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New York/Washington, DC (LR ambasados JAV ir
LR gen. konsulato NY info) – Sausio 27 d. paminėta
Holokausto aukų atminimo diena. 2005 m. Jungtinės
Tautos (JT) išleido rezoliuciją, kuria parinko šią datą
atminti ir pagerbti genocido aukas. Sausio 25 d. Lietuvos
Respublikos nuolatinė atstovė JT, ambasadorė Raimonda
Murmokaitė ir Lietuvos Respublikos generalinis konsu-
las New York Valdemaras Sarapinas dalyvavo oficialiame
JT Holokausto aukų pagerbime ,,Gelbėjimas Holokausto
metu: drąsa rūpintis”, skirtame pagerbti Pasaulio

Teisuolius ir ypatingai diplomatus, gelbėjusius žydus.
Renginio metu kalbą pasakęs Izraelio nuolatinis atstovas
JT Ron Prosor paminėjo ir japonų diplomatą Chiune
Sugihara, dirbusį Lietuvoje.

LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas
Pavilionis sausio 25 d. Tarptautinę Holokausto aukų
atminimo dieną paminėjo JAV Holokausto memorialinia-
me muziejuje Washington, DC. Renginio metu ambasado-
rius kartu su išsigelbėjusiais nuo Holokausto asmenimis
uždegė atminties žvakutes. 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos Ministrų kabinetas
didžiausią dėmesį šiais metais skirs ekonomikos skatini-
mui ir emigracijos klausimams, teigia premjeras
Algirdas Butkevičius, su ministrais aptaręs Vyriausybės
2013 m. veiklos svarbiausius uždavinius. Svarbiausias
dėmesys bus teikiamas ekonomikos skatinimui, darbo
vietų kūrimui, socialinės atskirties mažinimui, pasiren-
gimui pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai, švieti-
mo, mokslo, kultūros ir sveikatingumo paslaugų kokybės

gerinimui, taip pat energetikai – šis klausimas pagal
svarbą priskirtas kartu su emigracija. 

Ministras pirmininkas taip pat pažymėjo, jog apie
konkrečius sprendimo būdus kol kas nebuvo kalbama,
tačiau ministerijos yra paragintos ne tik kurti priorite-
tus, bet ir ieškoti priemonių iškylantiems klausimams
spręsti. Pasak A. Butkevičiaus, Vyriausybės iškeltais
uždaviniais vadovausis atskiros ministerijos ir pagal tai
keis strateginius 2013 m. veiklos planus.

Paminėta pal. J. Matulaičio 
gimimo dangui diena – 8 psl.

Paminėta Holokausto aukų atminimo diena 

Didžiausias dėmesys – ekonomikai ir emigracijai

Lietuva aplenkė Estiją pagal palankias sąlygas verslui
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Iš k.: LR gen. konsulas New York V. Sarapinas, LR GK Trečioji sekretorė Laura
Žiliajevaitė, Jamaikos generalinis konsulas NY Herman G. LaMont, Kipro
generalinė konsulė NY Koula Sophianou, Graikijos konsulas NY Evangelos
Kyriakopoylos.                                                                            Scott Richman nuotr.

Verslo centras ,,1000” Kaune.

Lietuva užima 37-ą vietą pagal sąlygas verslui, nurodo
naujienų agentūra „Bloomberg”, sudariusi 50-ies šalių rei-
tingą. Šiemet Lietuva aplenkė Estiją, tačiau vis dar šiek tiek
atsilieka nuo Latvijos. Tarp Baltijos valstybių Lietuva vie-
nintelė tiek pagerino sąlygas verslui, kad žengtų į priekį.
Kitos Baltijos valstybės lentelėje smuktelėjo. 2012 m. nuveik-
ti darbai leido Lietuvai pakilti iš 40-os vietos į 37-ą. Latvija
smuktelėjo iš 28 į 36-ą, Estija – iš 34 į 43-ą. Lietuvos kaimynė
Lenkija per metus pakilo dviem pozicijomis, į 20-ą vietą.

Kaip Lietuvos stiprybė nurodoma krovinių pervežimų
kaštai (72,4 proc. iš 100 galimų), tačiau mažiau materialių
išlaidų eilutėje, kuri apima korupcija, žmogaus teises, inf-
liacija, mokesčių pritaikymą ir kt. surinkta vos 54,6 proc.

Kaip ir praėjusiais metais, pirmoje lentelės vietoje liko
Honkongas. Per metus per vieną vietą pakilo JAV (2), ketu-
riomis – Japonija (3). Toliau rikiuojasi Olandija (4), Vokietija
(5), Australija ir Kanada (6–7), Singapūras (8), Danija (9) ir
Jungtinė Karalystė (10).

Lentelė sudaryta atsižvelgiant į šešis veiksnius, kiek-
vieną vertinant nuo 0 iki 100 proc., kai 100 proc. yra aukš-
čiausias įvertinimas. Atsižvelgiama į tokius dalykus kaip
ekonominė integracija, verslo sukūrimo kaštai, verslo
sąnaudos darbuotojams ir medžiagoms, logistikos kaštai,
išlaidos susijusios su nematerialiais dalykais ir vartotojų
bazė.

LR JAV ambasadorius Ž. Pavilionis.



Pasibaigė dar viena
Maldos už krikščio-
nių vienybę savaitė.

Vieniems ji buvo tik eilinė
pareiga, kitiems – papildo-
ma liturginė bei maldos
prak tika, bet yra ir tokių,
kuriems ši malda – nesume-
luoto širdies troškimo pa -
reiškimas. Tačiau ekume -
niz mas susiduria su rimto-
mis konfesinio siaurumo
problemomis, kurios nelei-
džia autentiškai atsiliepti į
krikščionių vienybės impe-
ratyvą.

Kai prabylama apie
krikščionių vienybę, pir-
moji reakcija, su kuria ten -
ka susidurti, kad tai – iliuzi-
ja, neįgyvendinamas daly-
kas. Bažnyčių ir krikš čio -
niš kų bendruomenių tiek
daug, jų doktrinos tokios
skirtingos, o jų tradicijos to -
kios svarbios, kad, rodos,
kalbėti apie kažkokį susijungimą yra paprasčiausiai na i -
vu. Todėl natūralu, kai žodis „ekumenizmas” kelia nevil-
ties bei bejėgiškumo jausmus.

Kita paplitusi nuostata – svarbiausia išlaikyti savo
konfesinę tapatybę. Tai – saugumo jausmo kalba, kai bijo-
ma prarasti kai ką esmingo, todėl nedaromi jokie žings-
niai į priekį, kurie bent kiek grėstų įprastiems mąstymo
bei elgesio modeliams. Tuomet žodis „ekumenizmas”
palieka abejingus.

Tačiau egzistuoja ir įsitikinimas, kad kitų krikščio-
nių pažiūros yra eretiškos, naujaamžiškos arba pagoniš-
kos. Šiuo atveju „dialogas” su kitos konfesijos išpažinėju
yra suvokiamas tik kaip galimybė „pertempti” netikėlį į
savo vienintelės Bažnyčios gretas. Tokiam galvojimui
žodis „ekumenizmas” kels tik susierzinimą.

Šios nuostatos yra vyraujančios tarp krikščionių, ir
tai paaiškina, kodėl ekumeninis judėjimas nūdien yra
toks inertiškas ir stagnuojantis. Juk būti „ekumenistu”
nepatogu, net šiek tiek kvailoka, nes tai reiškia, jog tiki
neįmanomais dalykais, kad į kitus nežvelgi per įtarinėji-
mų prizmę, jog esi atsikratęs konfesinio teisumo laikyse-
nos. Ir tai nėra lengva, nes reikia nuolat  pranokti save,
peržengti mąstymo ribas ir šablonus.

Tad ekumenizmas yra rizika bei iššūkis. Kitaip
tariant, ne patys maloniausi išgyvenimai, kurių žmogus
instinktyviai vengia. Todėl tik antgamtinės malonės
įkvėptas krikščionis ryžtasi rimtai priimti ekumenizmo
pareigą. Ji reiškia, kad reikia praplėsti širdį, o tai įmano-
ma tik meilės dėka. Todėl dar 1920 m. Graikijos Sta čia -
tikių Bažnyčios galva, Atėnų arkivyskupas Chrizostom
Papadopul yra pasakęs: „Deja, dogminė vienybė sunkiai
pasiekiama, tad ji neturėtų būti išankstinė sąlyga, nes
vienijimasis krikščioniškosios meilės perspektyvoje gali
išlyginti kelią į vienybę.”

Toji meilė nėra polėkis ar malonūs žodžiai, bet nuo-
latinis įdirbis ir dažnai išoriškai nevaisingas. Tikroji
meilė visada žvelgs į kito naudą, plėšys savo egoizmą,
kantriai ties tiltus tarp nesusieinančių krantų. Aki -
vaizdu, kad jos stokojama ekumeninėse pastangose, nes
apsiribojama tik mandagiomis šypsenomis ir politinio
po būdžio kalbomis.

Šios meilės ir turėtų išprašyti maldos už krikščionių
vienybę. Be jos visos apeigos, pamokslai ir renginiai yra
prėski. Ji – ta druska, kuri mūsų santykiams suteikia

skonio. Be jos ekumeniz-
mas tėra dar viena politi-
nė veikla, kurių ir taip
apstu bažnytiniame gyve-
nime.

Pabaigai – „vietoj mo -
ralo” istorija su dvigubu
dugnu. Prie Raudonosios
jūros krantų buvo įsikūręs
vienas vienuolynas, kuria-
me gyvenimas jau seniai
tekėjo nuobodžiai, buvo
bespalvis ir nykus. Ga liau -
siai vieną dieną vienuoly-
no vyresnysis ilgai ir ati-
džiai žiūrėjo į skruzdėlių
gyvenimą. Jis pamatė,
kaip išradingai jos kaupė
savo atsargas. Ir tuomet jo
liūdesys dingo. Jis susi-
kvietė vienuolius ir jiems
tarė: „Broliai, mums rei-
kia sugalvoti kažką naujo
mūsų gyvenime. Jei krikš-
čionys praras savo išra-
dingumą, pasaulis bus pa -

smerktas mirti.”
Jei ekumenizmas nebus išradingas ir kūrybingas

kaip meilė, jis mirs. O su juo ir krikščionybė atrodys ap -
gailėtinas reiškinys, išskydęs keliasdešimties tūkstančių
bažnyčių pavidaluos.

Bernardinai.lt
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Kiekvieną� kartą� sėsdama� rašyti� el.
laišką,� galiu� pasirinkti,� kaip� jį� rašyti:� su
lietuviškais� rašmenimis� ar� be� jų.� Jau
senokai� esu� nusprendusi:� jei� techninės
galimybės� leidžia,�visi� iš�mano�el.�pašto
dėžutės� išsiunčiami� laiškai� turi� būti� su
lietuviškais�rašmenimis.�Turiu�prisipažin-
ti,� jog� pradžioje� nebuvo� lengva.� Užtat
dabar� lietuvišką� laišką� parašau� per� tokį
pat� laiką�kaip� ir� laišką�be� lietuviškų� raš-
menų.� Tokį� mano� apsisprendimą� kitais
žodžiais� nusako� Bernardinai.lt� kalbina-
mas�Europos�Parlamento�narys�Algirdas
Saudargas,�besidomintis�kalbos�techno-
logijomis.�Primindamas�mums�apie�glū-
dinčias� tautines� vertybes,� jis� sako,� jog,
atėjus�naujiems� laikams,� kalba� turi� prie
jų�prisitaikyti.�Šiuo�atveju�tai�reikštų,�jog
kalba�turi�tapti�„raštinga”�ir�skaitmeninė-
je� epochoje.� Bet� dar� svarbesnė,� mano
nuomone,� yra� kita� Saudargo� išvada.
Pasak�parlamentaro,�raštinga�kalba�–�tai
ne�vien�abėcėlė,�reiškianti�kalbos�tapimą
raštinga,� tai� –� visos� kalbinės� bendruo-
menės�reikalas;�ir�ji�savo�kalba�turi�pasi-
rūpinti� taip,�kaip� ja� rūpinosi�ankstesnės
kartos.

Vyr.�red.�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis

Laiškai 

Tema: ekumenizmas šiandien

Ko skruzdės moko ekumenizmą?
TOMAS VILUCKAS

Juk būti „ekumenistu” nepatogu, net šiek tiek kvailoka, nes tai reiš-

kia, jog tiki neįmanomais dalykais, kad į kitus nežvelgi per įtarinėjimų

prizmę, jog esi atsikratęs konfesinio teisumo laikysenos. Ir tai nėra

lengva, nes reikia nuolat pranokti save, peržengti mąstymo ribas ir

šablonus.

TEISINGUMAS IR ĮSTATYMAI LIETUVOJE

Per amžius įstatymų leidimas, jų aiškinimas ir pri-
taikymas Rusijoje buvo vien jos valdovų ir jų pavaldinių
privilegija. Viešojoje erdvėje nebuvo jokių diskusijų apie
įstatymus ar jų leidimą, todėl visuomenė buvo mažai
susipažinusi su įstatymų esme. Tai ypač buvo būdinga
buvusiai So vie tų Sąjungai, kur partija leisdavo įstatymus
papuošimams, siekdama nuslėpti tikrovę, o tų įstatymų
pritaikymą pavedė KGB. 

Lietuva, iškentėjusi 50 metų sovietinės okupacijos,
yra stipriai paveikta rusiško požiūrio į įstatymus ir jų
vykdymą, kas gerai matyti dabar, atgavus Nepriklau so -
mybę. Įvykiai Garliavoje aiškiai parodė, kad didelė visuo -
menės dalis į įstatymus ir jų vyk dymą žiūri kaip į atski-
rą dalyką, ne visuomet juos liečian tį, kuriuos, iškilus rei-
kalui, galima ir reikia lengvai ir greitai keisti. Sukrėtė ir
suskaldė visuomenę iš jos dėmesio neišnykstantys Gar -
liavos įvykiai. Dalis visuomenės gal voja, kad susibūrusių
žinomų asme nų nuomonė yra svarbesnė už esa mus įsta-
tymus, nes ji yra teisingesnė ir dėl to nereikia vykdyti jai
prieštaraujančių esamų įstatymų. 

