ne visuomet
pasiseka tai padaryti. 

Atsiradus aler gijos požymiams,
siūloma vartoti na tūralias gydymo
priemones:

* Išbėrimus gydyti kalendulos ir
alijošiaus tepalais be parabenų.

* Kosulį – žoliniais lašais be dirb-
tinių dažiklių, saldiklių ar konser-
vantų.

* Egzemą ir niežulį – greito vei-
kimo natūraliais kremais be kortizo-
lio. Šie kremai yra saugūs ilgalaikiam
naudojimui.

Maisto netoleravimas

Jei jūs netoleruojate kai kurio
maisto, esate vienas iš 45 proc. žmo -
nių, kuriuos kankina panašios prob-

lemos. Maisto netoleravimas yra ne -
sugebėjimas suvirškinti tam tikro
maisto ar jo sudedamųjų dalių. At sa -
kydamas į tai, organizmas reaguoja
tam tikromis reakcijomis. Daž niau -
siai netoleruojami yra karvės pieno
produktai, grūdų gliutenas, soja, mie-
lės, cukrus. Maisto netoleravimui bū-
dingas pilvo pūtimas, dujų susikaupi-
mas, virškinimo sistemos sutrikimas.
Požymiai paprastai pasi reiškia po pu-
sės valandos pavalgius ar išgėrus, bet
kartais gali pasireikšti ir po 48 val. 

Maisto netoleravimo priežastys:
* kai kurių virškinimo fermentų

trūkumas;
* žemas skrandžio rūgštingumas;
* stresas;
* nepakankamas kiekis naudin -

gų žarnyno bakterijų (probiotikų);
* maisto gamybai skirtų priedų

(dažiklių, konservantų, skonio stip-
riklių) naudojimas;

* antibiotikų ir kai kurių vaistų
vartojimas.

Gydymas

* Fermentais: esant maisto ne to -
leravimui, siūloma vartoti fermentą
papainą, kuris randamas papajos vai-
siuose, taip pat bromelainą, kurio yra
gausiai ananasuose. Pieno netole ra -
vimui vartojamas fermentas laktozė.
Specialūs fermentai padeda virškinti
pupeles ir žirnius. Pankreatinas ge-
rina baltymų, riebalų ir angliavande -
nių virškinimą. Keleto fermentų de -
riniai yra skirti palengvinti įvairių
maisto produktų virškinimą. Pipir -
mė čių fermentų dariniai pagelbsti
virškinant pipirmėčių arbatas, any -
žius, imbierą ir kitas vaistines žole-
les.

* Probiotikais: jūs galite rasti
įvai rių probiotikų, kurie papildo bak-
terijų kiekį virškinimo sistemoje ar
su stiprina naudingų bakterijų joje
augi mą ir tuo pagerina virškinimą.
Galite pasirinkti probiotikų įvairiais
pavidalais, pvz., kapsulėmis, kram -
tomomis tabletėmis, tabletėmis ir
skysčių pavidalu. Taip pat probio -
tikus, skirtus specialioms reikmėms:
be gliuteno, be pieno ir pieno pro-
duktų, be cukraus, neperdirbtus
(raw), skirtus vartoti moterims ir vy-
rams. Specialūs probiotikai kram-
tomų tab le čių pavidalui yra skirti vai-
kams.

Būkite sveiki! 

Paruošta pagal žurnalą
,,Pass Health Foods”.  

Pagrindinis žmogaus tikslas yra
Dievas, nes Jame yra viskas,
kas svarbiausia ir ko labiausiai

reikia sielai. Atsižadėti Jo – pjauti tie-
sos šaką, ant kurios sėdime. Ieškoti ir
atrasti Jį – perkalti savo nuodėmės
pjūklą į tikėjimo skydą, kuriuo sutru-
pintume piktojo nuodingas strėles ir,
pakėlę galvas aukštyn, sakytume: „Aš
tik dėl to Jėzaus ieškojau, kad Jis man
dar negimus mane pamilo ir pašaukė
mane vardu.”   

Garsioji sūnaus palaidūno sugrį-
žimo pas savo tėvą istorija (žr. Lk 15,
1–32) jau nemažai kartų skaityta ir
girdėta, bet Gavėnios metu Bažnyčia
mums ją vėl primena, kad mes atras-
tume naujesnių įžvalgų ir pasaky-
tume, jog  „aktualumo parako jai ne-
stinga”.   

Aplink Jėzų buriasi nusidėjėliai.
Fariziejai piktindamiesi ir pavydė-
dami murma, kad Jis iš žmonių neiš-
skiria nė vieno, su visais – ir nuodė-
mės palaužtaisiais – bendrauja, juos
išklauso, pataria, moko, gydo... Natū-
ralu, kad Jėzaus palyginimas apie ne-
dorėlį jaunesnįjį sūnų yra pamoka ne
tik tiems, kurie panašūs į antrame-
čius ar trečiamečius, vis toje pačioje
gyvenimo mokyklos klasėje pasilie-
kančius, bet ir visiems, dėl kurių Jė-
zus savo gyvybės dėl mūsų nepagai-
lėjo ir atidavė ją kaip begalinę Širdies
Auką, kad mes per Jį, Dievą Tėvą, su
Šventosios Dvasios klusnumu, nuo-
lankumu bei drąsa stengtumės mylėti
ir nepatikliai neburbėti, kaip tai daro
besiožiuojantys vaikai.

Ko trūko jaunėliui sūnui tėvo na-
muose, kad jis jo meilę iškeitė į ma-
monos butaforišką spindesį? Ko trūko
Rojuje Adomui, kai jis turėjo fantas-
tišką laimę tiesiogiai bendrauti su pa-
čiu savo Kūrėju? Nieko netrūko, nes
visko buvo per akis... Bet nelemtas ne-
budrumas ir savavališkas žvilgsnio
bei minčių nukreipimas į netinkamus
dalykus (plg. Pr 3, 6–7) Ievos bei
Adomo viduje ūmai įžiebė netvarkin-
gus troškimus, kurie negrįžtamai pra-
dėjo griauti neprilygstamą pasitikė-
jimo, ramybės bei džiaugsmo santykį
su savo Viešpačiu. Jų išorinė kūniško
nuogumo gėda simbolizavo jų nuodė-
mingo atsiskyrimo nuo Dievo bei nuo
savųjų egzistencinių šaknų ontologinį
nuogumą.        

