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Vilnius (ELTA) – Apie religinių
bendruomenių vaidmenį šalies gyve-
nime, valstybės ir Bažnyčios bendra-
darbiavimą skatinant bendruomeniš-
kumą, mažinant socialinę atskirtį,
teikiant sveikatinimo ir socialines
paslaugas, kovojant su smurtu ir
patyčiomis, stiprinant visuomenės
dvasinę būseną Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė kalbė-
josi su Vyskupų konferencijos na-
riais. Susitikime Prezidentūroje da-
lyvavo kardinolas Audrys Juozas
Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius, vyskupai Eugenijus Bar-
tulis, Jonas Boruta, Gintaras Grušas,
Jonas Kauneckas, Juozas Matulaitis,
Rimantas Norvila, Jonas Ivanauskas
ir Arūnas Poniškaitis.

2013 m. Lietuva minės žemaičių
krikšto 600 metų jubiliejų. Lietuvos
vyskupų konferencijos nariai šalies
vadovei pristatė planuojamus šventi-
nius renginius. Prezidentė ir Vysku-
pų konferencijos nariai taip pat apta-
rė aktualius švietimo, kultūros pavel-
do ir socialinius klausimus. Pasak
Lietuvos vyskupų konferencijos pir-
mininko Kauno arkivyskupo metro-

polito S. Tamkevičiaus, su šalies
vadove buvo kalbėta apie dabartines
nuotaikas visuomenėje. Susitikimo
metu taip pat buvo aptarta alkoholio
reklamos draudimo įstatymo tema. 

Po susitikimo vykusioje spaudos
konferencijoje Lietuvos katalikų baž-
nyčios vadovai išsakė mintį, kad

nederėtų kalbėti apie mokesčių dva-
sininkams įvedimą Lietuvoje, kol
Bažnyčiai negrąžintas turtas. Tokia
idėja Lietuvoje imta svarstyti po to,
kai Lenkijos vyriausybė paskelbė
apie ketinimus įvesti mokesčius dva-
sininkams.

• Tema:  Žmogaus teisės
Lietu voje – 2 

• Kai skauda – 3
• Žemaičiai, kur mūsų

garsieji žemaitiški
valgiai? – 3, 11

• St. Petersburg, FL lietuvių
žinios – 4–5

• 300 ,,Ecos de Lituania”
laidų – 5

• Ilga kelionė per
gyvenimą – 6

• Šventadienis – 8
• Anais laikais (8) – 8
• Sveikata – 9
• Karalienės mokytojų

semina rijos jubiliejus – 10 

Visagino AE pasirašė sutartį su JAV bendrove

Prezidentė susitiko su Katalikų Bažnyčios hierarchais 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė Lietuvos vyskupų konferencijos narius. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Lietuvių ir žydų bendruomenės dalijosi Chanukos ir Kūčių papročiais

Vilnius (LR ambasados JAV in-
fo) – Gruodžio 9 d. UAB „Visagino ato-
minė elektrinė” pasirašė sutartį su
branduolinės energetikos sektoriuje
pasaulyje pirmaujančia„Exelon Nuc-
lear Partners, LLC” (ENP). Ši ben-
drovė pasirinkta kartu su visais
Visagino atominės elektrinės (VAE)
regioniniais partneriais – Estijos,
Latvijos ir Lenkijos energetikos ben-
drovėmis. ENP dirbs regioninio VAE
Projekto inžinieriumi (angl. Owner’s
Engineer) dabartiniame projekto

vystymo etape. Tikimasi, kad darbas
kartu su branduolinės energetikos
sektoriaus senbuve ENP, kuri žinias
ir patyrimą sukaupė naudodama
didžiausią kiekį branduolinių reak-
torių JAV, užtikrins tinkamą ekono-
minį ir inžinerinį statomos elektri-
nės sprendimą. 

„Exelon Nuclear Partners, LLC”
yra antrinė „Exelon Generation Com-
pany, LLC” įmonė, kurios 100 proc.
akcijų valdo „Exelon Cooperation”
(„Exelon”). Šiuo metu „Exelon” de-

šimtyje JAV atominių elektrinių vei-
kia 17 branduolinių reaktorių. Tarp
jų, dvylika yra verdančio vandens
reaktorių BWR – tokio tipo naujos
kartos pažangusis reaktorius ABWR
bus statomas Visagino AE. Likusieji
penki „Exelon” reaktoriai yra suslėg-
to vandens reaktoriai PWR. „Exelon”
elektrinėse pagaminama 20 proc.
visos JAV branduolinės elektros
energijos, be to, jos savikaina yra ma-
žiausia tarp varžovų. 

Ilga kelionė per gyvenimą – 6 psl.

Washington, DC (LR ambasados JAV info) – Lietu-
vos Respublikos ambasadoje Washington, DC vietos lietu-
vių ir žydų bendruomenių narių neformalus tarpusavio
supratimo forumas gruodžio 11 dieną įgyvendino pirmą-
jį projektą „Chanukos-Kūčių šventė”, kuriuo siekta supa-
žindinti bendruomenių jauniausius narius su vieni kitų
tradicijomis ir papročiais.

Į neformalų tarpusavio supratimo forumą Washing-
ton, DC lietuvių ir žydų bendruomenių nariai susibūrė
lapkričio mėnesį. Pirmo susitikimo metu svarstyta, kaip
stiprinti lietuvių ir žydų dialogą bendruomeniniame ly-
gyje, nuspręsta ruošti bendrus kultūrinius projektus,
artinti lietuvių ir žydų jaunimą.

Šventės metu vaikai žaidė žaidimus, giedojo Chanu-
kos ir Kalėdų giesmes, darė rankdarbius, ragavo tradici-
nių valgių. Renginyje dalyvavo apie 150 svečių. Jiems ra-
mybės, džiaugsmo ir sugyvenimo linkėjo Washington, DC
Romos katalikų arkivyskupijos vyskupas Barry C. Knes-
tout ir keturi rabinai – Deborah Bodin Cohen, Adam Ras-
kin, Elhanan Schnitzer ir Ken Cohen. LR ambasadorius
JAV Žygimantas Pavilionis ragino lietuvių ir žydų ben-
druomenės narius aktyviau bendrauti tarpusavyje. 

Šventę surengę Washington Lietuvių Bendruomenės
tarybos pirmininkė Diana Vidutis ir Lietuvos žydų kul-

tūros paveldo projekto steigėjas Harley Felstein kvietė
ateityje abiejų bendruomenių narius įgyvendinti naujus
projektus. Tolesniuose neformalaus tarpusavio suprati-
mo forumo veiklos planuose – jaunimo mainų programos
ruošimas. 

Lietuvių ir žydų bendruomenių jauniausi nariai buvo supažindi-
nami su vieni kitų tradicijomis ir papročiais.

LR ambasados JAV nuotr.
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Kur� girdėta,� kur� matyta� –� likus
dviem� savaitėms� iki� Kalėdų,� Skandi-
navijos� šalyse� iš� parduotuvių� lentynų
dingo...� sviestas!� Anot� žiniasklaidos,
prasidėjo� tikra� ,,sviesto� panika”.� Ne
juokas� –� kaipgi� skandinavai� išsikeps
tradicinį�kalėdinį�pyragą?�Kas�atsitiko,
kad�šis�kasdieninis�produktas�dingo�iš
parduotuvių� lentynų,� o� internetinėse
parduotuvėse� jo� kaina� už� kilogramą
šoktelėjo� iki� 80� eurų?� Manoma,� kad
sviesto�trūkumą�Norvegijoje�ir�Suomi-
joje� nulėmė� sviesto� populiarumas
(Skandinavijos�šalyse�pastaruoju�metu
išpopuliarėjo� dieta,� siūlanti� vartoti
mažai� angliavandenių,� užtat� daug
riebalų,�tarp�jų�–�sviesto)�ir�žemas�pie-
no� gamybos� lygis� šiais� metais� (dėl
lietingos�vasaros�pablogėjo�karvių�pa-
šaro� kokybė,� o� tai� nulėmė� pieno� ga-
mybos� mažėjimą).� Tikėkimės,� kad
Skandinavijos� šalių� vyriausybės� ras
išeitį� (Norvegija� praėjusį� savaitgalį� iš
Belgijos�jau�įsivežė�300�tonų�sviesto)�ir
žmonės� Kalėdų� dieną� prie� šventinio
stalo�sės�su�gera�nuotaika�–�Kalėdų�py-
ragas�bus�iškeptas�laiku.�

Redaktorė�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis TemA: ŽmogAus TeIsės LIeTuvoje

Gruodžio 10-ąją minėjom
Tarptautinę žmogaus tei-
sių dieną. Ta proga no-

risi darsyk savęs ir aplinkinių
paklausti, ką dar galėtume pa-
daryti, kad tas paprastas žmo-
gus, nepaisant jo įsitikinimų ar
pažiūrų, lyties, rasės, tautybės,
tikėjimo ar socialinės padėties,
būtų labiau gerbiamas, vertina-
mas mūsų visuomenėje nei dabar?

Regis, Lietuva jau pasirašė visas
įmanomas tarptautines rezoliucijas
bei sutartis, plačiąja prasme įtvirti-
nančias žmogaus teises. Šias nuos-
tatas rasime ir mūsų šalies Konstitu-
cijoje. Tačiau ar bent dalis tų nuos-
tatų jau yra didžiosios dalies mūsų
visuomenės galvoje? Akivaizdu, kad
būtent tai lieka bene didžiausias iš-
šūkis.

Paminėsiu tris istorijas, kurios
pirmiausia šauna į galvą, pagalvojus
apie pastaruoju metu įvykusius žmo-
gaus teisių pažeidimus, bent kiek
nuskambėjusius ir viešumoje. Lai-
kinosios sostinės paveldosaugininkų
sprendimas neleisti įrengti įvažos
neįgaliesiems į Kauno klinikinę ligo-
ninę, aiškinant, kad tokiu būdu būtų
sudarkyta Laisvės alėjos stilistika,
be abejonės, buvo vienas ciniškiau-
sių ir labiausiai nutolusių nuo žmo-
giškumo.

Sukrėtė ir Kupiškio rajono savi-
valdybės sprendimas, kuriuo ji atsi-
sakė išduoti leidimą vietos gyvento-
jams mitinguoti centrinėje miesto
aikštėje, o vietoj to pasiūlė žmonėms
rinktis... pamiškėje. O Kauno „Žal-
girio” krepšinio komandos juodao-
džio žaidėjo atžvilgiu nukreipti rasis-
tiniai užgauliojimai viename socia-
liniame tinkle taip pat buvo rimtas
pavojaus ženklas.

Statistika byloja, kad Lietuvoje
didžioji dauguma – 78 proc. žmonių,
susidūrę su pažeidimais ar diskrimi-
nacija savo atžvilgiu, nesikreipia į jo-
kias institucijas, nes paprasčiausia
netiki, kad tai padėtų. O Žmogaus

teisių stebėjimo instituto užsakymu
pernai atliktos apklausos duomenys
rodo, kad net penktadalio – 22 proc. –
žmonių teisės pastaraisiais metais
buvo pažeistos.

Manau, itin aktualūs yra Lietu-
vos Etninių tyrimų instituto surinkti
apklausos duomenys apie tai, kieno
kaimynystėje mūsų šalies gyventojai
labiausiai nenorėtų gyventi. Apklau-
sos parodė, kad šio sąrašo viršuje –

romai (57 proc.), o iš karto po jų ri-
kiuojasi visai ne tautinės mažumos –
tai iš įkalinimo įstaigų išėjusių as-
menų grupė (55 proc.), homoseksua-
lūs asmenys (55 proc.) ir asmenys,
turintys psichikos negalią (50 proc.).

Vieša paslaptis, kad įkalinimo
bausmes atlikusiems asmenims, taip
pat neįgaliesiems įsidarbinti – tai
tarsi loterijoje laimėti milijoną. Ne-
paisant to, kad darbdaviai, jau įdar-
binę šiuos žmones, sakys, jog jie dir-
ba puikiai.

Didžiosios dalies visuomenės
galvoje įsigalėjusios tariamai „teisin-
gos” nuostatos tokios stiprios, kad,
siekiant jas keisti ir auginti toleran-

ciją, būtina apie tai kalbėti gar-
siai. Būtina nebijoti, pasiryžti –
čia ir dabar. Nepaisant to, kad,
atrodo, bus labai nepatogu.

Džiaugiuosi, kad Žmogaus
teisių dienos išvakarėse į Seimą
buvo „įsileistas” nepatogus ki-
nas – parodyti keli „Ad Hoc: Ne-
patogaus kino” seansai. Šio fes-
tivalio repertuare – rasizmo,

ksenofobijos, neįgaliųjų ir homosek-
sualių žmonių diskriminacijos temas
nagrinėjantys filmai. Galiu tik pasi-
džiaugti, kad festivalis augina savo
gerbėjų būrį.

Jei kalbėtume apie neapykantos
skatinimą, pernai daugiausia ikiteis-
minių tyrimų buvo pradėta dėl ne-
apykantos kurstymo prieš netradici-
nės seksualinės pakraipos asmenis

(160). Dėl neapykantos skatinimo tau-
tinių ar etninių žmonių grupių at-
žvilgiu buvo pradėti 36 tyrimai.

Norėčiau tikėti, kad nedideli
žingsniai, žengti drąsiai, įkvėps mus
tolesnėms permainoms. Įkvėps pa-
žvelgti plačiau ir keisti sustabarėju-
sias nuostatas bei atsiverti žmogišku-
mui. Galų gale juk visi, žvelgdami ki-
tam žmogui į akis, pirmiausia jame
turėtume pamatyti žmogų.

Delfi.lt

Arminas Lydeka – Seimo Žmo-
gaus teisių komiteto pirmininkas,
Liberalų sąjūdžio frakcijos narys.

LAIŠKAI 

Ar galime žmoguje
pamatyti žmogų?

ARMINAS LYDEKA

Didžiosios� dalies� visuomenės� galvoje� įsi-
galėjusios� tariamai�„teisingos“�nuostatos� tokios
stiprios,�kad,�siekiant�jas�keisti�ir�auginti�toleran-
ciją,�būtina�apie�tai�kalbėti�garsiai.�Būtina�nebi-
joti,� pasiryžti� –� čia� ir� dabar.� Nepaisant� to,� kad,
atrodo,�bus�labai�nepatogu.

DAR DĖL DVIGUBOS 
PILIETYBĖS

Jau kurį laiką Lietuvos ir išeivi-
jos žiniasklaidoje ir privačiuose po -
kalbiuose aistringai diskutuojama
dėl daugumos imigrantų trokštamos
ir daugumos Lietuvoje gyvenančių
piliečių į tai ne itin palankiai žiūrin -
čių dvigubos LR pilietybės.

Abi pusės šiuo klausimu iki šiol
yra pateikę įvairių svarių argumen-
tų, o ne per daug tuo reikalu besi do -
mintiems lietuviams yra sunku ap -
sispręsti, kieno pusėje yra teisybė.

Kai Rusijos Dūmoje deputatas
Konstantin Zatulin pasiūlė svarstyti
užsienyje gyvenantiems (taigi ir Lie -
tuvoje) Rusijos piliečiams suteikti
galimybę gauti Rusijos pilietybę, net
jiems neatsisakius gyvenamosios ša -
lies pilietybės, šių metų lapkričio 19
d. laiške „Draugo” skaitytojas
Pranas Nagys tame įžvelgė naują
grėsmę Lietuvai, aiškindamas, kad
tokiu at veju Rusija gali užsimanyti
ginti savo piliečių teises Lietuvoje.
Vienintelis būdas to išvengti, Nagio
nuomone, yra neleisti Lietuvos

piliečiams tu rėti dvigubą pilietybę.
Nagys taip pat priminė, kad dviguba
pilietybė reikš tų dvi viena kitai
prieštaraujančias priesaikas.

Būtų įdomu sužinoti, ką į tai at -
sakytų uolieji dvigubos pilietybės
šalininkai.