Tokia nuo monė apie įstatymus ryškiai ski riasi nuo
Vakarų kraštuose esančios praktikos, į kurią lietuviai
turėtų at si žvelgti. Vakarų  kraštuose, kur vi suo menė
dalyvauja įstatymų leidime jau šimtmečius,  nutinkantys
keis ti įvykiai yra sprendžiami pagal galiojančius įstaty-
mus. Iškilus žmonių nuomonei, kad esantys įstatymai
neatitinka susidariusių aplinkybių, tik tada bandoma
tuos įstatymus pa pildyti arba pakeisti.

Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL



Tos pačios lyties asmenų santuoka
sudaroma tarp dviejų vyrų arba
dviejų moterų, suteikiant homo -

sek sualioms poroms tokias pat teises
kaip ir heteroseksualių porų sudaryto se
santuokose. Kai kuriose šalyse sukurtas
specialus partnerystės ins titutas homo-
seksualioms poroms. 

Tos pačios lyties asmenų santuokos
ša lininkai savo nuomonę grindžia uni ver -
salia žmogaus teisių samprata, teisinės ir sociali-
nės lygybės siekiu. Priešininkų argumentai va -
dovaujasi socialinėmis tokių santuokų pasekmė-
mis, tradicijomis, politiniais ar religiniais įsitiki-
nimais. Interneto enciklopedijos ,,Vikipedija” tei-
gimu, didžiausios religinės bendruomenės – dau -
ge lis krikščionybės atšakų, islamas ir judaizmas –
jokių homoseksualių sąjungų nepripažįsta ir ne -
laimina.

2001 m. Nyderlandai tapo pirma šiuolaikine
valstybe pasaulyje, įteisinusia tos pačios lyties
asmenų santuo ką. Iki 2010 m. jas dar įteisino de -
vynios valstybės: Belgija, Ispanija, Ka nada, Pietų
Afrika, Norvegija, Šve dija, Portugalija, Islandija ir
Argen tina. Tos pačios lyties santuokas taip pat re -
gis truoja penkios JAV valstijos – Massa chu ssetts,
Connecticut, Iowa, Vermont, New Hamp shire ir
JAV sostinė Washington, DC. Pagal Lietu vos Kons -
titucijos 38 straipsnį, santuoka sudaroma laisvu
vy ro ir moters su tarimu. Lietuvos įstatymai drau -
džia tuoktis tos pačios lyties asme nims.

Tos pačios lyties santuokoms prieštarauja ir
Katalikų Bažnyčia. Pradžioje tas prieštaravimas
buvo mo ralinis, paremtas Bažnyčios auto ri tetu,
tra dicija ir mokymu. Net veng ta leistis į bet kokias
diskusijas. Su lai ku tokios taktikos atsisakyta ir
da bar galima pastebėti rimtas Baž ny čios pastan-
gas įsitraukti į racionalias diskusijas, kur palaiko-
ma taip vadinama tradicinė santuoka. Vienu tokių
pastangų pavyzdžiu yra Bradon Vogt straipsnis,
paskelbtas š. m. sau sio 13 d. katalikų savaitraštyje
OSV. 

Straipsnio autorius sako kalbė siąs apie civili-
nę metrikaciją, o ne Baž nyčios sakramentą, nors
abi sąvo kos yra giminingos. Savo aiškini muo se ar
paaiškinimuose autorius vengia religinių įtikini-
mų. Jo atsa kymai nesiremia Šventuoju Raštu ar
Dievo apreiškimu, bet yra paremti pro tavimu, filo-
sofija, biologija ir is torija. Straipsnyje pateikiami
atsakymai tik į kitos pusės iškeltus teiginius.
Atsakymuose nekalbama apie teigiamus tradici-
nių vedybų požymius. 

Vedybų supratimas išsivystė palaipsniui ir gali
toliau keistis – tei gia tos pačios lyties asmenų vedy-
bų šalininkai. Bradon Vogt atsako: isto rijos tėkmė-
je keitėsi vestuviniai pa pro čiai ir vedybų apeigos,
tačiau visą laiką į vedybas buvo žiūrima kaip į

viešą ir ilgalaikį įsipareigojimą tarp vie no vyro ir
vienos moters, kurio už duotis buvo vaikų gimdy-
mas ir jų auklėjimas. 

Tos pačios lyties asmenų vedybos yra lygybės
rei kalas. Vogt pripažįsta, kad tai – stipri emocinė
priežastis, nes visi nori lygybės ir tei singumo. Jis
primena draudimą mo terims balsuoti ir pilietinių
teisių su varžymą juodajai rasei. Autoriaus ma -
 nymu, reikia skirti lygybę nuo vienodumo. Reikia
skirti skirtingų asmenų lygybę ir tarpasmeninių
san tykių lygybę. Nevedęs vyras ir nete kėjusi mote-
ris, neatsižvelgiant į jų lytinę pakraipą, gali vestis.
Įstaty mas dėl to yra nešališkas, kaip jis yra ne -
šališkas rasės ir religijos atveju. Di džiausias skir-
tumas yra, kad tos pa čios lyties pora negali gimdy-
ti savo vaikų. Vaikams reikia skirtingų ly čių tėvų,
ir tai yra vaikų teisė. 

Kiekvienas turi teisę vesti (ištekėti) už ko tik
nori. Tačiau iš tik rųjų taip nėra. Vyras negali vesti
mažametės mergaitės ar artimos gi minaitės. Jei
vyras lygiai vienodai my li dvi moteris, jis neturi
teisės abiejų jų vesti, nors jos su tokiu sprendimu
sutiktų. Valdžios dėmesys vedyboms nėra parem-
tas tų asmenų meilės vie nas kitam įteisinimu, bet
remiasi ga li mybe, kad tokia pora susilauks vaikų.
Kadangi valdžia rūpinasi vi suo menės gerove ir jos
išlikimu, ji tokius santykius reguliuoja ve dy bo -
mis. Niekas niekam nedraudžia mylėti ką jis ar ji
nori, bet tai nereiškia, kad valstybė visus tokius
santykius formaliai įteisins vedybomis. 

Tos pačios lyties vedybos ne mūsų reikalas, tai
kam čia sielotis? Tačiau taip nėra, nes vedybos yra
visuome nės sąranga ir veikia kitus. Teisiš kai lei-
džiamos tos pačios lyties vedybos ardo tradicines
vedybas. Kai 2005 m. to kios vedybos buvo įteisintos
Ispani joje, vedybų skaičius labai nukrito. Tas pats
atsitiko Nyderlanduose. Ve dybų sąvokos praplėti-
mas sumenkina pačią vedybų sąvoką ir jos tikslus.
Tokiu atveju žmonės į vedybas rimtai nebežiūri.
Po įstatymo pakeitimo Ka nadoje, Toronto mokyk-
lų sistema įve dė pamokas, kur keliamas homosek-
sualizmas ir menkinamas heteroseksualizmas. Tė -
vams užprotestavus, mo kyklos neleido tėvams sa -
vo vaikų iš mokyklų atsiimti. Vienas Kanados vys-
kupas buvo tiriamas Pilietinių tei sių komisijos,
nes viename savo straipsnyje rašydamas apie Ka -
ta likų Bažnyčios po žiūrį į homoseksualizmą neva
pa žei dęs kitų teises. 

Tos pačios lyties vedybų sąvokos pa -
kei timas neves prie kitų pokyčių. Tos pa -
čios lyties asmenų vedybų įteisinimas
pri ves prie reikalavimų įteisinti ir dau-
giapatystę. Atitolinus vedybų sąvoką nuo
biologinių šaknų, nelieka ge ros priežas-
ties paklusti bet kokiam kitam atvejui.
Apie tai Vogt savo straips nyje nerašo, bet
aš galvoju, kad už kokių 50 metų ar grei-
čiau bus reikalaujama įteisinti meilės

ryšius tarp žmonių ir gyvulių. Jau yra buvę atve-
jų, kur teismai šuniui suteikė ju ridinio asmens
statusą ir pa tvirtino už rašytą jam palikimą.

Vaikams skirtumo nebus, nes nėra skirtumo
tarp tos pačios lyties ir skirtingos lyties tėvų. Pra -
džioje ban dy ta įrodyti, kad skirtumų nėra, bet
,,įro domoji medžiaga” nebuvo moksliškai patiki-
ma ir buvo pasiskubinta su išvadomis. Vėliausi
duo menys, pa  skelbti Texas sociologo Mark Reg -
nerus, rodo, kad daugeliu atveju vai kai, užauginti
tos pačios lyties tėvų, mokykloje buvo mažiau
pažangesni nei vaikai, gimę priešingos lyties bio -
loginių tėvų šeimoje. 

Pasipriešinimas tos pačios lyties vedyboms
remiasi baime, homofobija ir religine neapykanta.
Tokiu teiginiu norima užčiaupti tokioms vedy-
boms nepritariančiųjų burnas. Tai nera cio nalūs
užsipuolimai prieš skirtingos lyties asmenų vedy-
bų rėmėjus. Ne reikia būti kokios nors religijos iš -
pažinėju, kad prieštarautumei tos pačios lyties as -
menų vedyboms. Tarp prieštarautojų minimi So -
kra tas, Plu tarchas, Platonas, Aristotelis, Šv. To mas
Akvinietis, Kantas ir Gandhi.

Matomos pastangos yra panašios į pilietinių tei-
sių sąjūdį apie 1960 m. Tai perša mintį, kad rasė ir
lytis yra panašios sąvokos. Tačiau skirtingų ra sių
ir tos pačios lyties asmenų ve dybos nėra tolygios.
Tik pirmuoju at veju tokios poros gali susilaukti
savo vaikų. California valstijoje balsuotojams pasi-
sakius dėl tos pačios lyties asmenų vedybų, apie 70
proc. juodo sios rasės balsuotojų parėmė priešingos
lyties asmenų vedybas kaip teisėtas.

Tos pačios lyties asmenų vedybos yra neiš -
vengia mos, tad reikėtų paklusti istorijos raidai. Pa -
skutiniuose rinki muose trys JAV valstijos –
Maine, Ma ryland ir Washington – pasisakė už tra-
dicines vedybas, nors daugumos balsuotojų pro-
centas siekė tik apie 53. Iki šiol šešiose JAV vals -
tijo se turimi įstatymai nebuvo tiesiogi niu balsavi-
mu priimti, bet seimūnų ar teismų ,,primesti”. Gy -
ven tojų ap klausos rodo, kad JAV apie du trečda liai
ap klaustųjų remia tradicines ve dybas. 

Niekada savo gyvenime nemaniau, kad kada
nors teks ar reikės šia tema rašyti. Žinau, kad už
kampo ty ko ja daug kitų temų, laukiančių ma no
dėmesio, bet apie tai – kitą kartą.
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Apie tos pačios 
lyties asmenų santuoką
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prie atdarų arklidės durų garsiai žemai tiškai
ragino Amerikos ka rys, ranka rodydamas
eiti vidun. 1945-ųjų ru dens vakarą dipukų

lageryje, Vo kietijoje, buvo rodomas amerikie tiš kas
filmas. Arklidės palubėje ka bėjo pora elektros
lempų, ant sienos – di delė balta drobė, ant dėžės –
kino apa ratas, prie jo – kramtydami gu mą, mosuo-
dami rankomis kažką tarpusavy kalbėjo trys
Amerikos ka riai. Lietuviš kai kalbantis amerikie-
tis uždarė arkli dės duris ir suriko: „Tuoj rodys
krutamuosius!”

Staiga arklides pripildė ausų būgnelius
plėšian tys būgnų garsai ir trimitų klyksmas, o ant
baltos drobės atsirado vaizdas: prie upelio būrelis
indėnų vaikų taškėsi ir bėgiojo, indėnės kažką
kepė ant laužo, indė nai vyrai šnekučiavosi, rūky-
dami didelę pypkę, leisdami ją iš rankų į rankas...
Staiga iš kažkur atsiradę  baltieji skerdžiai (dar
vadinami kaubojais) užpuola indė nus. Vaikai ir

moterys, klykdami iš išgąsčio, pra dėjo bėgioti į
visas šalis, indėnai vyrai su strė lėmis bandė gintis,
o skerdžiai šaudyti. Iš kažkur pasi rodę Amerikos
raiti kareiviai tęsė indėnų žudynes. In dėnų mote-
rims ir vaikams pradėjus klykti ir verkti, verkti
pradėjo ir dipukų vaikai bei mo terys, o JAV karei-
viai, vis kramtydami gumą, rėkė mums, lietu-
viams, nesuprantama kalba. Kitą dieną ilgai buvo
kalbama, kodėl toks baisus filmas dipu kams buvo
rodomas. Vienas iš dipukų, gy venęs JAV, pasakojo,
kad ten mėgstami žiaurūs filmai su daug žudynių
ir kan ki nimų, mat jie pelningesni filmų gamin -
tojams.

Atvykus į Ameriką, buvo nuosta bu matyti ket-
verių-penkerių metų vaikus, aprengtus kariško-
mis uniformomis, su šonuose prikabintais plast-
masiniais revolveriais, rankose laikančiais žaisli-
nius šautuvus. Vaikas, eidamas gatve su mamyte,
retkarčiais pa keldavo šautuvą ir taikydavo į praei -

vį garsiai sušukęs: „Bang, bang.” Ma my tė nusišyp-
sodavo, o berniukas toliau šaudydavo. 

Jau daug de šimtmečių Amerikos filmai, TV
laidos, o paskutiniu metu – ir videožaidimai yra
vertinami pagal jų žiaurumą – kuo žiauriau žmo-
nės žudomi, tuo jie vertingesni. Šis verslas turbūt
yra pelnin giausias Amerikos verslas, gal net
pelnin gesnis už „General Motors”, „Ford” su
„Chrysler” kartu sudėjus.

Vienas protingas politikas prieš keliolika
metų bandė pasiūlyti priimti įsta tymą, draudžian-
tį tuos videožaidimus, kuriuose  garbinamos žmo-
nių žudynės. Bet Amerikos didieji kapitalistai pa -
kėlė baisų triukšmą, o Amerikos lobistai (arba po -
li tikų kyšininkai) griebėsi visų prie monių, kad
įstatymas nebūtų priimtas.

Tad ar turėtų stebinti, kad neseniai tokių vi -
deožaidimų ir filmų  paveiktas jaunuolis nužudė 22
mokyklos vaikus, 6 mokytojus ir pats save?

nuOmOnės, kOmenTaRai 

Ateikite paveizėti krutamųjų!
ALGIS VIRVYTIS



nesuprantąs, ką reiškia žodis
„nacionalistas”. To dėl, kad
jie, kaip ir Komunistų parti-
jos vadovai ir net Va ka rų
valstybių va dovai, nepajėgė
suprasti, kad roko mar šai
baigsis Tautinės giesmės
gie dojimu su trispalvėmis
mi nioje. 