Sūnus palaidūnas, užuot pasakęs

„Tėve, atnaujink ir sustiprink mano
meilės ištikimybę tau”, ištarė savižu-
diškus žodžius: „Atiduok man pri-
klausančią palikimo dalį.” Kodėl tai
pražūtingi žodžiai? Dėl to, kad jo širdį
(panašiai kaip ir išdaviką Judą Iska-
rijotą) jau buvo užvaldžiusi šėtoniška
avantiūra: „Ištrūkęs iš tėvo namų,
taip palaidai gyvensiu, kaip tik norė-
siu, ir niekas manęs nesustabdys...”

Deja, vardan materialių dalykų ir
pramogų tuštybės tikėjimo atsisaky-
mas veda į niekur. Rašytojas Claudio
Mina rašė apie daugelį apėmusią psi-
chozę: „Viena pagrindinių žmonijos
sunkios patologijos priežasčių (pa-
kanka pagalvoti (...) apie visuotinį
vartotojiškos visuomenės susvetimė-
jimą, pornografijos trypiamą meilę,
nusikalstamumą, savižudišką griebi-
mąsi narkotikų) yra tai, kad didžioji
mūsų kultūros dalis abejingai nusi-
gręžė nuo Dievo, pasidavė kliedesiui,
kad Dievo tikrovė esą miglota ir abst-
rakti, o žmogaus visavertiškai gero-
vei reikia kai ko racionalesnio ir
konkretesnio.”  

Ačiū Dievui, kad šis jaunėlis, la-
bai greitai išeikvojęs materialius iš-
teklius, patyrė gyvenimo fiasko ir
buvo priverstas susimąstyti apie tai,
kas su juo nutiko. Kiek pasaulyje yra
nelaimingųjų, kurių sveiko mąstymo
galią yra paralyžiavęs koks nors be-
protiškai užvaldęs įgeidis? O kad būtų
jų aplinkoje žmonių, kurie, suvok-
dami reikalo rimtumą, už juos mels-
tųsi ir aukotų savuosius gyvenimo
sunkumus, tada jų likimo kreivė ga-
lėtų pasisukti 180 laipsnių kampu, nes
ypač ribinėmis ir lemtingomis žmo-
gaus egzistencijos akimirkomis Die-
vas gelbsti, nes Jam nėra neįmanomų
dalykų.

Paradoksalu, bet šiam jaunam vy-
rui sveiką nuovoką sugrąžino kiau-
lės. Kai jau imi pavydėti šiems ketur-
kojams gyvūnams suteiktos gamtos
dovanos garsiai bei nerūpestingai
čiauškant ėsti anksčių jovalą, tuomet
arba pats visiškai kapituliuoji ir
tampi besočiu gyvuliu, arba, pasiekęs
savojo sugedimo dugną, kiek dar turi
jėgų, atsispiri, iš nuodėmių duobės
aukštai šokteli, akimirksniu išvysti
liepsnojančią danguje saulę, vėl pasi-
junti atsidūręs duobės aklavietėje ir
pagaliau viduje praregi...   

Nebegalima paklydėlio sūnaus
vadinti palaidūnu, kai jis radikaliai
atsiverčia ir savo pasiryžimą keistis
įkūnija veiksmais. Jis grįžta pas savo
tėvą, trokšdamas, kad jo pasigailėtų.
Tai švenčiausias troškimas žemėje,
nes iš esmės pasikeitęs žmogus jau da-
bar tampa vertas gražiausio dangaus
džiaugsmo vainiko. Jo tėvas neleidžia
veltui laiko: vietoj užtarnautos rykš-
čių  bausmės atgailaujantį sūnų api-
pila dovanomis... Tai reali paskata vi-
siems nusidėjėliams nebijoti Dievo
Tėvo ir atvirai per išpažintį prisipa-
žinti: „Viešpatie, klydau, atleisk ir
keisk mane.” Tada dvasinis pavasaris
ateis greičiau už kalendorinį.      

Trokšdami Dievo eikime pas Jį ir
gerkime Jo artumą dykai...

Bernardinai.lt

Maisto netoleravimas ar alergija?
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ



tuojau užsnūdo. Pailsėjusi atplėšė
akis, susigaudė, kur esanti, tada tru -
putį užkando ir nekantriai laukė Matą
pamatyti. Galva buvo prigrūsta gau -
sy bės prieštaringų minčių.

Pranašas – ir geras, ir piktas. Pas -
kutiniams žada pirmumą, viską duos,
ko paprašysi – štai vargšo žmogaus
svajonės, štai pasaulio išgelbėjimas.
Ir po mirties turtingiems gali būti blo-
gai, tik varginguosius apdo vanos gė-
rybėmis ir amžina šviesa. Bet akį iš-
lupti? Net aukščiausi žydų kunigai,
apie kuriuos Zafara tiek žino, kad jie
yra, taip nereikalauja. Kitam kerš-
taujant išlupti – taip. Tik ne sau. Čia
kažkas supainiota, tas gumbakojis,
matyt, nuo skausmo su kvailiojo. Tai
blogiau, kaip už svetimoterystę būti

užmuštai akmenimis.
O gal ji nenugirdo? Gal ne akį, tik

pluoštą plaukų išsirauti? Alfiejaus
Matas išaiškins. Jau tiek laiko jis Mo-
kytoją sekioja, girdi visus jo žo džius,
tad žino daugiau už išsikvėpusį senį.
Matas, muitininkas, daug žino, todėl
jis ir sėdėdavo muitinėje.

