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Diplomatija, patriotiškas menas meluoti tėvynės vardan – Ambrose Bierce

V. Čekanauskas – patriotas ne
žodžiais, o darbais – 5 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Užgeso ryški žvaigždė –
Algimantas Gečys – 3 psl. 

Lapkričio 21 dieną Lietuvos
Prezidento rūmuose vyko Už-
sienio reikalų ministerijos or-

ganizuotas Globalios Lietuvos fo-
rumas „Lietuvių Chartai 70: dias-
pora – nepriklausomai Lietu-
vai”. Siekiant įvertinti diasporos in-
dėlį į lietuvybės puoselėjimą ir
Lietuvos kūrimą, forumo metu
buvo pristatytas Užsienio reikalų
ministerijos įsteigtas apdovanoji-
mas – dviejų laipsnių garbės ženk-
las ,,Už pasaulio lietuvių nuopel-
nus Lietuvai”. Pirmieji aukščiausieji

apdovanojimai  – garbės ženklo Auk-
so Vyčiai buvo įteikti Prezidentui
Valdui Adamkui, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenei, Vilniaus arkivyskupui
metropolitui Gintarui Grušui, Lietuvos
garbės konsului JAV Stanley Balze-
kui jaunesniajam ir Lietuvos vyskupų
konferencijos delegatui užsienio lie-
tuvių sielovadai, prelatui Edmundui
Putrimui.

Apie patį forumą skaitykite artimiausiame
,,Draugo” numeryje.

Sveikiname viso pasaulio lietuvius!

Užsienio reikalų ministerijos nuotr.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Šį savaitgalį, gruodžio 7–8 dienomis, Pa-
saulio lietuvių centre (PLC) nuaidėjo tra-
dicinė Kalėdinė mugė. O tai reiškia, kad di-

džiausia metų šventė – Kalėdos – jau netrukus.
Tie, kurie apsilankė mugėje, džiaugėsi, kad joje
galėjo pasirūpinti ir kai kuriomis šventinėmis do-
vanomis. Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais, mu-
gėje buvo gausu prekiautojų, kurie buvo išsi-
pirkę net 88 stalus ir savo prekes išsidėlioję
dviejose salėse. Prekybininkų teigimu, šiais me-
tais pirkėjai buvo itin dosnūs: į mugę atvykę
žmonės daug ir nesiderėdami pirko.

Šventės metu visus linksmino ,,gyva” mu-
zika: dainavo Carl Sandburg gimnazijos cho-
ras, grojo styginis kvartetas. Beje, šios mo-
kyklos moksleiviai PLC mugėje muzikuoja jau
7-tus metus. Be šių jaunųjų atlikėjų dar grojo
Dainos Volodkos vadovaujamas lietuvių moks-
leivių styginių instrumentų ansamblis ,,Baltija”,
armonika grojo Zenonas Gailius.

– 4 psl. 

Kalėdinėje mugėje – dosnūs pirkėjai

Jokūbas Puškorius – jauniausias mugės prekiautojas, siūlęs pirkėjams
įsigyti jo paties pasiūtų spalvotų nykštukų.

Audronės Kižytės nuotr.



apypilnė, juolab kad šis EBPO tyrimas suteikia ar-
gumentų tiek optimistiniam, tiek pesimistiniam
vertinimui. Daugiausia dėmesio buvo skirta 15-me-
čių skaitymo gebėjimams. Palyginti su 2015 metų ty-
rimu, Lietuvos vaikai juos kiek sustiprino ir kelio-
mis vietomis pagerino savo poziciją tarp 79 tirtų pa-
saulio šalių. Pagal šį rodiklį Lietuva dalijasi 29–36 vie-
tomis su kaimynine Latvija, taip pat Rusija, Balta-
rusija, Italija ir dar trimis šalimis. Tačiau Lenkijos
moksleivių pasiekimai gerokai aukštesni, o estai pa-
kliūva į pirmąjį dešimtuką ne tik pagal skaitymo ge-
bėjimus, bet ir pagal kitus du tyrimo dalykus – ma-
tematikos ir gamtos mokslų raštingumą. Nors dau-
giau šalių Lietuva lenkia negu atsilieka, pažangių-
jų klubu vadinamo EBPO vidurkio lietuviai nepa-
siekia pagal visus tris mokslus”.

Žinoma, būtų gerai pavyti ir pralenkti mums ne-
pralenkiamą Estiją, bet tos straipsnio antraštėje ža-
dėtos smarvės aš čia neradau, tik matau, kad mes, lie-
tuviai, esame labai nervingi, pikti, pagiežingi. Ži-
niasklaidoje klesti patyčios, neigiamos emocijos,
kaip ir gyvenime. Tuo pačiu ypu tvojo ir viena ano-
niminė komentatorė – ji po šiuo straipsniu taip pa-
rašė: „Niekad neleisčiau savo vaikų į vieną mokyk-
lą su prasčiokais, ubagais ir pašalpiniais. Jau geriau
primokėsiu kokius €500 ar kiek ten reikės padorioj
mokykloj. Prasčiokų iš viso nereikia mokyti daugiau
kaip 8 metus, nes tai beprasmis pinigų švaistymas.
Galima net kokius 6, o paskui dar porą metų profkėj
(profesinėje mokykloje. Red.). Primityviems dar-
bams statybose ar silkių fabrike to per akis. O inte-
ligentų daug nereikia. Prasčiokai ir patys supranta,
kad matematikos daugiau 4 veiksmų jiems neįveik-
ti. ...Tegul eina dirbti darbą pagal jėgas ir gaminti
BVP”. 

Tai va! Argi mes už tokią Lietuvą kovojome?! –
pasakytų garbus patriotas. Pasirodo, už tokią, nes ki-
tokios neturime. Bet vėlgi – vienas ekonomistas
sako, kad ir mūsų laikai nenormalūs – esą didžiau-
si ekonominiai protai nesugalvojo, kad palūkanos
normos bus neigiamos; dabar kartais paskolinant pi-
nigus reikia susimokėti; pinigų yra per daug ir jie per
pigūs; ką reiškia tas faktas, kad dabar 13 trilijonų ob-
ligacijų vertės pajamingumas yra neigiamas (čia apie
pasaulį, ne tik apie Lietuvą). 

Iš tiesų, gyvename keistais laikais, kuomet ir
gamta yra labai įtempta, grasinanti kataklizmais. O
gal kaip tik viskas kyla iš gamtos ir artėjame prie pa-
saulio pabaigos? Yra ir taip galvojančių. Nesugeba-
me normaliai susikalbėti nei lietuviai, nei anglai, nei
prancūzai. Štai lietuvė rašytoja Erika Umbrasaitė –

ką tik perskaičiau jos straipsnį – meta
savo mylimą Paryžių ir važiuoja namo:
„Paryžius šiandien šaltas, pilkas ir drėg-
nas. Nustekentas ką tik praūžusios di-
džiosios nepaklusnumo akcijos – vi-
suotinio gruodžio 5 d. streiko, užkalto-
mis arba išdaužtomis parduotuvių vit-
rinomis lyg po karo, suparalyžiuotas su-
trikusio transporto eismo, ore tvyran-
čios socialinės įtampos ir, nepabijosiu

šito žodžio iš marksistinių vadovėlių, klasinės ne-
apykantos – visiems, kas be ‘geltonų liemenių’ bent
jau širdyje, kas nepritaria streikininkams, kas turi
daugiau ir nesidalina, kas kitaip mąsto ir kitaip at-
rodo etc.” 

Tad Lietuvoje ir net mano miestelyje – dar kur
kas geriau...

Na, o kas Lietuvoje gero? Profesorė R. Tamelie-
nė pranešė, kad neišnešiotų kūdikių Lietuvoje gims-
ta bene mažiausiai pasaulyje. „Mes, kaip specialis-
tai, negalime rasti priežasties, kuri paaiškintų, ko-
dėl mūsų šalyje šis rodiklis yra žemas, nes jis tikrai
yra vienas žemiausių visame pasaulyje. Galbūt mes
gyvename geroje geografinėje zonoje, galbūt mūsų
genetika palanki”. Taigi esame fiziškai stiprūs, esa-
me mylimi ir mylintys, jeigu mūsų vaikai nepalieka
mūsų isčių prieš laiką, tik mums reikia atrasti save
naujoje eroje, naujame gyvenime. 

Surengti dainuojančią revoliuciją sugebėjome,
teks išmokti ir gyventi tame gyvenime, kurį su-
kūrėme dainuodami. Bet galima suprasti ir

mano žemiečius. Į renginius kolūkių laikais jie bū-
davo varu suvaromi. Balsuoti turėdavo už vieną –
neva geriausią kandidatą, kurį iškeldavo komunis-
tų partija. Jiems liepdavo sakyti ir galvoti, kad jų tė-
vynė yra plačioji Sovietų Sąjunga, jie netikėjo, bet vis
tiek sakė, kad jų tėvynė yra Sovietų Sąjunga. Tai da-
bar jų galvose yra sumaištis. Jie atprato kuo nors ti-
kėti. Jie nebegali tikėti tuo, ką girdi, ir iš viso nieko
nebenori žinoti. Juk miesteliuose, provincijoje, liko
tik gerokai pagyvenę žmonės, turintys blogos patir-
ties, kuri jiems šiandien trukdo gyventi. Jie yra su-
simaišę ir naujosios Lietuvos nebesugeba priimti. To-
dėl užsidarė. Uždarė ne tik savo duris, bet ir savo šir-
dis... nuo gyvenimo. Sėdi savo urveliuose su televi-
zorium, kuris dar labiau sujaukia jų protus, nes ten
jie mato, kaip pliekiasi politikai ir niekada neranda
bendros kalbos dėl Lietuvos. Jie nesupranta, kad tai
politikos teatras. Jie priima tai už tikrą pinigą ir nei-
na balsuoti, o jeigu pabalsuoja, tai, žinoma, ne už tą,
kuris tikrai galėtų jiems padėti. Jie balsuoja už tą,
kuris gražiau (nors tuščiai) šneka, kuris gražiau at-
rodo. Jie jau per seni keistis. Matyt, teks laukti kitos
kartos, kuri nebeturės tos blogosios patirties ir su-
dėlios viską į savo vietas bei kurs gyvenimą kaip ko-
kioje Šveicarijoje, kur kiekvienu bendros buities
klausimu vyksta referendumai. Tai ir yra gyventi
bendruomenėje, kurioje esi reikšmingas ir kurioje
nuo tavęs daug kas priklauso.

Viskam savo laikas.

Kai Vėlinių dienomis mūsų parapijos
bažnyčioje po šv. Mišių užgrojo jaunu-
čių smuikininkų orkestrėlis ir bažnyčios
skliautai dar keleriopai atkartojo jų
aidą, klausytojui nuo gražumo per kūną
pagaugai nuėjo. Koks skambėjimas,
kokia akustika!.. Tik nebuvo kam klau-
syti – suoluose sėdėjo tos pačios kelios
moterėlės parapijietės ir dar keletas svečių.
O miestelyje – vien balsavimo teisę turinčių gyven-
tojų yra per aštuonis šimtus. 

Užkampis, – pagalvojau, – nėra geografinė sąvo-
ka. Užkampis – žmogaus sieloje. Mano tėvų lai-
kais šiose nuošaliose apylinkėse tiesiog virė vi-

suomeninis gyvenimas. Netgi mano protėvių kaime,
kuris yra 5 km nuo šio miestelio, veikė orkestras ir
futbolo komanda, o ką jau kalbėti apie patį mieste-
lį. Kiek aistrų sukeldavo futbolo rungtynės tarp lie-
tuvių, žydų ir latvių komandų! Kai kas sako, kad kal-
tas daugiakultūriškumas, mat čia gyvena lietuviai,
latviai ir rusų sentikių palikuonys, kurie esą ne-
randa bendros kalbos. Bet tos pačios kultūros eg-
zistavo ir prieškariu. Nebėra tik žydų. Tai neužgy-
janti žaizda, bet, matyt, okupacijos paveikė ir kitas
bendruomenes. Vyresni žemiečiai pasakoja, kad
kolūkių laikais čia irgi buvo gyvas gyvenimas – į kul-
tūros namus klausytis kokios populiarios muzikos
grupės susirinkdavo keli šimtai žmonių. 

Tad kas atsitiko dabar? Žemiečiai paniro į ma-
teriją? Bažnyčios tuščios (miestelyje jų net dvi – ka-
talikų ir protestantų; katalikų kunigas nuo šiol at-
vyks jau irgi tik vieną kartą per mėnesį, kaip ir pro-
testantų, nes nebėra kam dalyvauti pamaldose), kul-
tūros renginiuose, kuriuos iš kailio nerdamiesi
rengia keletas kultūros darbuotojų – vis tie patys keli
žmonės, biblioteką lanko irgi daugiausiai tik moks-
leiviai, kuriems tėveliai namie neleidžia ilgai sėdėti
prie interneto. Tai kam, pagalvoji, eikvojami tie val-
diški (o iš tikrųjų – mūsų) pinigai kultūros dar-
buotojams, jeigu jų darbo niekam nereikia?