Neabejoju, jog profesio-
nalūs kino kritikai turi pa -
stabų šiam G. Žickytės fil-
mui, o ir man asmeniškai
po litiku tapęs ir savimi pa -
tenkintas Leonidas Donskis
nėra itin priimtinas di -
džiau sio Lietuvos istorijoje
žaidimo ko mentatorius. Bet,
kita vertus, profesio nalūs
mu zikos kritikai grupės
„Antis” pokštautojų nieka-
da nelaikė muzikantais, o jų
dainų – muzika.

„Kaip mes žaidėme re -
vo liuciją” sukurtas ne kriti-
kams, o tiems, kurie daina-
vo „ne tau, Martynai, mėly-
nas dangus...” su viltmi, jog
dangus bus mūsų, ir tiems,
kurie iki šiol negalėjo su -
prasti, kodėl Kaušpėdas ir jo
bendražygiai tapo kultinė-

mis asmenybėmis.
G. Žickytės filmas yra savalaikis ir todėl, kad,

kaip sakė LR ambasados JAV misijos vadovo pava-
duotojas, ministras patarėjas Simonas Ša tūnas,
šiuo kruvinų revoliucijų Arti muosiuose Rytuose
ir kitur laikotarpiu reikia parodyti, jog laisvę gali-
ma iškovoti ir dainuojant bei žai džiant revoliuci-
ją. 

Žinau, jog filmo kūrėjai ieško lėšų „Kaip mes
žaidėme revoliuciją” išleisti DVD formate, tikiuo-
si, jog greitai jį savo kolekcijoje galės turėti lietu-
viai tiek šiapus, tiek ir anapus Atlanto.

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Lietuvos Respublikos JAV amba sa doje žiū-
rėdami Giedrės Žickytės fil mą „Kaip mes
žaidėme revoliuciją”, Amerikos sostinėje

dėl įvairių prie žasčių gyvenantys lietuviai neiš-
laikė ir tyliai uždainavo: „Ne tau, Marty nai, mė -
lynas dangus...” Tyliai ir lyg nedrąsiai, ne taip,
kaip dainą apie Martyno panelę ir jo svajones
gar siai plėšdavo tūkstantinės lietuvių mi nios
prieš beveik dvidešimt penkerius metus.

Kai režisierės paklausiau, kaip šis filmas
atrodo šalyse, kurioje antis tėra šventinis patie-
kalas, ir kur žmo nės už savo laisvę nekovojo jau
šimtus metų, G. Žickytė papasakojo nu tikimą
Vokietijos mieste Liubeke. „Kaip mes žaidėme
revoliuciją” buvo rodomas Šiaurės filmų festi -
va lyje. Pertraukos metu vokiškai nekalbanti G.
Žickytė mėgino užsisakyti kavos festivalio kavi-
nėje. Jai padėti pasisiū liusi moteris paklausė, iš
kur ji ki lusi. Išgirdusi, jog iš Lietuvos, mote ris
ėmė su įkarščiu pasakoti, jog
die ną prieš matė filmą, kuris ją
taip su žavėjo, jog ji net apsiver-
kė, nors sakė į filmo peržiūrą
pa tekusi atsitiktinai. Galite įsi-
vaizduoti, kaip moteris apsi -
džiau  gė, sužinojusi, jog jos nau -
jo ji pašne kovė yra to filmo auto-
rė.

G. Žickytė taip pat sakė, jog
Lie tu  voje šis filmas tapo nenuo-
bodžia istorijos pamoka tiems,
kurie apie Są jūdį, mitingus ir
„Bal tijos kelią” tik vadovėliuo-
se skaitė ar iš tėvų girdėjo.

Bet net apie Lietuvos dai -
nuo jan čią revoliuciją mažai te -
girdėjusius žiūrovus sujaudins
išraiškingi kad rai, įamžinę ma -
žos tautos muzikinę kelionę į Ne priklausomybę.
Viduti nio amžiaus vyriškis, su skirdusiomis ran-
komis taisantis prie jo suklerusio sovietinio auto-
mobilio lango priklijuotą lipduką su Vyčiu.
Pagyvenusi moteris, šluostanti ašaras skambant
tautinei giesmei. Berniukai, mėginantys paaiškin-
ti, prieš ką vyksta mi tingas – prieš ta ry bų valdžią
ar tris sutartis. Filosofas ir vienas Są jū džio pradi-
ninkų Arvydas Juozaitis, kantriai aiškinantis
nepatikliam kaimie čiui, kas vyksta ,,ant Lie -
tuvos”, ir kad tie keistai atrodantys muzikantai ne
tik groja ir dainuoja, bet ir laisvės trokšta. 

Galbūt „Baltijos kelio” ar LTSR vėliavos nulei-
dimo Seime kadrai ne kartą matyti, tačiau šiame
filme ma tytų kadrų ne tiek daug, ir net jie atrodo
kitaip, nes prieš juos yra daugybė emocionalių ir
nepakartojamų akimirkų, kurias filmo kūrėjai
išrin ko iš daugybės valandų filmuotos me džiagos.
Iš rinko ir sudėjo taip, jog gu mulas gerklėje įstrin-
ga ir ašaros aky se sužvilga ne vieną kartą. Filme
ta lentingai Algirdo Kaušpėdo ir jo bi čiu  lių kuria-
mas performansas yra ir postūmis, ir fonas Lie -
tuvą pakeitusiems įvykiams.

Tiesioginė grupės „Antis” dalyvavimo istori-
niame Lietuvos virsme liudininkė, buvusi Algirdo
Kaušpėdo žmona, žinoma architektė Audra Kauš -
pėdienė pradžioje labai taikliai pastebi, jog „An -
tis” ir kitas inteligentiškas sukilimas kilo todėl,
kad nebuvo kito pasirinkimo. „Nereikėjo rinktis,
iš kurios kolekcijos drabužius pirkti, nes nebuvo
jo kios kolekcijos; nereikėjo rinktis tarp tos išpjo-
vos ir anos išpjovos, nes nebuvo jokios iš pjovos”, –
sako A. Kaušpėdienė apie netikėtos revoliucijos iš -
takas.

Vienas bene įdomiausių „Kaip mes žaidėme
re voliuciją” įvykių yra grupės „Antis” pasirody-
mas labai po puliariame Sovietų Sąjungos Centri -
nės televizijos muzikiniame ringe. Matai, jog nė
skardžiabalsė laidos ve dėja, nė piktokas žiūrovas
nesuvokia, kas vyksta ir kur skrenda „Antis”. Ir
ne todėl, kad „Antis” dainuoja lietuviškai, o A.
Kauš pėdas rusiškai kalba su akcentu ir apsimeta
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TeLkiniai

Washington,�DC

Sunny�Hills,�FL

Šv. Kūčios JAV LB Sunny Hills apylinkėje

Kaip mes žaidėme revoliuciją… ir laimėjome

ELENA ŽEBERTAVIČIENĖ

Sunny Hills lietuviai jau daugelį metų ruošia
bendras Kūčias. Gruodžio 24 d. jos buvo
suruoštos ir atšvęstos šios apylinkės pirmi-

ninkės Ele nos Žebertavičienės namuose.
Kaip ir pridera pagal lietuviškus tradicinius

papročius, stalai buvo pa dengti
baltomis lyg sniegas staltiesė -
mis, viskas šventiškai papuošta.
Įspū  dingai atrodė nupieštos šir-
delės su lie tu viš kos trispalvės
spalvomis, ku rių viduryje –
kiek vieno atsilan kiusio vardas.
Sužibo daug žvakučių, pri me -
nančių Kūčių va ka rą įsižie bian -
čią Vakarinę Žvaigždę. Kūčių
va karienė – ne vien pasivaišini-
mas, bet ir šventa šeimos apei-
ga. Su svečiais, atvykusiais iš
gretimo Panama mies to, susi-
rinko net 45 žmonės. Mūsų vis
mažėjančiai lietuvių apylinkei –
tai daug.

Sunny Hills apylinkės pir-
mininkė pasveikino visus susi-
rinkusius, pasidžiaugė, kad dar
užteko jėgų lyg vienai šeimai
atšvęs ti mums mielą tradicinę
šventę. Per skaitytas JAV Lie tu -
vių Bendruomenės Krašto val-
dybos šventinis sveikinimas.
Pa  dėkota pa ra pijos klebonui
msgr. Francis Szczykutowicz ir
kun. Antoni už dalyvavimą šv.
Kūčių vakarienėje. Viešnia, at -

vykusi net iš Cleveland, Rita Derenčiūtė uždegė
žvakę. Prisiminėme mirusiuosius, pagerbdami
juos susikaupimo minute, nes, pasak senovės lie-
tuvių įsitikini mų, Kūčių vakarą visi – gyvi ir
mirusieji – esame kartu.

Valė Zubavičienė kaip visada iš raiškingai pas-
kaitė Kūčioms skirtas eiles. Po jos pakviesta Bronė
Nakie nė ypatingai šventiškai perskaitė D. Sta -

niškienės „Dėkoju tau, Vieš -
patie”. Maldą sukalbėjo parapi-
jos klebonas Szczy ku towicz, pa -
laimino valgius, ku rių priruoš-
ta ne mažiau dvylikos. Visiems
pritariant, užtraukė giesmę
„Svei  kas, Jėzau gi mu sis”. Po
gražios ir prasmingos maldos
pasiūlyta pasidalinti kalėdai-
čiais. Laužėme ir dalinomės,
lin kė dami vieni kitiems džiaug-
tis artėjančiomis šventėmis Ka -
lėdomis, Kris  taus atėjimo šven-
te.

Kūčių stalas laukė apkrau-
tais pas ninko tradiciniais val-
giais, ku riuos pagamino ir su -
ne šė bendruomenės moterys.
Pa  baigoje gardžiavomės prėsku -
čiais su aguonpieniu, spanguo-
lių ki sieliumi ir kompotu. Dė -
koju visoms šeimininkėms, pa -
dėj usioms suruošti puikias Kū -
čias. Laimingų Naujųjų metų!

Elena Žebertavičienė – JAV
LB Sunny Hills, FL pirmininkė.

Elena Žebertavičienė.
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Seattle,�WA

Švento Martyno vakaras

2012m. spalio 27 dieną Univer -
sity of  Washington Bal ti -

jos fondo su organizuota šv. Martyno
šventė šie met buvo įspūdingesnė nei
įprasta. Išradingai pasipuošę šventės
dalyviai iš visų Pabaltijo bendruome-
nių susi rinko paremti Baltijos studijų
programą. Ir jauni, ir vyresnieji daly-
viai linksminosi drauge. 

Jau antri metai, kai Audrius
Chmeliovas ir Artūras Floria įrengia
prekystalius ir Latvių salę paverčia
tikru turgumi. Dau gelis savanorių
įdėjo nemažai darbo puošdami pre-
kystalius, ant ku rių vėliau atsirado
daugybė kepinių ir kitų skanėstų,
alaus, vyno ir nuos tabių gėrybių iš
tolimų Pabaltijo kraš tų. Tylusis auk-
cionas pasiūlė gausų visokiausių ga -
minių – papuo šalų, siuvinių, gėrimų,
meno dirbi nių, paveikslų, koncertų
bilietų ir t. t. – pasirinkimą. Pami -
nėčiau tokius pasiūlymus kaip dviejų
savaičių viešnagė Rygoje, keturių
valandų pasiplaukiojimas Washing -
ton ežere, privatus aštuonių talentin-
gų „Mägi En semble” dainininkų kon -
cer tas – kiek vienas galėjo rasti ką
nors sau ar draugams. Vaikai taip pat
nebuvo pa miršti – apatiniame aukšte

jų laukė „Sėkmės ratas” ir vaiduok-
liški siau bo namai.

Vyriausiojo virėjo Jānis Pelēķis
hipiški drabužiai skelbė „Ne kariau -
kime, bet kopūstus raukime”. Jo va -
dovaujamas virtuvės batalionas tiekė
tradicinius raugintų kopūstų su deš -
ra ir virtomis bulvėmis patiekalus;
nepamirštas liko ir amerikietiškas
mo liūgo pyragas. Linksmai ir su iš -
mone programą vedė Caroli Leiman.
Lietuvių grupė „Linas” linksmino
svečius dainomis, jiems talkino estų
persirengėliai, kurie kėlė vakaro
dalyvių nuotaiką savo šokiais ir seno-
viniais šposais. Estų choras ir grupė
„Mägi Ensemble” dainavo dainas, o
vaikai susirinkusius stebino savo
išra din gomis kaukėmis ir kostiu-
mais, vaizduojančiais žvėris, vabz-
džius ir kitokius pasakų sutvėrimus.

Tačiau patį didžiausią įspūdį tur-
būt padarė iš anksto neskelbtas „Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band”
pasirodymas, tą vakarą pavirtęs į
„Sergeant Guntis’ Baltic Hearts Club
Band”. Nuo latiniai šv. Martyno vaka-
ro lankytojai buvo nustebę, kad
Baltijos studijų programos direkto-
rius prof. Guntis Šmidchens vietoj
tokio jam įpras to „gandro” kostiumo
vakare dėvėjo gru pės vadovo unifor-

mą. Jo pavyz džiu sekė
Irena Blekys ir Paul
Orrico. Netrukus supra-
tome to priežastį. Ro -
dydamas išskirtinius
poezijos gabumus, Gun -
tis parodijavo keletą
„Beatles” grupės dainų
ne tik ang lų kalba, bet ir
estiškai, latviškai ir lie-
tuviškai, taip sureikš-
mindamas Bal tijos stu-
dijų programą. Dainas
atliko jau paminėti uni-
formuotieji daininin-
kai, kuriems gyvai pri-

INTA WIEST

tarė studijų programos kalbos dėsty-
tojai: estų Liina-Ly Roos, latvių Kris -
tīne Motivāne ir lietuvių – Aušra
Valan čiauskienė. Dainų žodžiai buvo
rodomi ant didžiulio ekrano, tad įsi-
audrinę žiūrovai taip pat galėjo prisi-
jungti. Net ir prabėgus keletui dienų
po vakaro, mūsų ausyse vis dar skam -
ba „UW Baltijos studijos”. Šau nuolis
Guntis ir visa jo komanda!