Aleksas Vitkus
Palos Heights, IL

LIE TUVIŲ TAUTOS INTERESAI –
SVARBIAUSI

Savo  laiške ,,Nauja grėsmė Lie -
tuvai?” (,,Draugas”, 2011 m. lapkričio
19 d.) Pranas Nagys rašo, jog Judėji-
mas Lie tuvos pilietybei išsaugoti
(LPI) yra ne didelė, savanaudiškų tik-
slų veda ma žmonių grupė, kuri kovo-
ja už dvi gubą pilietybę. Nagio nuo-
mone, dvigubos pilietybės įteisini-
mas galėtų pakenkti Lie tuvos saugu-
mui. Ne Judėjimas LPI ar maža gru-
pė žmonių sie kia savanaudiškų tik-
slų, to sie kia nusikalstamas Lietuvos
valdan tysis klanas, pataikaujantis
pa sau lio globalistams. 

Judėjimas LPI  ir visi dori lietu-
viai kovoja už dvigubą pilietybę tik
lietuvių tautybės žmonėms. Tad tie,
kas gimė Lietuvoje, nesvarbu, kokia
jų tautybė, yra lygiateisiai  Lietuvos
piliečiai, skirtumas tik toks, kad,
jeigu ne lietuvių kilmės žmogus pri-
ima savo tautos ar kitos šalies pilie-
tybę, jis auto ma  tiškai praranda Lie-
tuvos. 

Tokiame mažame pasaulio že mės
lopinėlyje lietuvis gali turė ti  tik
vieną vienintelį privalumą – am žinai
būti jos piliečiu, neatsižvelgiant į
nieką. Tai jokia diskriminacija, joks
žmogaus teisių pažeidimas. Lie tuvių
tautos interesai šiuo atveju turi būti
svarbiausi, be jokių kompromi sų.
Jeigu tauta visų pirma žiūrės savo
šalies interesų, jokios ,,naujos grės-
mės Lietuvai” nebus. Prisiminkime,
ką pasakė vienas ES komisaras, lan -
ky damasis Lietuvoje, – jokių privile -
gi  jų etniniams lietuviams. Atrodo,
jog Nagys yra jo pusėje. Čia ir yra ta
naujoji Lietuvai grėsmė.

Gediminas Kairys
Mokena, IL 

www.draugas.org
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Statistika sako, kad Lietuvoje per
metus iš gyvenimo savanoriškai pasi -
traukia maždaug dvi klasės moks -
leivių. Suaugusiųjų – apie tūkstantį.

I

Neseniai su pora bičiulių rašy-
tojų dalyvavome literatūrinė-
se vakaro nėse keliuose ato-

kesniuose Dzūkijos miesteliuose. Vie-
nas susitikimas bu vo apytuštis – ne-
atvyko miestelio moks leiviai. Jie ką
tik buvo gavę liūdną žinią, jog iš gy-
venimo pasitraukė jų klasiokas. Prie-
žastis – nelaiminga meilė. 

Važinėdami norom nenorom ap -
ta rėme ir šią skaudžią temą. Kas tai –
epidemija, mada, kuri pliūpteli maž-
daug už poros savaičių po to, kai
spau doje smulkiai aprašomas kokios
nors žinomesnės asmenybės pasi -
trau kimas? Ar savotiškas (vaikiš -
kas?) nevisavertiškumas, kai tavo
savijauta tiesiogiai priklauso tik nuo
kitų rodomo dėmesio, meilės ir švel-
numo? 

O gal priežastis slypi slogioje Lie -
tuvos viešojoje erdvėje – nykiai ple -
venanti paniekos, patyčių dvasia,
kas dien girdima TV pramoginių pro-
gramų vedėjų lūpose, talentų vertin-
tojų intonacijose? Ją jaučiame ir
skaitydami Rimvydo Valatkos ar kitų
sarkazmo meistrų rašliavas. Gal tuo -
met pasąmonė ir užfiksuoja, jog po -
pu liariausia bendravimo norma mū -
suo se – niekinti silpnuosius, netobu-
luosius. Tad nenuostabu, jog kartais
ima rodytis, kad ieškoti pagalbos šio-
je sutelevizėjusioje, sulietrytėjusioje
visuomenėje tiesiog nėra pas ką.  

Peršasi prielaida, jog vyksta ty -
lus autogenocidas ir daugelis susi -
reikšminusių žvaigždūnų, turbūt nė
patys nesuprasdami, kartais atsidu -
ria ant kriminalinio veikimo ribos.
Tik turiu klausimą – ar tas žinias-

klaidos genocidas sąmoningas, ar iš
kvailumo?

II

Praeitą TV sezoną per vieną ta -
lentų atranką dainavo mergaitė. Po
jos dainos garbi programos vedėja
smagiai pa sityčiojo iš mergaitės ga-
bumų. Pa sityčiojo visai Lietuvai gir-
dint. Vė liau buvo parodytas siužetas,
kuria me paaiškėjo, jog toji mergaitė
– našlaitė, jos mama buvo alkoholikė.
Mergaitė pati viena augina kelis jau -
nesnius broliukus ir sesutes, ir tik
dainavimas jai padeda neišprotėti. 

O jei mergaitei ši pažintis liks
neišdildoma trauma? Tikiuosi, ji ne -
pakėlė prieš save rankos, kadangi
jau čiasi atsakinga už savo mažes-
niuosius broliukus. O jei (neduok-
Die) tai būtų įvykę, ką darytų televi-
zija su savo piktdžiugiškais komen-
tarais? Turbūt nieko. Pati mergaitė
būtų bu vusi kalta, jog nesuprato, kad
šis žydrasis pramogų pasaulis skir-
tas kitokiems. Aštriadančiams ir aš-
tria širdžiams.

III

Ar įmanoma šią viešų patyčių,
chamizmo madą keisti, drausminant
arba bent pageidaujant, kad įvairūs
šapranauskai, smoriginai ir co. lai-
das imtų vesti mandagiai, gerbdami
ne tik šokėją, pašnekovą, bet ir TV
žiūrovą? O gal reikėtų specialių
įstatymų, nustatančių ribą tarp pra -

mogos ir blevyzgos, tarp smagaus
„patraukimo per dantį’’ ir garbės bei
orumo žeminimo, niekinimo? 

Vienok, tikėtis, jog politikai ims
ir patys priims kokius nors raciona -
lesnius TV erdvės tvarkymosi įstaty-
mus, būtų naivoka. Ypač matant,
kaip jie urmu bėga į bulvarines TV,
kad kokiuose nors „Auksiniuose svo -
gūnuose’’ iš jų viešai pasityčiotų. 

IV

Antai Valatka ėmė svarstyti,
kaip Vyriausybei pasielgti su „Lietu-
vos ryto’’ akcijomis, nacio na lizuo-
toms kartu su banku ,,Snoras’’. Jis
pasiūlė jas atiduoti „Lietuvos ryto’’
žurnalistams. 

O gal, matant tokią genocidišką
nacionalinės žiniasklaidos veklą,
vertėtų jas padovanoti kokiai nors
psichiatrų ir psichologų asociacijai?
Būtų geras žingsnelis link darnesnės
ir pagarbesnės visuo menės. Be to,
regis, ir daugeliui žurnalistų minėtų
specialistų pagalba nepakenktų.
Ypač žuvies galvoms...

(Beje, kas mums įteigė, kad žur-
nalistikoje tik bloga naujiena yra
gera naujiena? Man regis, kad daugu-
ma skaitytojų mielai pirmame „Lie-
tuvos ryto” puslapyje perskaitytų ir
ką nors gera.) 

V

Kažkada Jonas Mekas nusifilma-
vo ir išplatino viešą videolaišką, skir -

tą tiems, kas ketina žudytis. Jame Jo-
nas, žiūrėdamas tiesiai į kamerą,
kalbėjo apie tai, jog jam ne tas pats,
kaip jie pasielgs, nes jam irgi skauda.
Nes mes visi esame kartu. 

VI

Ir man skauda, jeigu kam nors
skauda. Ypač jei skauda vaikams. Tik
niekaip nesugalvoju, kaip juos ap -
saugoti. Nebent patarti – nesižu dykit,
parašykit, susitiksim, pasikal bėsim.
Arba paskambinkit į „Vaikų liniją’’.
Bet kuriuo paros metu. Ir stenkitės
nebežiūrėti chamiškų lietuviškų TV,
geriau jau „Animal Planet’’, „Disco-
very” ar „Na tional Geographic’’. Skai-
tykit knygas, draugaukit, sportuokit.
Gal kaip nors bendrom pastangom ir
neišprotėsim. 

O nežiūrimi kanalai, kaip ir ne -
skaitomi laikraščiai, norom nenorom
ims keistis.

P. S.
Tauragėje gyvena entuziastinga

kultūros darbuotoja Genutė, kuri
šyp sosi nuo ryto iki vakaro. Nustebęs
kartą paklausiau: ,,Genute, ar nege-
rai kas? Kodėl tu visąlaik šypsaisi?
Tik žmones erzini... Juk čia Lietuva,
čia gi – šiukštu, negalima šitaip!” O ji
atsakė: ,,Žinai, Vytai, aš atsikeliu ry-
te ir sakau sau: ‘Na, va, Genute, šian-
dien 2011 metų lapkričio 15 diena.
Dau giau tokios dienos tavo gyvenime
niekada nebus. Ir tu būtum visiška
kvailė, jei šią vienintelę 2011 metų
lapkričio 15 dieną praleistum liūd-
nai, piktai ar beprasmiškai.’”

Genutė yra tikras džiaugsmo iš-
minčius apniukusioje Lietuvos pa-
dangėje.

Vytautas V. Landsbergis – akto-
rius, režisierius ir knygų autorius.

Kai skauda
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Įdomu, kiek žemaičių gyvena
Ame rikoje? O Čikagos apylin-
kėse? Kažkada net buvome  pradė-

ję kalbėti apie Žemaičių klubo įstei-
gimą, tačiau paskaičiavus, kiek tų
valdybų, komi te tų, sąjungų bei įvai-
rių bruzdėjimų tarp lietuvių jau yra
susikūrę ir lietuvius suskaldę, ne-
besinori jokių naujų organizacijų,
nes mes, žemaičiai, ir be jokio po-
pierinio jungimosi istorijoje garsė-
jome kaip stipri bei vienin ga tauta. 

Kai kas bando įrodinėti, kad aš,
klaipėdietė, nesu žemaitė. Še tau!
Nuo senų laikų buvo laikoma, kad že-
maičiai gyveno į vakarus nuo Vege -
rių-Raseinių, į šiaurę nuo Tauragės-
Šilutės ir kalbėjo atskira tarme. Net
žemaitiški valgiai gerokai skyrėsi
nuo kitų Lietuvos vietovių valgių. 

Senieji klaipėdiškiai yra pasako-
ję, kaip senais laikais įvairių san dė -
rių sudarinėti važiuodavo į Mė me lio
turgų, o sėkmingas derybas pažy mė-
davo dažniausia lietuviška gira, nors
vienas antras paragaudavo ir klai -
pėdietiško alaus. Atvažiavę į Klai pė -
dą, patraukdavo ir į restora nus, tuo -
met garsėjusius savo vasaros ir žie -
mos sodais, garsiaisiais takais su ka -
vinėmis. Restoranai patiekdavo savo
žymiuosius ruginėje tešloje ap keptą
kiaulienos kumpį, strimelių ku kuliu -
kus pomidorų padaže ar Mė melio
obuo lių pyragą su vyšniomis ir riešu-
tais. 

Namuose žemaičių šeimos daž -
 niau sia valgė toje pačioje patalpoje,
kur buvo gaminamas valgis – pasi -
šviesdami balanomis ir spragsint
mal koms krosnyje, kur buvo šutina-
mi sa viti žemaitiški viralai. 

Žemaičiai beveik nevalgė riebios
virtos mėsos, lašinių. Jie dažniausia
virė tik liesą mėsą, kumpį su kaulu,
avieną, veršieną. Lašinius supjausty-
davo riekutėmis ir spirgindavo kep-
tuvėje tol, kol išbėgdavo iš jų visi tau -
kai. Spirgus valgė, o taukus supilda-
vo į sriubą. Žemaičių užkandžiuose
(makalynėse) būdavo daug daržovių.
Jei ger  davo alų, patiekdavo ir šaltie-
nos, marinuotų grybų, krienų arba
laši ninskį.

Žemaičių šeimininkės gerai virė
įvai riausias sriubas, kitaip že mai -
čiuose putromis vadinamas. Nese -
niai lankiausi Mažeikiuose, kur, pa -
kviesta į restoraną, turėjau malonu-
mo pa ragauti seniai užmirštos cibu-
lynės. Buvo galima liežuvį praryti.
Prisimi niau, kad kažkada vaikystėje
mano mama retkarčiais jos išvirda-
vo. Že maitės virė ir kleckynę, sėti -
nynę, ra salynę bei kitas sriubas. Iš
sriubų že maičiai labiausiai mėgo
rūgščią bulvienę, virtą be mėsos, pa -
rūgštintą pa sukomis, kartais actu ir
paskanintą grietine ar grietinėle.
Prie sriubų derėjo bulvės ar duona,
mėsa ar silkė ir rūgštus pienas. Sil -
kės buvo valgomos sūdytos ar keptos
taukuose. 

Dar prisimenu, kaip kaimuose
šeimininkės piene virdavo košę iš ru-

ginių arba kvietinių miltų, prie ko šės
paduodavo rūgpienio, rečiau – duo -
nos ar aguonų pieno. Taip pat mėgs-
tamas patiekalas buvo kruopų košė
su bulvių tarkiais. Šeimininkės dar
virdavo ir  avižų kisielių, valgomą su
pabarstytu cukrumi, su duona ar su
bulvėmis, su aguonų, kanapių ar pa-
saldintu karvės pienu.

Per Užgavėnes ir pirmąją Kalėdų
dieną žemaitės taip virė šiupinį: iš
kiaulės galvos, uodegos ir dešros, iš -
virusios išimdavo ir į sultinį supilda-
vo mirkytų žirnių, kruopų ar grucės,
tarkuotų bulvių. Po to viską sudėda-
vo dubenin, į košės vidurį įstatydavo
kiau  lės uodegą, aplinkui sudėdavo
gabaliukais supjaustytą galvos mėsą
ir dešrą.

Pieno patiekalų karalius Žemai -
tijoje buvo kastinys su virtomis bul-
vėmis – šio šviežiai aštraus skonio
grietinės plakinio nemoka gaminti
jokia tauta pasaulyje, net ir lietuviai.
Žemaičiai kirto jį su išvirtomis su lu -
pena bulvėmis, pasidažydami į kana -
pių spirgutį ar sėmenų spirgynę. 

Kada lietuviškųjų patiekalų ap -
ra šymas dažniausia prasideda ir bai -
giasi skurdžiu cepelinų su mėsa, ce -
pelinų su varške ar cepelinų su dar
kažkuo sąrašu, žemaičiai tada prisi-
mena žymųjį rūkytą avienos kum -

pelį, žemaitiškai rūkytą nugarinę,
žemaitiškai kraujyje nokintą, kada-
giais rūkytą jaučio liežuvį ir naminę
su bulvėmis duoną, keptą su naminiu
sviestu, pagardintu diemedžiu. O kur
dar kuršiškai šaltai rūkyti unguriai
arba žalio oto, salakio, starkio, žiob -
rio gabaliukai, kurie buvo pašlaksto-
mi trupučiu obuolių acto, pagardina-
mi peletrūno, kraujažolės, čiobrelio
lapeliais (Šventosios ir Palangos kur -
šiai gardindavo rūtomis) su keliomis
sutrintomis kadagio uogomis? Ypač
vertinamas buvo ant grotelių iškep-
tas žiobris, kuris buvo itin riebus,
gardus ir burnoje tirpstantis, lydy-
tame svieste skrudintos strimelės su
bulvių koše, keptos plekšnės su rūky-
tos šoninės spirgučiais, marinuotos
su svogūnais stintos, su kadagio
uogo  mis marinuotos nėgės, užšaldy-
tos žalios su prieskoniais menkės,
džiovintos menkės su šviežiomis bul-
vytėmis, troškinti sterko suktinukai
su mažulyčių kazlėkiukų padažu,
lydytame svieste kepti ešeriai su
obuolių koše, orkaitėje kepti karšiai,
įdaryti juoda rugine duona, rūkyta
kiaulienos šonine ir svogūnais.

Šventėms žemaičiai būtinai pa -
tiekdavo aluje virtus vėžius, keptą ša -
palą su rūgštoku vijoklių padažu,
alu je virtą karpį, troškintą jautieną
su džiovintais obuoliais, aluje su
slyvo mis troškintą veršieną, keptą ir
me dumi įtrintą antimi, įdarytą laz-
dyno riešutais, grietinėje troškintą
vištą su bruknėmis. Desertui žemai-
čiai siūlydavo šafraninę bobą su ag-
rastų uogiene, žagarvynių arba gar-
siųjų Platelių juodųjų trešnių, žemai-
tiškos vyšnių giros   Nukelta į 11 psl.