Grįžusi prie užeigos namų trupu -
tį nusigando, nes Mato tuojau nepa -
stebėjo. Tik gerai apsižvalgiusi rado jį
pakrūmėje sėdintį ir kūrenantį ug nį.
Ant akmenų stovėjo nedidelis puodas,
liepsnelė laižė jo šonus, o viduje virė
du balandėliai. Prie savęs turėjo pasi-
dėjęs vyno molinuką ir miežinės duo-
nos kepalėlį. Aplink blaškėsi paukš -
telių plunksnos.
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312-337-1285

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
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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Zafarą nukrėtė malonus šiurpas.
Tai štai kas laukia. Paskutiniai bus
pirmi. Paskutinė Zafara, švendryno
kampininkė, bus pirma. Ar ne šitaip
reikia? Kiek ji pavargo, kiek ji prisi -
draskė raudama erškėčių krūmus, ku -
rių vietoje turtuoliai užveisė apel sinų
sodus? Už drachmas ganydavo ožius,
naktimis nešdavo vandenį, kaitroje,
kai visi išdribę pavėsiuose gulinėja,
ji braidžiodavo pašvendrėse rankio-
dama geldeles. Ir storpilvis Alfiejus
jos negailėjo, pusvelčiu sam dydamas,
kad apie muitinę išvalytų prašliaužu-
sių gyvulių paliktus ženk lus. Nėra jis
geraširdis. Juk ir šiai kelionei galėjo
įduoti daugiau sūrio ar denarą dau-
giau pridėti. Zafara buvo ir yra pa-
skutinė, bet už tai jau atnešta gera
naujiena, jau vargas ir panieka eina
prie galo.

– Kas yra tasai žmogus? – pa-
klausė ji išsidumblinusį keleivį. –
Vieni vadina Mokytoju, tu sakai, kad
jis – pranašas. Kiti pajuokia, valkata
sako.

– Niekas nežino, kas jis yra, ir
pats nesisako. Bet jis yra daug. Ste -
buklingai gydo, tai yra daug. Ir tik tei-
sybę kalba. Kaip turi būti, taip ir sako.

Nusiplūkusi Zafara paskubino
žingsnius, kad tik greičiau pamatytų
tą nuostabų žmogų. Net Matą pa -
miršo. Ką jis, Alfiejaus vaikas, reiš -
kia palyginti su Mokytoju? Jis tik
seka stebukladarį iš paskos, kaip daro
daugelis kitų.

Pakalnėn ji nusirito greitai. Gum -
bagyslis draugas atsiliko, nes jam vis
reikėdavo prisėsti ir atsikvėpti – to
žmogaus kojos buvo negeros.

O Zafarai susimaišė galva. Kai pa-
siekė nuo kalno matytus namus, iš
arti jie atrodė kaip bičių spiečiumi ap-
lipęs didelis kupstas. Žmonės ant
stogo, ant medžių šakų, užkimšę ta -
kus, užgulę sienas, langus ir duris,
žmonės ir žmonės, vis juda ir burbu-
liuoja, ko jie čia ieško, ko nori... Pa-
stoviniavo Zafara, pasižvalgė, atgavo
kvapą ir tada pasielgė taip, kaip rei-
kėjo elgtis, jei norėjo savo pareigą at-
likti. Pasilenkė, įsirėmė rankomis į
klubus, nėrė minion pro susirinkusių
pažastes, mindžiodama žmonių kojas.
Jos pastumtieji šūkavo, pyko, bet šios
akiplėšos sustabdyti negalėjo, nes ji
tarsi lydeka slydo pro nustebintą mi-
nią. Mat žinojo, kad už vargą bus at-
lyginta ir paskutinėje vietoje ne liks.
Tad elgėsi drąsiai, jausdamasi jei ne
pirmutinė, tai bent lygi su kitais.

Lyg tyčiomis viskas buvo taip su-
tvarkyta, kad atsiplūkusi prie durų ji
atsimušė tiesiai į Matą. Jis čia gal
tvarkos žiūrėjo, gal minią drausmino,
tad čiupo Zafarą už peties ir bloškė į
šalį. Tik tada jie vienas kitą atpažino.

– Ko iš Kafarnaumo čia atsibel-
dei? – kietai užpuolė Matas.

– Tavo tėvas siuntė. Liepė tau pa -
reiti namo. Ir laišką davė.

– Būk per saulėleidį prie šio na -
mo, tada kalbėsim. Dabar negaliu
trukdytis. Visi iškriks, niekas nesi-
maišys, būk čia, tada kalbėsim.

Zafara prižadėjo ir nusigrūdo ar-
čiau prie durų. Ten įsikabino į augusį
alyvmedį, ir dabar niekas nebūtų ga-
lėjęs jos iš čia atplėšti. Ji turėjo pa-
matyti Mokytoją ir išgirsti jį kalbant.
Toliau prasiskinti jau nega lėjo, nors

bandė vienaip ir kitai
Apie vidurdienį iš namo laukan

išsiveržė tirštas kamštis. Pastebėti ji
nieko negalėjo, nes visi buvo už ją
aukštesni. Girdėjo tik įvairius šū ka -
vimus, prašymus ir net kažkieno
verksmą. Tasai kamštis nuslinko link
kelio, minios spaudimas atslūgo, di -
delė žmonių dalis kriko į visas puses,
mažais būreliais rėpliojo į kalną, nuo
kurio ji buvo neseniai atžygiavusi. Za -
fara suprato, kad Mokytojas su savo
dvylika keliauja tolyn, apsuptas dide-
lio būrio smalsuolių, sekusių jį iš
abiejų kelio šonų, net besistengian čių
priekin užbėgti, dažnai įsipinan čių į
aukštas pakelės žoles ir suklum -
pančių.