Visą vakarą loterijos bilietus ty -
liai platino paslaptingas klou nas. Di -
dieji loterijos prizai puikavosi dide lė -
se pintinėse, prikrautose visokiausių
gėrybių iš Pabaltijo; paminėtina ir at -
skira pintinė su medumi. Laimin guo -
sius bilietus traukė tikrų tikriausias
mažytis „katinas su skrybėle”, nužen-
gęs tiesiog iš dr. Seuss knygos. 

Irenai Blekys paprašius paremti
Bal tijos studijų fondą, Rotalia Foun -
da tion paaukojo 1,000 dol.; prie jo to -
kiais pat įnašais prisijungė Lietuvių
bei Latvių Bendruomenės, estų ben-
drija paaukojo 500 dol. Aukų skaičius
augo ir pasiekė 6,000 dol. Ačiū dos-
niems aukotojams ir jų šeimoms:
Gruver, Kin deris, Morkūnas, Pelēķis-
Chris top her, Rogainis, Way-Rogainis,
Har ri son, Konsa, Krastiņš, Pelēķis ir
Sinclair. Baigus oficialiąją vakaro

dalį, dalyviai vėl šokio, šįkart – pagal
estų grupės muziką, atliekamą Liina
Teose (akordeonas) ir Ramona
Holmes (smuikas), taip pat dalyvau-
jant muzikantams iš Seattle, Van cou -
ver ir Portland.

Dar ne viskas suskaičiuota, ta -
čiau atrodo, kad bus viršyta 13,000
dol. riba. Didelė padėka skiriama Bal -
tijos fondo komitetui: Andris Rogai -
nis, Vaira Pelēķis-Christopher, Sintija
ir Zaiga Phillips, Irena Blekys, Rimas
ir Don na Mikšys, Artūras ir Tonya
Floria, Tiina Oviir, Caroli Leiman ir
Paul Raidna ir daugybei savanorių,
aukojusių savo laiką ir energiją šį
vakarą paverčiant tikra švente. Taip
pat ačiū visiems, kurie dovanojo įvai-
rius daiktus tyliajam aukcionui ir
loterijai, tiems, kurie dalyvavo var žy -
tinėse, ir visiems, kurie atvyko pa si -
džiaugti šia švente. Ypatingas ačiū
estų, latvių ir lietuvių bendruome -
nėms ir privatiems aukotojams už jų
dosnią paramą. Baltijos studijos – tai
vienintelė programa Jungtinėse Vals -
tijose, kuri siūlo mokytis visų trijų
Pa baltijo kalbų. Pradėkite ruošti kos -
tiumus kitiems metams! 

,,Tulpė Times”, 2012 m. gruodisArtūras Floria nuotraukos
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JOVITA SUKACKAITĖ

Kasinėjant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
rezidencijos teritoriją, rasta viena iš di -
džiausių Europoje kok lių kolekcijų. No rint

ją išsamiau pristatyti visuomenei, Valdovų rūmų
muziejus išleido archeologo Gintauto Racke vi -
čiaus studiją apie šiuos ra dinius.

G. Rackevičius monografijoje „Lie tuvos Di -
džiosios Kunigaikštys tės valdovų rūmai Vilniuje.
XVI a. koklinių krosnių rekonstrukcija. XVI a.
koklių katalogas” aprašo Re nesanso laikų krosnių
rekonstrukcijos ypatybes, pateikia koklių katalo -
gą. Pasak G. Rackevičiaus, tokios stu dijos leidžia
tiesiogiai prisiliesti prie materialiosios kultūros.

„Vilniuje išliko išties labai ne ma ža būtent re -
nesansinių, XVI šimtmečio koklių ir atkuriant
rūmus, rū mų eksterjerus, yra išlikusios ste buk -
 lingai XVIII a. Pranciškaus Smug levičiaus sepijos,
kurios duoda mums bendrą vaizdą apie tai, kaip
rūmai atrodė išorėje. O apie tai, kaip atrodė rūmų
vidus, rūmų interjerai, mes labai mažai ką žino-
jom. Ir vie nintelis kelias mums išsiaiškinti, būtent
nagrinėti tai, kad guli mums po kojomis”, – nesle-
pia dr. G. Racke vi čius.

Archeologiniai tyrimai atskleidė koklinių
krosnių statybą, funkciona lumą ir meninę puošy-
bą Renesanso laikotarpiu. Kokliai puošti Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės, jos val do vų ir didikų
giminių herbais, mito loginiais ir religiniais moty-

vais, siu žetais. Pagal rastus koklius atkurtos
Renesansui būdingos krosnys – jos dabar rodomos
Valdovų rūmuose.

Pasak knygos leidėjų, archeolo giniai radiniai
ir Valdovų rūmų muziejaus tyrimai gali suteikti
daugiau žinių apie Lietuvos senosios mū ro archi-
tektūros raidą. Valdovų rū mų muziejus yra išlei-
dęs knygų ir apie Lietuvos didžiosios kunigaikš-
tystės rūmų gobelenus, žaislus, didi kų portretus.
Kasinėjant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezi-
dencijos te ritoriją, rasta gausiausia Europoje kok-
lių kolekcija. Ją tyrinėjant, at s k leistas dar vienas
Renesanso kul tūros raiškos mūsų šalyje aspektas –
koklinių krosnių statyba, funkciona lumas ir meni-
nė puošyba. Anais lai kais koklinės krosnys ne tik
šildė, bet ir dabino rūmų menes. Jose buvo užslėp-
ta ir socialinė bei kultūrinė informacija. Kokliai
puošti Lietuvos Di džiosios Kunigaikštystės, jos
val dovų ir didikų giminių herbais, monog ra mo -
mis, heraldiniais ženklais, mi to loginiais ir religi-
niais motyvais, figūriniais siužetais, alegoriniais
ir floristiniais vaizdais. Lietuvos materialiojo pa -
veldo tyrimai ir jo rekonstravimas rodo, kad mūsų
šalis gy veno tuo pačiu kultūros gyvenimo rit mu
kaip ir visa Europa.

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritori-
joje 2002–2009 m. vykdy tų archeologinių tyrimų
vadovo dr. G. Rackevičiaus parengtą knygą su daro
dvi dalys. Pirmoje pateikiama mokslinė studija,
skirta Lietuvos di džiųjų kunigaikščių rūmų re ne -

san siniams XVI a. kokliams ir šioje rezidencijoje
buvusių renesansinių krosnių rekonstrukcijoms,
kurios buvo įgyvendintos atkuriant rūmus 2003
–2009 metais. Antroje knygos dalyje spausdinamas
Lietuvos didžiųjų ku ni gaikščių rūmų teritorijoje
rastų, itin gausių ir vertingų renesansinių XVI a.
koklių katalogas. Leidinys pri stato mažai žinomą
senosios Lietu vos valstybės kultūros ir meno klo -
dą, taip pat atskleidžia europinius ryšius Rene -
sanso epochoje.

Bernardinai.lt

Platonas buvo pirmasis senovės filosofų, ėmęs
gilintis į grožio ir meno esmę. Tačiau grožis rūpi ne
vien tik filosofams. Artėja pavasaris, ir visos mote -
rys suka galvas, kuo reikės ap sirengti, visos nori
būti gražios. Ne išimtis ir išeivijoje gyvenančios mo -
te rys, todėl grupė jų sumanė suruošti grožio kon-
kursą ,,Misis lietuvė Čikagoje”. Ir tai nebus tik šiaip
sau konkursas. Ant pakylos vaikščios moterys ne tik
sa vo grožį rody damos, tačiau ir pristatydamos kū -
rėjų darbus. Apie tai ir kalbamės su įmonės ,,Art -
city24” įkūrėja Diana Darbu tiene.

– Kaip kilo idėja surengti tokio pobūdžio
renginį?

– Praėjusiais metais surengus madų parodą
,,Stiliaus takeliu” ir pristačius Lietuvos kūrėjų
dar bus, kilo mintis pakviesti moteris dalyvauti
gro žio konkurse ir šio konkurso metu parodyti
Lietuvos kūrėjų darbus, kurie gali padaryti moterį
gražia. Visi žinome, kad mūsų tauta garsi ne tik
alumi, krepšiniu, gra žio mis moterimis, bet ir ne -
pap rastai talentingais, kūrybingais meno žmo nė -
mis. Veliame, mezgame, neriame, siu vame, drožia-
me... Ko tik mes nedarome? Tačiau esame drovūs
ir ne visada sugebame pristatyti, parodyti, at -

skleisti savo kūrybos vaisius. Todėl, norėdami pa -
drąsinti lietuvius kūrėjus ir organizuojame rengi-
nį „Mi sis lietuvė Čikagoje”. Šiame konkurse susi-
jungs lietuvės moters grožis su lietuvių meninin-
kų kuriamu grožiu.

– Kokia renginio vizija, kada planuojate
renginį?

Vizija, kaip jau ir minėjau, – supinti moters ir
meno grožį į vieną visumą ir tai perteikti subtiliai,
link smai. Tai – Šauniausios ponios rin kimų ir ma -
dų šou derinys. Tuo pačiu – tai parodymas, kad
tau tinis paveldas gajus ir šiomis dienomis.

Šio renginio lygio kartelę iškė lėme aukštai,
stengsimės šiek tiek pakeisti panašiuose konkur-
suose nusistovėjusias taisykles, norime pa daryti
renginį originaliu, įsimin tinu, šiltu. Galiu pami-
nėti tik tiek, kad šiuos nuotaikingus rinkimus ves
ži nomas renginių vedėjas iš Lietuvos. Šie rinkimai
bus naujas vėjas Čikagos lietuvių padangėje. Ren -
ginys vyks balandžio viduryje, tiksli data ir vieta
dar tikslinama ir bus pa skelbta vasario-kovo mė -
nesį.

– Nuo ko pradėsite organizuoti renginį, ka -
da vyks moterų atranka?

– Visų pirma norime, kad atsi lieptų moterys,
norinčios dalyvauti ir atstovauti Lietuvai Čikago-
je. Tai nebus vien įtempta kova dėl grožio, jaunys-
tės, ar karūnos. Nemažas dė mesys bus skiriamas
lietuvių meni ninkų kūrinių pristatymui, o tuos
kū rinius gražiai ir linksmai prista tys konkurse
da ly vau jančios mote rys. Nuskriaustų ir pralaimė-
jusių nebus. 

– Kur turi kreiptis moterys, norinčios  da -
lyvauti konkurse?

– Konkurse dalyvauti norinčios moterys turės
užsiregistruoti el. paš tu: diana@artcity24.com ir
užpildyti dalyvės anketą, o ,,Facebook” tinkla la  py -
je artcity24 bus galima sekti įvykius, rašyti pasta-
bas, žinutes, pastabas. Ypatingai griežtos atran kos
ne bus, dalyvauti galės visos: vienos – kaip ,,Misis
lietuvė Čikagoje” rinkimų dalyvės, kitos – kaip
mo  deliai. Lauksime ir visų norinčių parodyti ren-
ginyje savo kūrybą. 

Atskleisiu nedidelę paslaptį – kiekvienai daly-
vei dizaineris sukurs po įspūdingą rankų darbo
vakarinę suknelę.

– Kiek pamenu „Stiliaus takelio” staigme-
na buvo žymaus baleto šokėjo pasirodymas.
Kuo pla nuo jate nustebinti žiūrovą šiame rengi-
nyje?

– Manome, kad pats renginys jau yra staigme-
na – tai gėrio ir grožio junginys, kuriame staigme-
nų tikrai netrūks. Iš kitos pusės: kokia tai būtų
staigmena, jei ją atskleistume da bar?

Be to, šis renginys bus labda ringas, esame nu -
matę paremti lietuviškas mokyklas Čikagoje. 

– Kada ir kur pradėsite prekiauti bilietais?
– Vasario mėnesį pasirodys skelbimai, plaka-

tai, o kovą pradėsime pre kiauti bilietais.

– Konkursai neapsieinami be vertinimo
komisijos?

– Mūsų dalyves taip pat vertins pakviesta ver-
tinimo komisija. Tai bus nusipelnę meno žmonės,
nusimanantys apie grožį, galintys jį įvertinti.

– Ką pasakytumėte toms, ku rios galvoja
esančios 5 kilogramais sunkesnės ar 9 centi-
metrais žemesnės?

Tai mūsų vaizduotės padarinys – galvoti, kad
esame netobulos. Dažnai žmogus ir nebūdamas
gra žus traukia aplinkinius kaip magnetas. Žavi jo
vidinė švara ir harmonija su pa sauliu. Ar galima
pasakyti, kad jis ne gražus ar netobulas? Mums
kartais trūksta pasitikėjimo ir tikėjimo savimi, o
ne grožio. Nemanau, kad visos Hollywood žvaigž-
dės yra gra žuolės, o ir grožio sąvoka skirtinga.
Kiek vienas savaip gražus, svarbu surasti ir su -
prasti save, pamilti save tokį, koks esi. O jau tada
nebus gėda ir prieš kitus pasirodyti.

Tad, visas norinčias dalyvauti ,,Misis lietuvė
Čikagoje” rinkimuose, maloniai, kviečiame regist-
ruotis! Užpildykite anketą, pridėkite dvi fotonuot-
raukas ir atsiųskite el. paštu: diana@artcity24.com

Kalbino K. N.

Išleistas Valdovų rūmų koklių katalogas

Akimirka iš 2012 m. renginio ,,Stiliaus takeliu”.
Organizatorių nuotr.

Būsimos nugalėtojos karūnos maketas.

Kas taps šauniausia ponia Čikagoje?
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LieTuVOs iR PasauLiO nauJienOs

Perspėjimas dėl ES nesusikalbėjimo 

ES ir Lotynų Amerikos vadovų susitikimas 

Naujasis Čekijos prezidentas M. Zeman

Amerikiečiai protestavo prieš ginklus

Pentagonas mažina darbuotojų skaičių
Vilnius (URM info) – Sausio 25 d.

Trakų rajone atidarytas antrasis Iz -
raelio garbės konsulatas Lietuvoje.
Antruoju garbės konsulu paskirtas
ben drovės „International Display
Works” prezidentas Michail Rosican.
Konsulatą atidarė Lietuvos užsienio
reikalų viceministras Vytautas Leš -
ke vičius ir Izraelio Kneseto narys,
buvęs Izraelio užsienio reikalų mi -
nis  tras Avigdor Liberman. Pasak V.
Leškevičiaus, Izraelis yra labai svar-
bus Lietuvos partneris ir draugas Ar -
timuosiuose Rytuose, su kuriuo sėk-

mingai plėtojamas dvišalis bendra-
darbiavimas. Viceministras pa brėžė,
kad dvišalis ekonominis Lie tuvos ir
Izraelio bendradarbiavimas turi ten-
denciją augti, bei vylėsi, jog naujai
paskirtas Izraelio garbės konsulas
pa dės skatinti dvišalius ekonomi-
nius, kultūrinius ir abiejų šalių žmo-
nių santykius. Pirmasis Izraelio gar-
bės konsulatas Vilniuje atidarytas
2011 m. Lietuvoje šiuo metu iš viso
veikia 28 užsienio valstybių konsula-
tai, vadovaujami garbės konsulų.