Žemaičiai, kur mūsų garsieji
žemaitiški valgiai?

ANGELĖ KAVAKIENĖ
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Lietuvių klubo valdyba ir Sukak -
tuvinio renginio komitetas dėkoja vi -
siems, sveikinusiems Klubą žodžiu,
raš tu ir sukaktuvinio renginio pro-
gramos knygutėje. Visiems, kurie pri -
sidėjo savo dalyvavimu, aukomis ir
darbu, kad 50-ties metų sukaktuvių
jubiliejinė šventė būtų prasminga ir
sėkminga, nuoširdžiai dėkojame.

Įspūdingai paminėta 
Lietuvių klubo sukaktis

Lapkričio mėn. 12 d. buvo pami-
nėta St. Petersburg Lietuvių klubo 50
metų sukaktis, kurioje dalyvavo per
230 svečių.

Iškilmių atidarymo ir svečių pa -
sveikinimo kalboje dabartinė Lietu -
vių klubo pirmininkė Vida Meiluvie -
nė pažymėjo, kad Klubo veikloje da-
lyvavo tūkstančiai lietuvių. ,,Klubas
nuo pat įsteigimo dienos buvo ir yra
ta vieta, kur renkamės atšvęsti mūsų
tautai reikšmingas datas, kur savo
džiaugs mą išreiškiame daina ir šo -
kiu, vieta, kur liūdesyje guodžiame
vie nas kitą”, –  kalbėjo ji. 1961 metais
įkurtas Klubas tapo vakarinės Flori-
da valstijos lietuvybės židiniu.

Šventėje dalyvavo, kalbą pasakė
ir Lietuvos Respublikos ambasa do -
riaus Žygimanto Pavilionio sveikini -
mus perdavė ambasados specialus
įgaliotinis ministras Rolandas Ka -
čins kas. Sveikinime Pavilionis padė -
kojo St. Petersburg lietuviams už
pastangas saugojant lietuvybę Flori-
da ir puoselėjant bendruomenišku-
mo tra dicijas. Kačinskas taip pat įtei-
kė St. Petersburg lituanistinei mo-
kyklai ,,Sau lutė’’ iš Lietuvos atsiųs-
tas mo kymo priemones, linkėdamas,
kad St. Petersburg Amerikos Lietu-
vių klu bas išliktų jaunas ir veržlus.

Auksinio jubiliejaus proga gauti
gausūs kitų Amerikos lietuvių orga-
nizacijų ir vietinės valdžios sveikini-
mai. Klubą pasveikino ilgametis JAV
Atstovų rūmų narys Charles William
,,Bill’’ Young ir padovanojo Klubui
Amerikos vėliavą, kuri plevė savo ant
Atstovų rūmų Washington, DC. Tarp
šventės dalyvių buvo ir paskutinis
Vyriausiojo Lietuvos iš lais vinimo
komiteto (VLIK) pirmi nin kas, buvęs
Lietuvos Seimo narys dr. Kazys Bo-
belis. Šventėje dalyvavo CENCOM
oro bazės Tampa lietuvių ryšininkas,
Lietuvos kariuomenės plk. ltn. Sau-
lius Paliulis su žmona, taip pat arti-
mo Kenneth City miesto burmistrė
Terese Zemaitis su vyru, kuris yra
lietuvių kilmės. Malonu buvo matyti
tarp svečių JAV LB tarybos narę Zitą
Siderienę su grupe iš Ft. Myers, tau-
tiečius iš kitų Florida  vietovių.

Vienas iš Klubo steigėjų Albinas
Karnius supažindino vakaro svečius
su Klubo istorija ir veikla, pažymė-
jęs, kad Klubo sėkmė yra daugelio
žmo nių – buvusių ir dabartinės val-
dybos, klubo narių ir nenuilstančių
savano rių –  triūso rezultatas.

LR garbės konsulas vakarinei
Florida Algimantas Karnavičius, pa-
kviestas sukaktuvi nio šampano tos-
tui, sakė, jog ,,Klubas yra Dvasia, ku-
ri užkrėtė mažą skai čių Florida lietu-
vių, kurie padarė vis ką, ką tik galėjo,

kad išsaugotų lietuviškus papročius
ir tradicijas. Ta Dvasia degė kaip
liepsna Klubo pradininkų mintyse ir
širdyse, ir ta lieps na tebedega ir šian-
dien.’’ Pakvietęs svečius prisipildyti
šam pano (mecenato dovana) taures,
garbės konsulas pakvie tė savo brolį,
solistą Rimą Karnavičių su gie doti
Klubui ,,Ilgiausių metų’’.

Šventės oficialią dalį užbaigė
nau  jai susikūrusios tautinių šokių
gru pės ,,Saulė’’ šokėjai. Talkinami
,,Rit mo’’ šokėjų, jie atliko ,,Kepuri -
nę’’ ir humoristinį valsą.

Prieš minėjimo pradžią dalyviai
buvo pakviesti į Klubo ma žąją salę,
kur galėjo susipažinti su Mečio Šil-
kai čio paruošta nuotraukų ir per 50
me tų išleistų spaudinių paroda. Sve-
čiai turėjo progos nuotraukose pama-
tyti Klubo pirmininkus, kurių 4 jau

iškeliavę Amžinybėn, susipažinti su
vi sa Klubo 50 metų veikla. Pa rodos
apžiūrėjimo metu svečiai buvo vaiši-
nami vynu ir lietuvišku sūriu, ku -
riuos pagamino Angelė Karnienė ir
Da nutė Mažeikienė.

Pertraukoje tarp parodos apžiū -
rėjimo ir vakarienės didžiojoje salėje
svečiai buvo vaišinami Klubo virtu-
vės vedėjos Angelės Straukienės pa -
ruoštais ir meniškai papuoštais ska-
niais šaltais užkandžiais.

Skani vakarienė patiekta prie
vienodomis gėlių puokštė mis pa-
puoštų stalų. Į salės centrą buvo įvež-
tas sukaktuvinis tortas ,,Napo leo -
nas’’, kurį kartu prapjauti pirm.
Meiluvienė pakvietė visus bu vusius
ir salėje esančius Lietuvių klubo
pirmininkus: Antaną Gudonį, Albi-
ną Karnių, Angelę Karnienę, Lo retą
Kynienę ir Mečį Šilkaitį.

Meninę programą atliko pramo -
gi nių šokių grupė ,,Ritmas’’ (vad. Ri-
ma ir Aurelijus Kilbauskai). Ma lo nu,
kad visi grupės šokėjai yra Klubo
nariai.

Svečiams įeinant į salę, buvo da -
linama speciali renginio programos
knygutė su išspausdinta Karniaus
Klubo istorine apžvalga lietuvių ir
anglų kalbomis, šventės programa,
gautais sveikinimais ir spal vo tomis

nuotraukomis iš Klubo ilgametės
veiklos. Šią knygutę parengė Šilkai-
tis su talkininkais, ją išspausdino
,,Bay print’’ (A. Karnavičius) spaus-
tuvė.

Sekmadienį, lapkričio 13 d., Šv.
Kazimiero misijos St. Petersburg va -
do vas kun. kan. Bernardas Talaišis
ir kun. dr. Matas Čyvas Jėzaus Šv.
Vardo bažnyčioje aukojo šv. Mišias
už Lietuvių klubo narius. Mišių me-
tu bendram dalyvių giedojimui vado-
vavo giesmininkių būrelis, lydimas
var gonais grojusios muzikės G. Green,
kuri pagiedojo du solo kūri nius.

Po sekmadieninių pietų Lietuvių
klube Klubo pirmininkė įteikė padė-
kos dovanėles visiems bu vusiems
Klubo pirmininkams – me niškai pa-
gamintą sagę – žodį ,,Ačiū’’, papuoštą
gintarėliu.

Klu bo valdybos sudarytas Su-
kaktuvinio renginio komitetas: pirm.
Meiluvie nė, buvę Klubo pirmininkai
Gudonis, Karnius, Karnienė, Kynie-
nė, Šilkai tis, taip pat dr. P. Budinin-
kas, E. Ja saitienė, R. Kilbauskienė,
E. Radvi lienė, A. Straukienė su talki-
ninkais padovanojo St. Petersburg ir
apylin kių lietuviams nepaprastą ir
nepa mirš tamą šventę.

Lietuvių klubo pareigūnų
rinkimai

Lapkričio 19 d. sušauktame Lie -
tu vių klubo rinkiminiame susirinki -
me buvo išrinkti pareigūnai 2012 me -
tams: pirmininkė – Vida Meiluvienė,
vicepirmininkė – Elena Jasaitienė,
sek retorė – Rima Kilbauskienė, iždi -
ninkė – Elena Radvilienė ir septyni
direktoriai: Laimutė Alvarado, Ro -
lan  das Kursevičius, Danutė Mažei -
kie nė, Zigmas Radvila, Svajūnas
Star kus, Angelė Straukienė ir Graži -
na Viktorienė.

Į Revizijos komisiją išrinkti:
Euge  nijus Čelkis, Leonas  Grumulai -
tis, Alvita Kerbelienė ir kandidatė
Aldo na Stasiukevičienė.

Po rinkimų visi nariai buvo pa -
vaišinti skania sriuba su bandelėmis
– šeimininkės A. Straukienės dovana.

Sveikinimai ir siuntinėliai
Lietuvos kariams Afganistane

Lietuvių klubo nariai, sužinoję
iš plk. ltn. Sauliaus Paliulio, CENT-
COM, Tampa, FL, kad Afganistane
tarnauja 230 Lietuvos karių, nutarė
pasvei kinti juos artėjančių švenčių
proga ir pasiųsti kiekvienam po
šventinį siuntinėlį su šo koladu, džio-
vintais vaisiais, Klubo na rio parašy-
tu kalėdiniu sveikinimu ir kalė-
daičiu. Susidarė 12 dėžių, į ku rias su-
pakuota po 20 siuntinėlių. Į kiekvie-
ną dėžę įdėta ir po ,,Na tional Geog-
raphic’’ žurnalą, sukaktuvinį Klubo
leidinuką, supažindinantį karius su
St. Petersburg lietuviais.

Visas siuntinių išlaidas apmokė -
jo Lietuvių klubo nariai, JAV Lietu -
vių Bendruomenės St. Petersburg
apy linkė ir Klubo Kultūros būrelis.

St. Petersburg LB apylinkės
metinis susirinkimas

Spalio mėn. 27 d. įvykusiame me -
tiniame susirinkime buvo išrinkta
val dyba 2012 metams. Neatsiradus
naujiems kandidatams, da bartinė
valdyba pasiliko eiti savo pa reigas.

VDU studentai apdovanoti
Florida lietuvių stipendijomis

St. Petersburg Amerikos lietuvių
klubo Kultūros būrelis, vadovauja-
mas Angelės Karnienės, jau nuo 1997
metų kasmet renka aukas Vytauto
Didžiojo universiteto studentų  šal-
pai. Tarpininkaujant Kultūros būre-
lio atstovei Stasei Vaškelienei, au-
kos  skiriamos stipendijos reikalin-
giems studentams.

St. Petersburg LB įsteigtos sti-
pendijos tikslas – paremti ir paska-
tinti VDU studentus siekti mokslo
aukštumų, nepaisant socialinių skir-
tumų.

VDU nuo latinis mecenatas St.
Petersburg Lie tuvių Bendruomenė
aštuoniems itin sudėtingoje so ciali-
nėje padėtyje atsidūrusiems VDU
studentams šiais metais skyrė po
vien kar tinę 2011–2012 m. rudens se-
mestro 500 Lt dydžio stipendiją.

Stipendijas gavo universiteto
Politikos mokslų ir diplomatijos, Me-
nų, Katalikų teologijos, Teisės ir
Humanitarinių mokslų fakultetų bei
Muzikos akademijos studentai.

Stipendijos buvo skirtos: Remigi-
jui Bakanauskui (Politi kos mokslų ir
diplomatijos fakultetas, III k.); Jur-
gitai Aleksandravičiūtei (Po li tikos
mokslų ir diplomatijos fakultetas, II
k.); Zigmantui Aurimui Abromavi -
čiui (Muzikos akademija, III k.); Edi-
tai Sandargaitei (Muzikos akademi-
ja, II k.); Vitalijai Stanisauskaitei
(Katali kų teologijos fakultetas, III k.,
mecenatas – kun. dr. M. Čyvas); Zyg-
mantui Bieliauskui (Katalikų teolo-
gijos fakultetas, I k., mecenatas –
kun. dr. M. Čyvas); Ievai Aleknaitei
(Teisės fakultetas, III k., mecenatai –
G. ir E. Šernai) ir Gretai Žlabytei
(Humanitarinių mokslų fakultetas, II
k., mecenatas – Lietuvių dukterų
draugija).

Nukelta į 5 psl.

Lietuvių žinios

Kaip apibendrino Lietuvos garbės konsulas vakarinei Floridai Algimantas Karnavičius,
„[...] klubas yra dvasia. Dvasia, kuri užkrėtė mažą skaičių Floridos lietuvių, kurie padarė
viską ką galėjo, kad išsaugotų lietuvių papročius ir tradicijas. Ta dvasia degė kaip lieps-
na klubo pradininkų mintyse ir širdyse, ir ta liepsna tebedega ir šiandien“.

LR ambasados Washington nuotr.



Šių metų rugpjūčio mėn. lietu-
viška radijo valandėlė „Ecos de
Lituania’’ šventė 300 laidų,

kurias nuo 2003 metų transliuoja iš
Berisso miesto kiekvieną sekma-
dienį nuo 7 iki 9 val. v. (Argentinos
laiku) arba pirmadie niais nuo 12 iki
2 val. nakties (Lie tuvos laiku) FM
Difusión 98.1 bango mis ir internetu
www.ecosdelituania.com.ar.

Šia proga Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė at -
siun tė raštą, kuriame sveikina radijo
vedėją už pastangas skelbti lietuviš -
ką žodį ir klausytojus, ypač Pietų
Amerikos lietuvius.

Sveikinimus taip pat atsiuntė LR
Užsienio reikalų ministras Audro -
nius Ažubalis, Užsienio lietuvių de -
partamento generalinis direktorius
Antanas Petrauskas, LR ambasado-

rius Argentinoje Vaclovas Šalkaus -
kas, Pasaulio Lietuvių Bendruome -
nės (PLB) valdybos pirmininkė Regi -
na Narušienė ir Lietuvos vyskupų
konfe ren cijos delegatas užsienio Lie-
tu viams katalikams, PLB Sielovados
reikalų komisijos pirmininkas pre-
latas Edmundas Putrimas.

Gavo dar vieną premiją

Lietuviška radijo valandėlė „Ecos
de Lituania’’ ir toliau skina lau rus ir
gauna apdovanojimus  Argentinoje.
Lapkričio 6 dieną vienintelė lietuviš-
ka radijo va landėlė visoje Pietų Ame-
rikoje lai mėjo dar vieną premiją –
„Antena Vip’’ („Antena’’) kaip ge-
riausia pra ėjusių metų Argentinos
radijo progra ma kitataučių ben-
druomenių gru pėje.

Apdovanojimų įteikimas vyko
viename iš La Platos restoranų. Į
šventę susirinko 1,000 svečių. Šią pre-
miją „Ecos de Lituania’’ jau yra ga-
vusi dukart – 2006 ir 2010 metais.

Kiti įvertinimai

„Ecos de Lituania’’ Buenos Aires
provincijos deputatų rūmų 1085/
07–08 dekretu oficialiai pripažinta
„svarbios kultūrinės reikšmės’’ pro-
grama. 

Džiaugiamės, kad pagrindinės
Argentinos provincijos kreipia dė-
me sį į „Ecos de Lituania’’ ir pripažįs-
ta vedėjo ir viso kolektyvo darbą bei
veik lą. Ši radijo valandėlė skleidžia
žinias apie Lietuvą Argentinoje ir
visoje Pietų Amerikoje. Bendruome -
nės vardu palaikomas ryšys su Ar -
gen tinos vyriausybės atstovais.