Po poros savaičių vyko kitas renginys – perga-
lės prieš bermontininkus 100 m. sukaktis. Žmonių
buvo daugiau, bet tik ne vietinių – organizatoriai
buvo prisikvietę svečių. Minėjimo viena iš rengėjų
buvo pakviesta gimnazijos istorijos mokytoja, o sa-
lėje jos kolegų nebuvo, išskyrus vieną, kuris lankosi
visuose renginiuose. Jau vien iš pagarbos kolegės
darbui mokytojai turėjo čia visi sugužėti. Prisime-
nu kartą viena čikagiškė lietuvė veikėja prasitarė –
turiu lankytis kitų organizuojamuose parengi-
muose, kitaip jie neateis į mano rengiamus. 

Vėliau, kai apie savo miestelį pasakiau kolegei
iš rajono centro, ji pareiškė, kad ir ten tas pat – vi-
siškas žmonių pasyvumas ir atsiribojimas, ben-
druomeniškumo jausmo neturėjimas (o gal prara-
dimas). 

Iš kur ta smarvė?

Internetiniame „Lietuvos ryto” puslapyje skai-
tau antraštę: „Išstumti iš pažangiųjų klubo – štai ko-
dėl Lietuva tupi ten, kur labiausiai smirda”. Įdomu,
kas čia pas mus taip smirda? Perskaičiau visą
straipsnį ir neradau nieko panašaus, kas ten galėtų
smirdėti. Juk pasakojama, kad pagal Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)
naujausio tarptautinio moksleivių pasiekimų tyri-
mo rezultatus Lietuvos moksleiviai pasirodė net šiek
tiek geriau negu anksčiau. Pats teksto autorius
rašo, kad „Neretai statistika panaši į pusiau pripil-
dytą stiklinę – galima sakyti, kad ji ir apytuštė, ir

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

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

www.draugas.org – 773-585-9500

Apie naują erą ir 
gyvenimą urveliuose
AUDRONė V. ŠKiUDAiTė
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Keičiasi kreipimosi dėl vizos į Lietuvą tvarka
Siekiant užsieniečiams sudaryti palankesnes sąlygas pateikti prašymus išduoti Šengeno vi -

zas, Jungtinėse Amerikos Valstijose, bendradarbiaujant su išorės paslaugų teikėju „VFS Glo -
bal”, atidaryti Lietuvos vizų centrai.

Asmenys prašymus išduoti Šengeno vizą galės pateikti Čikagoje, New Yorke, Washingtone,
Los Angeles, Houstone ir San Franciske esančiuose vizų centruose, kurių privalumai – ilgas
dar bo laikas strategiškai patogiose miestų vietose, atsiskaitymas vietos valiuta, taip pat teikia-
mos papildomos paslaugos (kelionės draudimas, fotografavimas ir pan.).

Lietuvos biudžetui vizų centrų veikla papildomai nekainuos.

Nuo gruodžio 21 d. Lietuvos diplomatinės atstovybės
JAV paraiškų vizoms gauti nebepriiminės.

Daugiau informacijos apie Lietuvos vizų centrų JAV veiklą:

www.vfsglobal.com/Lithuania/USA/

LR ambasados JAV informacija

Atsisveikinant su Algimantu Gečiu
Su liūdesiu pranešame, kad gruodžio 6 d., penkta-
dienį, mirė vienas ryškiausių išeivijos visuomenės vei-
kėjų – Algimantas Gečys – ilgametis JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Krašto valdybos pirmininkas, Vi-
suomeninių reikalų tarybos pirmasis pirmininkas, tvir-
tai kovojęs, kad būtų išlaikyta Lietuvos atstovybė (da-
bar ambasada), kad LB taptų ir įtakinga politinė jėga
laisvinant Lietuvą. Tai buvo išmintingas politikas, ku-
rio vadovavimo Bendruomenei metais buvo nu-
veikta daug prasmingų darbų, sutelkta ryškių as-
menybių ir darbščių bendruomenininkų grupė. 

Algimantas Stanislovas Gečys (g. 1933 m. lie-
pos 16 d. Kaune) 1944 m. su tėvais pasitrau-
kė į Vokietiją. 1949 m. apsigyveno JAV. 1957

m. Philadephijoje baigė Drexel technologijos insti-
tutą, 1967 m. – magistrantūros studijas. 1957–1988 m.
dirbo automobilių ir traukinių gamybos bendrovė-
je „The Budd Company”. 1989–1999 m. – JAV finan-
sų departamento monetų kalyklos skyriaus vyr. in-
žinierius. 1956–1958 m. – Studentų ateitininkų, Lie-
tuvių studentų sąjungų veikėjas. 1957–1963 m. –
Philadelphijos baltų komiteto pirmininkas. JAV
LB veikėjas: 1971–1973 m. Krašto valdybos vicepir-
mininkas, 1974–1976 m., 1979–1981 m., 1991–1994 m.
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas, 1976–
1979 m., 1985–1986 m. ir 2001–2003 m. Krašto valdy-
bos pirmininkas, 1987–1988 m. – Krašto valdybos ad-
ministratorius. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) veikėjas, 1981–1984 m. – PLB valdybos vice-

pirmininkas. 1988–1992 m. Pennsylvanijos lietuvių
kilmės gyventojų atstovas, tarpininkavo tarp jį pa-
skyrusių valstijos gubernatoriaus administracijos
ir lietuvių bendruomenės. Nuo 1994 m. – Lietuvos
ambasados JAV konsultacinės tarybos narys. Para-
šė mokslinių straipsnių, bendradarbiavo lietuvių
spaudoje.

„Draugo” laikraščiui šios asmenybės netektis
yra ypač skaudi, nes jis buvo nuoširdus laikraščio
ir apskritai žiniasklaidos autorius, draugas, rėmė-
jas, supratęs, kad žiniasklaida, viešumas tarnauja
bendram lietuvybės reikalui. Lietuvių leidiniuose
jis ne kartą yra išsakęs minčių, kad „‘Draugas’ su-
darė stiprų užnugarį besikuriančiai Lietuvių Ben-
druomenei”.

Įsimintinas jo žodis, pasakytas JAV LB metraš-
tyje „JAV LB penki dešimtmečiai”: „1949 m. vasario
16 d. Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto pa-
skelbta ‘Lietuvių charta’ buvo įpareigojimas kiek-
vieno lietuvio sąžinei ir kartu siekis padėti okupanto
naikinamai tautai bei nutautėjimo varginamai iš-
eivijai. …VLIK nutarė, kad tautai pagelbėti ir nu-
tautinimui atsispirti yra būtina vieninga ir stipri
jėga. Ta jėga privalėjo tapti Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės institucija… Lietuvių Bendruomenei, ku-
riai buvo pavesta jungti įvairiausių įsitikinimų bei
nuotaikų lietuvius, nebuvo lengva kurtis. Ypač sun-

kiai sekėsi JAV, kur dar ra-
dosi gausi ‘amerikietiškoji
Lietuva’ su šalpos draugijo-
mis, susivienijimais, ideolo-
ginėmis bei partinėmis gru-
puotėmis ir jų leidžiamais
laikraščiais. …Daugelį metų
vadovavus Amerikos lietu-
vių katalikų federacijai,
Amerikos lietuvių tarybai ir
kitiems katalikiškiems sam-
būriams Leonardui Šimu-
čiui buvo nesuprantama, ko-
dėl staiga JAV prireikė Lie-
tuvių Bendruomenės (JAV
LB įsikūrė 1951 m.). Kodėl iki
šiol veikęs Amerikos lietuvių
atstovavimo principas – ka-
talikai, socialistai, tautinin-
kai, sandariečiai ir kt. – staiga yra tapęs praeities at-
gyvena? Būdamas tolerantas ir gudrus politikas vy-
riausias ‘Draugo’ redaktorius L. Šimutis nusprendė
su Lietuvių Bendruomene nekovoti ir bendruome-
ninės idėjos puoselėtojams plačiai atidaryti ‘Draugo’
skiltis. …Pokario pabėgėliai teigiamai ėmė vertinti
‘Draugą’ ir gausiai papildė jo prenumeratorių šeimą.
…Esame dėkingi L. Šimučiui, …neparėmusiam
‘Naujienų’ vyr. redaktoriaus dr. Pijaus Grigaičio
užimtos kovingos su Bendruomene linijos ir, speci-
finiai neplanuojant, tapusiam reikšmingu bendruo-
menės ugdytoju. …‘Draugas’ teikė ypatingą dėmesį
LB vykdomoms lituanistinio švietimo, kultūros,
Lietuvos laisvinimo, mokslo, socialinės veiklos sri-
tims. …Skolos ‘Draugui’, ‘Tėviškės žiburiams’, ‘Dar-
bininkui’, ‘Dirvai’ ir kitiems laikraščiams Lietuvių
Bendruomenė niekad nepajėgs sugrąžinti. Kaip sa-
koma, tebūnie tai ant Tėvynės aukuro. Kol pajėgia-

me, tačiau, padėkime mūsų spaudai – ją prenume-
ruokime, skaitykime, remkime”.

Už savo prasmingą lietuvišką veiklą ir „Už nuo-
pelnus Lietuvai” apdovanotas Lietuvos Didžiojo Ku-
nigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame Velionio ištiki-
majai gyvenimo draugei, bendramintei ir bendra-
darbei Teresei Gečienei bei jų šeimai.

„Draugo” redakcija

Laidotuvės vyks šeštadienį, gruodžio 14 d., iš Šv.
Andriejaus parapijos, 1913 Wallace St., Philadelphia, PA
19130. A. a. Algimantas Gečys bus palaidotas Prisikė-
limo kapinėse, Bensalem, PA. Laidotuves tvarko Char-
les Roman per John Murray Funeral Home, Flourtown,
PA.

Algimantas Gečys ir Antanas Razma. 

Akis į akį su popiežiumi Jonu Pauliumi ii. 

Teresė Gečienė, Algimantas Gečys ir Genutė Treinienė JAV LB XVii Tarybos trečiojoje sesijoje Detroite.
Jono Urbono nuotr.
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TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

Pardavėjai siūlė net rupūžės užpilo

Visi dalyviai buvo smagiai nusiteikę: vieni siū-
lė, kiti pirko, o jei ir nepirko, tai stabtelėdavo bent
trumpam pasidomėti siūlomomis gėrybėmis, pasi-
kalbėti su pardavėjais. Į mugę atvyko ir tie, kurie ži-
nojo, ką trokšta čia įsigyti, ir tie, kurie norėjo tik pa-
sižvalgyti. 

Tačiau, ko gero, nė vieni iš šventės neišėjo tuš-
čiomis, nes prekių išties būta įvairiausių – kiek-
vienam pagal poreikius. Gurmanams – kaip nesustoti
prie stalų, ant kurių prekiautojai buvo išdėlioję
nuostabiausius kvapus skleidžiančių maisto pro-
duktų – gausiai sėklomis paskanintos naminės duo-
nos, įvairiausių sūrių, dešrų, rūkytos žuvies, na-
muose raugintų kopūstų, pyragų, pyragėlių, šako-
čių… 

Sveikata ir sveikuolišku gyvenimu besirūpi-
nantiems – Lietuvos laukuose ir miškuose surinktų
žolelių arbatų ir tepalėlių… Buvo net pagal Lietuvos
žiniuonių receptus pagaminto ,,Rupūžės krupio”, ku-
ris, sakoma, geriausias vaistas nuo anginos. O kur
dar įvairiausi kremai, dantų pastos su žolelių ekst-
raktais, kvapieji gydantieji aliejai, balzamai, tūks-
tantmečių gamtos energiją sukaupę akmenys, kva-
pūs muilai ir žvakės, grožio procedūroms skirtos pre-
kės ir kt. 

Ieškantiems puošmenų namams, dovanų arti-
miesiems ir draugams taip pat buvo iš ko pasirink-
ti: akį traukė gintaro papuošalai, prabangūs meniški
vienetiniai vėriniai iš smulkių karoliukų, apyrankės,
įvairūs siuviniai ir mezginiai, austi paveikslai, me-
niški stiklo gaminiai, knygos, ir dar visokiausių gė-
rybių.  

Mugėje – ir kitataučiai dalyviai 

Mugė – ne tik puiki proga ką nors įdomaus, ypa-
tingo nusipirkti, bet ir su seniai nematytais pažįs-
tamais susitikti, pasilabinti, naujienas aptarti, vie-
ni kitiems už darbus ir paramą padėkoti. Mugėje,
kaip ir kasmet, dalyvavusios ,,Draugo” atstovės su-
laukė nemažai lankytojų dėmesio. Ypač buvo smagu
pasimatyti su kai kuriais ištikimais mūsų laikraš-
čio skaitytojais, išklausyti jų minčių, pasiūlymų. Dė-
kojame idėjų nestokojančiam Vytautui Gestautui už
pateiktas idėjas, taip pat Dainiui Petroniui už jo nuo-
širdžius žodžius ir netikėtą dovaną ,,Draugui”. Ame-
rikoje gimęs D. Petronis puikiai kalba lietuviškai, jis
tėvų kalbos išmokė ir savo trylikametę dukrą Larą.