Atidarytas Izraelio garbės konsulatas 

Pasitikėjimas žiniasklaida žemiausias per 15 m.

Praha (BNS) – Per pirmuosius
tiesioginius valstybės vadovo rinki-
mus čekai savo naujuoju prezidentu
iš sirinko proeuropietišką kairiųjų

kandidatą, buvusį premjerą Miloš
Zeman. Jis savo varžovą, aristokratą
ir konservatorių, įveikė prieš taupy-
mo priemones nukreipta programa.
68 metų stambaus sudėjimo, žilaplau-
kis M. Zeman antrajame rinkimų
rate gavo 54,8 proc. balsų, o užsienio
reikalų ministras Karel Schwar zen -
berg – 45,19 proc. balsų. Ties mukai
kalbančio M. Zeman pergale baigiasi
dešimtmetį trukęs 71 metų preziden-
to Vaclav Klaus – griežto euroskepti-
ko – valdymas. Rinkėjų aktyvumas
bu vo 60 proc. – panašiai kaip per 2010
m. visuotinius rinkimus. M. Zeman
sa ve vadina eurofederalistu, o jo
anks tesnė kairiųjų vyriausybė padė-
jo susiderėti dėl Čekijos įstojimo į
Eu ropos Sąjungą (ES) 2004 m. Jis tu -
rėtų užimti palankesnę ES atžvilgiu
poziciją.  

Vilnius (ELTA) – Vilniaus apy-
gardos administracinis teismas
(VAAT) nusprendė, kad Šalčininkų r.
savivaldybė privalo pakeisti gatvių
pavadinimų lenteles ir gatvių pavadi-
nimus nurodyti tik lietuvių kalba.
Anksčiau Vyriausybės atstovas Vil -
niaus apskrityje patikrinęs nustatė,
kad Šalčininkų rajono savivaldybės
teritorijoje greta gatvių pavadinimų
lentelių lietuvių kalba kabo ir lente-
lės rusų, lenkų kalbomis. Nesulaukęs
iš Šalčininkų rajono savivaldybės

administracijos atsakymo į pernai
rug pjūčio 20 d. savivaldybės direkto-
riui nusiųstą reikalavimą, Vyriau -
sybės atstovas kreipėsi į teismą.
VAAT įpareigojo Šalčininkų rajono
savivaldybės administracijos direk-
torių per mėnesį nuo teismo sprendi-
mo įsiteisėjimo dienos pakeisti
Valstybinės kalbos įstatymo neatitin-
kančias gatvių pavadinimų lenteles
Šalčininkų rajono savivaldybės gy -
ven vietėse. Visi gatvių pavadinimai
turi būti nurodyti tik lietuvių kalba.  

Šalčininkų raj. savivaldybė privalo
pakeisti gatvių pavadinimus 

Spręsti emigracijos klausimus
nebuvo politinės valios

Washington, DC (BNS) – Pen ta -
gone pradėta atleisti iš darbo daugu-
mą iš 46,000 laikinai ir terminuotai
įdarbintų asmenų. Gynybos mi nis te -
rijos sekretoriaus pavaduotojas Ash -
ton Carter pareiškė, kad mažinamos
išlaidos laivų ir orlaivių eks ploa ta -
cijai, nes laukiama, kad naujasis gy -
ny bos biudžetas bus apkarpytas. Jis
sakė paprašęs, jog karinės tarnybos

iki vasario 1 d. pateiktų detalius pla-
nus, kuriuose nurodytų, kaip ketina-
ma sumažinti artimiausias išlaidas
prieš numatytą nuo kovo 1 d. naują
apkarpymą 50 mlrd. dolerių. Gyny -
bos sekretoriaus pa vaduotojas per -
spė jo, kad būtina veikti nedelsiant,
nes lieka vis mažiau laiko sušvelnin-
ti šiuos apkarpymus, jeigu jie įsiga-
lios šiais metais.

Vilnius (Tiesos.lt) – Sausio 25 d.
Vilniuje, Mokslų Akademijos didžio-
joje salėje, įvykusioje Nepartinio
demokratinio judėjimo surengtoje
konferencijoje-svarstymuose „Kaip
sustabdyti masinę emigraciją?” daly-
viai svarstė susidariusios padėties
rimtumą ir galimus sprendimo bū -
dus, visuomenės ir jos organizacijų
pa sirengimą spręsti šį klausimą.
Buvęs Vidaus reikalų ministerijos
Migracijos departamento direkto-
riaus pavaduotojas Dainius Paukštė

citavo popiežiaus Benedikto XVI žo -
džius apie žmogaus teisę neemigruo-
ti. Ta teisė ginama, jei kovojama su
emigraciją skatinančiais veiksniais.
Lietuvoje emigracija sudaro 18–19
proc. visų gyventojų, o Jungtinių
Tau  tų nustatytas emigracijos vidur-
kis yra 3–4 proc. Konferencijoje pada-
ryta išvada, kad Lietuvoje per visą
ne priklausomybės laikotarpį nebuvo
politinės valios spręsti emigracijos
prob lemas.

Vilnius (BNS) – Pasitikėjimas
ži niasklaida Lietuvoje yra žemiau-
sias per 15 metų, bet šis rodiklis ati-
tinka Europos Sąjungos (ES) vidurkį,
teigia sociologas Vladas Gaidys, ko -
men tuodamas naujausios apklausos
rezultatus. Per apklausą, atliktą sau-
sio 11–20 dienomis, ži niasklaida pasi-
tiki 33 proc. respondentų, 26 proc. iš -
sakė nepasitikėjimą, kiti neturėjo
nuo monės. Šis pasitikėjimo žiniask-
laida rezultatas – mažiausias per 15
metų, kai atliekamos apklausos, nors
ir nedaug skiriasi nuo pastarųjų me -

tų duo menų. Pasak sociologo, Lietu -
vos ži nias klaida aukščiausius reitin-
gus turėjo 1999–2000 metais – tada lie -
tu viai ja pasitikėjo labiau nei bet ku -
rios kitos Europos šalies gyventojai.
Apklausos rezultatai rodo, kad iš vi -
sų institucijų Lietuvoje labiausiai
pasitikima ugniagesiais gelbėtojais –
jais pasitikėjo 90,5 proc. apklaustųjų.
Daugiau nei pusė šalies gyventojų
taip pat pasitiki Bažnyčia (56 proc.) ir
kariuomene (55 proc.). Anot V. Gai -
džio, tyrimo metu buvo apklaustas
1,031 Lietuvos gyventojas.

Washington, DC (BNS) – Sausio
26 d. Washington tūkstančiai žmonių
dalyvavo manifestacijoje ginklų apy-
vartos ribojimui remti. Akcijos da ly -
vių buvo apie tūkstantį. Ma nifes tan -
tai nešė plakatus su užrašais „Už -
drauskite šturmo ginklus”, „Mes  –
Sandy Hook”, taip pat žmonių, žuvu-
sių per šaudynes, sąrašus. Tarp akci-
jos dalyvių buvo apie 100 žmonių iš
Newtown miesto, CT, kur praė jusių
metų gruodį Adam Lanza „San dy
Hook” mokykloje nušovė 20 vaikų ir
šešis suaugusiuosius. Kaip tik ši tra -
ge dija atnaujino diskusiją dėl bū ti nu -
mo griežčiau kontroliuoti ginklų
apyvartą. 

JAV prezidentas Barack Obama
sausio 16 d. pasiūlė uždrausti šturmo
ginklus ir dėtuves, kuriose telpa dau-

giau kaip 10 šovinių, sugriežtinti
baus mes už nelegalią ginklų prekybą
ir apskritai padaryti sudėtingesnę
šau namųjų ginklų pirkimo proce -
dūrą. 

Protesto akcija.                ELTA nuotr.

Buenos Aires (ELTA) – Stra te -
ginio bendradarbiavimo plėtros per-
spektyvos aptartos Lotynų Ame rikos
ir Europos Sąjungos (ES) vadovų su -
sitikime. Jis įvyko sausio 26 d. Čilės
sos tinėje Santjage. Vadovų susitiki-
me dalyvavo daugiau nei 40-ties Lo -
tynų Amerikos ir Europos valstybių
vadovai. Atidarydamas aukš čiausio
ly gio susitikimą, Čilės prezidentas
Se bastian Pinera išreiškė viltį, kad
Europos santykiai su Lo tynų Ame -

rikos ir Karibų jūros regiono šalimis
įžengs į naują etapą ir daugiau bus
pa brėžiama ne pagalba, o strateginis
bendradarbiavimas, rinkos atvėri-
mas bei integracija.  S. Pinera atkrei-
pė dėmesį, jog būtina dėti visas pa -
stangas, kad XXI amžius taptų Loty -
nų Amerikos ir Karibų jūros baseino
regiono era. Neseniai įkurta Lotynų
Amerikos ir Karibų jūros regiono ša -
lių bendrija (CELAC) sujungė 33 vals-
tybes.

Briuselis (BNS) – Europos Par -
lamento pirmininkas perspėjo, kad
vasarį vyksiančiame Europos Sąjun -
gos (ES) viršūnių susitikime gali ne -
pavykti susitarti dėl trilijono eurų
biu džeto septynerių metų laikotar-
piui. Vokietijos socialistas Martin
Schulz sakė, jog 27 ES šalių pozicijos
smarkiai skiriasi, artėjant deryboms
vasario 7–8 dienomis. Pasak jo, jeigu
naujas mėginimas susitarti dėl biu -

džeto    2014–             2020 m. žlugs, Europos
Sąjungai gali tekti verstis su meti -
niais biudžetais. Pagal šią atsarginę
sis temą, kuri, anot kritikų, kelia pa -
vojų ilgalaikių projektų įgyven dini -
mui, ES metiniai biudžetai au to ma -
tiš kai atnaujinami 12 mėnesių, per-
skaičiuojant sumas pagal infliacijos
rodiklius. Europos Par lamentas gali
užkirsti kelią šalių vadovų susitari-
mui, jeigu jį pavyktų priimti.

Vytautas Leškevičius (k.) ir Avigdor Liberman. URM nuotr.

Miloš Zeman.                              ELTA nuotr.
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3 Eilinis sekmadienis

Tikrosios�jėgos
PAL. JURGIS MATULAITIS

Iš laiško kun. J. Totoraičiui, 1913 m. balandžio 11 d.

Baisus yra šis pasaulis ir jo dvasia. Ne be reikalo Kristus jį prakeikė ir
liepė jo saugotis, bijotis ir jo neapkęsti: mundus in maligno positus.
Kol neprisivilioja žmogaus, neįtraukia į savo sūkurį, kažin kokias

gėrybes jam rodo ir siūlo, aukso kalnus žada, o suviliojęs, pasigavęs, suėda,
sunaikina, ir paskui meta šalin kaip supuvusį obuolį, arba iščiulpęs visas
sultis, išspiauja kaip lupyną.

Visai kitaip Kristus su mumis daro. Jis aiškiai sako ir rodo, kas čia ant
žemės laukia. Liepė savęs išsižadėti, imti kryžių ant savo pečių, sunykti,
kaip grūdas kritęs į dirvą, viską apleisti, o už tai žada šimteriopai tiek ir
dar dangaus karalystę. Ir ištesa Kristus ką žada. Nors žmogui ir tenka
paskui Kristų einant daug vargti ir dirbti, bet užtai visokių malonių, paguo-
dų, linksmybės ir ramybės jis čia turi, o amžinumoje dangus jo laukia.

Vanitas vanitatis et omnia vanitas praeter amare Deum et ei soli servire.
Ta pati mintis man smeigte smeigiasi į galvą, kai skaitau, ką rašai apie
manomus į kapitulą kandidatus. Tiesa, labai būtų gera ir gražu, kad į tokias
garbingas vietas patektų tikrai geri, to verti žmonės; visai kunigijai būtų
gražus pavyzdys ir didelė atspirtis. Bet kad taip nėra, man regis, vis dėlto
nereikia per daug nusiminti nei taip labai aimanuoti. Yra tai, Brolau, dide-
nybės, kaip toji Šv. Rašto statula, molinėmis kojomis, kad ir auksu bei sidab-
ru iš viršaus papuošta: veikiai subyra.

šVenTadienis

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Marijampolėje paskutinįjį sau -
sio sekmadienį paminėtos
pa laimintojo arkivyskupo

Jurgio Matulaičio (1871–1927) meti-
nės, surengtas liturginis minėjimas jo
gimimo dangui dienos proga. 1927-ųjų
sausio 27-ąją Matulaitis mi rė Kaune.

Šis tradicinis renginys, kurio
me tu surengta ir šeštoji palaimintojo

Jurgio Matulaičio draugijos konfe-
rencija, tapo viena iš svarbių Ti kė ji -
mo metų dalių. Popiežius Benediktas
XVI tikėjimo metus paskelbė nuo
2012 metų spalio 11-osios, kai buvo
mi nimos Antrojo Vatikano susirinki-
mo pradžios penkiasdešimtosios me -
tinės ir 20 metų sukaktis nuo naujojo
katalikų bažnyčios katekizmo išleidi-
mo. Popiežiaus sprendimu šie Tikė ji -
mo metai baigsis 2013-ųjų lapkričio

24-ąją, Kristaus iškilmės
dieną.   

Lietuvos vyskupai Ti -
kėjimo me tų proga nuošir-
džiai kviečia Lietu vos
žmo nes atnaujinti ir pagi-
linti Švč. Sakramento ado-
racijos praktiką. Nuo pat
šių metų pradžios kiekvie-
ną dieną kurioje nors Lie -
tuvos bažnyčioje vyksta
nuolatinė 24 valandų ar
nuo ryto iki vakaro besitę-
sianti Švč. Sakramento
adoracija. Pir mą sias tris
sausio savaites ji vyko
Kau  no mieste, o šiuo metu
– Vilkaviškio vyskupijoje,
kur tęsis iki vasario 8-
osios. Per visus metus ir
per visas Lie tuvos vysku-
pijas susidarys tarsi nenu-
trūkstama maldos grandi-
nė, kurios tikslas – sušil-
dyti mūsų Tėvy nėje tikėji-
mą į Viešpatį. Tai ypatinga
malda, kai žmogus asme-
niškai kalba Viešpačiui, o
Viešpats meilingai prakal-
bina žmogų. 