La Plata yra Buenos Aires pro -
vincijos sostinė, vienas iš svarbiau -
sių Argentinos miestų. Miesto atsto-
vai puikiai bendrauja ir bendradar-
biauja su „Ecos de Lituania’’. 

Reikia priminti, kad „Ecos de Li-
tuania” Berisso miesto mero Enrique
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EDVARDAS ŠULAITIS

Berisso�miestas,�ARGENTINA

„Ecos de Lituania’’ lai mėjo dar vieną pre-
miją – „Antena Vip’’. 

300 „Ecos de Lituania’’ laidų 

Slezack 424 dekretu ir San Martino
miesto mero dr. Ricardo Ivoškus
495/07 dekretu yra įtraukta į munici-
palinio paveldo sąrašus.

Brazilijos Lietuvių Bendruome -
nė ,,Ecos de Lituania’’ programą
įver tino kaip „Visuomenės paveldą’’.
Šią programą specialiu žymeniu
apdovanojo buvęs Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentas prie LR
Vy riausybės (dabar LR užsienio rei-
kalų ministerijos Užsienio lietuvių
departamentas). 

Pirmoji premija „Faro de Oro’’
(,,Auksinis švyturys’’) lietuviškai
radijo valandėlei ,,Ecos de Lituania”
įteikta Mar del Platos mieste už
2006–2007 m. Argentinos radijo pro-
gramą kitatau čių bendruomenių
grupėje. Tai – viena pagrindinių pre-
mijų visoje šalyje. Konkurse dalyva-
vo 1,000 programų iš visos Argenti-
nos. Tą pačią premiją „Ecos de Li-
tuania’’ gavo 2007 ir 2009 metais.

2006 metais ,,Ecos de Lituania’’

lai mėjo dar vieną premiją – „Gaviota
Federal’’ („Federacinė žuvėdra’’) taip
pat kaip geriausia praėjusių metų
Argen tinos radijo programa kitatau-
čių bendruomenių grupėje. Lietuviš-
kai radijo valandėlei Chaco provinci-
joje, Resistencia mieste, buvo įteikta
„Do rada’’ („Dorado’’) premija.

2007 metais įteikta „Lanín de
Oro’’ („Auksinis Lanín’’) premija už
geriausią 2006–2007 m. Argentinos
radijo programą kitataučių bendruo -
menių grupėje. Pagrindinis renginio
organizatorius – Dailės, kultūros ir
komunikacijos patagonų sąjunga.
,,Ecos de Lituania” taip pat yra lai-
mėjusi „Guemes, Heroe Na cional’’
premiją Saltos mieste (Argen tinos
šiaurėje) ir „Tehuelche’’ nacio nalinį
apdovanojimą Argentinos Pa ta goni-
joje, prie Atlanto vandenyno.

Parengė 
Juan Ignacio Four ment Kalvelis,

,,Ecos de Lituania” vedėjas

Lietuviška radijo valandėlė „Ecos de Lituania’’ ir toliau skina lau rus ir gauna apdovano-
jimus.

Atkelta iš 4 psl.
Išeivijos lietuvė, kultūrininkė

Jad vyga Giedraitienė įsteigė sti pen -
diją, kurią nutarė skirti gerai be -
simokančiam, visuomeniškai ak ty -
viam ir sunkiau materialiai besiver -
čiančiam studentui. Vytauto Didžiojo
universiteto Lietuvių literatūros ka-
tedros sudaryta komisija iš 11 pre-
tendentų išrinko ir J. Giedraitienės
stipendiją paskyrė VDU Lietuvių
filo logijos bakalauro programos III
kur so studentei Akvilei Širvaitytei.

Giedraitienės stipendija buvo
paskirta tarpininkaujant ir padedant
Stasei Vaškelienei, kurios dėka VDU
studentai yra remiami so cialinėmis
stipendijomis.

Giedraitienė gimė ir augo Lie -
tuvoje. Baigusi VDU Akademinę dra -
mos studiją vaidino „Vaidilos’’ teat-
re. Antrojo pasaulinio karo metais

likimo buvo nublokšta į Šveicarija,
ten baigė kalbų institutą „Ecole Po-
lyg lotte’’. Emigravusi į Argentiną,
Cordobos universitete studijavo pe-
dagogiką, anglų ir ispanų kalbas,
dėstė ir dirbo vertėja. Su šeima persi-
kėlusi gyventi į JAV baigė Case Wes-
tern Reserve University (Cleve land)
Informatikos ir bibliotekinin kystės
fakultetą ir 25 metus šiame universi-
tete dirbo vadovaujantį dar bą. Lie-
tuvai atgavus nepriklausomybę 1991
m., Vilniuje suorganizavo ang  lų kal-
bos kursus, taikant audiovi zualinę
sistemą. Nuo 1996 m. Gied rai tienė gy-
vena Florida, St. Petersburg Beach,
aktyviai dalyvauja lietuvių kultūri-
niame gyvenime.

Perspausdinta iš VDU spausdi-
nio.

St. Petersburg ,,Lietuvių ži nios’’, 
nr. 425.

Rimas Zinas, gyvenantis Bethlehem, PA, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą atsiuntė laikraščio išlaidoms sumažinti 50 dol.
Labai ačiū už paramą.

PERkA ŽEmę

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje,�tinkamą�ūkininkauti.�Pilnai
atsiskaitau�per�banką.�Sandorį�galima

atlikti�Lietuvoje�ir�JAV.�
Tel.�+370-616-93194,�

el.�paštas:�kadugiai@gmail.com

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.
Ask about our BONUS program.
Call Mr. White at 815-834-9090.

SIūLO DARbą

Lietuvių žinios



Viešos kalbos prieš Bažny čią ir
kunigus, lietuvybės ir laisvės žlugdy-
mas, eitynės su raudonomis vėliav o -
mis sukėlė jaunuoliui jausmą pri e-
šintis, o ne pasiduoti. Mintis mo ky tis
kunigystės dar labiau su stiprėjo ir
1930 m. Ignas Urbonas įstojo į Kunigų
seminariją. Žengė nauju gyvenimo
keliu – tarnauti Dievo pa sauliui,
žmogui ir tautai. 

Tuo metu seminarijoje mokėsi į
meną linkę klie rikai. Arčiau pažinęs
Lietuvos atgimimo jautrų dainių pre-
latą Maironį, būsimas kunigas Ignas
Urbonas 1931 m. pradėjo reikštis
spaudoje. 

1935 m. birželio 15 d. Kaune arki -
vyskupas Juozapas Skvireckas jį
įšventino kunigu. Pasiėmęs visą savo
turtą, tilpusį mažame laga minėlyje,
keliavo į visai nepažįstamas vieto-
ves – dirbo vikaru Žel voje, klebonu
Varė noje, archyvaru ir jaunimo ka-
tali kiškos akcijos direktoriumi Kai-
šia do rių vyskupijoje. Nuo pat jaunys-
tės buvo ateitininkas.  

1945–1949 metais jaunasis kuni-
gas studijavo Bonos universiteto fi -
losofijos fakultete, kurį pabaigė isto -
rijos ir filosofijos daktaro laipsniu.
1949 metais kunigo Antano Deksnio
kvietimu atskrido į JAV. Pakviestas į
Gary, IN, kur buvo vie nin telė lietuvių
Šv. Kazimiero bažnyčia, dideliam
būriui parapijiečių  padedant atgai-
vina parapiją. Seselės kazimierietės,
vadovaujamos seselės Jani nos, pa -
kvietusios keletą mo kytojų ir tėvų,
čia atidarė litua nistinę mokyklą.
Parapijos ir mokyklos tėvų komitetai
rengdavo mi nė ji mus su menine pro-
grama, šven tes, vyko malonus ben-
dravimas. Po 44 metų tarnystės vys-
kupas pasiūlė klebonui J. Urbonui
eiti į poilsį, o Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčia buvo uždaryta. Liū dėjo
prel. I. Urbonas, nelaimingi buvo ir
visi parapijiečiai.

Po keleto pasiūlymų prelatas
mielai priėmė kun. Algirdo Palioko
siūlymą apsigyventi Pasaulio lietu-
vių centre, Lemont, kur vyksta lietu-
viški renginiai, kur įsikūrusi Palai -
min tojo Jurgio Matulaičio misija.
Prela tas su dėkingumu priėmė šį
pasiūlymą ir senatvės dienas leidžia
čia, nuoširdžiai, tėviškai globojamas. 

Prelatas, visuomet buvęs ir esan-
tis  dvasinių vertybių puoselėtojas,
pasiaukojimo ir tvirtybės pavyzdys
mums visiems, ir dabar mūsų yra
gerbiamas ir mylimas. Linkime jam
geros sveikatos. 
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Po Mišių susirinkusieji pasveikino prelatą su gimtadieniu, sudainavo jam ,,Ilgiausių metų”.                         Jono Maleiškos nuotr.

Ilga kelionė per gyvenimą 
IRENA KRIAUČELIŪNIENĖ

Prieš 101-erius metus, gruodžio 5
d. Vale miškėj, Alytaus apskri-
tyje, Dzūkijoje, Marcelės ir An-

driaus Ur bonavičių šeimoje pasaulį
išvydo būsimasis prelatas Ignas Ur-
bonas.

Supanti graži aplinka – miškas,
ežeras – nuo jaunų dienų taip pat for-
mavo būsimo kunigo cha rakterį ir
jausmus. Didelę įtaką  vaikui darė ir
šeima. Tėvai visus septynis vaikus –
3 berniukus ir 4 mergaites – mokė re -
ligingumo, ugdė juose žmogiš ku mą
bei meilę artimui. Ignas – antrasis
vaikas šei moje.  Šeima buvo draugiš-
ka, nors jai teko išgyventi ne vieną
skausmingą valandą. Savo knygoje
,,Ilga mano kelionė” prelatas, prisi-
mindamas savo vaikystę ir tėvų na-
mus ištikusią nelaimę, rašo: ,,Reli-
gingi, darbštūs, tė vai pa tyrė di delę
nelaimę: vokiečių-rusų mūšiai su de-
gino jų ūkio visus pastatus. Tada ir
mažiems vaikams ašaros plovė akis,
valgant Kūčių vakarienę tėvo ir jo
brolio pastatytame mažame namely-
je. Šeima buvo kartu, o vaikai lieka
vaikais, nelaimę pergyveno lengvai
ir tėvų draudžiamas išdaigas išda-
rinėjo su džiaugsmu.” Šią savo 2006
metais išleistą (leidėjas ,,Aly taus
naujienos”) kny gą prelatas I. Urbo-
nas skyrė savo tėvų – Marcelės ir
And riaus Urbonavičių – atmini mui.

Taip greitai, negrįžtamai bėga
laikas, nusinešdamas dienas, mėne-
sius ir metus. Dar taip neseniai buvo
jo paties Pirmoji komunija: „Kuni -
gas, lyg nujausda mas, paklausė ma -
nęs: ‘Tai gal būsi kunigu’? Neat sa -
kiau ir nenujaučiau, kad toje pačioje
bažnyčioje aukosiu pirmąsias šv.
Mišias.” (iš knygos ,,Ilga gyvenimo
kelionė”). Prisimena gerb. prelatas ir
mokslo metus – nuo pirmųjų motinos
pasakojimų, vėliau mokslai sulen -
kintose mokyklose, Alytaus gimnazi-
ja, dar vėliau – Kaunas. Šis miestas
savo baltais prezidentūros ir Lie tu -
vos Seimo rūmais, su policijos sargy-
ba ir įeinančiais Seimo atstovais jau-
nam moksleiviui padarė didelį įs pū -
dį. Savo knygoje jis prisimena: „Įėjo
barzdotas kunigas juodu kostiumu.
Sužinojau jo pavardę – Mykolas
Krupavičius, Žemės ūkio ministeris.
Atėjo ir mažutis, pavardė Augustinas
Voldemaras.”

Garbingą  sukaktuvininką prelatą Igną Urboną su 101-uoju gimtadieniu pa svei-
kino viešinti Čikagoje Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas Gintaras Vitkus, SJ.

Dainos Čyvienės nuotr.

Gruodžio 5 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje prelato I. Urbono gimtadieniui skirtas šv. Mišias koncelebravo iš k.:
prelatas I. Urbonas, t. A. Saulaitis, SJ ir Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas G. Vitkus, SJ. Jono Maleiškos nuotr.
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LIeTuvos IR PAsAuLIo NAujIeNos

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Dauguma britų pritaria premjero sprendimui

D. Medvedev nurodė ištirti rinkimų pažeidimus

Laisvės premiją siūloma skirti Rusijos disidentui
Vilnius (ELTA) – 2011 metų Lais-

vės premiją siūloma paskirti akty-
viam kovotojui už laisvę ir demokra-
tiją, žmogaus teisių gynėjui, Rusijos
disidentui Sergej Kovaliov. Tokį nu-
tarimo projektą Seimo posėdžių sek-
retoriate įregistravo Laisvės premijų
komisijos pirmininkas Seimo narys
Petras Auštrevičius. Laisvės premiją

S. Kovaliov planuojama įteikti Laisvės
gynėjų dieną – 2012 m. sausio 13-ąją.

Kandidatais Laisvės premijai
gauti buvo taip pat pasiūlyti Aukš-
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo pirmininkas, Europos Parla-
mento narys Vytautas Landsbergis,
buvę disidentai Alfonsas Svarinskas
ir Vytautas Andziulis.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama, kuris ti-
kisi būti perrinktas ateinančiais me-
tais, teigia, kad jam nesvarbu, kuris
respublikonų kandidatas su juo susi-
grums, nes visų jų filosofija iš esmės
yra vienoda ir smarkiai besiskirianti
nuo dabartinio šalies vadovo pažiū-
rų. Prezidentas šiuos komentarus iš-
sakė televizijos CBS žinių laidai ,,60
Minutes”. 

B. Obama aiškiai pareiškė, jog
jeigu rinkėjai tiki respublikonų ragi-
nimais mažinti mokesčius, taip pat
turtingiesiems, ir silpninti valstybės
reguliavimą, tokiu atveju jis pralai-
mės. Kurį laiką demokratai ir B. Oba-
ma sąjungininkai tikėjosi, kad res-
publikonų kandidatu bus galiausiai
iškeltas buvęs Massachusetts valsti-
jos gubernatorius Mitt Romney. Ta-
čiau daugumai respublikonų rinkėjų
dabar apklausose pasisakant už bu-
vusį Atstovų rūmų pirmininką Newt
Gingrich, demokratai pradėjo kreipti
savo ugnį į jį. B. Obama teigė, kad
abiejų šių respublikonų esminiai įsi-
tikinimai yra vienodi. 

B. Obama atmetė laidos vedėjo
Steve Kroft prielaidą, kad visuomenė
jį vertins pagal per prezidento kaden-

ciją atliktus darbus. ,,Aš būsiu verti-
namas pagal idealus”, – sakė jis. JAV
vadovas pranašavo, kad kova dėl res-
publikonų kandidatūros greitai neiš-
sispręs. B. Obama tikisi, kad rinkėjai
pripažins jo nuopelnus išvengiant
antros Didžiosios depresijos, gelbė-
jant automobilių pramonę ir per-
tvarkant sveikatos apsaugos siste-
mą. Tačiau prezidentas pripažino,
kad visuomenė vargu ar patenkinta
dabartiniu šalies kursu. Tarp savo
nuopelnų jis taip pat vardijo Penta-
gono sprendimą atsisakyti politikos
,,Tu neklausk, aš nesakysiu”, drau-
dusios ginkluotosiose pajėgose tar-
nauti homoseksualios orientacijos
neslepiantiems asmenims, taip pat
tarptautinio teroristų tinklo ,,al Qae-
da” vyriausiojo vadovo Osama bin
Laden ir kitų aukštų jo vadų sunai-
kinimą.