Besivydama minią, ji rado sėdintį
gumbuotų kojų maldininką, su ja nuo
kalno ėjusį, dabar visiškai išsisėmusį
ir piktą. Prabėgdama Zafara pasitei-
ravo:

– Kas dabar?
– Neprisišaukiau. Niekas manęs

negirdi, artyn neprileidžia, o tasai
pra našas garsinasi – prašyk ir bus
duota. Buvau paskutinis ir esu pas -
kutinis.

– Skelbia, kad gausi, jei prašysi?
– Skelbia: prašyk ir bus duota, ieš-

kok ir rasi. Tik liepia išsilupti akį, pa-
čiam sau. Čia tai bent.

– Išsilupti akį?
– Išlupti ir numesti. Nesuprantu,

kas jis toks yra. Kalba vienaip ir ki-
taip, tai geras, tai – blogas. Bet gydo,
visi pasakoja, kas matė. Aš niekur ne-
suspėju, bet girdžiu, ką tik praeidami
šneka. Visokių pasakojimų, net galva
išsipūtė. Ir ne kiekvienas siun čia jam
gerus žodžius, kiti pyksta ir grasina.

Zafara sumišo, pažvelgė į pakal -
nės bendrakeleivį ir pasileido bėgte
vytis tolstantį šurmulį. Greiti vyrai
žygiavo greitai, o ji, nuo ankstaus ry -
to varginusi savo kojas, nepajėgė il gai
su jais laikytis. Uždususi ir pasiklau-
susi erzelio, surado patogesnę vie tą,
atsisėdo, palingavo pirmyn atgal ir

Bus daugiau.

DR. JOVITA kERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

,,DRAUGĄ” galite užsisakyti ir internete 
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„Baltijos alaus kelias” kviečia keliauti ir ragauti alaus
ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Baltijos alaus kelias” – taip pavadinta ke-
lionė, kurios metu galima aplankyti Lie-
tuvos ir Latvijos pasienyje įsikūrusias dvi

alaus daryklas, palyginti, kuris alus yra skanesnis.
Tokios kelionės, pradėtos rengti prieš kelerius me-
tus, sudomina vis daugiau turistų, nes jos nėra
brangios (kainuoja apie 40 dol.), tęsiasi vos vieną
dieną, be to, galima ne tik pamatyti, kaip gamina-
mas alus, bet ir jo paragauti.

Autobusas, išvažiavęs iš Kauno, pakeliui su-
renka turistus Vilniuje, Ukmergėje, Panevėžyje ir
maždaug po 4 valandų kelionės kerta Lietuvos
sieną, nuo kurios iki Bauskės miestelio Latvijoje –
vos apie 20 kilometrų. Tik 10,000 gyventojų turintis
miestelis – jaukus, gražiai sutvarkytas, turistus vi-
liojantis neseniai už Europos Sąjungos fondų pini-
gus atstatyta XV amžiaus pilimi. Netoli nuo mies-
telio centro – ir Bauskės alaus darykla.

Alaus darykla „Bauskės alus” įsikūrusi netoli
Mūšos ir Nemunėlio (latviai ją vadina Memele) upių
santakos. Įmonė nėra sena – ji įkurta 1981 metais.
Dabar čia verdamas penkių rūšių šviesus ir tamsus
alus, taip pat gaminama gira. Ši įmonė – vienas iš
didesnių darbdavių miestelyje, tačiau ir ji išgyvena
ne geriausius laikus.

Turistus pasitikusi įmonės darbuotoja pasa-
koja, kad žiema – blogas metas alaus gamintojams,
nes labai krenta šio gėrimo vartojimas. Tad žiemą
Bauskės alaus darykla nedirba – alus gaminamas
tik tada, jei sulaukiama užsakymo, o šiaip produk-
cijos pilni sandėliai ir jos nėra kur dėti. „Bauskės
alus” užima vos 3 proc. Latvijos rinkos ir jiems
sunku varžytis su didžiosiomis šios šalies alaus da-
ryklomis – „Aldariu”, „Lačplėša” ir kitomis.

Latviai bandė „Bauskės alų” vežti į Lietuvą ir
čia pardavinėti, bet jiems sekėsi prastai – Lietuvoje
labai stiprios vietos alaus daryklos ir įžengti į rinką
yra sudėtinga. Tad kol kas kaimynų verdamo alaus
galima paragauti tik jų šalyje. Šis alus yra gerai
įvertintas įvairiose parodose, ir apdovanojimus –
raštus bei taures – galima apžiūrėti stenduose. Nau-
jausias įvertinimas – iš praėjusių metų, kai „Lat-
viabeerfest” renginyje Bauskėje verdamam alui ati-
teko sidabro medalis.

Maždaug valandą trunkančio apsilankymo
metu galima pamatyti visą alaus gaminimą, kuris
tęsiasi kelias savaites. Čia naudojama senoji klasi-
kinė technologija, maišant tyrą vandenį iš savo grę-
žinio, grūdus, salyklą, apynius, mieles. Latviai pa-
brėžia, kad jiems svarbiausia – tradicijos. Tiesa,
žiemos ir ankstyvo pavasario mėnesiais įmonės ce-
chai tušti, o apie 50 „Bauskės alaus” darbuotojų iš-
leisti atostogų, o gamyba vėl atsinaujins, kai vis
kaitriau šildanti saulė paskatins vartotojus pirkti
daugiau alaus.

Grįžus atgal į Lietuvą ir pavažiavus dar apie 20
kilometrų, galima atsidurti Biržuose, kurie jau nuo
seno garsėja alaus gamybos tradicijomis. Iš viso
Lietuvoje yra išduota apie 90 pažymėjimų stambes-
niems ar smulkesniems alaus gamintojams, ir ne-
maža jų dalis yra Biržų krašte. Būtent Biržuose vei-
kia seniausia alaus darykla Lietuvoje, įkurta dar
1686 metais Liudvikos Karolinos Radvilaitės nuro-

dymu. Jos vietoje dabar įsikūrusi ir tradicijas tęsia
alaus darykla „Biržų alus”.