Iškilmės prasidėjo Ma -
ri jampolės dramos teatre,
kur, skambant palaiminto-
jo draugijos giesmės žo -
džiams, iškilmingai buvo
įneš ta draugijos vėliava.
Malda iš visos Lietuvos,
taip pat Lenkijos Punsko

Ar einame įsikibę į Viešpaties ranką?
Paminėta palaimintojo J. Matulaičio gimimo dangui diena

miesto, susirinkusius tikinčiuosius
pa sveikino Vil kaviškio vyskupas
emeritas Juozas Že maitis. Prisi mi -
nus, kad draugijos įkūrimo sumany-
tojai buvo marijonų vienuolijos at -
stovai bei Mergelės Marijos Nekal -
tojo prasidėjimo vargdienių seserų
kongregacija (ją 1918 m. įkūrė palai-
mintasis J. Matulaitis), buvo išklau-
syti vienuolių sveikinimai. 

Marijonų provincijos vyresnysis
kunigas Vytautas Brilius pabrėžė,
kad bažnyčia ir kaskart atranda kaž -
ką naujo, ir tuo pačiu tarytum vi sai
nesikeičia. Jis kvietė pasauliečius
ar timiau bendradarbiauti ir ben-
drauti su bažnyčia, surasti būdų,
kaip pajausti Dievo buvimą. Tuos bū -
dus buvo atradęs ir palaimintasis
Ma tulaitis. „Palaimintasis visada bu -
vo labai arti paprastų, eilinių žmonių
jų kasdienybėje, jų paprastuose dar-
buose, jų šeimose. Tas dvasinis artu-
mas buvo ir yra labai svarbus”, –
sakė marijonų vyresnysis.

Pilnutėlė teatro salė labai dėme-
singai išklausė daugiau kaip valandą
trukusios Apaštališkojo nuncijaus
arkivyskupo Luigi Bonazzi kateche-
zės, kuri buvo skirta Tikėjimo me -
tams. Ilgai ir įkvėptai nuncijus kal-
bėjo apie tikėjimą, apie jo reikšmę
kas dieniniame gyvenime, apie tai,
kaip tikėjimą suprato palaimintasis
Jurgis Matulaitis ir kokią reikšmę
jam teikia popiežius Benediktas XVI.

Lietuviškai pasisveikinęs, o vė -
liau itališkai labai ekspresyviai kal-
bėjęs nuncijus pirmiausia sakė, kad
palaimintojo žvilgsnis jį lydi kiekvie-
ną dieną – Vatikano apaštališkoje
nun ciatūroje Vilniuje esančioje kop-
lyčioje kabo palaimintojo portretas,
padarytas iš gintaro. Šis portretas
buvo padovanotas popiežiui Jonui
Pauliui II, kai jis prieš dvidešimt
metų, 1993-ųjų rugsėjį, lankė Lietuvą.
„Popiežius labai džiaugėsi šia dova-
na ir sakė, kad geriausia vieta jai bū -
tų būtent Vatikano nunciatūroje Vil -
niuje, taip šis portretas čia ir liko. O
aš nuolat sutinku palaimintojo
žvilgs nį, iš kurios pusės į jį bežiūrė-
čiau – akys visada nukreiptos į mane.
Jis lydi mane, aš kalbuosi su juo,
tariuosi, kai popiežius parenka nau-

jus vyskupus Lietuvai, o taip pat Lat -
vijai ir Estijai, nes Vilniuje atstovau-
ju ir tų šalių katalikams. Visi pasi -
rin kimai iki šiol buvo geri”, – kalbė-
jo arkivyskupas.

Apaštališkasis nuncijus ragino
nuolat visame kame ieškoti Dievo,
jausti jo buvimą ir tada, kai viskas
yra gerai, ir užklupus sunkumams.
Linkėdamas tvirto ir gyvo tikėjimo,
jis pasakojo, kad kas rytą pabudęs
pasisveikina su Jėzumi, jaučia jo bu -
vimą. Jis prisiminė žydų kilmės filo -
sofės, į katalikų tikėjimą atsivertu-
sios vienuolės karmelitės Editos
Štein, kuri žuvo Auschwitz koncent-
racijos stovykloje 1942 metais žo -
džius, kuriuos ji dažnai kartodavo
įvairiuose miestuose ir renginiuose
skaitydama paskaitas – „per gyveni-
mą turi eiti įsikibęs į Viešpaties
ranką”. Taip jau sutapo, kad sausio
27-ąją yra minimos ir šio koncentra-
cijos lagerio, kur žuvo apie 1,5 mln.
žmonių, išlaisvinimo metinės. „Bū -
tent šiais popiežiaus Benedikto XVI

paskelbtais Tikėjimo me -
tais kiekvienas turime pa -
galvoti ir suvokti, ar eina-
me įsikibę į Viešpaties ran -
ką. Tas, kas tiki, niekuomet
nėra vienišas”, – pabrėžė
Apaštališkasis nuncijus.

Po iškilmių teatre litur-
ginio mi nėjimo dalyviai
mel  dėsi Švento ark angelo
Mykolo bazilikoje esančioje
palaimintojo Jurgio Matu -
lai čio koplyčioje, bazilikoje
buvo aukojamos šv. Mišios.
Po pietų buvo kalbama apie
palaimintojo Jurgio Matu -
laičio draugijos darbus ir
šventes, išklausyti marijo-
nų brolio iš Argentinos Gie -
driaus Bakūno, daugiau
kaip prieš pusmetį atvyku-
sio į Lietuvą studijuoti Vil -
niaus šv. Juozapo kunigų
seminarijoje liudijimai,
taip pat kitų draugijos na -
rių pasakojimai. Su rengta
ir meninė programa „Dėko -
ju tau, Dieve”, o liturginį
minėjimą užbaigė baigia-
moji malda. 

Apaštališkojo nuncijaus Luigi Bonazzi katechezė.

Tikėjimo metų plakatas.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos vėliava.
A. Vaškevičiaus nuotraukos



gimnazijų olimpiada, buvo nuspręsta
parodyti ir „Subatos vakarėlį”, tik jau
rei kėjo mokytoją Smalį pakeisti. Na,
ir ta garbė teko man, gal ir ne vi sai
smarkiam. Kitas pakeitimas buvo
Aukščiausio į Likimą, kurį Kupstas
primiršo ir dainavo „Matyt, paskyrė
taip Aukščiausias, kad vargt pasauly
reiks vienam.” Tik kartodamas jis
prisiminė Likimą... Nežinojome, ar
dėl to į sekantį olimpiados ratą ne -
pakliuvome, ar komisijai geriau
skam bėjo sovietinė „Tu plati, šalie
mana”. Gal dėl to buvo Sibiran išvež-

tas muzikos mokytojas Čiulada, o
Smalys spėjo ant savo žirgo išjoti.

Gražios pynės dainos man įstrigo
atmintin. Ne kartą jas dainavau per
pasilinksminimus, pobūvius. Daina -
vau ir Vokietijoje, o 1948 m. kovo 28 d.,
Velykų antrą dieną, iškėliau sce non.
Gražias lietuviško kiemo su klėtele ir
berželiu dekoracijas sukūrė Fer -
dinando, muzikos palyda – forte -
pijonu – rūpinosi Arminas. 
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300
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SIŪLO DARBĄ
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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 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

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

MITYBININKĖ

DR. VILIJA R. KERELYTė
6420�West�127th�St.�Suite�106

Palos�Heights,�IL�60463
708-239-0909; 

nutritionow6420@att.net
Valandos:�

pirm.–ketv.�10�val.�r.�– 4�val.�p.�p.

Kultūrinė veikla 
Gross Hesepe DP stovykloje 

1946–1948 m.
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PRANAS ZARANKA

Režisavo P. Zaranka, sufleravo
mo kytoja G. Dambrauskienė, techni -
ne dalimi rūpinosi vedėjas H. Stasas,
dekoracijos ir butaforija – I. Ferdi -
nan do, rūbus siuvo ir pritaikė moky-
tojos ir mamos. Premjera įvyko 1947
m. gruodžio 25 d. Labai puikiai katino
vaidmenį atliko ketvirto skyriaus
mokinys G. Jakniūnas. Jis įtikinamai
imitavo katino judesius, buvo vi so
veiksmo judintojas, centras. Geri
buvo naivusis Jonelis (V. Karaška),
Karalius (V. Kavalčiukas) ir Karalaitė
(G. Grabašaitė). Vaidino 24 trečio ir
ket virto skyriaus mokiniai. „Dramb -
lį” sukūrė suaugę vyrai. Nors spek-
taklis pavyko, daugiau jo nestačiau.
Neradau tokio Katino kaip Jak niū -
nas, kurį, jau studentą, suti kau Bos -
ton po devynerių metų. Nepa žinau.
Jis prisistatė: „Aš – Batuotas kati-
nas.” 

„Batuotą katiną’’ su keliomis pje -
sėmis ir montažais 2003 m. buvau nu -
siuntęs knygos „Lietuvių egzodo vai -
kų ir jaunimo literatūra” redaktoriui
dr. Vincui Aurylai. Dėkodamas už at -
siųs tas pjeseles jis rašė laiške: „Atsi -
rado galimybė į knygą įdėti Jū sų
parengtą montažą – žodžių ir dai nų
py nę ‘Laisvės kovų aidai’ ir vieną
veiksmą iš ‘Kalėdų karalaitė’ arba
‘Ba tuoto katino’.

Man patiko ir ‘Kalėdos kirtymė-
ly’, bet antologijai trūksta pjesių iš
Vokietijos laikotarpio. Norėčiau iš -
girsti Jūsų nuomonę dėl pjesių at -
rankos.” Atrinkau „Kalėdos kirtymė-
ly”. Kai knygą įsigijau, parašiau pa -
dėkos laišką ir gavau labai mielą dvie-
jų puslapių atsakymą.

,,Svetimos plunksnos”

1948 m. sausio 25 d. Gross Hesepe
lietuvių stovyklos vaidybos mėgėjų
kuopelė pastatė V. Adomėno 3-jų

veiks  mų komediją „Svetimos plunks -
nos”. Režisavo A. Arminas, dekoraci-
jos – I. Ferdinando. Vaidino: Agotą – I.
Rindzevičienė, Paulę – D. Pyragiūtė,
Anicetą – A. Arminas, Praną – P. Za -
ran ka, Juozą – S. Kaunas, Teklą – V.
Butkienė. Kazimierą – St. Noreika.
Komedijos turinio nebepamenu, o
anais laikais atsimindavau ne tik
savo, bet ir kitų vaidmenis...

,,Teta iš Amerikos”

1947-tais ar 1948-tais metais pasta-
čiau man nežinomo autoriaus ko -
mediją „Teta iš Amerikos”. Girdėjau,
kad tą komediją Lietuvoje dar vadino
„Karolio teta”. Aš dar mokytojauda -
mas Skiemonyse, 1944 metais vaidi -
nau Karolio draugą Lukošių, kuriam
tenka užsidėti suknelę ir vaidinti
advokato Karolio žmoną. Mat vien -
gun  gis Karolis Amerikoje gyve nan -
čiai tetai laiškais buvo primelavęs
apie savo šeimą, o teta ėmė ir atvažia-
vo. Daug netikėtumų ir laimingų ne -
susipratimų. 

Komediją atkūriau iš atminties,
ją režisavau ir vaidinau Lukošių.
Matyt, nedaug talkos turėjau, kad ne -
turiu nei programos, nei nuotraukų.
Tik pamenu, kad visiems buvo gana
linksma. Menu, kad Karolį vaidino S.
Kaunas, senį Rickų – T. Serapinas.

„Subatos vakarėlį”

1941 m. vasario mėnesį Utenos
gim nazijos mokytojai Vincas Čiulada
ir Vaclovas Smalys pastatė 28-ių liau -
dies dainų melodijų, 48-ių posmų py -
nę, kurią dainuoja Duktė (Kaz laus -
kaitė), Motina – (?), Tėvas (J. Ša poka)
ir du Berneliai. Vienas smar kesnis,
kitas – lyriškesnis. Smarkųjį vaidino
pats mokytojas Smalys, lėtąjį –
Kupstas. Kai pavasarį buvo paskelbta

„Subatos vakarėlį” natos ir „autoriai” .

Bus daugiau.

Ieškome�vedusios�poros,�kuri�gyven-
tų� ir� pri�žiūrėtų� Ateitininkų� namus,
Le�mont�IL.�Turėti�rekomendaciją�ir�le�-
galų�statusą.�

Tel. 630-257-8087
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Saldus ar rūgštus?

Dažnas mūsų žino, kad genia -
lu mas paprastai slypi pa -
prastume. Dėl to mes, lietu-

viai, pirkdami vyną, kartais klau-
siame: „Vy nas – saldus ar rūgš -
tus?” Seniau, išgirdusi tokį klau  si -
mą, išpūsdavau akis ir ilgai nesu-
gebėdavau rasti protingo atsaky-
mo, nes niekur pasaulyje ne buvau
girdėjusi apie tokį vyno skirstymą.
Paskui pa mąsčiusi priėjau išva-
dos, kad gal lie tuviai ir teisingai
surado trumpiau sią ir paprasčiau-
sią kelią rūšiuoti vynus. Tiesa, ir
vartojame dažniausia juos papras-
tai: tie, kurie mėgsta saldžius de -
sertinius vynus, geria juos ir su žu -
vimi, ir su kugeliu bei kopūstais, ir
su kepsniu, ir su desertu, o tie, ku -
rie pirmenybę atiduoda „rūgš -
 tiems” vynams, at siduria painiuo-
se vy no kultūros labirintuose...

Neišlavintas mažo vaiko go -
mu  rys paprastai žino ir mėgsta
saldumą, todėl į jo košeles bei ar -
batėles deda me cukraus. Au gan -
čio žmogaus go mu rys lavinasi ir
pamažu pradeda pa mėgti ir kitus
skonius bei jų atspal vius – rūgštu-
mą, sūrumą, kartumą... Tačiau
kar tais vienas kitas iš mūsų ir to -
liau lieka prisirišęs tik prie pir -
ma pradžio pojūčio – saldumo. 