,,Tačiau kalbant apie ekonomi-
ką, mums dar reikia daug nuveik-
ti”, – pripažino B. Obama.
Prezidentas taip pat atmetė respub-
likonų kritiką, kad jo ekonominė
politika prilygsta klasių karui, saky-
damas, jog tiesiog stengiasi atkurti
,,Amerikos susita-rimą”, kurio
pagrindinis tikslas – su-kurti stiprią

Buvęs FNTT vadas reikalauja kelti 
baudžiamąją bylą premjerui

B. Obama tikisi būti perrinktas 
JAV prezidentu

Vilnius (ELTA) – Nepatenkintų išlaidų mažinimo politika ir vienašališkais Vy-
riausybės veiksmais sprendžiant darbo santykius apibrėžiančius klausimus pro-
fesinių sąjungų pakviesti Vilniuje į mitingą susirinko žmonės iš įvairių Lietuvos
miestų ir miestelių. Profesinių sąjungų atstovai reikalavo nuo 2012 m. padidinti
minimalų darbo užmokestį iki 1,000 litų, padidinti biudžetinio sektoriaus darbuo-
tojų bazinę mėnesio algą ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį, ma-
žinti darbo jėgos apmokestinimą. Taip pat profesinės sąjungos siekia, kad būtų
sumažintos komunalinių paslaugų ir būtiniausių maisto produktų kainos, darbo
santykius apibrėžiantys įstatymai būtų keičiami tik sutarus su profesinių sąjungų ir
darbdavių organizacijomis.                                                             ELTA nuotr.

Lietuva atsisveikino su partizanu V. Šniuoliu
Vilnius (ELTA) – Lietuva atsi-

sveikino su partizanu, vienu iš Lie-
tuvos partizanų vadų pasitarimo Mi-
naičiuose 1949 m. organizatorių, Lie-
tuvos Kovos sąjūdžio Prisikėlimo
apygardos vado adjutantu Viktoru
Šniuoliu.

,,Išėjo paskutinis Minaičių suva-
žiavimo partizanas. Jo ranka buvo at-
spausdinta 1949 m. Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio Deklaracija, jis vado-
vavo partizanų vadų suvažiavimo ap-
saugos organizavimui”, – sakė krašto
apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.

V. Šniuolis gimė 1925 m. lapkri-
čio 8 d. Miežaičių kaime, Radviliškio
rajone. Į pasipriešinimo kovas įsi-
traukė 1945 m. 1948 m. tapo Prisikėli-
mo apygardos vado, Vyriausiosios

partizanų vadovybės visuomeninės
dalies viršininko, adjutantu. 1953 m.
pateko į nelaisvę ir buvo nuteistas
kalėti Sibiro lageriuose 25 metus. Dėl
sveikatos iš lagerio buvo paleistas
anksčiau. Partizaninėje kovoje žuvo
beveik visi V. Šniuolio šeimos nariai.
Už 1949 m. vykusį partizanų suvažia-
vimo Minaičiuose vadų apsaugos ir
aprūpinimo organizavimą buvo ap-
dovanotas III laipsnio Vyčio kryžiaus
ordinu. Taip pat buvo apdovanotas
dar dviem Vyčio kryžiaus II laipsnio
ordinais – už sužeisto kovos draugo
išgelbėjimą ir už pogrindžio spaudos,
dokumentų rengimą ir jų platinimą.
2003 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus
ordino Didžiuoju Komandoro kryžiu-
mi.

Londonas (BNS) – Dauguma bri-
tų sveikina premjero David Came-
ron nuostatą nepritarti Europos Są-
jungos (ES) sutarties pakeitimams.
Tokį ministro pirmininko sprendimą
remia 62 proc. apklaustųjų, rodo
,,Mail on Sunday” tyrimas. Apklau-
sos metu 66 proc. britų pasisakė už
tai, kad būtų surengtas referendu-
mas dėl Didžiosios Britanijos ir ES
santykių ateityje. Tiek pat apklaus-
tųjų nori, kad Londonas iš naujo de-
rėtųsi dėl santykių su Briuseliu. 48
proc. dalyvavusiųjų apkausoje buvo
už šalies pasitraukimą iš ES. Tik 33
proc. nori, kad šalis joje liktų. 48
proc. britų mano, kad ES neatlaikys
krizės. 65 proc. spėja, kad euro nebe-
liks. Tik 19 proc. tiki, kad bendroji

Europos valiuta išliks. 
Didžioji Britanija ES viršūnių

susitikime Briuselyje nesutiko pa-
remti susitarimo dėl didesnės biu-
džeto disciplinos. Dėl to nepavyko pa-
keisti ES sutarties. Didžiosios Brita-
nijos premjeras D. Cameron, aiškin-
damas parlamento nariams savo
sprendimą vetuoti naująją ES sutar-
tį, pabrėžė, kad jis nesiekė išskirti-
nių garantijų Britanijai.

Kalbėdamas apie ateitį D. Came-
ron sakė: ,,Svarbiausia yra išspręsti
euro problemas. Pirmiausia euro zo-
na turi įgyvendinti spalio susitari-
mą. Tarptautinio valiutos fondo iš-
tekliai yra skirti šalims, ne valiu-
toms, todėl negali būti naudojami
siekiant stiprinti eurą.”

Maskva (BNS) – Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev nurodė pra-
dėti tyrimą dėl įtarimų, kad Rusijos
parlamento rinkimų rezultatai buvo
klastojami. Dieną prieš tai dešimtys
tūkstančių protestuotojų reikalavo
atšaukti rezultatus ir rinkimus su-
ruošti iš naujo.

D. Medvedev ,,Facebook” tinkla-
lapyje atsakė į protestuotojų skun-
dus, kad gruodžio 4 d. rinkimų rezul-
tatai buvo pakreipti rinkimus laimė-
jusio ministro pirmininko Vladimir
Putin naudai. ,,Nesutinku su protes-
tuotojų šūkiais ir teiginiais. Nepai-
sant to, liepiau patikrinti visą rinki-
mų apylinkių informaciją, susijusią
su rinkimų įstatymo laikymusi”, –
tinklalapyje rašė D. Medvedev.

Jis nepaminėjo žmonių reikala-
vimų nutraukti V. Putin valdymą ir
sulaukė daug įžeidimų iš kitų socia-
linio tinklalapio naudotojų. Protes-
tuotojai reikalauja daug daugiau nei
tik tyrimo. Žmonės nori, kad rinki-
mai būtų suruošti iš naujo, Centrinės
rinkimų komisijos vadovas Vladimir
Čurov atleistas, rinkimuose būtų

leista dalyvauti opozicinėms parti-
joms ir paleisti žmones, kuriuos jie
laiko politiniais kaliniais. Per kelias
valandas nuo pareiškimo D. Medve-
dev sulaukė kelių tūkstančių komen-
tarų. Dauguma jų buvo neigiami, ne-
maža dalis – nepagarbūs, o keletas –
labai įžeidžiantys.

Tuo tarpu JAV valstybės sek-
retorė Hillary Clinton nenusileido
konflikte su Rusijos premjeru V. Pu-
tin, kuris apkaltino ją varžovų ragi-
nimu protestuoti dėl rinkimų rezul-
tatų. V. Putin pareiškė, jog JAV vals-
tybės sekretorė ,,davė ženklą aktyvis-
tams šalyje”. 

H. Clinton papiktino Kremlių pa-
reiškusi, jog rinkimai, kuriuose,
anot tarptautinių stebėtojų, buvo
sukčiavimų, nebuvo nei laisvi, nei
sąžiningi. V. Putin apkaltino H. Clin-
ton dėl per greito išvadų darymo, kol
dar nėra aiškūs visi faktai. V. Putin
pabrėžė, jog Rusijos žmonės nenori
revoliucijos ar kokių didelių poky-
čių, aiškiai parodydamas, kad Krem-
lius neleis protestams išplisti.

Vilnius (ELTA) – Buvęs Finan-
sinių nusikaltimų tyrimų tarnybos
(FNTT) vadovas Romualdas Boreika
metė iššūkį premjerui Andriui Ku-
biliui – reikalauja jam kelti baudžia-
mąją bylą dėl piktnaudžiavimo tar-
nyba. Gintis puolimu generolas R.
Boreika nusprendė po to, kai premje-
ras A. Kubilius pareikalavo atnaujin-
ti R. Boreikos atžvilgiu nutrauktą
ikiteisminį tyrimą. 

Pareiškime generaliniam proku-
rorui R. Boreika teigia, kad piktnau-
džiaudamas pareigomis premjeras
apskundė sprendimą nutraukti iki-
teisminį tyrimą, nors pagal įstatymą
neturėjo tokios teisės. R. Boreika
prašo iškelti baudžiamąją bylą ne tik
premjerui, bet ir jo patarėjui Ginta-
rui Kalinauskui. Generolo nuomone,
pasinaudojęs savo įtaka, patarėjas
darė poveikį ikiteisminį tyrimą nu-
traukusiam Generalinės prokuratū-
ros prokurorui Sauliui Verseckui. Po
beveik dvejus metus trukusio tyri-

mo, nenustatęs jokių nusikaltimo po-
žymių, prokuroras S. Verseckas nu-
traukė ikiteisminį tyrimą dėl R. Bo-
reikos. Gavęs ministro pirmininko
A. Kubiliaus prašymą, generalinis
prokuroras atnaujino ikiteisminį ty-
rimą dėl galimo buvusio FNTT vado-
vo R. Boreikos piktnaudžiavimo tar-
nyba.

Žiniasklaidos teigimu, buvusio
FNTT vadovo R. Boreikos milijonais
domėjęsi prokurorai tyrimą nutrau-
kė taip ir neišsiaiškinę, kaip jo šei-
mai pavyko pralobti. Dar pernai ba-
landį premjero reikalavimu prokuro-
rai ėmė narplioti R. Boreikos mokes-
čių deklaracijas ir aiškintis jo žmo-
nos prekybą nekilnojamuoju turtu.
Abejonių kėlė ir tai, kad R. Boreika
pats savo turto deklaracijas įslapti-
no. Paaiškėjo, kad R. Boreikos šei-
mos turtas parduotas septyniskart
brangiau, nei pirktas, tai sukėlė įta-
rimų, kad taip galėjo būti legalizuo-
tos neteisėtos pajamos.



Liko tik mažiau nei vienas mė-
nuo iki šventų Kalėdų šventės,
o jau gyvai galime regėti pasi-

ruošimą šiam šventiniam metui. Di-
dieji prekybos centrai mus masina
pasirinkti jų siūlomas prekes jau
šiuo metu, nes kažin ar tokių didelių
nuolaidų dar besulauksime. Tikėti-
na, jog vis labiau artėjant šventėms,
pamatysime vis daugiau žmonių
šluojant prekybos centrų lentynas
kalėdinėms vaišėms bei dovanoms. 

Panašiomis laukimo nuotaiko-
mis gyvena ir daugybė vaikų bei pa-
auglių... Jiems Kalėdos simbolizuoja
Kalėdų senelį bei jo gausiai nešamas
dovanas. Tereikia tik įsivaizduoti
mažųjų nerimastingą virpulį, skai-
čiuojant likusias dienas iki didžiųjų
švenčių ir įsivaizduojant gausias Kū-
čių stalo vaišes bei daugybę jiems
atneštų dovanų. 

Ne išimtis ir suaugusieji: jie lau-
kia poilsio meto, kada galės atsikvėp-
ti po nelengvų darbų bei būti šeimos
rate, šventinėje namų aplinkoje. Ati-
džiau pasigilinę į tai, galime paste-
bėti, jog visus šiuos žmones vienija
vienas lūkestis bei dvasinė būsena...
Tai laukimas. Visi šie žmonės laukia
Šventų Kalėdų.

O kaip yra su mumis, krikščio-
nimis? Ar mes šiuo advento (Kris-
taus gimimo laukimo) laikotarpiu
pasitikdami Kalėdas, išgyvename
laukimo jausmą? Jei taip, tai ko lau-
kiame mes? Įdomu yra tai, kad Kalė-
dų laukia ne tik tikintieji Kristumi,
bet ir netikintieji Juo. Laukimas vie-
nija tiek tikinčius, tiek netikinčius
žmones, pasitinkančius Kalėdų šven-
tę. (Tai reiškia, jog atsiranda puiki
proga kalbėti netikintiems žmonėms
apie šventų Kalėdų prasmę. Kalbėti
būtent per laukimą.)

Bet šį kartą atsigręžkime į save,
krikščionis, ir paklauskime, ar mes

laukiame Kalėdų – Kristaus gimimo
šventės? Ar mes laukiame Dievo,
ateinančio į mūsų gyvenimus? Ar
mes esame pasiruošę pasitikti Jėzų
budriomis širdies akimis? Juk Ka-
lėdų sulaukiame kiekvienais metais
ir kiekvienais metais švenčiame Jė-
zaus atėjimą į šį pasaulį. Ar šis kas-
metinis įvykis yra mums tikra, gyva
realybė? Ar tai atgaivina mūsų širdis
antgamtine viltimi? O gal tai tapo tik
puikia proga susėsti prie Kūčių stalo
ir džiaugtis materialinėmis dovano-
mis? Juk siaučiant judriam gyveni-
mo sūkuriui nesunkiai užsimiršta-
me ir Kalėdų Kristų iškeičiame į
Kalėdų šventę – į žavingą dovanų ir
skanių vaišių spindesį. (Šios mintys
tikrai nėra įkyrus moralizavimas,
kadangi dvasinė užmarštis liečia vi-
sus žmones be išimties, įskaitant ir
šio straipsnio autorių.)

Bet juk Kristus yra daug daugiau
nei tai. Kristus yra mylinčio Dievo
dovana žmonijai, kuri turėjo būti
aplaistyta krauju, jog mes taptume
priimtini Kūrėjui. Kristus yra visų
mūsų išgelbėjimo viltis, kartą mirusi
ir prisikėlusi, kad būtume išpirkti iš
savo nuodėmių, ir ne tik mes. Kristus
yra tobula Dievo malonės išraiška. 

Šiandien stabtelėkime ir pak-
lauskime savęs: ar laukiame Dievo
malonės? Ar jos mums reikia? Ar
esame pasiruošę ją priimti? Viliuosi
ir trokštu, kad tiek aš pats, tiek mes
visi kartu nuoširdžiai lauktume Die-
vo ateinant. Tegu mūsų širdys prisi-
pildo Kristaus laukimo nuotaikų.

Pasimokykime tokio Dievo lau-
kimo iš Augustino. „Kas man leis pa-
ilsėti tavyje? Kas leis, kad ateitum į
mano širdį ir ją pagirdytum, kad
užmirščiau savąjį blogį ir apkabin-
čiau vienintelį savo gėrį, Tave? Kas
tu man esi? Pasigailėk, idant galė-
čiau kalbėti. Kas aš pats tau esu, kad
liepi man tave mylėti, ir jeigu to ne-
daryčiau, užsirūstintum ant manęs
ir grasintum didelėmis nelaimėmis?
Argi maža nelaimė būtų man nemy-
lėti tavęs? Vargas man! Pasakyk man
per savo gailestingumą, Viešpatie,
mano Dieve, kas tu man esi. Pasakyk
mano sielai: aš esu tavo išganymas.
Pasakyk taip, kad išgirsčiau. Štai
mano širdies ausys, atgręžtos į tave,
Viešpatie. Atverk jas ir pasakyk ma-
no sielai: aš esu tavo išganymas.
Atbėgsiu išgirdęs šį balsą ir apkabin-
siu tave. Neslėpk nuo manęs savo
veido: mirsiu, nemirsiu, kad tik jį
pamatyčiau” (Aurelijus Augustinas,
,,Išpažinimai”, Aidai 2004 m., 11–12 p.)

Bernardinai.lt
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3 Advento sekmadienis

Šventų Kalėdų belaukiant
GEDIMINAS ZELVARAS

ŠveNTADIeNIs

Anais laikais
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LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis spaudos konferen-
cijoje Midway oro uoste, Čikagoje, 1990 m.

Vakarais po kasdie ni nio darbo
visi savanoriai susirinkdavome nu-
dirbti labdarin gus krovini nius dar-
bus.

Iš didžiulės Pennsylvania ben-
dro vės „DuPont de Nemours Co.,
Inc.” sulaukėme fakso, kad per jos
tarybos posėdį vyks balsavimas dėl
pasiūlymo Lewis Du Pont Smith do -
vanoti Lietuvai 6 mln. dolerių. Ap si -
džiaugėme. Deja, atėjo atsakymas,
jog, nenorėdama turėti konflikto su
sovietų valdžia, nes su jais bendrovė
prekiavo, taryba negalės pasiūlyto
do  noro aukos mums suteikti. Taip
bu vo ir su kitomis stambiomis ben-
drovėmis. Visur turėjome įrodyti,
kas mes esame, koks yra mūsų tik-
slas, kaip gautus dalykus pristaty-
sime į Lietuvą.