Daug metų šią alaus daryklą valdė Radvilų gi-
minė, o, jiems nusigyvenus, 1811-aisiais įmonę per-
ėmė grafų Tiškevičių šeima. Biržų krašto muzie-
juje „Sėla” yra saugoma XIX a. gaminto alaus eti-
ketė, kurioje nurodyta, kad čia gamintas „Bavarijos
alus” pačioje alaus gimtinėje Vokietijoje buvo ap-
dovanotas parodų medaliais. Senoji alaus darykla
per tuos šimtmečius buvo kelis kartus sugriauta ir
vėl atstatyta. Po Lietuvos Nepriklausomybės atga-
vimo čia buvo „Kalnapilio” alaus daryklos padali-
nys, kurį vėliau norėta uždaryti, tačiau įmonės dar-
buotojai, norėdami išsaugoti šimtametes tradicijas,
patys išpirko akcijas ir taip išsaugojo alaus daryklą.
Šiuo metu beveik visas akcijas valdo vienas fizinis
asmuo, o įmonėje dirba apie 40 žmonių, vasarą, se-
zono metu priimama dar daugiau papildomų dar-
buotojų.

Čia taip pat taikoma senoji alaus virimo tech-
nologija. Vaikštant po daryklą, galima pamatyti,
kaip alus yra brandinamas senuosiuose šaltuose ir
tamsiuose rūsiuose, kur ištisus metus palaikoma
žema temperatūra. Dabar čia naudojama oro vėsi-
nimo sistema, o senais laikais temperatūrai palai-
kyti buvo kertamas šalia esančios upės ledas ir jo
luitai išdėstomi pasieniais, kad temperatūra viduje
nekiltų. Ledas šaltoje patalpoje neištirpdavo ir va-
sarą. „Biržų alus” gaminamas ir brandinamas vi-
dutiniškai apie du mėnesius, ir tik viena rūšis, „Ju-
biliejinis” alus, – net tris mėnesius. Pastarasis ir
kainuoja brangiau – už litrą šio alaus gražiame bu-
telyje tenka sumokėti apie 20 litų (apie 7,5 dol.). Vi-
sas kitas čia verdamas alus nėra brangus – litras jo
kainuoja vidutiniškai apie 4 litus (apie 1,5 dol.).

Alus čia yra išpilstomas tik į plastikinius bute-
lius ir jo galiojimo laikas – du mėnesiai. Nuo šių
metų pradžios pagal pasikeitusį įstatymą alus Lie-
tuvoje tokiose daryklose negali būti verdamas stip-
resnis nei 7,5 laipsnio bei negali būti pilstomas į di-
desnes nei 1 litro talpas. Tokį įstatymą pernai
priėmė Lietuvos Seimas, tačiau aludariai, ypač
smulkesnieji tam nepritaria, ir gali būti, jog ši
tvarka dar keisis. 

„Biržų alus” yra neblogai žinomas Lietuvoje, jo
galima nusipirkti daugelyje šalies miestų, taip pat
šis alus yra eksportuojamas ir į Latviją, kitas šalis.
Palyginti su didžiosiomis Lietuvos alaus daryklo-
mis, ši įmonė yra išties nedidelė, tačiau neblogai ži-
noma rinkoje ir turinti savo vardą.

Pasivaikščioję po šimtmečių istoriją menančią
gamyklą, lankytojai pakviečiami paragauti kelių
čia verdamo alaus rūšių. Ragavimas vyksta visai at-
sitiktinai maždaug prieš dešimtmetį atrastame se-
noviniame rūsyje, kuris, manoma, buvo atstatytas
maždaug 1882 metais. 2004-aisiais senasis rūsys
buvo atstatytas ir dabar čia paragauti alaus kvie-
čiami lankytojai. Ragauti pradedama nuo silpniau-
sio alaus, po to ragaujama šiek tiek stipresnio. Pa-
mažu mezgasi pokalbiai, ragaujamas alus lygina-
mas su latvišku, ir daugelis sako, kad savas lietu-
viškas alus vis dėlto skanesnis, jo skonis sodresnis.

Lankytojai gali susipažinti su darykla. A. Vaškevičiaus nuotraukos„Biržų alus” turi šimtametę istoriją.

„Bauskės alus” žiemą stabdo gamybą.

Apdovanojimai.

Nukelta į 11 psl.
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Savo paties kaltės pripažinimas ska-
tina atsivertimą. Šiuo atžvilgiu at-
gaila, Susitaikinimo sakramentas yra
naujojo evangelizavimo sakramen-
tas”, – teigė jis.  Tai pareiškimas žmo-
gaus, kuriam netrūksta nei drąsos,
nei nuolankumo. Tiesa, jo nuoširdus
bendravimas neretai kiek gąsdina ki-
tus kardinolus. Kartais Dolan priki-
šamas „amerikietiškas paviršutiniš-
kumas”. Tačiau tiems, kuriems teko
skaityti kard. Dolan tekstus, jis vargu
ar gali atrodyti paviršutiniškas.

Dolan gimė 1950 m. Missouri vals-
tijoje ir buvo vyriausias penkių vaikų
šeimoje.  Dar vaikystėje jis atrado pa-
šaukimą kunigystei. Viename iš po-
kalbių jis teigia, kad neatsimena tokio
gyvenimo laikotarpio, kai nenorėjo
būti kunigu. 1976-aisiais jo svajonė iš-
sipildė, ir jis gavo kunigystės šventi-
mus. Dar po 25 metų jis buvo konsek-
ruotas vyskupu, o 2012-aisiais tapo
Milwaukee arkivyskupu. Jis su di-
džiuliu įkarščiu ėmėsi ganytojo
darbo, ir jam iš tiesų sekėsi patraukti
žmones: parapijos gausėjo, daugėjo ir
pašaukimų. 2009 m. Dolan paskirtas
New York arkivyskupu. Tai viena di-
džiausių pasaulyje arkivyskupijų, ku-
rioje gyvena beveik 3 mln. katalikų.