Šventėje netrūko ir lietuviškai nekalbančių Le-
monto ir aplinkinių miestelių gyventojų (beje, ne-
mažai buvo ir kitataučių prekiautojų).

Renginio organizatoriai – PLC darbuotojai ir jų
talkininkai – nemažai padirbėjo, kad viskas vyktų
sklandžiai. Pravažiuojančius atsitiktinius keliautojus
kvietė išmaniai šalia 127-osios gatvės išrikiuoti rek-
laminiai stendai, informuojantys apie Kalėdinę
mugę. Todėl į PLC kiemą suko net ir tie, kurie iš anks-
to neplanavo, bet susidomėję reklama,  nusprendė pa-
smalsauti, kas vyksta pas lietuvius. Atvykusiems te -

Kalėdinėje mugėje – dosnūs pirkėjai
Groja smuikininkų ansamblis ,,Baltija” Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Andrius Šližius ir Kristina Jurkutė mugėje įsigijo ,,Draugo”
pirkinių maišelį. 

ko gerokai paieškoti vietos automobiliui pastatyti. 

Šventės organizatoriai – patyrusi komanda

PLC direktorius Artūras Žilys pasidžiaugė Ely-
tės Reklaitis, renginių ir specialių projektų organi-
zatorės darbu. Ji buvo atsakinga už svarbiausią sri-
tį – bendravo su mugės prekiautojais, rūpinosi,
kad būtų sudarytos kuo patogesnės sąlygos jų dar-
bui mugės metu. Taip pat buvo padėkota ir prie pa-
sirengimo darbų prisidėjusiems PLC atstovams Jo-

lantai Kurpis, Dianai Aleknaitei, Antanui Gedvilui,
Valentimui Gudėnui, Nijolei Simutienei, Rasai Jo-
vaišienei bei savanoriams Gintarei Radvilai, Jonui
Ruikiui, Jonui Variakojui, Antanui Kušeliauskui,
Andriui Stankui, Algiui Rugieniui, Mariui Poli-
kaičiui, Donatui Ramanauskui, Vyteniui Lietuv-
ninkui, Alexis Žemaičiui, Ričardui Chiapetta, Linai
Žiogaitei, Ingridai Strokovai, skautams iš ,,Litua-
nicos” tunto ir muzikavusiems moksleiviams bei jų
vadovams. 

Šių metų mugėje – PLC darbuotojai (iš k.) A. Žilys, E. Rek-
laitis su vienu iš dosniausių centro rėmėjų Rimu Baniu. 

Menininkė indrė Mineikis į mugę atsivežė savo sukurtų spal-
vingų lėlių.

,,Chicago Mothers Foundation” moterys (iš k.) Giedrė Tulper, Anželika Malinauskienė, Eglė Malinauskaitė ir Rima
Burauskienė ne tik prekiavo, bet pasakojo apie labdaringą šios organizacijos veiklą.                Audruonės Kižytės nuotr.
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Patriotas ne žodžiais, o darbais
Vytautas Čekanauskas – Amerikos Lietuvių Tarybos Los Angeles skyriaus pirmininkas XX a. 8 dešimtmetyje 

Vytautas Čekanauskas (k.) ir Albinas Markevičius (4-as iš k.) su Kongreso nariu Robert Dornan (d.) ir Prezidento Gerald
Ford štabo nariais. Santa Monica, apie 1976 m. A. Markevičiaus archyvo nuotr.

PROF. JUOZAS SKIRIUS

Lapkričio 30 d. sukako 10 metų, kai netekome Lie-
tuvos garbės generalinio konsulo Los Angeles
inžinierius Vytauto Čekanausko (1929–2009). Ne

žodžiais, o darbais jis buvo tikru Lietuvos patriotu. Visą
savo sąmoningo gyvenimo laisvalaikį aukojo JAV lie-
tuvių visuomeninei veiklai, atvedusiai jį į Lietuvos dip-
lomatinės tarnybos gretas, tampant antruoju Lietu-
vos konsulu JAV Vakarų pakrantėje (1977–2009). Pri-
simenant šį aktyvų visuomenininką ir diplomatą,
tikslinga trumpai skaitytojams priminti jo brandžią
pirminę politinę veiklą Amerikos Lietuvių Tarybos
(ALT) Los Angeles skyriuje, kur jis ne kartą buvo ren-
kamas šios organizacijos vadovu (1969–1977). Kaip
tik tuomet jam teko užmegzti ryšius su Los Angeles
miesto valdžia, Californijos valstijos senatoriais ir
Kongreso nariais, JAV tautinių grupių Los Angeles va-
dovais bei telkti vietos įvairias lietuvių organizacijas.
Darbuodamasis ALT Los Angeles skyriuje V. Čeka-
nauskas užmezgė glaudžius ryšius ir su pirmuoju Lie-
tuvos garbės generaliniu konsulu Los Angeles dr. Ju-
liumi J. Bielskiu (1891–1976). Tuo metu garbaus am-
žiaus Lietuvos atstovas ne visuomet galėdavo daly-
vauti įvairiuose renginiuose, todėl dažnai ALT skyriaus
Los Angeles pirmininkas V. Čekanauskas konsulą at-
stovaudavo, perskaitydamas konsulo parašytas kal-
bas ir sveikinimus, jo vardu dalyvaudavo tautinių gru-
pių susitikimuose ir pan. Visa tai po truputi dėjo Los
Angeles lietuvių pasitikėjimo jam pagrindus, kaip ga-
limam J. J. Bielskio įpėdiniui, būsimoje konsulinėje
veikloje. Šio straipsnio atsiradimas buvo galimas tik
Santa Monicos lietuvių garsaus veikėjo Albino Mar-
kevičiaus dėka, nes jis išsaugojo ALT Los Angeles sky-
riaus archyvą, kuriuo maloniai leido pasinaudoti šio
straipsnio autoriui. Straipsnis – pirmas bandymas ap-
tarti JAV lietuvių vienos organizacijos vieno padali-
nio vienoje valstijoje veiklą laisvinant Lietuvą, telkiant
išeivius, stiprinant lietuvybę. Tai puikiai iliustruoja vie-
tos išeivių pasiaukojantį veikimą, lėšų telkimą, mei-
lę savo Tėvynei Lietuvai.

Rinkimai į ALT Los Angeles 
skyriaus valdybą 

1969 m. gegužės 4 d. Lietuvių Bendruomenės (LB)
patalpose Los Angeles altininkai išsirinko naują sky-
riaus valdybą iš septynių narių ir keturių kandida-
tų bei Revizijos komisiją iš trijų žmonių. Daugiausia
balsų į Valdybą gavo R. Gajauskas – 33, R. Baraus-
kaitė – 32, V. Čekanauskas (atstovavo lietuvius res-
publikonus Los Angeles) – 32, A. Skirius – 31, o kiti
nariai ženkliai mažiau. Tuojau pat Valdybos nariai
pasiskirstė pareigomis. Pirmininko
pareigos buvo patikėtos Vytautui Če-
kanauskui, o vicepirmininkais tapo K.
Liaudanskas ir A. Skirius. Tuo pačiu
valdyba atkreipė dėmesį, kad susirin-
kime dalyvavo 49 asmenys, atstovau-
jantys 23 vietines organizacijas, sam-
būrius ir klubus. Ir toks dalyvių bei at-
stovaujamų organizacijų skaičius
buvo, kaip pažymėta posėdžio proto-
kole, „vienas iš skaitlingiausių per
eilę metų”. Tai vyko ypatingomis JAV
lietuvių organizacijoms sąlygomis.
Mat sustiprėję naujieji lietuviai imig-
rantai dypukai pradėjo periminėti gry-
norių organizacijų vadovybes. JAV LB
vadovai dabar jau tikėjosi savo ranko-
se sukoncentruoti surenkamas išeivi-
joje lėšas, kurias naudotų ne tik išei-
vijos, bet ir Lietuvos laisvinimo rei-
kalams. Tuo pačiu buvo bandoma per-
imti ir politinę veiklą – Lietuvos lais-
vinimą. Tačiau atnaujintos senųjų or-
ganizacijų skyrių vadovybės tam ne-
pritarė. Pvz., ALT finansiškai nuo
seno rėmė VLIK ir to nesiruošė atsi-
sakyti. Nesiruošė surinktus finansus

perduoti JAV LB. Tai įnešė prieštaravimus tarp ALT
ir JAV LB. 1969 m. gegužės 17 d. dienraštis Naujienos,
kaip tokio „nepaklusnumo” JAV LB pavyzdį nurodo
į ALT Los Angeles skyriaus naują valdybą. Tas pats
dienraštis anksčiau valdybai reiškė kritiką, kad jos
narius „vienus apėmė apatija, o kiti nesiryžo vesti
nepabaigiamų ginčų su vieningos lietuvių politinės
veiklos priešais”. Todėl dabar ALT Los Angeles
skyriaus veiklos suaktyvinimui ir buvo pasirinktas
jau savo veiklumu pasižymėjęs V. Čekanauskas, ku-
riam teko sunki užduotis sureguliuoti Californijos
lietuvių organizacijų santykius. Jo vadovaujama
veikla ALT užsitęsė – Los Angeles skyriui vadovavo
net iki pat 1977 metų. Tai akivaizdžiai rodo jo, kaip
vadovo, kompetenciją ir lietuvių organizacijų pasi-
tikėjimą juo.

Viename 1977 m. ALT Los Angeles skyriaus pa-
rengtame dokumente rašoma: „Amerikos Lietuvių
Taryba – tai tipiška organizacija, kurios rėmuose tel-
pa beveik visi lietuviški organizuoti vienetai, pra-
dedant nuo ideologiniai skirtingų politinių srovių iki
bendraminčių šalpos sambūrių. Jos skyriai veikia
beveik kiekvienoje lietuviškoje kolonijoje, ir per eilę
metų yra atlikę daug prasmingų darbų, ar tai gar-
sindami lietuvių vardą, ar skelbdami kenčiančios lie-
tuvių tautos nelaimę ir vargus sovietinėje vergijoje”.
Vienas iš ALT padalinių nuo 1942 metų veikė ir Ca-
lifornijos valstijoje Los Angeles. Jo veikla, kaip ir
kitų skyrių, daugiausia ribojosi vietine aplinka ir,
kaip rašoma minėtame dokumente, „tik retkarčiais
išeina į visos JAV plotmę. Tam keblumų sudaro at-

skirų valstijų konstitucijos ar pačių gubernatorių as-
meniški nusistatymai, liečia oficialų bendravimą su
mažumų žmonėmis, ypatingai mums rūpimais po-
litiniais klausimais”. ALT padalinio Los Angeles
veiklos istorija gana plati ir turininga, tačiau ryškėjo
keliomis kryptimis, ir suprantama, su galutiniu po-
litiniu bei agitacijos skleidimo rezultatu. Taigi, kas
lietuvių išeivijai Los Angeles buvo svarbiausia, ke-
liant Lietuvos klausimą, trumpai bandysime ap-
žvelgti.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimai

Los Angeles mieste jau nuo seno Vasario 16-to-
sios proga prie miesto Rotušės iškilmingai iškelda-
vo Lietuvos trispalvę, o miesto meras bei taryba iš-
leisdavo atitinkamą rezoliuciją, skelbiančią tą die-
ną Lietuvių Diena (Lithuanian Day) Los Angeles
mieste. Dažnai sveikinimo žodį pasakydavo miesto
vadovas ar jo deleguotas asmuo. Tradiciškai Los An-
geles lietuviai švęsdavo dvi dienas: pirmoji – vėlia-
vos pakėlimas ir renginiai amerikiečiams. Tai buvo
ALT Los Angeles skyriaus organizuojamas kasme-
tinis renginys. Visuomet į vėliavos pakėlimą orga-
nizuotai atveždavo parapijinės lituanistinės mo-
kyklos vaikus, papuoštus tautiniais kostiumais;
kviečiami skautų ir ateitininkų atstovai. ALT Los An-
geles skyriaus pirmininkai, tarp jų ir V. Čekanaus-
kas, pasakydavo tam renginiui pritaikytą kalbą.

Nukelta į 8 psl.