Sudarėme farmacijos įmonių są -
rašus ir pasiskirstėme po keturias jų.
Paruošėme paketus, gavome patvirti -
nimo laiškus su informacija, kas mes
esame, kam atstovaujame ir ką sie -
 kia me nuveikti. Visa tai išsiuntėme,
pridėję laiškus, jog vėliau atsiųsime
daugiau informacijos. Po laiškais pa -
sirašė LML narys, turėsiąs vėliau tai
įmo nei skambinti. Nebuvo taip leng-
va, kaip tikėjomės. Manėme, jog to -
liau dar bas vyks lengviau, tačiau
taip ne buvo. Gavome daug neigiamų
atsa kymų, tačiau mes nepasidavėme,
juk yra šimtai kitų įmonių.

„Lithuanian Hotline” šiek tiek
nu  tilus, pasikeitė dalyvių skaičius.
Pri sidėjo naujų žmonių, norėjusių
dirbti humanitarinės pagalbos srity-
je, tarp jų buvo ir Jurgis Riškus, vė -
liau iš rinktas LML prezidentu.

* * *
Pirmąsias siuntas gavome ne iš

didelių, bet mažesnių farmacijos
įmo nių. Greitai turėjome pakanka-
mai reik menų, kad galėtume pri-
krauti pirmąjį talpintuvą. Jis buvo
išsiųstas 1991 metų liepos mėnesį.
Praėjo ke turi mėnesiai, kol siunta iš-
plaukė, dar rei kėjo surinkti 4,000 dol.
aukų su mo kėti už persiuntimą. Pran-
cūzi jos uo s te viską prižiūrėjo Ričar-
das  Bačkys.

Prie Lenkijos ir Lietuvos sienos
sunkvežimis su mūsų talpintuvu bu -
vo su laikytas. Muitinė neleido įvež ti
į  Lietuvą. Tuo metu kažkokiu reika -
lu į Lazdijus buvo atvykęs Algirdas
Bra zauskas. Sužinojęs apie kilusius

ne susipratimus, jis asmeniš kai tar -
pi ninkavo, išsprendžiant šią vaistų
per vežimo problemą. Jurgis Riškus
taip ir sakydavo: „Tas pra keiktas pir-
masis talpintuvas.” Tik vėliau supra -
to me, kad to talpintuvo persiuntimas
tebuvo la šas jūroje.

Taip prasidėjo mūsų pagalba
Lie tuvai – vaistų, medikamentų bei
apa ratūros siuntimas. Iki 1996 metų
sau sio mėn. į Lietuvą buvo išsiųsti
175 talpintuvai, kurių vertė 54 mln.
JAV dol.

* * *
Kai Lietuva buvo minima pir     -

muo  siuose didžiųjų laikraščių pusla -
piuo se, kai Amerikos televizija kal -
bėjo apie Lietuvą, tada buvo daug ga -
limybių veikti ir daug ką padaryti.
Dabar jeigu ir pasirodo kokia nors
žinutė spaudoje, neretai ji Lietuvą
bei lietuvius parodo ne iš geriausios
pusės.

Ypač didelis susidomėjimas Lie -
tu va kilo po 1991 m. sausio 13-osios,
po Kruvinojo sekmadienio. Vėl buvo
atnaujinta „Lithuanian Hotline”
veik  la.

Nors pirmieji puslapiai buvo
skir ti Kuveitui, kur dieną ir naktį
Jungtinės Tautos mėtė bombas, tele-
vizija nuolat rodė filmuotą medžiagą
iš Lietuvos. Gorbačiov valdžia geru
laiku suplanavo Lietuvos užpuolimą,
žinodama, kad galės prisidengti Ku -
veito įvykiais. Tačiau CBS stotis,
pagal vertinimus trečioji stotis Ame -
rikoje, vis tiek visai Amerikai parodė
Kruvinojo sekmadienio įvykius.

Rodė, kaip drąsiai važiavo sovie -
tų tankai, kaip tamsoje į žmones šau -
dė desantininkai, rodė ligoninėse gu -
linčius sužeistus žmones, rodė mi ru -
sius. Televizijos diktorius Walter Ja -
cobsen rodomą medžiagą pavadino
„Singing Revolution”. Tai girdėjau
savo ausimis, kai žiūrėjome atvežtą
juostą, kurią aš nuvežiau į CBS stotį
kartu su Juozu Steponavičiumi, o iš
Lietuvos ją atvežė Rimantas Dirvo -
nis, kuris tuo metu kaip tik buvo Lie -
tuvoje.

Kiekvieną dieną ištisą savaitę po
įvykių Kuveite CBS rodė ištraukas iš
mūsų atvežtos juostos. Tik penk ta -
dienio vakare rodymas buvo trum -
pam nutrauktas dėl įvykusios lėktu-
vo nelaimės Colorado vals tijoje.

Bus daugiau.

Dainė L. Quinn, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Aleksas Mikaliūnas, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame Jums
labai dėkingi.

Aldona Eidukonis, gyvenanti Tucson, AZ, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. laikraščio išlaidoms
sumažinti. Tariame nuoširdų ačiū.

Vytautas A. Mažeika, gyvenantis  Colbert,  GA, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.
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sveIKATA

Kasdien girdime apie choles-
terolio žalą, rūpinamės, kaip
jį suval dyti. Tačiau kas tai yra

ir kaip nuo jo apsisaugoti, žino tikrai
ne kiekvienas. Šį kartą pakalbėkime
apie dar žoves ir produktus, kurie
mažina ,,blogąjį” cholesterolį.

Žmonės, kurių kraujuje yra padi -
dėjęs ,,blogojo” cholesterolio (žemo
tankio lipoproteinas) kiekis, dažniau
kenčia nuo širdies ir kraujagyslių
ligų, padidėjusio arterinio kraujo-
spūdžio bei atminties sutriki mų vy-
resniame amžiuje. Šiuo atveju pavo-
jingi vadinamieji sotieji riebalai.
Būtent dėl jų kaltės ir susidaro cho-
lesterolio plokštelės. Daugiausia so -
čiųjų riebalų yra svieste, lašiniuose,
riebioje mėsoje, pusfabrikačiuose.

Vis dėlto visiškai atsisakyti so -
čiųjų riebalų negalima – jie būtini
normaliai skydliaukės veiklai, ta-
čiau reikia pasistengti neviršyti
pata riamos vartoti dienos normos.
Taip pat, valgant produktus, priso-
tintus sočiųjų riebalų, būtina derinti
su tokiomis daržovėmis, kurios tirp-
do choleste rolį. Todėl teisingas mais-
to derinimas yra būtinas. Kartas nuo
karto būtinas organizmo valymas.

Pateiksiu keletą produktų, kurie
sumažina ,,blogojo” cholesterolio
kiekį kraujuje.

Morkos

Tyrimai rodo, kad valgant vos
dvi morkas per dieną per du mėne-
sius ,,blogojo” cholesterolio kiekis
kraujuje sumažėja 15 proc.

Tiems, kas nori turėti sveikas
dantenas ir dantis, siūloma kuo daž-
niau graužti oranžinių šakniavaisių
– morkos nuo emalio nuvalo maisto
likučius ir naikina mikrobus, kurie
sukelia ėduonį ir dantenų uždegimą.
Šviežių morkų dažnai įtraukiama į
dietą žmonių, sergančių kepenų,
inks tų, širdies ir kraujagyslių li -
gomis.

Pomidorai

Ryškiai raudonas pomidorų pig-
mentas likopenas – tikrų tikriausias
cholesterolio priešnuodis. Moksli-
nin kai nustatė, kad vos pusė puode-
lio li kopeno per dieną sumažins jūsų
cholesterolio kiekį kraujuje dešim-
tada liu. Kad gautumėte šį kiekį, pa-
kanka išgerti tik du puodelius pomi-
dorų sulčių.

Pomidoruose yra daug kalio, ku -
ris palaiko širdies raumens tonusą.
Būtent todėl gydytojai pataria įtrauk-
ti į valgiaraštį kuo daugiau šviežių
pomidorų tiems, kurie turi širdies ir
kraujagyslių problemų. Dietologai
įsitiki nę, kad pomidorai padeda at-
sikratyti nereikalingų svarų, nes juo-
se yra ga na daug chromo, kuris maži-
na alkį.

Česnakai

Blogai yra tiems žmonėms, kurie
negali prisiversti valgyti česnakų.
Juk česnakas nuo senų senovės laiko-
mas vaistu nuo visų ligų. 

Česnakuose yra alijino, kuris pa -
sižymi cholesterolio kiekį mažinan-
čiomis sa vybėmis. Būtent alijinas su-
teikia česnakui aštrumo ir specifinį
kvapą. Pats alijinas ypatingos nau-
dos organizmui neduoda, tačiau vos
tik pradedate česnaką pjaustyti,
traiš kyti arba kramtyti, alijinas virs-
ta alicinu, kuris iš kraujo pašalina
cholesterolio plokšteles.

Česnakas yra natūralus antibio -
tikas. Suvalgydami česnako skiltelę
per dieną išvengsime gripo ir stiprin-
sime savo imuninę sistemą. Alicinas
gerina smegenų, nervų sistemos
veik lą, didina darbingumą. Be to, ši
daržovė gerai veikia arterinį krau-
jospūdį. 

Riešutai

Amerikiečių mokslininkų atlikti
tyrimai rodo, kad žmonėms, kurie
per dieną suvalgydavo apie saują bet
kokios rūšies riešutų, bendrojo cho-
lesterolio kiekis kraujyje sumažėjo 5
proc. Iš jų vadinamojo ,,blogojo” cho-
lesterolio kiekis sumažėjo 7,5 proc.
Ty rimo autoriai taip pat nustatė
keletą įdomių dėsningumų. Pavyz-
džiui, kuo pirminis ,,blogojo” choles-
terolio kiekis kraujuje buvo didesnis,
tuo stipriau ,,veikė” riešutai. ,,Rie-
šutų dietos” veiksmingumas taip pat
priklauso nuo kūno masės indekso:
kuo buvo mažesnis perteklinis svo-
ris, tuo geresnis gydomasis poveikis.

Visos riešutų rūšys turi A, E ir B
grupės vitaminų, taip pat įvairių
mikroelementų: kalio, geležies, kal -
cio, fosforo. Be to, riešutai sumažina
senatvinės silpnaprotystės ir ūmaus
infarkto riziką. 

Žirniai

Tris savaites kasdien valgant po
pusantro puodelio virtų žirnių, ,,blo-
go jo” cholesterolio kiekis sumažės 20
proc.

Žirnių privalumas yra tas, kad
juose gausu B grupės vitaminų, ku-
rie būtini nervų sistemos darbui,
gra žiems plaukams ir geram miegui.
Tie, kurie nori visada išlikti jauni ir
kupini jėgų, taip pat turėtų ,,ati duo ti
duoklę” žirniams. Mokslininkai nus-
tatė, kad šiose daržovėse gausu an-
tioksidantų – medžiagų, lėtinančių
senėjimą ir apsaugančių nuo neigia -
mo aplinkos poveikio. Sužinoję apie
tai kosmetologai iš karto ėmėsi kurti
naujas kosmetikos, stabdančios senė -
ji mą, priemones, kurių pagrindinė
sude da moji dalis yra žirniai.

Žuvų taukai ir žuvis

Daug kas atsisako vartoti žu vų
taukus nuo dėl jaunystėje patirto jų
blogo skonio ir kvapo. O be reikalo,
nes žuvų taukai jau ne tokie, kokie
buvo jaunystėje, visai malonūs ger ti.
Todėl atsisakydami jų tik skriau -
džiame save.

Omega–3 riebiosios rūgštys, ku -
rių gausu žuvų taukuose, veiksmin-
gai ,,kovoja” su besikaupiančiu cho-
lesteroliu. Žuvys, kaip ir mėsa, yra
puikus bal tymų, reikalingų žmogaus
organizmui, šaltinis. Tačiau, skirtin-

CHOLESTEROLIS�IR�MŪSŲ
DIETA

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ
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2011 m. lapkri!io m"n. Lietuvi" Fondo aukotojams, 
kuri" dosnumo d!ka, LF kapitalas padid!jo $1,595.00 suma! 

Remkime Lietuvi" Fond# ir i!saugokime 
lietuvyb$ ateinan%ioms kartoms!

M#s$ tauta – m#s$ ateitis. 

gai nei mėsoje, žuvų baltymuose yra
ma žiau jungiamojo audinio, todėl jie
greičiau išverda ir yra lengviau pasi -
savinami. Be to, palyginti su mėsa,
žuvyse yra mažiau kalorijų, todėl jų
nesibaiminant galima valgyti net
tiems, kurie nori atsikratyti nereika -
lingų svarų. Žuvų baltymuose taip
pat yra daug taurino rūgšties, kuri
apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių
bei nervų sistemos ligų. 

Žu vyse taip pat gausu įvairių

mikroelementų – fosforo ir fluoro,
kurie ap saugo dantis nuo karieso,
kalio, kuris gerai veikia arterinį
kraujospūdį, ir seleno, kuris stiprina
imunitetą.

Parengta pagal Ilzės Jansonės
knygą ,,Gamta gydo, gamta maitina”

Nijolė Nausėdienė – natūropati-
jos, gydymo natūraliais būdais šali-
ninkė.

Atkelta iš 3 psl. ir net atšaldytos
ruginu kės, kilusios nuo Plungės
krašto.  

Atsimenu, kad mūsų giminei su -
sirinkus prie stalo, dažnai buvo pake-
liamas tostas ir už nepriklausomą
Žemaitiją. Žemaičiai mokėjo ne tik
narsiai kovoti, bet ir skaniai pavalgy -
ti. Cepelinų privalgę, nebūtų ilgai ka -
lavijo kilnoję. Kur mūsų stiprybė
senoji pasidėjo? 

Apsilankius Lietuvoje, mus vai -
šino jau ne tik cepelinais, bet ir kur
kas įvairesniais, dažnai iš senųjų lai -
kų atkeliavusiais valgiais. Kažkodėl
vienas iš geriausių žemaičių restora -
nų yra net ne Žemaitijoje, o Vilniuje,
kur galėjai užsisakyti ir kepto uoto
su kaparėlių padažu, ir plekšnių su
voveraitėmis ar ant šakių keptų mė -
sos gabalų. Gal todėl net paprastą
die ną ,,Žemaičių’’ restorane buvo
sun ku rasti laisvos vietos. O kaip Či -

kagoje? 
Gal vieną dieną patiekalų skanu -

mą pradėsime vertinti ne tik pagal
mėsos kukulio, įminkyto į cepelino
vidų, dydį, o pagal patiekalų įvairovę
bei senųjų tradicijų išlaikymą? Pa -
klausa diktuoja pasiūlą: jei mes pra -
šome cepelino paprastą ir švenčių
dieną, restorane ir mūsų lietuviškuo -
se renginiuose – cepeliną ir gauna -
me. Ir paprastai renkamės tą kavinę,
kur tas cepelinas didesnis ir kaina
mažesnė. 

Gal vieną dieną, užėję į lietuviš -
ką restoraną ar kavinę, galėsime pa -
prašyti ir žemaitiškos cibulynės ar
avižų kisieliaus, užkąsime kadugiais
rūkyto jaučio liežuviu ar rūkytu
avie nos kumpeliu ir pasigardžiu-
osime žemaitišku pyragu. Įdomu,
kiek že maičių susirinktų, jei vieną
dieną vie na iš mūsų kavinių Čikago-
je pa skelbtų žemaitiškų patiekalų



Šveicarų pedagogo Johann Heinrich
Pestalozzi idėjas studijavo Karalie-
nės mokytojų seminarijos auklėti-
niai. Jis įsteigė vaikų prieglaudą ir
jai vadovavo. Pestalozzi pasaulėžiū-
rai įtakos turėjo prancūzų švietėjų
Jean Jacques Rousseau idėjos ir vok-
iečių filosofų Gottfried Leib niz, Im-
manuel Kant ir kt. filosofinės teori-
jos. Jo nuomone, svarbiausias peda-
goginės sistemos dalykas yra ele-
mentariojo lavinimo teorija, apiman -
ti fi zi nį, protinį ir estetinį lavinimą,
dar binį ir dorovinį auklėjimą. Auklė-
ji mas turi prasidėti nuo paprasči-
ausių elementų ir kilti iki sudėtin-
giausių dalykų. Pestalozzi svarbiau-
siu mokymo principu laikė vaizdin-
gumą ir nuoseklumą, sukūrė pradi-
nio mokymo metodiką. 