Kad Dolan turi popiežiaus Bene-
dikto XVI pasitikėjimą, liudija ir tai,

jog jam buvo pavesta sudėtinga apaš-
talinio vizitatoriaus misija į Airiją,
kurią krėtė pedofilijos skandalas. Ne
mažesnis pasitikėjimo ženklas – tai,
kad New York arkivyskupas buvo vie-
nas iš pirmųjų Naujosios evangeliza-
cijos skatinimo tarybos narių. Be šių
atsakingų pareigų, kard. Dolan dar-
buojasi ir Rytų bažnyčių bei Sociali-
nės komunikacijos kongregacijose.
Galbūt jos nėra tokios įtakingos, ta-
čiau tai galimybė kitiems kardino-
lams geriau pažinti amerikietį.

Kard. Dolan (beje, kardinolo ti-
tulą jis gavo tik 2012-aisiais) pastarai-
siais metais pagarsėjo kaip nuoseklus
JAV prezident Barack Obama kriti-
kas. Ypač jis kritikavo šio politiko ini-
ciatyvas, priešingas gyvybės kultūros
puoselėjimui. Svarbiausiomis kliūti-
mis, kurios gali gerokai aptirpdyti
kard. Dolan galimybes konklavoje, yra
jo prastoka italų kalba ir darbo Vati-
kane patirties trūkumas. Nepaisant
to, kad veikiausiai šiam kardinolui
teks ir toliau darbuotis ne Vatikane,
bet JAV, verta atkreipti dėmesį į tai,
jog praktiškai visi Bažnyčios gyve-
nimo komentatoriai sutaria, kad per
šią konklavą pagaliau ir JAV turi tik-
rai rimtą kandidatą.

Parengė Andrius Navickas
Bernardinai.lt

Atėjo laikas popiežiui iš 
anapus Atlanto?
Atkelta iš 2 psl.

Pasidairę po gamyklą, paragavę
čia verdamo šimtmečių tradicijas me-
nančio alaus turistai grįžta į namus,
vietos parduotuvėje lauktuvėms nu-
sipirkę dar vieną kitą butelį biržie-
tiško alaus. Nors Lietuvoje nėra tokių

alaus gėrimo tradicijų kaip Vokieti-
joje ar Čekijoje, bet lietuviškas alus
tikrai turi gerą vardą, yra atrastas pa-
saulyje ir išties mėgstamas. Į Lietuvą
atvykę turistai iš įvairiausių pasaulio
šalių, paragavę lietuviško alaus, jį gi-
ria ir netrukus išmoksta tarti „Ute-
nos” ar „Švyturio” pavdinimus.

Biržietiško alaus išpilstymo linija. 

Atkelta iš 10  psl.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

Apsilankykite ,,Draugo” internetinėje svetainėje www.draugas.org
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išimtinai finansavo Didžioji Britanija
bei Vengrija. Vieninteliai Lietuvoje
simboliškai prisidėję prie jo buvo
Druskininkų bei Palangos savivaldy-
bės, suteikusios kūrybinei grupei
vienkartinę pastogę su maitinimu.
„Kultūros ministerija, -– atspėja mano
tolimesnį klausimą Robert, – nepa-
rodė jokio susidomėjimo. Iš Vilniaus
savivaldybės, nepaisant mero Artūro
Zuoko gražių pažadų, taip pat sulau-
kėme  nulio.” 

Neišsigando

Buvo ir kitokių kliūčių kuriant
filmą. Sunkiu išbandymu tapo filma-
vimas trimis kalbomis – lietuvių,
rusų bei lenkų. Argi nebūtų buvę pa-
prasčiau anglui pasirinkti ne lietu-
višką temą ir surasti finansinės para-
mos kitur? Robert Mullan (tarsi už-
kietėjęs žemaitis!) teigia tikintis Čiur-
lioniu, net jeigu Lietuvos politikai ir
verslininkai – ne. 

„Visa ‘Laiškai Sofijai’ kūrybinė
komanda buvo iš tikrųjų nuostabi. –
džiaugiasi Mullan. – Nebuvo jokių

sunkumų kartu dirbti. Laimė nusi-
šypsojo, kad galėjome sukurti šį
filmą.” Įdomu, kad nelabai draugiška
jam aplinka režisieriaus neatbaidė –
jis ir toliau dirba Lietuvoje. Ką tik
baigė filmuoti „Sisters of  Mine”, ku-
riame pagrindinius vaidmenis atliko
Marija Korenkaitė (suvaidinusi Sofiją
Kymantaitę ,,Laiškuose Sofijai”) ir
Gediminas Storpirštis kartu su dviem
mažamečiais aktoriais – septynerių ir
devynerių metų vaikais. Filmas pasa-
koja apie lietuvius „baltaraiščius” ir
jų vaidmenį naciams vykdant holo-
kaustą Lietuvoje. 

„Laiškai Sofijai” kaip 16-to Euro-
pos Sąjungos filmų festivalio dalis
Gene Siskel centre Čikagoje bus rodo-
mas šeštadienį, kovo 16 d., 3:30  val.
p.p. ir trečiadienį, kovo 20 d., 7:45 val.
v. Trukmė – 130 minučių. Abiejose per-
žiūrose dalyvaus režisierius Robert
Mullan. Gene Siskel Film Center įsi-
kūręs Čikagos centre 164 North State
Street. Bilietus galima užsakyti tel.
(312) 846-2800. Visą ES filmų festivalio
tvarkaraštį rasite tinklalapyje
www.siskelfilmcenter.org 

Tikiu Čiurlioniu
Atkelta iš 6 psl.
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ČIKaGoJe 
IR

aPylInKĖSe

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, kovo 13 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC skai tyk lą,
kur bus rodomas filmas apie Lietuvos
karalių Mindaugą.