Janina ir Vytautas Čekanauskai (5–6 iš k.) su Kongreso nario Robert Dornan (4-tas iš k.) šeima apie 1973 m. ,,Miramar” viešbutyje San-
ta Monicoje. Dešinėje – Albinas Markevičius. 
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Lietuvos pajūryje ir pamaryje prieš karą gyveno
apie 3 mln. gyventojų. Mėmelenderiai (Klaipėdos kraš-
to vokiečiai, – jų šiandien neliko nė vie no, nes kas iš-
liko gyvi, gyvena Vo kie ti joje), lietuvininkai-šišioniš-
kiai (Klai pė dos krašto čiabuviai – yra  iš li kę tik keliolika
šeimų, daug jų gyvena Vo kie tijoje), lietuvininkai-bū-
rai (Ka ra liau čiaus krašto autochtonai, jų šian dien nėra
nė vieno, daug jų gyvena Vokie tijoje), kuršiai kopi-
ninkai (Kuršių nerijos čiabuviai, – jų šiandien yra likę
tik dvi šeimos, daug jų gy vena Vokie tijoje) ir kuršiai
žeminin kai (gyvenę ir gyvenantys pajūryje nuo
Melnragės iki Rygos, – Lietuvos pajūryje yra išli kusios
tik kelios šei mos, daug jų gyvena Vokietijoje). 

Blogiausia, kad dabartiniams at kakėliams į
Klaipėdos kraštą, posovietiniams klaipėdie-
čiams yra nežinomi lietuvininkų-šišioniš-

kių kalbos, taip pat mitybos ypatumai ir skirtumai,
šio krašto istorija ir čiabuvių gy vensenos supratimas
neturi vidi nio jautrumo ir nuostatų, intuicijos, net-
gi noro išsaugoti ir išlaikyti jų autentiką, jiems net
istoriniai objektai ir asmenybės nėra savastis, o ne-
 kenčiama svetimybė, priešinga jų nū dienei samp-
ratai, įdiegtai dar gūdžiais tarybiniais rusiškos
okupacijos laikais.

Jei jau norima daryti tradicines Klaipėdos
krašto čiabuvių lietuvi ninkų-šišioniškių maisto ir
valgymo šventes, tai jau daug gražiau, tautiš kiau,
oriau ir iškiliau būtų pagal šio krašto senovinius pa-
pročius per ADVENTĄ pasninkauti ir mažiau val-
gyti. Atsisakyti mėsos, ir paukštienos.

Advento metu vos ne kasdienis valgis būdavo vir-
tos bulvikės su kastiniu, bulvių, žirnių, pupų irgi pu-
pe lių košės bei zupės (sriubos).

Lietuviškas kulinarinis paveldas

Nė viena pasaulio tauta nebeturi, o gal ir nie-
kada neturėjo išskirtinių sakralinių apeiginių, tik
šioms gamtos dievybių gerbimo ir garbinimo šven-
tėms gaminamų valgių: Avižie nio, Bangpūčio (tink-
lų metimui), Bi čiulių (bitinėjimo) dienai, Bobų va-
sa ros, Bulviakasio dienai, Derliaus šven tei, Gand-
rinėms (Starkinėms), Ra soms (Joninėms), Ketu-
riasdešim ties paukščių dienai, Pavasario, Vasa ros,
Rudens ir Žiemos lygiadieniams, Paskutinio grybo,
Pavasarinių ir Ru deninių Dziedų, Pelenų dienai,
Pem pės dienai, Tinklaičių traukimui, Už gavėnėms,
Vėlinėms, Vieversio die nai, Žąslėkio dienai, Žie-
mover čiui, Žiobrinėms ir pan. Kažin ar yra likę pa-
saulyje išskirtinių senovinių valgių, gaminamų tik
per specialius že mės ūkio darbus: mėšlovežio, bul-
viasodžio, bulviakasio, sėjos, rugiapjū tės, linarūtės,
linaminės, kūlimo, šie napjūtės, skerstuvių, virvavijo,
bičių kopinėjimo, alaus ragavimo. 

Senieji Klaipėdos krašto advento valgiai

Kastinys.

Ar kokia nors pasaulio tauta yra išlaikiusi de-
vynis Kūčių patiekalus, dedamus ant šiaudų pa-
tiestos staltie sės (nebent poliakai-lenkai, tą vienin-
telį dalyką perėmę iš lietuvių ir krikš čionybės įta-
koje pavertę dvylika valgių pagal 12 žydų apaštalų),
ar tebeturi archainių, vėliau bažnyčios pa siimtų ir
savo reikmėms pritaikytų švenčių: Advento, Atve-
lykio, Devinti nių, Gavėnios, Kūčių devynių valgių,
Kūčelių, Sekminių, Šeštinių, Šventų Kalėdų, Šven-
tų Velykų keturių dienų valgių, Verbų, Vėlinių, Žo-
linių, šventos Agotos, švento Andriejaus, švento An-
tano, švento Baltramiejaus (gandrų išskridimo),
švento Blažiejaus, švento Florijono, švento Kazi-

miero, švento Jono, švento Juozapo, švento Jurgio
(Žemės budinimas), švento Lauryno (kulinarų ir vi-
rėjų globėjo), švento Martyno, Švento Mato (Alu tin-
io), švento Mykolo, švento Motie jaus, šventos Onos,
švento Pranciš kaus specialių valgių, kurie iš tiesų
yra išlikę nuo gamtatikybės, agrarinės magijos ti-
kėjimo laikų.

Kuršiškas silkių sūdymo būdas
￼
Kuršių zalclakei (virtam sūrymui) 1 litrą van-

dens užvirinti, suberti 5 pilnus su kaupu šaukštus
drus kos, 3 nubrauktus šaukštelius me daus, vieną pil-
ną su kaupu šaukštelį garstyčių miltelių, šaukštą
garstyčių sėklų, įmesti 5 lauro lapus, 10 kvapiųjų pi-
pirų, 3 gvazdikėlius ir pavirti 7 min. Sūrymą atvė-
sinti. Imti 1 kg sil kių. Jei silkės užšaldytos, jas at-
laidin ti. Silkių neskusti, tik nuplauti, būtinai išlupti
žiaunas, nes nuo jų silkės pasidarys karčios, ir su-
dėti į pailgą talpą (su dangteliu), užpilti kambario
temperatūros sūrymu. Uždengti dang telį ir retsykiais
pavartant žuvis laikyti 3–5 paras apatinėje šaldytu-
vo lentynoje. 

Baltijos silkė.

Taip galima ruošti ir kitas silki nes žuvis: bret-
lingius (kilkes), alses, perpeles, makreles (rusiškai
– skumbres), net ožkas (tokia žuvis, nesugalvokite
sūdyti gyvos ožkos) ir kitas žuvis.

Taip paruoštas silkes kuršiai valgydavo vienas
be bulvių, be duonos, – išmirkydavo silkes piene, iš-
darydavo, nulupdavo odą, o atskirtą filė, paėmę už
uodegos ir atlošę galvą, gražiai kramtydami pama-
žu leisdavo į burną...

Senovėje netrūkdavo šviežios žuvies

Senovėje netrūkdavo šviežios žu vies, ypač gė-
lavandenės, nes Pamario upėse, Kuršių mariose, jū-

roje ir net aplinkiniuose vandens telkiniuose žuvies
buvo apsčiai ir sočiai. Veisėsi Baltijos lašišos, šlakiai,
upėtakiai, kiršliai, seliavos (seliavos yra didžiau  sias
Lietuvos turtas, kurias jau nuo karaliaus Vytauto lai-
kų lietuviai parūkytas kelis kartus užplikydavo
verdančiu dilgėlių arba kanapių alie jumi ir taip ruoš-
davo maisto atsargas žiemai). Kita vertus, didikų dva-
rų tvenkiniuose būdavo auginama daug tvenkininių
žuvų. Daug kam atrodys netikėta, bet dar prieš šim-
tą metų Kuršių mariose ir Nemuno atšakose būda-
vo pagaunami eršketai, sterlės, trimetriniai šamai.
Apie lašišas, šlakius, upėtakius, kiršlius, šapalus ir
kalbėti nėra ko – tokia būdavo jų daugybė. 

Rusnėje, Atmatoje, 
pagautas eršketas 1939 m.

Ir nors ant turtingųjų miestiečių stalo netrūk-
davo juodųjų eršketų (erš ketus gaudydavo Kuršių ma-
riose ir Nemune), raudonųjų lašišų ikrų, tačiau pa-

Eršketas.

prasti miestiečiai labiausiai vertino lydekų ikrus, ku-
rių kiekvie na šeima galėdavo pavasarį pasigaminti
atsargoms. 

Yra aprašyta, kaip dviem vyrams įnešus į Hugo
Šojaus dvaro virtuvę ly deką ir neatsargiai perpjovus
jos pilvą, ikrai pasklido virtuvės grindi mis, o susė-
mus, ikrų buvo pusantro kibiro... 

Lietuviai vaišėms šviežius lyde kų ikrus išmai-
šydavo su smulkiai ka potais svogūnais. Svogūnus
rinkda vo si ne aitrius, o saldesnius ir jų dė davo pusę
tiek, kiek ikrų, išmaišydavo su penkis kartus ma-
žesniu kiekiu aliejaus (dilgėlių, kanapių arba sėme -
nų), pagardindavo actu, druska ir maltais juodaisiais
pipirais.

Žuvies pyragas.

Pavyzdžiui, Kauno Šančių žvejai nuo lydekų ikrų
nurinkdavo plėves, sudėdavo į litrinį stiklainį ir už-
pildavo šaukštą druskos. Kai susidarydavo sūry-
mas (rasalas), jį nupildavo. Taip darydavo kelis kar-
tus, po to ikrus at sargiai suspausdavo, užpildavo sau-
lėgrąžų aliejumi taip, kad apsemtų. Ši taip paruoštus
ikrus pirkdavo žydai, nes šie tikdavo jų košeriniam
maistui. Be to, taip paruošti ikrai vėsesnėje vietoje
išsilaikydavo iki keturių mėnesių.   

Lietuvininkų purus žuvies pyragas
￼
Advento metu sekmadieniais dau gelis lietuvi-



7DRAUGAS 2019 GRUODŽIO 10 D., ANTRADIENIS

ninkų-šišioniškių (Klaipėdos krašto čiabuviai gy-
ventojai) ir lietuvininkų-būrų (Karaliau čiaus kraš-
to čiabuviai gyventojai) kep davo purų žuvies pyra-
gą – apke pą, ant jų stalų patekusį nuo senų se-
 niausių laikų. Tiesa, senais laikais į šį pyragą būti-
nai dar dėdavo peletrū nų, todėl žuvies pyragas pa-
sižymėjo savo išskirtiniu skoniu ir aromatu. 

Štai koks šio fantastinio skonio žuvies pyrago re-
ceptas: 

600 g žuvies filė, supjaustytos mažais gabaliukais
(gali būti ir atlai dinta šaldyta),
70 g tarkuoto fermentinio sūrio (geriausiai nesū-
raus ir neriebaus, mū sų dienomis tiktų mozarelos
arba picarelos sūris),
60 g pomidorų pastos (mūsų die nomis tiktų pa-
prastas pomidorų pa dažas), 
50 g kaimiško sviesto, 
50 g kvietinių miltų, 
200 ml kaimiško pieno,
2 kiaušinių,
30 g aliejaus. 
5 g druskos,
1 g maltų juodųjų pipirų, 
20 g kaimiško sviesto, 
20 g maltų džiūvėsėlių.

Kepimo skardą negailint ištepti kaimišku svies-
tu ir išbarstyti maltais džiūvėsėliais. 

Pyrago užpilui 50 g sviesto ap kepinti 50 g miltų,
atskiesti 250 g karšto pieno, gerai išplakti ir gerai iš-
 trinti per sietą, kad neliktų gumu liu kų. Paskui į už-
pilą sudėti 60 g pomidorų pastos, 70 g tarkuoto fer-
menti nio sūrio, suplaktus 2 kiaušinių try nius, pa-
gardinti 5 g druskos, 1 g mal tų juodųjų pipirų ir ge-

rai išmaišyti. 600 g žuvies supjaustytos smulkiais ga-
baliukais (būtinai išrinkti ašakas), apkepinti 30 g alie-
juje, būtinai nuspausti susidariusį skystį, užpil-
ti už pilu ir išmaišyti. Standžiai suplaktus 2 kiauši-
nių baltymus sudėti į žuvies mišinį, atsargiai su-
maišyti, su krauti į sviestu išteptą ir maltais džiū-
vėsėliais išbarstytą apkepo for mą ir kepti 180 laips-
nių karštumo or kaitėje 40 min., kol gražiai parus. Iš-
 keptą pyra gą galima papuošti nami niu majonezu,
krapų šakelėmis ir spanguolėmis.