Pažintis su Šilutės 
F. Bajoraičio biblioteka

Šilutės Fridricho Bajoraičio bib-
liotekos direktorė Dalia Užpelkienė
supažindino su biblioteka ir jos dar -

bu. Šilutės viešoji biblioteka, turinti
33 padalinius ir 70 mokyklų biblio -
tekas, įsteigta 1945 m. Jos fon duo se
sukaupta daugiau kaip 70,000 egzem-
pliorių leidinių. 1990 m. bibliotekoje
atidarytas Kny gos muziejus, kur
saugoma kraštotyrinė medžiaga apie
Mažąją Lietuvą, sukaupta senųjų
knygų, išleistų Til žėje, apie XV–XIX
a. kultūros, visuo menės veikėjus,
susijusius su Šilute. 1991 m. bibliote-
ka organizavo Tarp tau tinį ekslibrisų
konkursą Šilutei – 480 m., 1993 m. –
Vydūnui 125. Bibliote ko je Vydūnui
skirtame kambaryje saugoma apie
500 nuotraukų. Vedėja kalbėjo apie
bibliotekos organizuojamus rengi-
nius – poezijos rudenį, Ši lutės žemės
poetų šventes.

1995 m. Šilutės bibliotekai su-
teiktas Mažosios Lietuvos poeto, pub-
licisto, visuomenės veikėjo Fridricho

Bajoraičio vardas. Bajoraitis, baigęs
Karalienės mokytojų seminariją, mo -
kytojavo Šilutės apskrityje, mokė lie-
tuvių vaikus gimtosios kalbos, nors
tai buvo draudžiama, įsteigė kilnoja-
mąją biblioteką, komplektavo lietu-
vių literatūrą, siekė jungti Mažą ją ir
Didžiąją Lietuvą, paskelbė ne mažai
eilėraščių ir straipsnių. Bajo raitis
pasirašinėjo Paukštelio, Balan dėlio
slapyvardžiais, smerkė nutautė jimą,
pabrėžė lietuvių kultūros reikš mę.
Mirė jaunas, sulaukęs vos 26 metų.

Pestalozzi idėjos gyvos 
ir šiandien

Černiachovsko miesto 1-osios vi -
durinės mokyklos direktoriaus pava -
duotoja Lilija Sokol kalbėjo apie savo
mokyklą kaip Įsručio J. Pestalozzi
mo kyklos tradicijų perėmėją. Mo-
kykla iki Antrojo pasaulinio karo
vadinosi J. Pestalozzi vardu. 

Tačiau ir šiandien mokykloje
branginami Pestalozzi principai ir
idėjos. Mokyklos pedagogai, ben-
druomenė stengiasi, kad vi siems mo-
kiniams mokykla taptų gimtaisiais
namais, joje daug gėlių, gerai įrengti
kabinetai, sėkmingai veikia Dvide-
šimt pirmojo amžiaus mokykla, įvai-
ri popamokinė veikla, organizuoja-
mos mokomųjų dalykų olimpiados,
intelektualiniai maratonai, įgyvendi-
nami įvairūs sociali niai projektai.

Černiachovsko pramoninės-pe -
da goginės kolegijos dėstytoja Irina
Trenė kalbėjo apie Karalienės moky-
tojų seminarijos auklėtinius, apie se -
minariją kaip mokytojų kalvę Rytų
Prūsijoje, jų indėlį į Mažosios Lietu -
vos ir Rytų Prūsijos švietimą.

Antra konferencijos dalis

Antroje konferencijos dalyje vy -
ko apskritojo stalo konferencija tema
„Mokytojų rengimo gerinimo proble-
mos: nuo tradicijos iki modernumo”.
Joje dalyvavo švietimo įstaigų vado -
vai, lietuvių kalbos ir etnokultūros
mokytojai, švietimo institucijų spe-
cialistai. Regioninės lietuvių kalbos
mokytojų asociacijos pirmininkas A.
Bartnikas supažindino su numato -
mais renginiais, konkursais, kalbėjo
apie kvalifikacijos kėlimo kursus.
Bu vo priimtos rekomendacijos.

Konferenciją organizavo Kali-
nin grado regioninė lietuvių kalbos
mo kytojų asociacija, Kaliningrado
srities švietimo plėtotės institutas,
Čer niachovsko rajono administraci-
jos kultūros ir švietimo valdybos.
Rengi nį parėmė LR Užsienio reikalų
ministe rijos Užsienio lietuvių depar-
tamentas, Mažosios Lietuvos fondas.
Dė kojame šiam fondui, apmokėju-
siam kelionės išlaidas.

Emilija Algaudė Bukontienė – Ul-
janovo (Kraupiško) vidurinės mokyk-
los mokytoja.
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Karalienė (dabar Zelionyj Bor) –
bažnytkaimis prie Pisos upės,
11 km nuo Įsruties (Černia-

chovsko). Sena sis pavadinimas –
Aukštieji Kume čiai. Nuo 1938 m. vie-
tovė vadinosi Lui senbergu. 1811 m.
čia įsteigta mo kytojų seminarija.

Černiachovske surengta moks -
linė-praktinė konferencija, skirta
200-sioms Karalienės mokytojų se mi -
narijos metinėms. Jos tema – ,,Mo ky-
tojų rengimas: nuo tradicijos iki mo -
dernumo”.

Į centrinės bibliotekos konferen-
cijų salę rinkosi Černiachovsko pra-
moninės-pedagoginės kolegijos stu-
dentai, mokslininkai, kraštotyrinin -
kai, mokytojai, bibliotekininkai. Šios
bibliotekos knygų fondas – 300,000
vie netų, sukaupta retų senovinių
kny  gų, miniatiūrų kolekcija. Ją per
metus aplanko 26,000 skaitytojų. Bib -
liotekoje buvo galima pamatyti me -
džio drožinių, veikė literatūros apie
Karalienės mokytojų seminariją pa -
ro dėlė.

Konferencija sutapo su lietuvių
kultūros dienomis Čer nia chovske,
kur dalyvavo kolektyvai iš Vilniaus,
Kauno, Šiaulių, Klaipė dos, Marijam-
polės, Telšių, Vilkaviš kio, Šilutės,
Kybartų, Vištyčio.

Padėka geradarei –
Karalienės pavadinimas 

Buvo numatyta, kad pranešimą
apie oficialią švietimo politiką Prū-
sijos karalystėje skaitys istorijos
mokslų daktaras Algirdas Matulevi-
čius. Deja, jis neatvyko, mat negavo
vizos.

Išsamų pranešimą apie Karalie -
nės mokytojų seminariją skaitė Ka -
liningrado regioninės lietuvių kal-
bos mokytojų asociacijos pirminin-
kas, Rusijos Federacijos nusipelnęs
mokytojas Aleksas Bartnikas. 

XIX a. pr. Prūsijos karalius buvo
priverstas švelniau elgtis su vietos
gyventojais, panaikinta baudžiava.
Tada lietuviai kreipėsi į karalienę
Lui zę, prašydami įsteigti lietuvišką
mokyklą ir mokytojų seminariją. Iš
Aukštųjų Kumečių dvaro nupirkta 24
margai (apie 6 ha) žemės su dideliu
senu parku ir dviejų aukštų gyvena-
muoju namu. Vietos lietuviai, atsidė -
kodami savo geradarei, vietovę pava -
di no Karaliene. Šį pavadinimą varto-
jo ir vokiečiai.

1811 m. Johann Heinrich Pesta-
lozzi mokinys Karl August Zeller
įsteigė nau ją mokymo įstaigą ir mo-
kytojų seminariją. Pirmaisiais me-
tais priimti 25 lietuviai našlaičiai ir
neturtingų šei mų vaikai, išlaikomi ir
mokomi valstybės lėšomis. Į semina-
riją buvo priimami tik vyrai, po 25–
30 kasmet, baigusieji parapijos mo-
kyklas ir lankiu sieji parengiamuo-
sius kursus. Moks las seminarijoje tę-
sėsi 3–4 metus, buvo mokoma lietu-
vių ir vokiečių kal  bų, matematikos,
fizikos, muzikos, žemdirbystės ir
sodininkystės, religijos istorijos,
drausmės metodikos, kaimo amatų.
Seminarija turėjo savo maldos na-
mus, kur buvo laikomos ir lietuviš-
kos pamaldos.

Karalienės mokytojų seminariją
baigė Ferdinandas Jonas Kelkis, vie -
nas lietuviškos periodinės spaudos
pradininkų, mokytojas Jurgis Meš -
kai tis, lietuviškos spaudos bendra -
dar bis Jonas Urbonas, Maurius Pu -

cas, knygų apie bites ir bitininkystę
autorius Endrikis Radžiūnas, poetas
Fridrichas Bajoraitis (Paukštelis),
Erdmonas Česnakas, Adomas Eina -
ras ir kt.

Mokytojų seminarija veikė iki
1826 m. Iki 1882 m. tai buvo vienintelė
speciali vidurinė mokykla, kuri ren -
gė mokytojus Mažajai Lietuvai, sten -
gėsi suburti jaunimą, žadino tautinę
savimonę. Seminarija turėjo 3,100 to -
mų biblioteką, mokomąjį bandomąjį
sodą ir bityną, kur besimokantieji
skie pijo medelius, prižiūrėjo bites.
1882 m. įsteigus Ragainės ir Įsruties,
o 1900 m. – Klaipėdos mokytojų semi-
narijas, Karalienės seminarijos reikš-
 mė sumažėjo.

Luizės vardo gatvė, skveras,
vaistinė...

Klaipėdos universiteto docentė
Nijolė Strakauskaitė kalbėjo apie
Karalienės seminariją kaip apie ka-
ralienės Luizės švietimo įstaigų me-
cenavimo Prūsijos Lietuvoje simbolį.

Luizė Augustė – Prūsijos kara -
lienė, Prūsijos karaliaus Fridricho
Vilhelmo III žmona, išauginusi 9 vai -
kus, seminarijos steigėja, viena įta -
kin giausių to meto veikėjų. Prūsijos
kariuomenei pralaimėjus mūšį su
Na poleono armija, svarbiausios Prū -
sijos valstybinės įstaigos buvo per-
keltos į Klaipėdą, kur karalienė gy-
veno vie nerius metus. Ji mėgo vaikš-
čioti po Klaipėdos apylinkes, domė-
josi lietuvių buitimi, papročiais, kurį
laiką gyveno Piktupėnuose. Luizė
buvo ma lonaus būdo, todėl lietuviai
ją mylėjo, pastatė obeliską, jam su-
nykus, pastatė paminklėlį, pavadintą
Luizės akmeniu.

1891 m. Luizės vardu pavadinta
Klaipėdos gimnazija. Tilžėje jai pas-
tatytas 3 m aukščio paminklas, jos
vardu pavadintas tiltas per Nemuną
ties Tilže. Klaipėdoje buvo Luizės
gat vė, skveras, vaistinė, poilsio na-
mai neturtingiems vaikams Giru-
liuose, kabojo jos portretai, barelje-
fai. Ant ro jo pasaulinio karo metu jos
vardu pavadinta berniukų gimnazija
buvo uždaryta.

Nuo paprasčiausių 
iki sudėtingiausių dalykų

I. Kanto Rusijos Federacijos Bal -
tijos universiteto pedagogikos moks-
lų kandidatė Nadežda Ermakova kal-
bėjo apie Pestalozzi ir Rytų Prūsiją.

Karalienės mokytojų semina rijos jubiliejus
EMILIJA ALGAUDĖ

BUKONTIENĖ

Konferencijos dalyviai.

Aldona O. Dulskis, gyvenanti Cocoa Beach, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi.

Stella Siauciunas, gyvenanti Cicero, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą atsiuntė laikraščio išlaidoms sumažinti 50 dol.
auką. Labai ačiū už paramą.

Valerie Vaicjurgis, gyvenanti Dorchester, MA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame, kad mus skaitote ir remiate.
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Neringa�turisto�akimis
Įspūdžiais apie gyvenimą ir tvar -

ką Neringoje su Neringos savivaldy-
bės administracijos darbuotojais pa -
sidalino Neringoje vasarą viešėjusi
gydytoja Vida Ramonas, atvykusi iš
Jungtinių Amerikos Valstijų. Į Nidą
gydytoja atvyko iš savo gimtojo mies-
to Kauno, sužinojusi, kad Neringoje
vyksta XII folkloro festivalis ,,Tek
saulužė ant maračių’’. Kaip pasakojo
gyd. Vida Ramonas, į gimtinę ji buvo
pakviesta sakyti sveikinimo kalbą
Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto studentams, gavusiems gydytojo-
odontologo diplomus.

Pasidalinti įspūdžiais, kaip Ne -

rin ga atrodo turisto akimis, į savival -
dybę viešnią pakvietė meras Anta-
nas Vinkus. Gyd. Ramonas kvietė ad-
ministracijos darbuotojus daugiau
šypsotis į savivaldybę ateinantiems
žmonėms, būti jiems paslaugesniais.
Pastabų gydytoja turėjo ir maitinimo
įstaigoms. Jai pačiai teko patirti, kad
kai kuriose Neringos maitinimo
įstaigose pirmenybė teikiama sve -
čiams iš užsienio. Anot jos, visi klien-
tai turi būti lygūs, nesvarbu, ar jie
šneka lietuvių, ar užsienio kalba.
Gyd. Ramonas pastebėjo, kad Nerin -
gos paplūdimiuose gyventojai ir poil-
siautojai nevengia vedžioti šunų, ku -
rie teršia paplūdimį, gąsdina po il -
siautojus, ypač vaikus. Anot savival -
dybės specialistų, šis klausimas ir
šios problemos sprendimas jau ne
kartą buvo aptartas. Taisyklės numa-
to, kad augintinius paplūdimyje ve -
džioti draudžiama, tačiau žmonės šių
taisyklių nepaiso. Moteris taip pat
perdavė Pervalkos gyventojų nepasi -
tenkinimą keliu, vedančiu į šią gy -
ven vietę. 

Viešnios teigimu, kiekvienas
esame savo krašto ambasadorius ir į
tai turime žiūrėti atsakingai. Kiek -
vieno pareiga – pakelti gatvėje nukri-
tusią šiukšlę, pataisyti pasviru sią
šiukšlių dėžę ir pan. Anot jos, Ne -
ringoje yra daug gražių dalykų, tei -
giamų pasikeitimų, bet, no rint to bu -
lėti, kritika yra būtina. Neringos sa -
vivaldybės meras, pakvietė gyd. Ra -
monas būti jo visuomenine patarėja. 

,,Vakarų ekspresas’’
Neringos meras Antanas Vinkus susitiko

su gyd. Vida Ramonas.

Atkelta iš 3 psl. ir net atšaldy-
tos ruginu kės, kilusios nuo Plungės
krašto.  

Atsimenu, kad mūsų giminei su -
sirinkus prie stalo, dažnai buvo pake-
liamas tostas ir už nepriklausomą
Žemaitiją. Žemaičiai mokėjo ne tik
narsiai kovoti, bet ir skaniai pavalgy -
ti. Cepelinų privalgę, nebūtų ilgai ka -
lavijo kilnoję. Kur mūsų stiprybė
senoji pasidėjo? 

Apsilankius Lietuvoje, mus vai -
šino jau ne tik cepelinais, bet ir kur
kas įvairesniais, dažnai iš senųjų lai -
kų atkeliavusiais valgiais. Kažkodėl
vienas iš geriausių žemaičių restora -
nų yra net ne Žemaitijoje, o Vilniuje,
kur galėjai užsisakyti ir kepto uoto
su kaparėlių padažu, ir plekšnių su
voveraitėmis ar ant šakių keptų mė -
sos gabalų. Gal todėl net paprastą
die ną ,,Žemaičių’’ restorane buvo
sun ku rasti laisvos vietos. O kaip Či -

kagoje? 
Gal vieną dieną patiekalų skanu -

mą pradėsime vertinti ne tik pagal
mėsos kukulio, įminkyto į cepelino
vidų, dydį, o pagal patiekalų įvairovę
bei senųjų tradicijų išlaikymą? Pa -
klausa diktuoja pasiūlą: jei mes pra -
šome cepelino paprastą ir švenčių
dieną, restorane ir mūsų lietuviškuo -
se renginiuose – cepeliną ir gauna -
me. Ir paprastai renkamės tą kavinę,
kur tas cepelinas didesnis ir kaina
mažesnė. 