� Gavėnios susikaupimo vakaras Šv.
Antano bažnyčioje ketvirtadienį, kovo
14 d., 5 val. p. p. Bus klausoma iš -
pažinčių, vyks kon fe rencija ir šv. Mišių
auka. Susikaupimo vakarui vadovaus
kun. Gediminas Ker šys. Visi nuoširdžiai
kviečiami dalyvauti. Sekmadieniais po 9
val. r. lietuviškų šv. Mišių Šv. Antano
baž nyčioje (Cicero) visus kviečiame į
kavinukę pasivaišinti ir paben drauti.

�  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
kovo 16 d., šeštadienį, 10 val. r. daili -
nin kės Rasa Ibianskienė ir Asta Zimkus
padės sukurti meniškus margučius, ku -
rie papuoš šv. Velykų stalą. Tel. 773-
582-650.

� Psichologinės ir dvasinės pagalbos
drau gija kovo 17 d., sekmadienį,  kvie -
čia į meti nį susirinkimą Ziono parapijos
salėje (9000 S. Menard, Oak Lawn, IL).
Pradžia – 12:30 val. p. p. Suva žia -
vime – metinė ata skai ta, valdybos rin -
kimai, pra nešimai apie būsimus kursus
talki nan tiems paguodos telefonui,
besido min tiems krizių atvejais.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi -
jos ,,Sriubos pietūs” – sekmadienį, kovo
17 d., 12:15 val. p. p. Pasaulio lietuvių
cen t ro pokylių salėje. Pelnas bus skiria -
mas ,,Caritas” maitinimo tarnystės prog -
ra mai Lietuvoje. Prašoma iš anksto užsi -
re  gistruoti misijos raštinėje tel. 630-
257-5613. 

� Kovo 17 d., sekmadienį, Čiurlionio
ga  lerijoje, Jaunimo cen t re (5620 S. Cla   -
remont Ave., Chicago, IL 60636) vyks
Jaunimo centro narių metinis su si rin ki -
mas. Registracija prasidės 11:30 val. r.
Maloniai prašome dalyvauti.

� Kovo 17 d. Korp!Giedra ruošia po pie -
tę ,,Poezijos ir žodžio sūkury”, kuri vyks
Lie  tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lie tu -
vių centre. Pradžia – 1 val. p. p. Da ly -
vau ja Audrė Budrytė-Nakienė, Rita Ven c lo -
vienė, Vainis Aleksa, solistė Agnė Gied rai -
tytė. Bus vai šės. 

� Tradicinių tortų ir pyragų išpar da -
vimą Lietuvos Dukterų valdybos narės ruo-
šia  Verbų sekmadienį, kovo 24 d., nuo 8
val. r. iki 2 val. p. p. Kviečiame visus ap si -
lankyti. Tai puiki proga nusipirkti Šv. Ve lykų
sta lui skanių tortų, pyragų, namų dar bo
sūrių, margučių. 

� Pokalbiai su broliu Juliumi Sasnaus -
ku, OFM prie arbatos puodelio vyks ko -
vo 26 d. 7 val. v. ir kovo 27 d. 9 val. r.
Pa laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje
(14911 W. 127th St., Lemont IL).

�  Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)
Moterų gildija kviečia visus balandžio 6 d.
1 val. p. p. atvykti į muziejaus Gintaro salę
paminėti gildijos gyvavimo 45-ąsias me -
tines. Daugiau informacijos galite gauti tel.
708-788-2781 (Birutė Zalatorienė).

� Jau galima įsigyti bilietus į numa to -
mą Lietuvių Operos premjerą Gaetano
Donizetti operą ,,Meilės eliksyras” (,,The

Elixir of Love”). Spektaklis vyks ba lan -
džio 28 d. 3 val. p. p. J. Sterling Mor -
ton High School auditorijoje (2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL 60804). Bi lietai
pardavinėjami ,,Atlantic Ex press”  (2719
W. 71st St., Chicago, IL netoli ,,Sek  ly -
čios”); tel. 773-434-7919, ,,Old Vilnius
Ca fé”  (2601 75th St., Darien, IL), ,,Li -
thuanian Plaza Bakery & Deli” (9921 S.
Roberts Rd., Palos Hills, IL).

IŠ ARTI IR TOLI...

� Vito Luckaus fotografijos parodos ati -
darymas, kuriame dalyvaus Vytautas
Landsbergis, vyks ketvirtadienį, kovo 14
d., nuo 6:30 val. v. iki 8:30 val. v. Lie -
tu  vos Respublikos ambasadoje Wa -
shing ton (2622 16 St. NW Washington,
DC). Apie dalyvavimą prašoma pranešti
el. paštu: culture.us@urm.lt arba tel.
202-234-5860 (trumpasis 113).

� Lietuvos Respublikos ambasada Wa -
shington, DC kovo 14 d. 5:30 val. p. p.
maloniai kviečia į susitikimą su Na cio -
na linio muziejaus Lietuvos Didžiosios
Ku nigaikštystės valdovų rūmų direkto -
riaus pavaduotoja kultūrinei veiklai dr.
Jo lanta Karpavičiene. Ji surengs prane -
ši mą-paskaitą tema ,,Lietuvos Didžio -
sios Kunigaikštystės valdovų rūmai –
pra eitis atverta ateičiai”. Apie daly vavi -
mą prašoma pranešti el. paštu: cul ture.
us@urm.lt arba tel. 202-234-5860
(trum pasis 113).

�  Maloniai kviečiame jus kovo 16 d.,
šeštadienį, 4 val. p. p. į Lietuvos Res -
pub likos ambasadoje (2622 16th St.,
NW, Washington DC, 20009) atidaro -
mą Danguolės Stončiūtės Kuolienės gra -
fikos parodą. Apie dalyvavimą prašome
pranešti el. paštu: culture.us@urm.lt ar -
ba tel. 202-234-5860 (trumpasis
nr.113).