Advento sluoksniuotos tešlos 
bandelės su žuvimi

Šešioms porcijoms reikia:

400 g bet kokios žuvies filė be kau lų ir odos,
400 g sluoksniuotos tešlos (dabar galima pirkti šal-
dytą),
20 g krapų,
2 kiaušinių,
druskos ir maltų juodųjų pipirų pagal skonį

Pirmiausia reikia atskirti kiau ši nių baltymus ir
trynius. Trynius kiek paplakti, išmaišyti su smulkiais
kubeliais supjaustyta žuvimi, smul kiai kapotais
krapais, pagardinti drus ka ir maltais juodaisiais pi-
pirais. Tešlą iškočioti ir supjaustyti 10x10 cm kvad-
ratais. Kraštus aptepti paplaktu baltymu. Ant vieno
tešlos kvadrato trikampio dėti įdarą, tešlą užlenkti
taip, kad apgaubtų įdarą ir gautųsi trikampis, gerai
suspausti, (galima kraštus apipjauti rantuotu rie-
dančiu peiliu), viršų aptepti baltymu, galima api-
barstyti kmynais, krapais arba pankolio sėklomis.
Bande les dėti ant kepimo popieriumi išklotos skar-

dos ir kepti 180 laipsnių karš čio orkaitėje 15 minučių. 

Lietuviška spanguolių gira

Nors pripratus prie saldintų gėrimų gerti gerą
girą, kuri yra žymiai rūgštesnė, gali būti neįpras-
ta, tačiau pabandyti verta ir naudinga. Tam imki-
te:

5 litrus vandens, 
1kg spanguolių,
0,5 kg cukraus, 
20g alaus mielių (galima ir paprastų), 50 razi-
nų (jų negalima plauti, nes ant razinų yra rūgi-
mui reikalingos bakterijos). 

Perrinktas, gerai nuplautas spanguoles nupli-
kykite verdančiu vandeniu, išgriebkite ir ištrinki-
te per sietą. Greituoju būdu galima sutrinti plakik-
liu ir nusunkti per marlę. Gautas sultis atidėkite, o
tirščius supilkite atgal į vandenį ir dar 5-10 min. pa-
virinkite. Paskui iškoškite per dvigubą marlę, su-
pilkite cukrų, išmaišykite ir ataušinkite iki kambario
temperatūros. Galiausiai išmaišykite su išspausto-
mis spanguolių sultimis. 

Po to sudėkite kildytas mieles ir pastatykite šil-
tai, kad parūgtų. Kitą dieną nugraibykite putas, su-
berkite razinas ir, sandariai uždarius indą, palai-
kykite 2-3 dienas. Nenustebkite, kad gira bus rūgš-
toko skonio, - būtent tokia turi būti gira, tokią ger-
davo lietuviai kelis tūkstančius metų ir mažiau
sirgdavo. 

Vincentas Sakas
Nepriklausomas mitybos ir 

kulinarijos ekspertas

Sluoksniuotos tešlos bandelės su žuvimi. Lietuviška spanguolių gira.

Kalėdinė eglutė Portlande
Atrodo, tik ką buvo vasara, o jau žiū – ir gruodis atkeliavo… O kartu su juo –

ir pats gražiausias švenčių laikotarpis. Gruodžio 7 d., šeštadienį, Portlan-
de rinkomės Kalėdinei eglutei, žiūrėjome lituanistinės mokyklėlės ,,Atžalynas”
(jai vadovauja Inga Kozhevnikov) auklėtinių programą – būtent pas mus, Šiau-
rės Vakarų regione aktualią ,,Grybų karo” inscenizaciją. Šiemet vėl Kalėdų se-

nelio vaidmens ėmėsi dailininkas ir renginių vaikams sumanytojas, Los Ange-
les gyvenantis Rolandas Dabrukas. Kun. Tomas Karanauskas atskrido į ,,Ro-
žių miestą” laikyti šv. Mišias Portlando ir Washingtono valstijos pietvakarių apy-
linkių tikintiesiems, o smagi šventė baigėsi beveik vidurnaktį įmantriu šokių kon-
kursu! Dėkojame Giedrės Babarskienės vadovaujamai Portlando Lietuvių
Bend ruomenės valdybai ir visiems linkime gražaus Advento laikotarpio.

– Laurynas Misevičius

Vaikams patiko ir ,,Grybų karą” žaisti, ir su Kalėdų seneliu bendrauti. Rengėjų nuotraukos
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Atkelta iš 5 psl.

Po vėliavos pakėlimo ALT Los Angeles skyriaus
vadovybė lankydavo Nepriklausomybės Akto sig-
nataro prof. Mykolo Biržiškos (1882–1962) kapą, pa-
dėdavo ant jo gėles. Ta proga būdavo kreipiamasi į
vietinę spaudą, radiją ir televiziją, pasiunčiant vi-
siems atitinkamą pareiškimą ir medžiagą apie Lie-
tuvą tikslu pasigarsinti tarp amerikiečių. Tačiau pra-
simušti į žiniasklaidą nebuvo lengva. Pvz., remiant -
is V. Čekanausko pranešimu, 1976 m. ALT Los An-
geles skyriaus vadovybė kreipėsi į 28 laikraščių re-
dakcijas, 11 radijo stočių ir 7 televizijas. Šių pastangų
dėka tik viena radijo stotis dvi dienas kalbėjosi  su
ALT skyriaus vicepirmininku Antanu Skiriumi, o
7 laikraščiai tuo metu panaudojo jiems pasiųstą me-
džiagą savo leidiniuose. Kai kada pavykdavo pakliūti
į vietinę televiziją. Pvz., 1975 m. viena televizija rodė
Lietuvos vėliavos pakėlimą. 

Antroji diena – pamaldos Šv. Kazimiero para-
pijos bažnyčioje ir minėjimas. Minėjimas, kaip tai-
syklė, visuomet vyko nusamdytoje didelėje salėje
kviečiant dalyvauti ne tik tautiečius, latvių ir estų
bendruomenių atstovus bei jų diplomatus, bet ir Los
Angeles miesto bei įvairių amerikiečių organizaci-
jų atstovus. Visuomet dalyvaudavo paskutinis JAV
pasiuntinys Lietuvai dr. Owen Norem, gyvenęs Los
Angeles. Pagrindinį pranešėją minėjime stengdavosi
pakviesti iš kitur, nors tai ir nemažai kainavo: 1968
m. kalbėjo atvykęs Lietuvos pasiuntinybės Was-
hingtone narys dr. Stasys Bačkis, 1969 m. – Lietuvių
krikščionių demokratų sąjungos pirmininkas Al-
girdas Kasulaitis, 1970 m. – Lietuvos generalinis kon-
sulas Toronte dr. Jonas Žmuidzinas, 1972 m. – JAV
gamtos aplinkos valdininkas ir JAV LB veikėjas Val-
das Adamkus iš Čikagos, 1973 m. – prelatas Ladas Tu-
laba, Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius,
1975 m. – Lietuvos laisvės forumo Floridoje vadovas
Vilius Bražėnas, 1976 m. – ALT pirmininkas dr. Ka-
zys Bobelis iš Čikagos, 1977 m. – LKMA narys dr. Vy-
tautas Vygantas. Taip siekiama kuo daugiau pri-
traukti klausytojų, nes buvo renkamos aukos Lie-
tuvos laisvinimo reikalams. Minėjimo metu visuo-
met buvo priiminėjamos rezoliucijos, rašomi ALT
Los Angeles skyriaus vadovų laiškai JAV prezidentui
ir valstybės sekretoriui, aukšto rango politikams pri-
menant Lietuvos ir kitų Pabaltijo šalių okupaciją1.
ALT archyve yra išlikę senatorių, Kongreso narių ir
net valstybės sekretorių palaikantys, pritariantys at-
sakymai adresuoti lietuvių organizacijos vado-
vams. 

Priklausomai nuo tarptautinės situacijos, ALT
Los Angeles skyriaus vadovybė tautiečius ragino ra-
šyti laiškus senatoriams ir Kongreso nariams, iš
anksto nurodant adresus bei pateikiamas laiško ar
telegramos trumpo teksto pavyzdys. Pvz., kai 1974 m.
Australijai pripažinus Pabaltijo valstybes Tarybų Są-
jungai, skyriui tarpininkaujant buvo išsiųstos 96 pro-
testo telegramos Australijos ambasadai Washingtone
ir eilė laiškų Australijos pareigūnams. Išgirdus, kad
1975 m. ir JAV gali pripažinti Pabaltijo šalių anek-
siją, ALT Los Angeles skyriaus vadovybė sušaukė Šv.
Kazimiero parapijos salėje organizacijų susirinki-
mą, aptarė susidariusia situaciją, buvo išdalinti laiš-
kų ir telegramų pavyzdžiai prezidentui Ford, sek-
retoriui Kissinger, senatoriams ir atstovų rūmų
nariams. Vėliau, remiant Kongreso nario Derwinski
rezoliuciją, reikalaujant nepripažinti Pabaltijo ša-
lių okupacijos, skyriui tarpininkaujant buvo išsiųsta
192 telegramos. 

Pats Vasario 16-tosios renginys buvo paįvairi-
namas menine programa, dalyvaujant lietuvių or-
ganizacijų atstovams su uniformomis, tautiniais kos-

1Archyve yra išlikę 1975 02 20 ALT Los Angeles skyriaus
pirmininko V. Čekanausko laiško JAV prezidentui R. Nixon
ir 1975 02 20 laiško JAV valstybės sekretoriui Henry A.
Kissinger nuorašai bei kiti politinio pobūdžio raštai.

Patriotas 
ne žodžiais, 
o darbais

tiumais ir vėliavomis. Šventė pradedama JAV ir bai-
giama Lietuvos himnais. Vasario 16-tosios rengi-
niams, kaip rodo archyvinė medžiaga, ALT Los
Angeles skyriaus vadovybė vi-
suomet ruošdavosi iš anksto –
prieš 2–3 mėnesius, kruopščiai
planuodavo programą ir laiką.
Kai kada spaudoje šie rengi-
niai būdavo pakritikuojami už
pernelyg užtęstą laiką. Pvz.,
buvo atkreipiamas dėmesys į
perteklinius renginius, kaip
šaulių pastangas savo žymeni-
mis apdovanoti veikėjus arba li-
tuanistinės mokyklos mokinių
rašinių, skirtų Vasario 16-to-
sios ar kitiems tautiniams klau-
simams, konkurso rezultatų ap-
tarimai. Buvo manoma, kad tai
reikėtų daryti kituose rengi-
niuose.

Antroji išskirtinė veikla –
tai lietuvių dalyvavimas
kasmet minint 1941 m. bir-

želio 14–15 d. trėmimus. Tai
priemonė, kuri JAV visuomenei turėjo priminti
Pabaltijo šalių okupacijos padarinius. Los Angeles
tuos minėjimus paeiliui rengė vietiniai lietuviai, lat-
viai ir estai. Iš lietuvių pusės už tai buvo atsakingas
ALT Los Angeles skyrius. Renginiui pravesti nuo-

Janina ir Vytautas Čekanauskai su konsulu Anicetu Simu-
čiu (d.) Los Angeles 1977 m. gruodžio 11 d.

Čekanauskų šeimos albumo nuotraukos

Janina ir Vytautas Čekanauskai su Los Angeles meru
(1973–1993) Tom Bradley (v.). 

mavo didesnę salę, visuomet būdavo meninė prog-
rama. Kadangi Los Angeles lietuvių gyveno daugiau
nei latvių ir estų kartu sudėjus, tai meninė pusė dau-
giausia priklausė nuo lietuvių talkos. Čia aktyviai da-
lyvaudavo kompozitorius ir vargonininkas Bronius
Budriūnas, kuris rengdavo muzikinę programą, pa-
ruošdamas lietuvių vokalinę grupę, bažnytinį cho-
rą. Didesnę dalį dalyvių minėjime sudarydavo vietos
lietuviai. Kviesdavo paskaitininkus ne tik lietu-
vius, latvius ir estus, bet ir amerikiečius, kuriuos
kviesdavo kalbėti vietos radijuje ir televizijoje. Pa-
vyzdžiui 1969 m. birželio 22 d. renginys vyko Šv. Ka-
zimiero parapijos salėje. Pagrindiniu kalbėtoju buvo
pakviestas Paul H. Lamport, buvęs Los Angeles
mieto tarybos narys. 

Nors ALT Los Angeles skyriaus pirmininko V.
Čekanausko ataskaitose šis renginys, minint trė-
mimus iš Pabaltijo, įvardinamas kaip vienas pa-
grindinių, bet platesnės informacijos archyve ne-
pavyko užtikti. Tiesa, ne kartą buvo užsiminta, jog
lietuviai galėtų gausiau dalyvauti tuose renginiuo-
se, kai juos rengia latviai ir estai. Būdavo ir tokių da-
lykų, kurie ne visuomet puošdavo renginį. Pvz.,
viename ALT Los Angeles skyriaus posėdžių proto-
kole pažymėta, kad ne iki galo paruoštos demonst-
racijos, skirtos priminti trėmimus. V. Čekanauskas,
įvertindamas 1970 m. demonstraciją, atkreipė dėmesį,
jog plakatuose nebuvo nurodyta, kad tai daroma prieš
komunistų agresiją ir Pabaltijo šalių pavergimą. Kai
kuriems dalyvavusiems demonstracijose net susidarė
įspūdis, kad „demonstruojama prieš Amerikos val-
džią, o ne prieš sovietų agresiją”. Į tokią V. Čeka-
nausko pastabą organizatoriai rimtai sureagavo ir nu-
tarė „ateityje prižiūrėti plakatų turinį, kad neįvyk-

tų nesusipratimų”. Vis dėlto, nepaisant kai kurių ne-
susipratimų, tie lietuvių bendri su latviais ir estais
renginiai, geriau ar prasčiau, vyko kasmet Los An-
geles ir buvo reikšmingi.