Mūsų plebėjai policininkai

Vynadariai iki šiol nesutaria, ar vyną galima
vadinti alkoholiu. Šian dien dažnas mūsų vyną
geria ne dėl linksmumo, o todėl, kad jis vis labiau
tampa mūsų valgymo kultūros dalimi. Europos
mokslininkai taip pat teigia, kad saikingas raudo-
no vyno vartojimas turi teigiamą poveikį mū sų
kūnui – mažina žalingą rūkymo poveikį, apsaugo
nuo širdies krauja gyslių ligų, skatina kraują kre-
šėti, ap saugo nuo kraujagyslių kalkėjimo, regu -
liuo ja tolygų kraujospūdį, kuris dėl suvartoto
maisto yra linkęs padi dėti, mažina riziką, kad
inks tuose su sidarys akmenys ar susirgsime Alzei -
merio liga. 

Deja, policija tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje ne
itin suvokia mūsų vyno gėrimo kultūros lygį ar
mūsų po traukį būti sveikiems, todėl į vyną žiū  ri
kaip į alkoholį, bausdama mus kuo griežčiausio-
mis bausmėmis. Kas   met į Italijos Červeterio vyno
novello šventę gausiai besiren kan čius lankytojus
prie vyninės var tų stabdo policininkas, įspėja, kad
po ke lių vyno taurių iš vyninės iš va žiuo ti bus sun-
kiau negu įvažiuoti. Vyno išgėrę žmonės sėda į
automo bilius ir išvažiuoja taip, kaip atvažiavo. Už
vyninės vartų stovintys poli cininkai taip pat drau-
giškai pamojuoja iš va žiuojantiems, kaip mojavo
atvažiuojantiems. Ir jokių „dui”! Gal dėl mūsų ple-
bėjiškų policininkų ne se niai Bal tijos šalyse atlikti
tyrimai parodė, kad apie vyną estai nusimano
geriausiai, o lietuviai – prasčiausiai. Iš kitos pusės
italai savo vyno šventėje, kur gali nemokamai ger -
ti vyno kiek nori, išgeria po 1–2 tau-
res ir išvažiuoja. Įdomu, ar rastų var-
tus išvažiuoti mūsų lietuvaičiai, jei
galė tų gerti vyno kiek nori ir dar ne -
mo kamai? Daug lietuvių prisipažįs-
ta, kad daž  nai vyno vertinimo pa -
grindas jiems yra vyno kaina, al -
koholio kie kis. Mažai kas galėjo įvar-
dyti mėgstamo vyno rūšis. 

Kas yra vynas?

Vynas – tai fermentuotos rau -
donųjų arba baltųjų vynuogių sultys.
Kad ir kaip gali skambėti keistai, bal-
tas vynas gali būti padarytas iš rau -
donųjų vynuogių.

Kiekvienų metų vynuogių koky-
bė būna ki tokia ir dėl klimato, ir dėl
vyndarių darbo, todėl tos pačios
rūšies vynas gali būti ypatingai ge -
ras vie nais me tais ir kiek prastesnis
kitais, todėl pagal reikalavimus ant

vyno butelio turi būti įrašyti me tai (vintage). 
Vy nas dažniausia raugiamas ąžuolinėse stati-

nėse. Kiekvienais metais visos statinės, visi ruo-
šiamieji indai turėtų būti visiškai nauji, naudoja-
mi vienin telį kartą, po to viskas išmetama. Pran -
cūzai sako, kad jei būtų naudojami tie patys indai
ir kitais metais, tai jau nebūtų tikras tų metų vy -
nas, nes jis perimintų dalį praeitų metų vyno sko-
nio.

Vynų kokybė priklauso ne tik nuo jo išlaiky-
mo, vynuogių rūšies, bet ir nuo to, kur jos buvo
išaugintos, koks buvo oras. Jei per daug lietaus ar
rudenį per mažai saulės, tų metų vynuogės paga-
mina mažai cukraus, vynas esti nesaldus, arba jis
maišomas su kitų vynuogių vynu.

Apie vynus parašyta daugiau kny gų, negu
vyrai yra prirašę apie moteris, todėl net nesiruo-
šiu rašyti ilgų pamokslų apie vynus ar jų vartoji-
mą, nes kiek žmonių, tiek skirtingų skonių. Tačiau
grįžkime prie „saldžių” ir „rūgščių” vynų. 

Pagal gamybos būdą bei sudėtį vy nuogių
vynai skirstomi į paprastus (sausus, pusiau sau-
sus, pusiau saldžius), spirituotus (stiprius – por t -
veinas, cheresas, madera bei desertinius – muska-
tai, tokajus, kagoras), aromatizuotus (stiprūs ver -
mu tai, de sertiniai) bei putojančius (šampa nai).

Kokį vyną gerti?

Kai tenka rinktis, vynų gausybė ir įvairovė
pritrenkia kiekvieną kar tą. Tik patyrę vynų žino-
vai gali susigaudyti ir išsirinkti tinkamą iš tos
gausybės, kuri mums prieinama.

Svarbiausia taisyklė parenkant vynus: prie

tamsios mėsos (jau tienos, lauki-
nių žvėrių ir paukščių, avienos,
kalakutienos, raudonos žuvies)
patie kiami raudoni vynai, o prie
šviesios mėsos (veršienos, baltos
žuvies, vištienos) – baltas vynas.
Tačiau vis dažniau net patys griež-
čiausi gurmanai jau pradeda
sutikti, kad galime gerti tą vyną,
kuris patinka, ir net įman t riuose
restoranuose jau niekas į tave
kreivai nešnairuoja, jei prie
žuvies pa tiekalo pasirenki mėgs-
tamą raudo ną vyną.

Dar vienas svarbus dalykas,
pa tie kiant vyną, yro jo temperatū-
ra. Kiekvienas vynas turi būti
tokios tem peratūros, kurioje ge -
riau siai atsiskleistų jo savybės.
Raudonas vynas dažniausiai pa -
tiekiamas kambario temperatū-
ros, nors man asme niškai labiau
patinka, kada jis yra šiek tiek vė -
sesnis. Yra tokių kvapnių raudo-
nųjų vynų, kuriuos geriau at -
kimšti viena valanda anksčiau,
kad prieš nešant į stalą galėtų „pa -
kvė puoti”. Vynas sugeria deguonį,
kuris jį „pasendina”, suteikdamas
daugiau aromato. Baltieji vynai
yra būtinai atšaldo mi, ypač šam-
panas. Tačiau į šal dik lį dėti nerei -
kė tų, nes taip vynas netenka savo
aromato.

Jei į stalą patiekiami keleto
rūšių vynai, tuomet pirmiausia geriami silp nesni,
po to stipresni (pradžioje balti, po jų raudoni)
vynai. Galiau siai, dažnai po sočių pietų, geriami
de sertiniai (saldūs) vynai. 

Jo prakilnybė raudonasis vynas

Raudoni vynai gaminami iš rau donų vynuo-
gių veislių ir paprastai Europoje įvardijami arba
pagal vy nuo gių veislę (Pinot, Chardonnay, Mer lot),
arba pagaminimo vietovę (Bor deaux, Rioja, Chi -
anti). Neeuropietiški vynai dažniau įvardijami pa -
gal vynuogių rūšį, tačiau vis labiau plinta ir žymė-
jimas pagal vietovę (Napa Valley, Barossa Valley,
Willamette Valley, Cafayate ir pan). Dau geliu atve-
jų vietovės pavadi nimą galima naudoti tik tada,
kai vy nas pagaminamas laikantis tai vie to  vei vals-
tybės nustatytos tvarkos. Dėl to daugelis vietovių
įvardijimų (Bor deaux, Rioja, Mosel, Chi anti) reiš-
kia ne tik geografinę vyno pagaminimo vietovę,
bet ir to vyno stilių. Šie vals tybės regla men tuo -
jami pavadinimai vadinami apeliacija. Kai kurių
mai šytų vynų pavadinimai yra registruo ti prekės
ženklai (Meritage).

Vynas spalvą įgauna fermentacijos proceso
me tu, sultyse palikus uogų sėklas ir odeles. Iš ode-
lės išsi skiria taninas, cheminis junginys, nuo ku -
rio priklauso vyno tekstūra ir rūgštumas, aitru-
mas. 

Puikių raudonų vynų gaminama visame pa -
saulyje, bet jei norite pažinti rūšis, kurios ir yra
kil mingo vyno tradicijų atskaitos taškas, turite
pra dėti nuo prancūziškų vynų, nes dau gelį jų pava-
dinimų šiandien vynda riai naudoja visame pasau-

lyje. Štai keli jų, dažniausia mū sų
vartojami.

Cabernet Sauvignon: Be jokių
abejonių tai – raudonų vynų kara-
lius. Šis vynas gaminamas vi sa  me
pasaulyje, skirtingo klimato ir dirvo-
žemio regionuose, tačiau „šei  mos
bruožai” visuomet leng vai atpa žįs -
tami. Jaunas vynas pasižymi dide liu
taninų kiekiu, todėl yra aitrokas. Dėl
tų pačių taninų cabernet sauvig non
gali būti ilgai brandinamas, kol įgyja
švelnesnę tekstūrą, sudėtingesnį sko -
nį, daugiau elegancijos, grakštumo.
Vyndariai taiko įvairius metodus,
stengdamiesi pažaboti šio vyno aštrų
rūgštumą ir tokiu būdu įtikti jauno
stipraus vyno mėgėjams. Beje, šian-
dien puikūs ca bernet vynai ga mi -
nami California valstijoje, Napa slė-
nyje. 

Merlot: Nors vynas gerokai pri-

Saldus vynas –
su kopūstais!?

Todd Colemans nuotr.
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mena cabernet, jis žymiai švelnesnis,
pasižymi saldžiais vaisių atspal viais,
puikiai tinka nuraminti agre sy vų ca -
bernet sauvignon rūgštumą. Išties
puikūs merlot gaminami JAV Wash -
ington ir California valstijose. Ame -
ri kietiškas vynas dažnai pastip ri na -
mas ca bernet sauvignon vynu, taigi jį
būtina kurį laiką „raminti” rūsyje. 

Pinot Noir: Šio vyno my lėtojų
dažnai sutrumpintai vadinamas tie -
siog pino. Tai vienas geriausių pa -
sau lyje kilmingų raudonųjų vynų,
tačiau jo pagaminama žymiai ma -
žiau, todėl jis santykinai brangus.
Pinot noir gaminamas iš įnoringų
vynuogių, kurioms reikia retų klima -
to ir dirvožemio sąlygų. Klasikinis
pinot noir yra lygus, šilko tekstūros,
minkštai išreikšto vidutinio stipru-
mo raudonas vynas. 

Sangiovese: Labai svarbi vynuo -
gių rūšis, naudojama gaminti itališ -
ką chianti, taip pat „Vino Nobile di
Montepulciano” ir „Brunello di Mon -
 talcino”. Visi šie vynai būdingi Šiau-
rės Vakarų Ita lijai, Toskanos re -
gionui. Sangiovese gana rūgštūs,
agre syvokos taninų pusiausvyros
vynai. Neseniai ši vyno rūšis pradėta
gaminti Amerikoje.

Syrah: Ši rūšis naudojama ga -
minti puikius Šiaurinio Ronos slėnio
vynus. Ronos syrah maišoma su dar
dešimčia kitų vynuogių rūšių. Syrah
pasižymi labai sudėtingais ir išskir-
tiniais skonių ir kvapų deriniais. Sy -
rah stiprumas išreikštas sub tiliau,
švelniau nei daugumoje kitų raudo-
nų vynų, tekstūra švelni, elastinga,
tani nų davinys primena jaunus
agresy vius cabernet sauvignon.

Shiraz: Gaminamas iš tos pačios
vynuogių rū šies kaip ir syrah. Šiuo
vardu vadinamas Aus tra lijos ir pietų
Afrikos gamintojų vynas. Shiraz
savo savybėmis gerokai skiriasi nuo
pran cūziško syrah, todėl visiškai
pagrįstai gali vadintis kitu vardu.
Re mian tis legenda, Shiraz buvo seno-
vės Per sijos miestelis, kuriame buvo

išvesta vynuogių rūšis. Žinovai su -
tar tinai gi ria Australijos gamintojus,
ta čiau California gyventojai, savo vy -
nuogynuose šią rūšį įveisę, neseniai
jau pagamino dėmesio vertų vy nų.

Zinfandel: Tai išskirtinai Cali -
for nia valstijos vynas. Daugumos ten
auginamų kilmingų vynuogių veis-
lių raida kruopščiai aprašyta, tuo
tarpu zin fandel kilmė nežinoma.
Šioms vy nuogėms puikiai tinka Cali -
fornia gam tinės sąlygos. Taninų ly -
gis išlai kytame zinfandel būna vidu-
tiniškas, teks tūra lygi. Amerikietiš -
ko ąžuolo statinės vynui suteikia ko -
koso riešuto, prancūziško ąžuolo –
va nilės at spalvį. Stiprus šios rūšies
vynas ga minamas iš pernokusių
vynuogių ir pasižymi vidutiniu arba
dideliu tani nų kiekiu. Vėlyvo der-
liaus zinfandel primena porto vynus,
gali būti stip resnis nei 16 proc. alko-
holio.

Maišyti vynai: Maišytais vadina-
mi tie vynai, kurių sudėtyje yra ke lių
veislių vynuogių sultys. Šiai katego-
rijai priklauso Bordo, Burgundijos ir
Ronos slėnio, taip pat daugelis Ca -
lifornia vynuogynų vynų. Kartais
eti ketėje bus nurodomi rūšinės vyno
sudedamosios dalys. Jei vyno kilmės
šalis – Australija arba Washington
vals tija, bus nu rodoma procentinė
su dėtis.

Vynuogių sulčių maišymas sie -
kiant išgauti naujas vyno savybes,
sie kia žilą senovę. Pagal tradiciją,
bū  tent prancūzai pirmieji suprato,
kad, su maišius ir subrandinus dviejų
rūšių vynuogių sultis, galima gauti
kažką daugiau nei tų dviejų rūšių
savybių sumą. Per pastaruosius du
dešimtmečius vyndariai, tenkindami
rinkoje vyraujantį naujovių poreikį,
„išrado” ne vieną puikų derinį.

Paruošė 
Angelė Kavakienė

A † A
JANINAI PILECKAS

mirus, nuoširdžiai užjaučiame JONĄ PLATAKĮ, jo
šeimą ir artimuosius.