� JAV LB Manhattan apylinkė maloniai
kviečia visus į metinį apylinkės susibūrimą,
kuris įvyks sekmadienį, kovo 17 d., nuo 4
val. p. p. iki 8 val. v. Susivienijimo lie -
tuvių Amerikoje pa talpose (307 W. 30th
St., New York, NY 10001). Bus pateikta
2012-ųjų metų renginių ir finansinė atas -
kaita bei aptariama šių metų LB Man  ha -
ttan apy linkės veikla, rodomas fil mas
apie Lietuvių Chartą. Tu rint klau  simų pra -
šoma kreiptis į Gel miną Ži delytę el. paš -
tu: gzidelyte@ gmail.com 

� Detroit Dievo Apvaizdos parapijos
Švie timo komitetas kovo 22–24 dieno -
mis organizuoja rekolekcijas Dainavoje.
Programos ve dėjas – brolis Lukas La -
niauskas, SJ. Apie dalyvavimą prašome
pranešti Rūtai Mikulionienei el. paštu:
rutamik@yahoo. com

Renginiai Philadelphia, Pa 

Spaudos naujienos

Pakviesti Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje Lietuvos Kovo 11-osios
dienos šventėje Navy Pier dalyvavo folkloro ansamblio ,,Ratilai” dalyviai Dalia ir Darius
Mockevičiai. Šeštadienį, kovo 9 d., jie apsilankė ir Čikagos litua nistinėje mokykloje.
Atlikėjai mokinius supažindino su lietuvių liaudies instrumentais, pristatė Lietuvos tar-
minius regionus.                                                                        Laimos Apanavičienės nuotr.

Išvažiuojamoji konsulinė misija California

Išvažiuojamąją konsulinę misiją San Francisco mieste Lietuvos ge neralinio konsu-
lato New York darbuotojai rengia kovo 20 d., o Santa Monica miestelyje Los Angeles
apygardoje – kovo 22–23 dienomis. Būtina išankstinė registracija vykdoma ir papildo-
ma informacija tei kiama: generaliniame konsulate New York el. paštu ny@urm.lt ir tel.
212-354-7840, nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, kokios
konkrečios konsulinės paslaugos pageidaujate ir kada planuojate atvykti. 

Išsamesnė informacija skelbiama  generalinio konsulato New York tinklalapyje
http://ny.mfa.lt/

� Kovo 16 d. 1 val. p. p. Lietuvių na -
muose (2715 E. Allegheny Ave., Phi la -
delphia, PA 19134) vyks ,,Gintarinių
šak nų” klubo narių susitikimas. Da žy si -
me ir ridinėsime margučius. Dau giau in -
for macijos: Milliemarks@ aol. com

� Kovo 17 d., sekmadienį, Šv. An d rie -
jaus bažnyčioje (1913 Wallace St., Phi -
ladelphia, PA 19130) lietuviškai ir ang -
liškai išpažinčių klausys kun. Danielius
Staniškis. Išpažintys bus klausomos
nuo 10:15 val. r., per  10:30 val. r. šv.
Mišias ir po Mišių. 

� Kovo 17 d. pagerbsime Lietuvos

knyg nešius. Po lietuviškų šv. Mišių, 12
val. p. p. parapijos salėje bus rodomas
vai dybinis filmas apie knyg ne šių veiklą
spaudos draudimo lai kotarpiu. Prieš fil -
mą Dalia Jakienė papa sakos apie savo
senelį knygnešį Andrių Matulaitį.  

� Kovo 24 d., Verbų sekmadienį, Šv.
An  d rie jaus parapijos salėje (1913 Wa -
llace St., Phi ladelphia, PA 19130) Mer -
gelės Marijos  vargdienių seserų vienuo -
li jos seselė Ignė Marijo šiūtė iš Putnam,
CT, kalbės apie šios vienuolijos pra -
dininką, palaimintąjį arkivyskupą Jurgį
Ma tulaitį. Pernai Lie tuvoje ir išeivijoje
buvo paminėtas arki vyskupo 150-metis.

2012 m. pasirodė Amerikos lietu-
vių tautinės sąjungos (ALTS) antrasis
papildytas leidinys ,,Tautinės min ties
keliu”. Papildytą leidinį sudarė Vy-
tautas Radžius. 

Šioje knygoje nušviečiami lietu-
vių tautininkijos istoriniai bruožai,
skaitytojas ras  tau tinės sąmonės rai-
dos ir tos veiklos pradmenų Lietu voje
ir JAV apžvalgą, susipažins su šios or-

ganizacijos darbais. 
ALTS nuo pat įsisteigimo 1949

metais nuolat dalyvavo užsienio lie-
tuvių tautinėje, politinėje ir kul -
tūrinėje veikloje. Per 63 metus nu -
veikta daug darbų, o svarbiausias jos
uždavinys – puoselėti lietuvių tautinę
ir kultū rinę veiklą, dalyvauti savo
tautos laisvinimo darbuose. 

Knygos leidėjai apgailestauja,
kad šiandien tautinėje veikloje jauni-
mas dalyvauja gana vangiai. Tikė -
damasis, kad jaunoji karta vis tik įsi-
jungs į darbus, 2011 m. gruo džio 17 d.
Vilniuje įvykęs Tautininkų sąjungos
steigiamasis suvažiavimas paskelbė
apie Tautininkų sąjungos at gimimą, o
Lietuvos registrų cent ras 2012 m. va-
sario 15 d. oicialiai ją įregistravo. 

Numatomos šios knygos sutiktu-
vės. Apie vietą ir laiką spaudoje bus
paskelbta vėliau. Knygos leidėjai vi -
liasi, kad Čikagoje išleista knyga su-
domins ne tik JAV gyvenančius skai-
tytojus, bet  pasieks ir Lietuvos biblio -
tekas bei mokyklas. 

Paruošė L. A.   

,,Tautinės min ties keliu”

Vitas Luckus.