Trečia pagal svarbą ALT Los Angeles skyriaus
veiklos sritis – tai dalyvavimas Pavergtų tautų ko-
miteto (Americans for Freedom for Enslaved Na-
tions), veikloje. Dar 1959 m. JAV Kongresas priėmė
įstatymą (Public Law No. 86–90), kuriuo trečia liepos
mėnesio savaitė yra skelbiama Pavergtų tautų savaitė.
Prezidentas buvo įgaliotas ir prašomas kiekvienais
metais išleisti atitinkamą atsišaukimą į gyventojus
ir daryti tai tol, kol laisvė ir nepriklausomybė bus su-
teikta visoms pavergtoms tautoms. Tuo naudojosi ir
Los Angeles, kaip ir kitose JAV vietose, tautinės gru-
pės, surengdamos demonstracijas su savo vėliavomis
ir tautiniais rūbais prie miesto Rotušės. Šis renginys
dažnai pakliūdavo į amerikiečių žiniasklaidą, tautų
atstovai būdavo kviečiami į vietinę televiziją. Lie-
tuviai ne kartą džiaugėsi, kad ir jie būdavo parodo-
mi. Pvz., 1968 m. liepos pabaigoje populiari vietos
Georg Putnam televizija parodė dainuojantį Šv. Ka-
zimiero parapijos chorą.

Iš dokumentų aiškėja, kad šio komiteto veikla
iki 1969 metų šiek tiek buvo apsilpusi. ALT Los An-
geles skyriaus valdybos 1969 m. gegužės 18 d. posė-
dyje nutarė ir toliau dalyvauti šiame Komitete, „ku-
ris dabar yra atgaivintas vadovaujant estui B. Nu-
remsen’ui”. Suaktyvėjimas paaiškinamas 1959 metų
įstatymo priėmimo dešimtmečio paminėjimo pasi-
ruošimu. Pavergtų tautų komitetas nutarė ruošti di-
desnio masto renginį ir spaudos konferenciją. Visos
tautybės buvo prašomos parengti meninę programą.
ALT Los Angeles skyrius savo vadovus Antaną Ski-
rių ir Vytautą Čekanauską paskyrė nuolatiniais at-

iš k.: Lietuvos pasiuntinys Stasys Lozoraitis jaunesnysis, garbės konsulas Vytautas
Čekanauskas ir klebonas Jonas Kučingis. Los Angeles, 1987 m. lapkričio 25 d.
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JAV LB grupė – Lietuvių fronto bičiu-
liai (arba „frontininkai”). 

1977 m. spalio 4 d. paskutinėje
savo ataskaitoje ALT Los Angeles sky-
rius pirmininkas V. Čekanauskas, jau
LDT šefo Stasio Lozoraičio paskirtas ir
JAV valdžios patvirtintas Lietuvos gar-
bės generaliniu konsulu, rašė: „Sky-
riaus valdyba darniai dirba su visomis
grupėmis nesiekdama nei dominavi-
mo, nei joms įsakinėjimų, tuo būdu
vengdama įsileisti į bet kokias intrigas
ar asmeniškumus. Toks valdybos el-
gesys ir duoda ALT’ai užpelnyto pri-
tarimo ir paramos jos atliekamuose
darbuose iš visų organizacijų”.

ALT Los Angeles skyriaus veikla
buvo sudėtinė ne tik centrinės ALT,
kaip politinės organizacijos, bet ir vi-
sos JAV lietuvių Lietuvos laisvinimo
veiklos dalis – labai svarbi JAV Vaka-
rų pakrantėje. Į kurią savo ryškų indėlį
įnešė išeivijos vadovai, tarp jų ir inži-
nierius Vytautas Čekanauskas.

Panaudoti šaltiniai: Albino Markevičiaus
ir Čekanauskų šeimos archyvai; JAV lietuvių
spauda: Draugas, Naujienos, Lietuviai Ameri-
kos vakaruose.

Straipsnis parengtas skaityto pranešimo
Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos
instituto 2019 m. balandžio 12 d. surengto-
je konferencijoje, skirtoje rezistento, išeivijos
visuomenininko Jurgio Valiulio-Karolio Drun-
gos šimtmečiui, pagrindu.

Juozas Skirius – Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Švietimo akademijos profesorius. Š.
m. pabaigoje turi pasirodyti prof. J. Skiriaus
knyga apie V. Čekanauską. – Red.

stovais į Komitetą. Tuo pačiu buvo ra-
ginami ir kiti valdybos nariai daly-
vauti šios organizacijos posėdžiuose,
kad geriau susipažintų su jos veikimu
ir tikslais. Tačiau renginys nepavyko
taip, kaip norėta. Lietuviai ir ukrai-
niečiai buvo vienintelės tautos pasiū -
liusios meninę programą. Spaudos
konferencijoje dalyvavo labai mažai
žmonių. Atsiliepimų vietos spaudoje,
per radiją ir televizijoje beveik nebu-
vo, išskyrus 11-tą televizijos stotį, kur
trumpai buvo užsiminta, jog bus mi-
nėjimas. Iš dokumentų ryškėja komi-
teto ir renginių organizatorių ben-
dradarbiavimo trūkumas; silpna ko-
miteto, t.y. centro, koordinacija su tau-
tinių grupių atstovais; viskas, kaip aiš-
kinama, buvo „daroma paskutinę mi-
nutę”. Po ne kaip  pasisekusio rengi-
nio, 1969 m. rugpjūčio 14 d. Pavergtų
tautų komiteto posėdyje, įvykusiame
Lietuvių bendruomenės namuose,
buvo aptariamos šios problemos ir
ieškoma būdų, kaip sutelkti visas tau-
tybes geresniam bendradarbiavimui.
Reikia pasakyti, kad 1971 m. liepos 17
d. Komitetas jau sėkmingiau pravedė
Pavergtų tautų savaitę Los Angeles,
miesto Rotušės aikštėje. Buvo išri-
kiuotos 10 pavergtų tautų vėliavos;
minėjimui pagerbti atvyko visų JAV
armijos skyrių kariai su vėliavomis,
grojo Los Angeles policijos orkestras,
dalyvavo gausiau amerikiečių, buvo
pasakyta žinomų veikėjų, tarp jų ir (dr.
Jose Norman, atsargos generolas dr.
Kaufman, dr. Butkovich) kalbų. Mi-
nėjime buvo priimta rezoliucija JAV
prezidentui R. Nixon, prašant jo pa-
greitinti laisvės atgavimą pavergtoms
tautoms. Programą vedė Robert K.
Dornan – KTLA-TV stoties žinių ko-
mentatorius. Liepos 18 d. svarbiausias

dienraštis Los Angeles Times įdėjo šio
minėjimo nuotrauką su trumpu ap-
rašymu, o liepos 19 d. KTLA-TV pa-
skyrė programos dalį ir pakvietė visų
tautų atstovus su vėliavomis ir tauti-
niais kostiumais į studiją. Trumpai
buvo pristatytos sovietų pavergtų tau-
tų tragedijos amerikiečių visuome-
nei. Liepos 21 d. Los Angeles meras
Sam Yorty savo savaitinės spaudos
konferencijoje priėmė Komiteto dele-
gaciją, paskelbdamas Pavergtų tautų
savaitę Los Angeles. Susipažinus su do-
kumentais, galima pastebėti, kad Ko-
miteto veiklos pagyvėjimui įtakos ga-
lėjo daryti ir lietuviai, ypač jų atstovo
V. Čekanausko aktyvumas. Vėliau šie
renginiai lietuvių buvo išnaudojami
kalbant apie Lietuvos disidentus,
Romą Kalantą, Brazinskus, Simą Ku-
dirką. Kaip tik tai sutampa su minimos
organizacijos tam tikru aktyvėjimu.
Tačiau vėl 1976 m. Pavergtų tautų sa-
vaitė V. Čekanausko įvertinta, kaip
„menkai suplanuota ir mažai kieno pa-
stebėta”. Matyt ne visuomet lietuviai
galėjo aktyviau įsijungti į šį judėjimą,
vien jau dėl to, kaip viename doku-
mente ALT Los Angeles skyriaus va-
dovas V. Čekanauskas pažymėjo, kad
metuose birželio–liepos mėnesiai la-
biausiai apkrauti renginiais.

Dar kitas labai svarbus ALT Los
Angeles skyriaus veiklos baras –
santykiai su savo tautiečių orga-

nizacijomis mieste ir apylinkėse. 1969
m. Los Angeles buvo priskaičiuojamos
stambesnės ir smulkesnės 49 draugi-
jos, sąjungos, sambūriai, klubai ir
grupės. ALT Los Angeles skyrius jun-
gė maždaug pusę jų. Sudėtingesni san-
tykiai buvo su JAV LB Los Angeles
apylinkės vadovybe. Priežastys – ben-

Vytautas ir Janina Čekanauskai su Gražina ir Vytautu Landsbergiais (d.) Los Angeles 1991
m. gegužės 9 d.

iš k.: Prezidentas Valdas Adamkus, Janina Čekanauskienė, Alma Adamkienė, Vytautas Če-
kanauskas. Los Angeles, 2000 m. liepos 29 d.

druomenininkų bandymas telkti visas
JAV lietuvių organizacijas po JAV LB
sparnu, perimti į savo rankas Lietuvos
laisvinimo klausimą ir surenkamas au-
kas. Tai turėjo įtakos, kad dalis Los An-
geles organizacijų nenorėjo jungtis
prie JAV LB Los Angeles apylinkės.
ALT palankioje spaudoje (dienraštyje
Naujienos) net buvo pagirti V. Čeka-
nauskas, A. Skirius, K. Liaudanskas ir
kiti altininkai, kurie nepasidavė ben-
druomenininkų įtakai. Tiesa, 1971 m.
V. Čekanauskas, rašydamas ALT pir-
mininkui dr. K. Bobeliui, pažymėjo, kad
„mūsų santykiai su Los Angeles Lie-
tuvių Bendruomene kol kas yra geri.
Neteko dar niekam per kelią perbėgti...
Los Angeles Bendruomenė liko lyg ir
antroje vietoje, nors ir smarkiai pa-
veikta minties nepritarti ALT, bet dar
vis nedrįstanti per garsiai pasireikšti”.
1972 m. pradžioje JAV LB Vakarų apy-
gardos pirmininkas Jonas Činga kvie-
tė altininkus pasitarti bendrų veiksmų
klausimu, rengiant platesnio masto
lietuvių pasirodymą, skirtą amerikie-

čiams. Tai siejama su disidentu Simu
Kudirka, kurio vardas tapo žinomas
plačiajai JAV visuomenei. Apjungiant
lietuvių organizacijas buvo tikimasi su-
telkti pakankamą kiekį pinigų, kad
renginiams būtų galima kviestis aukš-
tesnio meninio lygio kolektyvus. Mat
jau bendruomenininkai iš anksto buvo
nutarę, kad „tik Clevelando Grandinėlė
ar Čiurlionio ansamblis galėtų at-
kreipti Los Angeles visuomenės dėmesį
ir išpopuliarinti lietuvių vardą kultū-
rinėje srityje”. Altininkai pajuto ben-
druomenininkų išankstinę nuostatą,
bandymą imti iniciatyvą į savo rankas.
Sunkiai Los Angeles lietuvių organi-
zacijų vadovams sekėsi sudaryti kvie-
čiamo Simo Kudirkos Priėmimo ko-
mitetą iš 4 narių. „Po ilgų diskusijų ir
labai nesklandaus darbo”, kaip pažy-
mėjo V. Čekanauskas, buvo sutarta, kad
J. Činga bus Komiteto pirmininkas, V.
Čekanauskas – vicepirmininkas, pre-
latas kun. J. Kučingis – iždininkas,
Los Angeles BALF skyriaus pirmi-
ninkas V. Pažiūra – sekretorius. Tačiau
šiek tiek vėliau, kaip rašo V. Čeka-
nauskas savo ataskaitoje už 1974 metų
veiklą, dėl „susidariusių rimtam ir
vieningam darbui netinkamų sąlygų,
ALT atstovas iš šio komiteto pasitrau-
kė…”. Ko gero, tai lėmė minėtas iš-
ankstinis nusistatymas. Tai trukdė
darniai veiklai ir pradėjo gilėti nesu-
tarimai. Neatsitiktinai 1975 m. birželio
15 d. ALT Los Angeles skyrius meti-
niame susirinkime, dalyvaujant 20-
ties organizacijų atstovams, buvo nu-
tarta parengti raštą ALT ir JAV LB
centrams „prašant rasti būdą kaip iš-
vengti tarpusavio nesusipratimus”.
Aktyviausi ALT kritikai ilgam išliko

iš k.: V. ir J. Čekanauskai (stovi ir sėdi kairėje) su aktore Ruta Lee (sėdi viduryje), Juozu Pu-
piu, Ona Katiliene ir Los Angeles vyrų kvartetu. 2006 m. rugsėjo10 d.