Gal vieną dieną, užėję į lietuviš -
ką restoraną ar kavinę, galėsime pa -
prašyti ir žemaitiškos cibulynės ar
avižų kisieliaus, užkąsime kadugiais
rūkyto jaučio liežuviu ar rūkytu
avie nos kumpeliu ir pasigardžiuo-
sime žemaitišku pyragu. Įdomu, kiek
že maičių susirinktų, jei vieną dieną
vie na iš mūsų kavinių Čikagoje pa -
skelbtų žemaitiškų patiekalų dieną?

Žemaičiai, kur mūsų garsieji...

A † A
PRANAS ALGIS RAULINAITIS

Gimė 1927 m. gegužės 13 d., Kaune.
Mirė 2011 m. gruodžio 5 d. savo namuose, Burbank, Califor-

nia.
Liūdi: žmona Angelė, sūnus Darius, marti Mika, dukraitė

Julija; brolienė Irena Raulinaitienė, jos vaikai Jūratė, Arvydas
ir Sigitas su šeimomis;  Australijoje svainiai Jonė ir Jurgis Žal-
kaus kai, jų sūnus Linas su šeima, brolienė Bronė Staugaitienė,
jos vaikai Gabrielė ir Paulius su šeimomis ir Vaitiekūnų šeima.

Laidotuvės iš Šv. Kazimiero bažnyčios šeštadienį, gruodžio 10
d., 10 valandą ryto po šv. Mišių. Velionis Algis bus palaidotas
Forest Lawn kapinėse, Glendale, CA.

Liūdinti šeima

A † A
AMBASADORIUS

ALGIRDAS
JONAS ALEKSIS

ŽEMAITIS 
Mirė 2011 m. gruodžio 9.  d.  Čika-

goje po sunkios ligos. Gimė 1933 m.
kovo 9 d. Šalniškėje, Kazlų Rūdos
valsčiuje, Marijampolės rajone.

Buvo sūnus a. a. dipl. miškų inž.
Vinco Žemaičio ir a. a. mokytojos
Bronės Ruseckaitės-Žemaitienės.

Diplomatas – ekonomistas, Jo Ekscelencija Ambasadorius
Žemaitis buvo pirmas lietuvis, baigęs Oksfordo universitetą,
Balliolo kolegiją, kur jam buvo suteikti bakalauro ir magistro
laipsniai.  Tarnavo JAV kariuomenėje Korėjos karo laiku, fron-
to linijų pulko štabo informacijos skyriaus vadovu; dirbo
tarptau tinės prekybos specialistu JAV Valstybės departamente
Va šingtone.  Junginių Tautų Maisto ir Žemės Ūkio organizacijo-
je (FAO), Romoje buvo atsakingas už žemės ūkio programas Bah -
reine, Džibutyje, Egipte, Irane, Jungtiniuose Arabų Emyratuose,
Katare, Kuveite, Omane, Sirijoje, Somalyje, Tailande, Tanzani -
joje, Turkijoje bei vadovas misijų į eilę kitų besivystančių val-
stybių; tapo FAO atstovu su ambasadoriaus rangu Pietų Sudane.
Buvo LR Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) Pirmi -
nin ko atstovas prie Maltos Riterių Ordino Didžiojo Magistro.
1992 m. jam buvo suteiktas Lietuvos Respublikos Nepaprastojo
ir Įgaliotojo Ambasadoriaus rangas ir buvo pakviestas Ambasa -
do riumi, misijos vadovu ir pastoviu atstovu prie JT Maisto ir
Žemės Ūkio organizacijos (FAO) Romoje.  Konsultavo žemės ūkio
klausimais LR ambasadoje Italijos Respublikoje ir prie JT orga-
nizacijų.

Šventojo Sosto patvirtinimu apdovanotas Šventųjų Metų Si-
dabro medaliu ir Jeruzalės Šventojo Kapo Riterių Ordino didžio-
jo komtūro titulu. Buvo veiklus Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menėje; Vyriausiajame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete; Ateiti-
ninkų Federacijoje; Krikščionių Demokratų sąjungoje; Ame-
rikos Lietuvių Romos Katalikų federacijoje; Amerikos Lietuvių
Taryboje; Lietuvių Katalikų Mokslo akademijoje; Baltijos lab-
daros fondo Heifer International. Bendradarbiavo leidime Vinco
Žemaičio knygų Lietuvos politiniais ir etnografiniais klausi-
mais; rašė straipsnius Lietuvos klausimais lietuviškoje ir tarp-
tautinėje žiniasklaidoje.  

Giliai nuliūdę liko: žmona Vanda Jadvyga (Kybartaitė); sū-
nus Alexis su žmona Ramona; duktė Maria su Leno Landini;
duktė Rita; sūnus Paulus su žmona Caroline; duktė Julia ir vy-
ras Saulius Eidukai; anūkai Lorenzo, Aurelius, Diana, Leonardo
ir Priscilla; brolis kun. Kęstutis Žemaitis; kiti giminės ir drau-
gai JAV, Lietuvoje ir Italijoje.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 16 d. nuo 3
val. p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemonto laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave., Lemont, IL.

Šeštadienį, gruodžio 17 d. 9:30 val. ryto a. a. Algirdas bus atly-
dėtas iš laidojimo namų į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje
10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.  Po šv. Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome per šeimą aukoti Vilkaviškio rajono
Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinei mokyklai ir Kenijos
Project Turkana, Holy Apostles Church, London, U.K.

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

Peru�ledynų�gelbėjimas
Aukštai Peru Andų kalnuose,

kur labai šalta ir sausa ir augmenijos
yra labai mažai, išgyvenimas prik-
lauso nuo vieno gyvūno – alpakos.
Tačiau pastaraisiais metais auginti
alpakas tampa vis sunkiau.

Kalnai aplink Licapa miestelį,
esantį maždaug 4,2 tūkst. metrų
aukštyje virš jūros lygio, anksčiau
buvo padengti ledu, o dabar – visiš-
kai pliki. Kad nėra ledo, reiškia, kad
nebus vandens. O jei nėra vandens,
nebus ir žolės, kuria gyvūnai maiti-
nasi. Per pastaruosius tris dešimt-
mečius ledas visai pradingo. Tačiau
neseniai į Licapa atvyko keistuolis,

grąžinęs viltį. Save išradėju vadinan-
tis inžinierius Eduardo Gold, yra
organizacijos „Peru ledynai” įkūrė-
jas. Gold sumanymas labai papras-
tas. Jei tamsūs kalnai sugeria dau-
giau saulės šilumos, balti kalnai tu-
rės priešingą efektą. Tad problemos
sprendimas – juos nubaltinti. Gold
nurodymu, komandos nariai keliauja
po kalnus, pildami mišinį, kuris uo-
lienas nubalina. Tai ne dažai, o van-
dens, smėlio ir kalkių mišinys. Infra-
raudonųjų spindulių termometras
rodo, kad tamsių ir anksčiau nuba-
lintų uolienų temperatūra skiriasi 16
laipsnių Celsijaus.                        Lrt.lt



12 2011�GRUODŽIO�13,�ANTRADIENIS DRAUGAS

ČIKAgoje 
IR

APyLINKėse

� Gruodžio 16 d., penktadienį, 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen -
 t re vyks tekstilininkės Jadvygos Oran tie -
nės skiautinių parodos ,,Gyvenimas yra
gra  žus” atidarymas. Da lyvaus autorė. Pa -
ro dą ruošti padeda JAV LB Kultūros ta -
ryba. 

� Filisterių skautų sąjungos Čikagos sky -
rius ruošia kalėdinę popietę gruodžio 17
d., šeštadienį, 2 val. p. p, PLC didžiosios
salės vakarinėje dalyje. Kviečiame gausiai
dalyvauti. Daugiau informacijos  gausite
tel. 630-243-6302 arba el. paštu ausre-
les@comcast.net.

� Gruodžio 18 d. po 10:30 val. r. šv.
Mišių kviečiame visus prie bendro Kūčių
stalo Švč. Mer  gelės Marijos Gimimo pa -
ra pijos salėje. Prašoma iš anksto užsi sa -
kyti vietas (kaina – 20 dol.) Bus meninė
programa. Registracija klebonijos rašt i -
nė je arba tel. 773-776-4600 (Audra).

� Gruodžio 18 d., sekmadienį, 1 val.
p. p. Jaunimo centre vyks  Ateitininkų
Kūčios. Registruoja dr. Ona Daugirdienė
tel. 630-325-3277 arba el. paštu odau-
girdas@hotmail.com. Prašoma atsako-
ve ar laiške palikti savo telefono numerį
ir jūsų registracija bus patvirtinta skam-
bučiu.

� Paroda ,,Pensilvanijos angliakasių
Lie tuva” vyks tik vieną dieną – sekma -
die nį, gruodžio 18 d., nuo 12 val. p. p.
iki 8 val. v. Jaunimo centro mažojoje sa -
lėje. Parodoje matysite Vlado Butėno,
Ele nos Bradūnaitės-Aglinskienės ir Algi -
manto Kezio kelionės po Pennsylvania
me tu (1972–1973) darytas nuotrau kas.
Parodą ruošia Algimantas Kezys.

� Maloniai kviečiame visus narius ir
drau gus į Lietuvos vyčių 112 kuopos Ka -
lė dinį pokylį, kuris įvyks gruodžio 18 d. 2
val. p. p. restorane ,,Mabenka” (7844 S.
Cicero Ave., Burbank, IL 60459). Kaina
asmeniui 20 dol. Muzika Algimanto Bar -
niškio.  Vietas prašoma užsisakyti pas Re -
gi ną Juškaitis tel. 708-422-3541.

� Gruodžio 20 d., antradienį, Holy
Cross ligoninėje (2701 W. 68th St.,
Chi  cago, IL) nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p.
vyks Donoro diena. Norintys dalyvauti
prašome užsiregistruoti tel. 773-884-
4621 (Nancy). Donorams bus duodama
10 dol. vertės parduotuvės ,,Target” ap -
sipirkimo kortelė ir renginio marškinė -
liai. Atvykstant su savimi reikia turėti as-
mens dokumentą su nuotrauka. 

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, PLC, Le -
mont, organizuojamas vakaras palydėti
Se nuosius ir sutikti Naujuosius metus.
Vakaras skirtas JAV Lietuvių Bendruo me -
nei ir Pasaulio lietuvių centrui paremti.
Pradžia 7:30 val. v. Daugiau informacijos
tel. 630-673-3384.

� JAV LB San Francisco, CA apylinkės
valdyba gruodžio 17 d. nuo 5 val. p. p.
iki 9 val. v. kviečia da lyvauti tradicinėje
Kūčių va karienėje Oak wood Athletic
Club (4000 Mt. Diablo Blvd., Lafayette,
CA 94549). Norinčius dalyvauti Kūčių
mugėje prašome registruotis el. paštu
dpetrylaite@yahoo.com (Dai va). 

� Gruodžio 18 d., sekmadienį, Beverly
Shores Lietuvių klubas maloniai kviečia
apylinkės lietuvius ir svečius į kalėdinį
pabendravimą. Šv. Mišios Šv. Onos baž -
nyčioje 1 val. p. p. Po Mišių – vaikų bū -
re lio  šventinė prog ra mė lė ir kalėdinės
vaišės.

� Gruodžio 18 d., 10 val. r. Maironio
lituanistinė mokykla, Apreiškimo parapi-
ja ir New York skautai kviečia visus į
tradicinę Kūčių šventę. Po Maironio
mokyklos mokinių programėlės, bus lie-
tuviškos Kūčių vaišės, giedosime kalėdi-
nes giesmes, apsilankys Kalėdų sene-
lis.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL

Tel.: 773-776-4600
Gruodžio 17 d. – 3 val. p. p. Susitaikymo pamaldos ir išpažintys; 4 val. p. p.

šv. Mišios (Kūčių ir Kalėdų dienomis išpažinčių nebus klausoma)
Gruodžio 24 d. – 4 val. p. p. – Kalėdų Mišios vaikams lietuviškai. Mišiose gie -

dos vaikų popchoras ,,Svajonė”; 11 val. v. – Bernelių Mišios (lietuviškai). Gieda pa -
rapijos choras

Gruodžio 25 d. – Kristaus Gimimas. 10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba
Gruodžio 31 d.– 4 val. p. p. šv. Mišios lietuvių kalba
Sausio 1 d. – Naujieji Metai. 10:30 val. r. šv. Mišios lietuvių kalba

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 W. 127th Street, Lemont, IL

Tel.: 630-257-5613; matulaitismission@sbcglobal.net
Gruodžio 15 d. ir 19 d. – 6:30 val. v. Susitaikymo sakra men to (išpažinties)

vakarai. Išpažinčių laikas – šeštadieniais ir sek ma dieniais nuo 5 val. p. p. iki 6 val.
v.  Kūčių ir Kalėdų dieną išpažinčių neklau so ma

Gruodžio 24 d. – 4 val. p. p. šv. Mišios; 7 val. v. – Misijos Kūčios; 11 val. v. –
Ber ne lių Mišios PLC Jaunimo rūmuose

Gruodžio 25 d. – 9 val. r. ir 11 val. r. šv. Mišios PLC Jaunimo rūmuose
Sausio 1 d. – šv. Mišios misijoje 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. 
Sausio 8 d. – Trys Karaliai. Šv. Mišios misijoje 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v.

��
Evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

5129 South Wolf Rd., Western Springs, IL 60558
Tel.: 708-567-9044 (kun. L. Miliauskas); www.teviske.org

Gruodžio 24 d. – 5 val. p. p. Šv. Kūčių pamaldos su žvakių šviesa ir arfos mu -
zi ka. Pamaldos vyks lietuvių ir anglų kalbomis

Gruodžio 25 d. – 11 val. r. Šv. Kalėdų pamaldos. Paskutinės 2011 metų pa-
maldos. Pamaldos vyks lietuvių ir anglų kalbomis

Sausio 1 d. – 11:30 val. r. Naujųjų metų pamaldos su Šv. Vakariene

Ziono liuteronų evangelikų parapija
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
Tel.: 708-422-1433; Fax: 708-422-1485;

El. paštas: zionlithlutheran@aol.com 
Gruodžio 16 d. – 4 val. p. p. lietuviško darželio ,,Spindulėlis” kalėdinė eglutė. 
Gruodžio 18 d. – 4 Advento sekmadienis. 10:30 val. r. – jungtinės pamaldos

su Šventa Komunija; sekmadieninės mokyklėlės programa, pietūs, atvyks Kalėdų
senelis.

Gruodžio 22 d. – 12 val. p. p. Kalėdinės pamaldėlės ,,Spindulėlio” vaikams ir
jų tėvams

Gruodžio 24 d. – Kūčių žvakių šviesos pamaldos su Šventąja Komunija, giedos
choras ir solistė

Gruodžio 25 d. – 9:30 val. r. šventinės Kalėdų pamaldos (anglų kalba) su Šv.
Komunija, tradicinių Kalėdinių giesmių giedojimas; 11 val. r. šventinės Kalėdų
pamaldos (lietuvių kalba) su Šv. Komunija; speciali muzikinė programa

Gruodžio 31 d. – 5 val. p. p. tradicinės Naujųjų metų vakaro pamaldos su Šv.
Komunija (anglų kalba)

Sausio 1 d. – 11 val. r. Jungtinės Naujų metų pamaldos

Apreiškimo parapija
259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211

Gruodžio 24 d. – 10 val. v. Bernelių Mišios. Po šv. Mišių parapijos salėje pa-
bendravimas prie kavos ir užkandžių, pasidalinimas kalėdiniais sveikinimais.

IŠ ARTI IR TOLI...

Šventinės Mišios 
lietuviškose parapijose

Tradicinė kalėdinė mugė Pasaulio lietuvių centre

Gruodžio 10–11 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį) – Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje, Lemont, šurmuliavo tra dicinė Kalėdų mugė. Ko tik čia nebuvo – ir kalė-
dinių puokščių, ir papuošalų, ir žaisliukų eglutei, ir skanių pyragų! 
Nuotraukose: Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” narės (iš kairės) Marytė Černiūtė, Nijolė Kašubienė ir Indrė Tijūnėlienė (pirmininkė) siūlė įvairias prekes, o gautas
lėšas skirs Lietuvos vaikams. Raminta Lašienė viliojo atvykusius gražiais savo ir vyro Raimundo stiklo dirbiniais.                                     Laimos Apanavičienės nuotraukos