Amerikos lietuvių teatras „Viltis”

Visos mūsų maldos kasdieninės:
– Viešpatie, duok tėviškės dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.

B.  Brazdžionis

Buvusiai mokyklos mokytojai

A † A
ZINAIDAI KATILIŠKIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuo -
jau tą poetės anūkams MARIUI ir ERIKUI BERNER,
giminėms ir jų artimiesiems.

Lemonto Maironio lituanistinė mokykla

A † A
Dr. ANTANUI LIPSKIUI

žemišką kelionę užbaigus, brangią draugę ALDONĄ,
jos dukrelę IRENĄ, brolį LEONIDĄ RAGĄ bei visus
šeimos artimuosius, netekties liūdesio išgyvenimuo -
se nuoširdžiai užjaučiame.

Rimgailė Zotovienė, Andrea ir Rūta

Gyvenimas lyg paukštis
Tik palingavo ant šakos
Ir nulėkė...

A † A
VYTAUTAS PETRAS BINDOKAS

Mūsų mylimas vyras, tėtė, senelis ir prosenelis iškeliavo pas
Viešpatį 2013 metų sausio 25 d., sulaukęs 93 metų.

Gimė Lietuvoje, Šilgalių kaime, Slavikų valsčiuje, Šakių ap -
skri tyje. Nuo 1949 metų gyveno Chicago, Illinois.

Skaudžią netektį giliai išgyvena žmona Danutė, sūnūs Algir -
das, Vytas, Paulius bei jų mylimieji; du anūkai ir vienas pro -
anūkas. Ketvirtasis sūnus Antanas mirė 2012 m. kovo 11 d.

A. a. Vytautas bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 31 d. nuo 9
val. r. iki 10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje
10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a.  Vytautas
bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
VYTAUTUI PETRUI BINDOKUI

išėjus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai
DANUTEI, buvusiai ilgametei „Draugo” vyr. redak to -
rei, jų sūnums bei šeimos nariams ir artimiesiems.

Telydi Jus visus dvasios stiprybė.

„Draugo” leidėjų taryba ir
Draugo fondo taryba

A † A
Dr.  ANTANAS LIPSKIS

Netekome iškilaus žemaičio, poeto, tapytojo, meni -
ninko savo pašaukimui tarnavusio iki paskutinės mi -
nutės. Likome su jo išlaikyta, jautria, žmogaus gilų
pažinimą liudijančia, neblėstantį talentą spindu liuo -
jančia kūryba.

Nuoširdžiai užjaučiame dailininko Antano Lips -
kio artimuosius ir visus jo talento gerbėjus.

Žemaičių dailės muziejaus kolektyvas

Plungė, Lietuva

Vytautas J. Žemaitis, gyvenantis North Riverside, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo laikraščio leidybos išlaidoms sumažin-
ti 60 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už paramą.

Ona Zukas Norkus, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.
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ČikaGOJe 
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aPyLinkėse

Kviečiame dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventėje Navy Pier

LR�generalinis�konsulatas�Čikagoje�bendradarbiaudamas�su�Čikagos�laisvalaikio�ir
pramogų� centru� Navy� Pier� rengia� Lietuvos� nepriklausomybės� atkūrimo� šventę
„Celebrate Lithuanian Independence”.�Renginys�vyks�kovo 10 d.,�sekmadienį,�nuo�12
val.�p.�p.�iki�5�val.�p.�p.�Navy�Pier�centro�„Crystal�Gardens”�salėje.�Šventės�metu�numato-
mi� meno� kolektyvų� pasirodymai,� bus� sudarytos� sąlygos� verslininkų,� menininkų� bei
organizacijų�atstovų�dalyvavimui.

Norinčius�pristatyti�savo�kūrinius,�veiklą�ar�pardavinėti�lietuviškas�prekes�renginio
metu,�o�taip�pat�norinčius�tapti�šventės�rėmėjais�ar�kitaip�prie�jos�prisidėti�maloniai�pra-
šome�apie� tai� pranešti� generalinio� konsulato�darbuotojai�Agnei�Vertelkaitei� el.� paštu
agne.vertelkaite@urm.lt arba�telefonu�312-397-0382,�tr.�nr.�204.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Birželio� 16–19� d.� Talino� universitete,� Estija,� vyks� 10-oji� Baltų studijų
Europoje konferencija ,,kultūros, krizės ir susivienijimas baltiškame pa -
saulyje”.� Pranešimų� laukiama� šiose�mokslo� srityse:� istorija� ir� atmintis;� lin�g�-
vistika;� kultūrinės� ir� biografinės� studijos;� medija,� filmų� studijos� ir� komuni�-
kacijos;�sociologija,�jaunimo�studijos�ir�lyties�studijos;�politikos�studijos,�tarp-
tautiniai� santykiai,� teisė� ir� ekonomika� bei� aplinkos� apsauga� ir� geografija.
Pranešimų�santraukos�turi�būti�pateiktos�iki�vasario�1�d.�el.�adresu:�balticstu-
dies2013@tlu.ee.� Apie� dalyvavimą� konferencijoje� bus� pranešta� kovo� 1� d.
Registracija�vyks�nuo�kovo�1�d.�iki�birželio�1�d.�

Daugiau informacijos gausite� kreipdamiesi� į� Kerli� Kangro� ir� Ramona
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� Gerb. skaitytojai, Lietuvių išeivijos
in s titutas (Daukanto 25, Kaunas, LT
3000, Lithuania) būtų labai dėkingas
skai tytojui, kuris šiai mokslo įstaigai pa -
do vanotų metinę ,,Draugo” prenume ra -
tą”. 

� T. Daukanto jūrų šaulių kuopa vasa -
rio 2 d. 7 val. v. kviečia į Šv. Valentino
meilės ir draugystės vakarą, kuris vyks
Pasaulio lietuvių centro Lietuvių fondo
salėje (14911 127th St., Lemont, IL).
Lau kiami visi. Kartu švęskime jubi liejus,
gimtadienius. Nuotai kin ga muzika, do -
vanos, šokiai ir žaidimai neleis liūdėti.
Vaišinsitės namuose gamintu maistu.
Veiks baras. 

� Vasario 3 d., sekmadienį, PLC di -
džiojoje salėje, bus skaitomas or ga ni za -
cijos ,,Vaiko vartai į mokslą” metinis
veiklos pranešimas, vyks savanorių pri -
statymas, bus rodomas filmas iš naujai
įsteigto centro Šateikiuose atidarymo.
Pra džia 12:30 val. p. p. Daugiau infor -
ma cijos el. paštu: vvm@childga te.org.

� Vasario 9 d., sekmadienį, 6 val. v.
,,Alatėja” kviečia švęsti Valentino dieną
Jaunimo centro kavinėje. Vakaro tema –
,,Čigoniš kos aistros pagauti... arba tabo-
ras žengia į dangų”. Kaina – 35 dol.
Vietas užsisakyti prašoma tel. 708-205-
8742 iki vasario 3 d. 

� Vasario 9 d., šeštadienį, 6:30  val. v.
PLC, R. Riš kus salėje, Lemont, vyks Pa-
saulio lietuvių centro 25-mečio ju bi lie -
jinis pokylis ,,Mardi Gras”. Apie daly va -
vimą prašoma pranešti tel. 630-272-
1252 (Linda Rugie nienė) arba tel. 630-
257-0153 (Žibutė Pranckevičienė). Kai -
na – 70 dol. asme niui. Gros broliai Šva-
bai ir ,,Jazz Jazz”.

� Lietuvos Nepriklausomybės pas kel -
bimo minėjimas vyks sekmadienį vasa -
rio 10 d., 1 val. p. p. Jaunimo centro di -
džiojoje salėje (5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636).  Meninę programą
atliks Lietuvių operos choras. Visus ma -
loniai kviečia Amerikos lietuvių taryba
(ALT) ir ją sudarančios organizacijos.

� Šv. Valentino, vasario 14 d., vakarą,
sužadėtiniai ir sutuoktiniai kvie čiami da -
lyvauti Palaimintojo J. Matulai čio misi -
jos šv. Mišiose ir apeigose, ku riose pa -
tvir tins savo vedybinę priesaiką, pasi da -
lins įspūdžiais ir pabendraus prie vaišių
stalo. Mišios prasideda 7 val. v. Ren gi -
niui vado vauja Tomas Mackevi čius.

� Vasario 16 d., šeštadienį, 11:30 val.
r., Waukegan-Lake County apylinkės Ne -
priklausomybės dienos minėjimas. Tel.
pasiteirauti: 847-855-5294.

� JAV LB Cicero apylinkės Vasario 16-
osios minėjimas vyks parapijos kavi nu -
kėje vasario 17 d., sekmadienį, po 9
val. r. lie tuviškų šv. Mišių Šv. Antano
baž    ny čioje. Bus meninė programa ir vai-
šės.

� Vasario 17 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. JAV LB Lemont apylinkė kviečia į Va -
sario 16-osios minėjimą, kuris vyks PLC
Lietuvių fon do salėje. Išgirsime Le mont
miestelio mero ir Cook County va dovų
pasisakymus, dalyvaus LR ge ne ralinis
kon sulas Čikagoje Marijus Gu dy nas.
Bus meninė programa, pasi vai šinsime
sal  dumy nais, pa bendrausime. Kviečia -

me gausiai dalyvauti.

� Kovo 17 d. Korp!Giedra ruošia trijų
šatrijiečių – poetų minėjimą: Vinco My -
kolaičio-Putino, Salomėjos Nėries ir Šat-
rijos Raganos. Minėjimo, kuris vyks Lie -
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lie tuvių
centre, pradžia – 12:30 val. p. p. Bus
vai šės. Visus maloniai kviečiame.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Pianistė Vilija Naujokaitienė daly -
vaus jungtiniame dėstytojų koncerte
,,Lucy Moses School Faculty In Concert”
trečiadienį, sausio 30 d., 7 val. v.  Kon -
cer tas vyks Merkin Concert Hall, 129W
67th St, New York, NY 10023.

� Sausio 31 d., ketvirtadienį, 7:30 val.
v. Salmagundi Club (47 Fifth Ave., New
York, NY 10003) vyks lietuvės pianistės
Agnės Radzevičiūtės koncertas. Koncer -
tas nemokamas.

� Kviečiame New York lietuvius da -
lyvauti naujame pasaulio lietuvių ren -
ginyje – bėgime ,,Už blaivią Lietuvą”.
Ren  kamės vasario 2 d., šeš tadienį, 11
val. r. Brooklyn, prie Coney Island ka ru -
selių. Važiuoti N,D,F,Q metro iki pas -
kutinės stotelės. Bėgimai vyks kiek vieno
mė nesio pirmą šeštadienį. Regis traciją
vyk  do Genovaitė Meškėlienė el. paš tu:
genesartai@yahoo.com arba tel. 917-
399-1730.  

� Romo Dambrausko koncertas vyks
va  sario 9 d., šeštadienį, 7 val. v. Li thua -
nian Catholic Community Center (6 Da -
vis Ave., Kearny, NJ 07032). Tel. pasi -
tei rauti: 732- 998-3913 (Eglė) ir 732-
317-9195 (Laurynas).

� JAV LB Detroit apylinkė šeštadienį,
va sario 16 d., 7 val. v. Dievo Apvaizdos
parapijos svetainėje Vasario 16-osios
pro ga ruošia susitikimą su ,,Draugo” vyr.
redaktore dr. Dalia Cidzikaite. Ji kalbės
tema ,,Jei ne parapija ir ne Bend ruo me -
nė, tai kas?” Pokalbyje bus kalbama
apie  išeivijos jaunuomenę, tad ta pačia
pro ga bus  pagerbti visi buvę  LB ,,Ži bu -
rio” lituanistinės mokyklos vedė jai, uo -
liai prisidėję prie jaunimo lietuviško auk-
lėjimo.  Po programos – linksmava karis.
JAV LB Detroit apylinkės valdyba (pirm.
Aleksas Mitrius) ma loniai kviečia visus
gausiai daly vauti. 

� Vasario 22 d. 7 val. v. Čikagos Lietu -
vių me no ansamblio ,,Dainava” kon cer -
tas Lietu vos valstybės atkūrimo die nai
paminėti vyks Mandarin Oriental vieš -
butyje (1330 Ma ryland Ave., SW, Wa -
shington, DC). 

� Vasario 23 d., šeštadienį, 7 val. v.
Lat vių namuose (402 Hurley Ave., Ro c -
k ville, MD) koncertuos meno an sam  blis
,,Dainava” (Čikaga). 

� Sekmadienį, vasario 24 d., Phila del -
phia ruošiamas Lietuvos Nepriklau so -
my  bės šventės minėjimas. Daugiau
infor macijos apie šventės programą bus
paskelbta vėliau.

� Priimami stu den tų ir neseniai bai gu -
sių studijas jau nuolių prašymai 2013
m. vasaros sta žuo tėms Lietuvoje. Anke -
tas rasite tink la lapyje www.lit hua nian -
internsips.com/ main 

spaudos naujienos

Virgis Kaveckas ir moterų klubas ,,Alatėja” sausio 26 d. suregė puikią  poezijos ir
muzikos šven  tę bei Virgio Kavecko knygos ,,Aš ru binas, tu – šviesa!” sutik tu ves Lietuvių
dailės muziejuje, PLC, Lemont. Gausiai susirinkę klausytojai ne nusivylė, juos pakerėjo
muzika ir poezija. Vakaro pabaigoje autorius visiems no rintiems pasirašė savo knygo-
je, o ,,Alatėjos” moterys pakvietė prie vaišių stalo.

Nuotraukoje: Virgis Kaveckas, jam iš dešinės jo žmona Vida, iš kairės dukros Aus -
tėja ir Daumantė su vakaro programos dalyviais (Iš kairės): skaitove Audra, akordeo-
nistu Broniumi, dainininku Arūnu ir smuikininke Rasa.

Laimos Apanavičienės nuotr. 

,,Draugo” redakciją pasiekė net keletas žurnalų, kuriuos siūlome skaitytojams pas-
kaityti.  Tai ,,Pensininkas”, leidžiamas Čikagoje; anglų kalba JAV leidžiamas žurnalas
,,Bridges”; Lietuvoje leidžiamas leidinys ,,Ateitis”, kuriame  rasite nemažai žinių ir apie
JAV ateitininkiją bei  Sao Paulo leidžiamas žurnalas ,,Mūsų Lietuva”. 

Manome, kad šie leidiniai sudomins mūsų laikraščio skaitytojus.
,,Draugo” info