V. Čekanauskas sako kalbą. Los Angeles,
2005 m. vasario 13 d.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

L. Linkevičius: po naujo turkų pareiškimo
Vilnius (BNS) – Lietuvos užsienio

reikalų ministras Linas Linkevičius
sako, kad NATO parengtam atnaujin-
tam Baltijos šalių ir Lenkijos gynybos
planui jokių politinių kliūčių nebėra,
o tolesnės techninės procedūros nebus
komentuojamos.

NATO generalinis sekretorius ir
Lietuvos Prezidentas  Gitanas Nausė-
da po NATO viršūnių susitikimo pa-
skelbė, kad NATO sutarė patvirtinti gy-
nybos planą, kuriam iki šiol priešta-
ravo Turkija.

Tačiau Turkijos užsienio reikalų
ministras Mevlut Cavusoglu pareiškė,
kad Ankara nepadarė jokio kompro-
miso, o Baltijos šalių planas negalės
būti paskelbtas tol, kol nebus pa-
skelbtas Turkijos gynybos planas. 

L. Linkevičiaus teigimu, šis Tur-
kijos ministro komentaras gali būti
vertinamas kaip reakcija į žiniasklai-
dos interpretacijas, kad Turkija NATO
padarė nuolaidų. 

Derybose daugiausia ginčų kėlė
Turkijos siekis teroristinėmis grupė-
mis įvardyti šiaurės Sirijoje veikian-
čius kurdų kovotojus, kurie Vakaruo-

se vertinami dėl kovos su „Islamo
valstybės” grupuote.

„Manau, kad tai komentaras skir-
tas daugiau vidaus auditorijai, nes
netinkamas žodis yra „nuolaidos”.
Mes ne kartą esame pabrėžę, kad tur-
kai neatsisako požiūrio į kurdų karines
grupuotes ir jų vertinimo kaip tero-
ristinių grupių ir siekia tokio pritari-
mo iš savo sąjungininkių. Šitoje nėra
jokių nuolaidų”, – sakė ministras.

„Bet dabar neliko jokių politinių
stabdžių procesui, kuris buvo. Proce-
sas tęsiasi, planai patvirtinti, bet tę-
siasi techninės procedūros, gludina-
mos detalės, kurios viešai nekomen-
tuojamos”, – teigė L. Linkevičius.

Detalių apie skirtingas stadijas
vengė ir prezidentas Gitanas Nausėda
– paklaustas, kada planai bus formaliai
patvirtinti Šiaurės Atlanto Taryboje,
šalies vadovas atsakė: „Pasiektas prin-
cipinis sutarimas, dabar techninės de-
talės ateis vėliau, svarbiausia, kad ty-
los laikotarpis baigėsi ir neturime
prieštaravimų iš Turkijos pusės, kurie
neleido mums iki galo padėti taško šio-
je istorijoje”.

JAV atidaryti Lietuvos vizų centrai
Vilnius (URM inf.) – Čikagoje,

New Yorke, Washingtone, Los Angele,
Houstone ir San Francisce nuo gruo-
džio 2 dienos veikiantys centrai turėtų
sudaryti palankesnes sąlygas JAV gy-
venantiems asmenims pateikti pra-
šymus išduoti Šengeno vizas.

Šių centrų privalumai – ilgas dar-
bo laikas strategiškai patogiose mies-
tų vietose, atsiskaitymas vietos va-
liuta, taip pat teikiamos papildomos pa-
slaugos, tokios kaip kelionės draudi-
mas ar fotografavimas.

Kviečia diskutuoti dėl pirmalaikių rinkimų 
Vilnius (LRS inf.) –Tėvynės są-

jungos – Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) garbės pirminin-
kas Vytautas Landsbergis kritikuoja
valdančiuosius dėl nepasvertų paža-
dų biudžete ir kviečia partijas disku-
tuoti dėl pirmalaikių rinkimų gali-
mybės.

„Valdantieji kažko persigandę ir
daro vis daugiau šaliai žalingų klaidų.
Todėl būtų naudingiau kartu su jais ap-
sispręsti dėl ankstesnių rinkimų”, –
teigė TS-LKD garbės pirmininkas.

Anot jo, dabartinę vidaus padėtį
Lietuvoje nusako valdančiųjų ir jų
Vyriausybės „finansinis bankrotas”.

Trakai pradeda Lietuvos kultūros sostinės metus
Trakai (Alkas.lt) – Trakų Švč.

Mergelės Marijos Apsilankymo bazi-
likoje surengta iškilminga ceremoni-
ja.

Dėmesys bus skiriamas etnokul-
tūrai, nes istoriškai Trakai buvo dau-
giakultūris miestas: jame kartu gy-
veno lietuviai, lenkai, karaimai, žydai,
totoriai, rusai ir kitų tautybių žmonės.

Trakai kultūros sostinės titulą
perėmė iš Rokiškio, kuris buvo šių
metų Lietuvos kultūros sostinė.

Projekto „Lietuvos kultūros sos-
tinė” tikslas – skatinti Lietuvos re-
gionų gyventojų kultūrinį aktyvumą
ir kūrybingumą, plėtoti kultūrą ir
meną, kūrybines iniciatyvas, kultūros

Lietuvos menininkų paroda Paryžiuje
Vilnius (BNS) – Pažymint Lietu-

vos ir Prancūzijos diplomatinių san-
tykių šimtmetį, Paryžiuje atidaryta
unikali šiuolaikinių Lietuvos meni-
ninkų paroda. Septyniolikos lietuvių
kūrėjų tapybos, skulptūros ir fotogra-
fijos darbai pristatyti „Espace Com-
mines” ekspozicijų erdvėje.

Parodai išleistas specialus kata-
logas, paroda pristatyta prancūzų
meno žurnaluose. Į parodos atidarymą
atvyko muziejų atstovai, kolekcinin-
kai, meno kritikai, esami ir buvę dip-
lomatai. 

Jau gauti pasiūlymai panašią pa-

rodą surengti ir Florencijoje, Italijoje. 
Pirmoji Lietuvos diplomatinė at-

stovybė savo veiklą Paryžiuje pradėjo
1919 metų gruodžio 1 dieną.

Iki gruodžio 14 dienos veiksiančioje
parodoje pristatomi Arvydo Ališan-
kos, Ray Bartkaus, Stasio Eidrigevi-
čiaus, Patricijos Jurkšaitytės, Vidmanto
Jusionio, Rūtos Jusionytės, Vytenio
Lingio, Indros Marcinkevičienės, Vil-
manto Marcinkevičiaus, Dalios Matu-
laitės, Vyganto Paukštės, Mykolo Sau-
kos, Šarūno Saukos, Nomedos Saukie-
nės, Mindaugo Šnipo, Andriaus Zaka-
rausko ir Kęstučio Zapkaus darbai.

Pchenjanas (ELTA) – Šiaurės Ko-
rėja paskelbė savo palydovų paleidimo
centre atlikusi „labai svarbų bandy-
mą”. Tuo metu Pchenjanas vis labiau
spaudžia Washingtoną dėl sustojusių
derybų dėl branduolinės veiklos.

Apie „Sohae” palydovų paleidimo
centre atliktą bandymą pranešta pra-
ėjus vos kelioms valandoms po JAV pre-
zidento Donald Trump pareiškimo,
kad jis būtų labai „nustebintas” prie-
šiškų Šiaurės Korėjos veiksmų. 

Šalies valstybinės naujienų agen-

tūros KCNA išplatintame pranešime tei-
giama, kad pastarojo bandymo rezul-
tatai „turės svarbios įtakos” keičiant
Šiaurės Korėjos „strateginę poziciją”. 

Pareiškime daugiau detalių apie
atliktą bandymą nepateikiama. 

Šiaurės vakaruose įsikūręs „So-
hae” centras įrengtas neva palydo-
vams leisti į orbitą. Tačiau Šiaurės Ko-
rėja šioje aikštelėje yra atlikusi ne
vieną raketų paleidimą. Tokius slaptus
ilgojo nuotolio balistinių raketų ban-
dymus pasmerkė JAV ir kitos valstybės.

Doha (LRT.lt) – Praėjus trims mė-
nesiams po to, kai JAV prezidentas Do-
nald Trump nutraukė diplomatines pa-
stangas užbaigti ilgiausią Amerikos
karą, Washingtonas gruodžio 7 d. Ka-
tare atnaujino derybas su Talibanu,
pranešė vienas šaltinis.

„JAV Dohoje grįžo prie derybų
stalo. Visas dėmesys bus skiriamas
smurto mažinimui, galinčiam prives-
ti prie afganistaniečių derybų ir pa-
liaubų”, – sakė su situacija susipažinęs
šaltinis.

Rugsėjį JAV ir Talibanas buvo

priartėję prie sandorio, pagal kurį
Washingtonas turėjo pradėti karių
atitraukimą mainais į saugumo ga-
rantijas. Taip pat buvo viliamasi, kad
bus nutiestas kelias deryboms tarp Ta-
libano ir Kabulo vyriausybės ir bus su-
grąžinta taika po 18 metų trunkančio
karo.

Tačiau tą patį mėnesį D. Trump
netikėtai paskelbė metus trunkančias
derybas „mirusiomis” ir atsiėmė pa-
siūlymą sukilėliams prisijungti prie
slaptų derybų, turėjusių vykti prezi-
dento rezidencijoje „Camp David”.

Trakai 2020 metais bus Lietuvos kultūros
sostinė. We love Lithuania nuotr. 

Šiaurės Korėja atliko „labai svarbų bandymą“

New Yorkas (ELTA) – Buvęs JAV
viceprezidentas Joe Biden, siekiantis
tapti Demokratų partijos kandidatu į
Amerikos prezidento postą 2020 metų
rinkimuose, mano, jog Rusija stengia-
si suskaldyti NATO ir siekia, kad Jung-
tinių Valstijų kariuomenė būtų išves-
ta iš Europos. Jis tai pareiškė interviu
televizijos kanalui CNBC.

„Pažįstu (Vladimirą) Putiną, bu-
vau su juo susitikęs, – sakė J. Biden. –
Jo svarbiausias tikslas – suskaldyti
NATO ir pasiekti, kad JAV pasitrauk-
tų iš Europos, iš euroatlantinio aljan-
so. Bet jei aljansas bus stiprus, tai
jam nepavyks pasiekti savo tikslo”.

Komentuodamas Baltųjų rūmų
šeimininko Donald Trump užsienio
politiką, J. Biden teigė, jog „JAV pre-
zidentas neturi jokio supratimo apie

tas geopolitines problemas, kurios ke-
lia susirūpinimą”. „Jis visiškai neiš-
mano užsienio politikos, jis visiškai ne-
informuotas branduolinio atgrasymo
klausimais, jis nieko nežino”, – sakė
buvęs viceprezidentas. 

J. Biden nuomone, dėl D. Trump
politikos „JAV pozicijos pasaulyje
smarkiai susilpnėjo”.

77 metų J. Biden pirmauja tarp
pretendentų tapti Demokratų parti-
jos kandidatu į JAV prezidentus. Žur-
nalo „The Economist” ir tyrimų tar-
nybos „YouGov” surengtos apklausos
duomenimis, jį ketina paremti 27 proc.
potencialių rinkėjų demokratų, Mas-
sachusetts valstijai atstovaujančią se-
natorę Elizabeth Warren – 18 proc., se-
natorių Bernie Sanders iš Vermonto
valstijos – 13 proc. 

J. Biden: Rusija mėgina suskaldyti NATO

Miami Beach
(Faktai.lt) – Vienas
menininkas be
žado paliko Miami
Beach „Art Basel”
meno galerijoje su-
sirinkusius lanky-
tojus, kai nuplėšė
prie sienos lipnia
juosta pritvirtintą
bananą ir jį čia pat
suvalgė.

Bananas buvo
italų menininko
Maurizio Cattelani
sukurta meninė
instaliacija, pava-
dinimu „Komi-
kas”, prieš tai už 120 tūkst. JAV dole-
rių parduotas vienam prancūzui ko-
lekcininkui. 

Bananą suvalgęs David Datuna
savo „Instagram” paskyroje prisista-
to kaip gruzinų kilmės amerikiečių
menininkas, gyvenantis New Yorke.
Socialiniame tinkle paskelbtame vaiz-
do įraše matyti, kaip D. Datuna priei-
na prie banano ir nuplėšia jį nuo sie-
nos. 

„Alkanas menininkas... ačiū, buvo
labai skanu”, – kalba vyras, kąsdamas

menine instaliacija tapusį vaisių. Įra-
še girdimi ir keli kikenantys lankytojai. 

Netrukus įpykęs galerijos atstovas
menininką nusitempė šalin, kad galė-
tų jį ištardyti. 

Vėliau buvo paaiškinta, kad meno
kūrinio vertė slypi jo autentiškumo
sertifikate, o ne pačiame vaisiuje. Pa-
gal italų menininko idėją vaisius yra
nuolatos keičiamas. Po D. Datuna „pa-
sirodymo” pakaitinis bananas prie
galerijos sienos priklijuotas po maž-
daug 15 minučių.

Suvalgė 120 tūkst. dolerių įkainotą bananą

JAV atnaujino derybas su Talibanu

prieinamumą.
2021 m. Lietuvos kultūros sostine

taps Neringos savivaldybė, 2022 m. –
Alytaus miesto savivaldybė.

D. Datuna suvalgė brangų meno kūrinį.   The Sun nuotr. 
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirurgAi AkiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

ADVENTAS IR ŠV. KALĖDOS
ŠV. MIŠIŲ IR ŠVENTINIŲ RENGINIŲ TVARKA

Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje (Marquette Park)

Bendruomeninės susitaikymo pamaldos

Gruodžio 14 d., šeštadienį, 3–4 val. p. p.

Gruodžio 15 d., sekmadienį, 11val. r. šv. Mišios su  popchoru „Svajonė“ ir kalė-
dinis koncertas parapijos salėje.

Gruodžio 21 d., šeštadienį, 7 val. v. – ,,Dainavos” kalėdinis koncertas

Gruodžio 22 d., sekmadienį, 12  val. p. p. – Kūčios  prie bendro parapijos stalo.
Vietas užsisakyti iki gruodžio 15 d.

Gruodžio 24 d., antradienį, Kūčių dieną,  4 val. p. p. Vaikų-jaunimo Mišios,        
dalyvauja popchoras ,,Svajonė”

Kalėdinės giesmės – 10 val. v.

Bernelių Mišios – 10:30 val. v.

Gruodžio 25 d., trečiadienį, Kalėdų dienos šv. Mišios  – 9:30 val. r.  anglų k.  ir
11 val. r. lietuvių k.

Naujųjų metų išvakarių šv. Mišios – gruodžio 31 d., antradienį, 8:30 val. r.

2020 m. sausio 1 d., trečiadienį, Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja –
Naujieji metai – šv. Mišios – 11 val. r. lietuvių  kalba

Sausio 5 d., sekmadienį, Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai) – šv. Mišios 9:30
val. r. ir 11 val. r. 

Sausio 5 d., sekmadienį, 12 val. p. p. – kelsime šampano taures už Naujuosius
2020-uosius metus parapijos salėje. Vietas užsisakyti iki šv. Kalėdų.         

Asmeninės išpažintys kiekvieną šeštadienį  3–4 val. p. p.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2020 metų!

Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijoje, Lemont, IL

tel.: 630-257-5613, matulaitismission@gmail.com

Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos (išpažintys)
gruodžio 16 d., pirmadienį, 7 val. v., praves t. Lukas Laniauskas SJ

gruodžio 18 d., trečiadienį, 11 val. r., praves kun. Gediminas Keršys
gruodžio 20 d., penktadienį, 7 val. v., praves kun. Gediminas Keršys

Išpažintys su asmeniniu pokalbiu
kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 5–6 val. vakaro  

Kūčių vakaro šv. Mišios – t. Lukas Laniauskas SJ ir t. Algis Baniulis SJ
4 val. p. p. ir 10 val. v. (Bernelių Mišios)

Misijos Kūčių vakarienė
Antradienį, gruodžio 24 d., 6 val. v. (prašome registruotis iki gruodžio 20 d.)

Kalėdų šv. Mišios – t. Lukas Laniauskas SJ ir t. Algis Baniulis SJ
gruodžio 25 d., trečiadienį, 9 val. r. ir 11 val. r.

Biblinė vaikų stovykla
gruodžio 27–28 d. (penktadienį ir šeštadienį) nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p., 

Ateitininkų namuose 

Šventoji Šeima – šv. Mišios
gruodžio 29 d., sekmadienį, 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v.

Naujųjų metų išvakarių šv. Mišios
gruodžio 31 d., antradienį, 6 val. v.

Kviečiame įsigyti kalėdaičių zakristijoje 
prieš ir po Mišių, taip pat ir misijos raštinėje. 

Laukiame Jūsų visų!

Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapija

Brighton Park 2745 W. 44th Str., Chicago, IL 60632
Gruodžio 22 d., 4-tasis Advento sekmadienis – 10 val. r. šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Gruodžio 25 d., trečiadienis – 10 val. r. Kalėdų ryto šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Keršys

Sausio 1 d., trečiadienis – 10  val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimdytojos šventė ir
Naujieji metai.  Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Sausio 5 d., sekmadienis, – 10 val. r. Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) šven-
tė. Šv. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys

Šv. Antano parapija
1500 South 50th Ave., Cicero, iL 60804

Gruodžio 15 d., trečiasis Advento sekmadienis, 8:45 val. r . – lietuviškos šv.
Mišios  

Gruodžio 22 d.,  ketvirtasis Advento sekmadienis,  8:45  val. r. – lietuviškos šv.
Mišios 

Gruodžio 25 d.,  trečiadienį,  ŠV. KALĖDŲ  dieną, 8:45 val. r. – lietuviškos šv.
Mišios. Kalėdines  giemes giedos parapijos choras  (vadovė muz. Vilma
Liobikienė)

Gruodžio 29 d., sekmadienį,  8:45  val. r. – lietuviškos šv. Mišios 

Tėviškės parapija
7214 S. Cass Ave., Darien, iL 60561

Pamaldos su Šv. Vakariene – Komunija
Gruodžio 15 d., sekmadienį, 11:30 val. r. (Pamaldų metu veiks ,,Vaikų kambarėlis”).
Kavutės metu vaikučius aplankys Kalėdų senelis

Pamaldos su Šv. Vakariene – Komunija
Gruodžio 22 d., sekmadienį, 11:30 val. r. (Pamaldų metu veiks ,,Vaikų kambarėlis”).

Kūčių vakaro pamaldos
Gruodžio 24 d., antradienį, 5:30 val. p. p.

Kalėdų dienos pamaldos su Šv. Vakariene – Komunija
Gruodžio 25 d., trečiadienį, 11:30 val. r.

Pamaldos su Šv. Vakariene – Komunija
Gruodžio 29 d., sekmadienį, 11:30 val. r. (Pamaldų metu veiks ,,Vaikų kambarėlis”)

Ziono parapija
9000 South Menard Avenue, Oak Lawn, iL 60453

Gruodžio 15 d., trečiasis Advento sekmadienis, 11 val. r . – lietuviškos pamal-
dos su Šventa Komunija; 2 val. p. p. – vokiškos šv.  Kalėdų pamaldos su tradicinė-
mis giesmėmis

Gruodžio 20 d., penktadienį,  4 val. p. p. – darželio „Spindulėlis“ vaikų paruošta
Kalėdinė programėlė ir vaišės

Gruodžio 22 d.,  ketvirtasis Advento sekmadienis,  11 val. r. – lietuviškos
pamaldos su Šventa Komunija

Gruodžio 24 d., antradienį, 5 val. p. p. – tradicinės kalėdų išvakarių pamaldos
žvakių šviesoje. Dalyvaus solistė

Gruodžio 25 d.,  trečiadienį, 10 val. r. – bendros apeigos su Šventa Komunija ir
bendras giesmių giedojimas anglų ir lietuvių kalbomis 

Gruodžio 29 d., sekmadienį, 11 val. r.  – lietuviškos pamaldos su Šventa
Komunija

Gruodžio 31 d., antradienį, 10 val. r. – Tradicinės Naujųjų metų išvakarių
pamaldos.

2020 m., trečiadienį 11 val. r.  – Biblijos valanda



2019 GRUODŽIO 10 D., ANTRADIENIS12 DRAUGAS

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

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org

� Gruodžio 14 d., šeštadienį, 4 val. p. p.
Čikagos ateitininkai kviečia į Kūčių agapę,
kuri vyks Ateitininkų namuose. Dėl ribotos
vietos yra būtina iš anksto užsiregistruoti
pas Oną Daugirdienę el. paštu odaugir-
das@hotmail.com arba tel. 630-400-1302.
Kaina: 25 dol. suaugusiems, 10 dol. jauni-
mui (9–22 m.). Visi yra labai laukiami. 

� Gruodžio 14 d. 1:30 val. p. p. kviečiame
visus į šv. Mišias Šv. Onos bažnyčioje (St. Ann’s
Church, 4905 Roswell Rd., Marietta, GA

30062). Mišias aukos kun. Gintaras A. Jonikas.
Išpažintys bus klausomos nuo 12:30 val. p. p.
Po šv. Mišių bažnyčios Nolan Hall – bendra Kū-
čių vakarienė. Renginys vyks nuo 3:30 val. p.
p. iki 9 val. v. Bilietus galite įsigyti: www.lie-
tuviaiatlantoje.org/bilietai/

� Gruodžio 15 d., sekmadienį, 11 val. ryto
Mišiose Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Parke) dalyvaus popchoras „Sva-
jonė”. Po Mišių parapijos salėje – Kalėdinis
koncertas. Laukiame visų!

PAS MUS
IR

APLINK MUS

BENDRAUKIME

www.facebook.com/draugolaikrastis

KALĖDINIAI
SVEIKINIMAI

DRAUGAS spausdinamas

antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį.

Galite užsakyti ir skelbimus 

ANTRAS SKELBIMAS –
PUSĖ KAINOS!

Tel. pasiteirauti: 

630-805-1404

,,DRAUGE” PASIEKS 
PASAULIO PAKRAŠČIUS

Palinkėkite 
bičiuliams, klientams,

bendradarbiams 
Kalėdų vilties 
ir džiaugsmo! 

Sveikinimo tekstą,
nuotrauką,

organizacijos
ar verslo ,,logo”

siųskite
Audronei Kižytei

AudreyKizys@gmail.com

Nurodykite sveikinimo
spausdinimo dieną

ir jo matmenis

Visa DRAUGO šeima linki Jums linksmų ŠVENTŲ KALĖDŲ!

Kūčios1122..1155..1199
1122..1155..1199
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New York’o Maironio Mokykla ir NY Neringos/Tauro Skautų Tuntas 

BILIETAI PERKANT IŠ ANKSTO - $20 SUAUGUSIEMS,
PERKANT ŠVENTĖS DIENĄ PRIE DURŲ - $25, VAIKAMS - $5 NUO 3 METŲ

Ateikite ir paremkite šeštadieninę! Jau 69 metus vykdančią misiją padėti išlaikyti lietuvių kalbą ir tapatybę.

Sekmadienį
Gruodžio 1155 d.

tuojau po 10:00 val.
lietuvisǩų sv̌. misǐu ̨Apreisǩimo bazňycǐoje

prasǒme ateiti  į Mt. Carmel viršutinę sale ̨adresu:
Havemeyer Str. kampas ir North 8th Str., Brooklyn NY 11211

NY Maironio Mokyklos mokiniai ruosǐa sǎunią programą
“ATEINA ELNIAS DEVYNRAGIS” - Baltosios Kūčios Niujorke

visų laukia tradiciniai Kuc̄ǐu ̨valgiai, Kaleḋineṡ giesmeṡ, Kaleḋu ̨Senelis.

Kūčios
Atsidėkodami už

kalėdinius atvirukus
„Draugui” paaukojo:
250 dol. Linas Šmulkštys, Oak

Park, IL.
100 dol. Leonas L. Bildušas, Ty-

ler, TX; Joan A. Stoškus, Palos Park,
IL.

55 dol. Indrė R. Thomas, Dayton,
OH.

50 dol. Dalia M. Garūnas-Sa-
dauskas, Wheaton, IL; Gražina Ble-
kaitis, Silver Spring, MD; A. J. Miknius,
New York, NY; Aušra Saulis, Claren-
don Hills, IL; Julius D. Matonis, Bur-
bank, IL; Marvin Katilius-Boydstun, Le-
mont, IL; Vytautas Čepėnas, Darien,
IL; Lydia T. Ringus, Lemont, IL; Ge-
diminas Damašius, Libertyville, IL;
Aldona Cinga, Los Angeles CA; Irena
A. Raulinaitis, Daly City, CA; Nemira
Šumskienė, Chicago, IL; Jonas Kron-
kaitis, Fairfax, VA; Donatas Tijūnėlis,
Lemont, IL; Dr. Robertas Vitas, Auro-
ra, IL.

Nuoširdžiai dėkojame 

už Jūsų paramą.


