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Iki Lietuvos valstybės šimtmečio liko 331 diena

Atidengtas paminklas partizanų vadui

ŠIAME NUMERYJE:
Paminklą atidengia T. B. Burauskaitė ir A. Margelis.

A. Vaškevičiaus nuotraukos

ALGIS VAŠKEVIČIUS

v
Jaunieji skaitovai eiles skyrė
Lietuvai – 5 psl.

asario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signatarui, LLKS gynybos pajėgų vadui, paskutiniuoju
partizanų vadu laikomam Adolfui Ramanauskui-Vanagui
(1918–1957).
Paminklas atidengtas jo vardu neseniai pavadintoje aikštėje priešais Lazdijų šventos Onos bažnyčią. Dar praėjusių metų rudenį Lazdijų rajono savivaldybės taryba pritarė siūlymams Lazdijuose pastatyti paminklą A. Ramanauskui-Vanagui, o priešais Šv. Onos bažnyčią esančią Lazdijų miesto aikštę, kurioje atidengtas paminklas,
pavadinti Adolfo Ramanausko-Vanago vardu. Taip pat tada buvo pritarta Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) pateiktam paminklo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos
1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarams įamžinti gimtinėse projektui.
– 9 psl.

Šv. Kazimiero šventė –
maldos už pasaulio
lietuvius diena
KUN. PETRAS TVERIJONAS
Kovo 5-ąją Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapija šventė parapijos globėjo
šv. Kazimiero šventę ir meldėsi už pasaulio lietuvius.

Lietuviškos šventės –
nuo Portlando iki Havajų – 6 psl.

ventėje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas. Prieš ketverius metus prelato iniciatyva, palaikius Lietuvos vyskupams, per šv. Kazimiero šventę buvo pradėta minėti
maldos už pasaulio lietuvius diena. Šv.
Mišios buvo transliuojamos per lietu– 8 psl.
višką Marijos radiją

Š

Šv. Mišias aukoja kun. Petras Tverijonas (k.) ir prel. Edmundas Putrimas. Mišioms pasirinkta
Lietuvos šventųjų ir palaimintųjų tema.

Žmogus negali jaustis gerai, jei pats sau nepritaria – Mark Twain
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raėjusios savaitės komentare kolega Gintaras Visockas piktinosi,
kad žydai nori iš mūsų atimti
Užgavėnes, o liberalas Kubilius įvesti
„W” ir taip parduoti mus lenkams. Pasirodo, ir aš liberalė, nes ir man buvo nemalonu 2016 m. per Užgavėnes RumAUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
šiškėse matyti Žydo personažą, kuris nešiojosi lagaminėlį su užrašu: „Parduojausmus žydams, kurie buvo svetimo krašto žmonės,
du blusas ir utėles arba keičiu į nekilnojamą turtą”;
pirkliai, ne tik jiems nepažįstami savo papročiais, bet
o šiemet Naisių, kurie asocijuojasi su provincijos geir apsukresni, turintys ryšių ir dažnai geriau gyverove ir valdančiosios partijos pirmininku Ramūnu
nę. O pirklių daug kur nemėgo. Prisimenu, NepriKarbauskiu, reklamą, kurioje Užgavėnių personaklausomybės pradžioje dr. Valdas Pruskus tyrinėjo
žas Žydas buvo įrėmintas Dovydo žvaigžde. Todėl neXX a. pradžios kooperacijos Lietuvoje užuomazgas.
sistebiu, kad po Naisių reklamos pasirodė Lietuvos
Tuo metu prekyba buvo daugiausia žydų rankose, o
žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės Fainos
kad lietuvis, kuris dažniausiai buvo valstietis, žemKukliansky išplatintas pareiškimas. „Panašu, antdirbys, galėtų įpirkti pramoninę prekę, kunigai
isemitizmo idėjos ne tik klesti, bet ir yra viešosios
ėmė kurti kooperatyvus, kad susijungę jie galėtų
komunikacijos dalimi – socialinėje paskyroje ‘Diįkurti savo prekybos organizacijas.
džiosios Užgavėnės Naisiuose’ paskelbta ne tik
Konkretus žydų monopolio pavyzdys buvo mano
šventės programa, bet ir patarimai, kur tyčiojamasi
tėviškės krašto Lauksodžio bažnytkaimyje, kur veiiš žydų. Iš nekaltos šventės per Naisių ruporą virskė dvi žydų brolių krautuvės. Iš Amerikos grįžęs lieta aiškūs ryškūs antisemitiniai lozungai, grįžtama
tuvis, susitaupęs pinigų, čia irgi įkūrė krautuvę, bet
į prieškarį. Kaip turi jaustis Lietuvos žydai?... Liepo poros mėnesių bankrutavo, nes žydai, tarpusavyje
tuvos žmonių reakcijos laukti ilgai nereikėjo. Kilo
susimokę, nuleido kainas, ir pas lietuvį niekas nepasipiktinimo banga, o kita vertus – ir antisemitipirko. Kaip šiandien sakytume – laisva rinka. Užtat
niai komentarai. Juk šalį valdančios koalicijos vieper Užgavėnes lietuviai žydams atsimokėdavo: Žydo
nas lyderių kviečia švęsti Užgavėnes su fašistine propersonažas išeidavo nesimpatiškas, dar vadinamas
paganda, naudota 1939 m., – buvo rašoma pareiški„kupčium”, kaukė būdavo išskobta iš medžio, barzme. – Lietuva žino, kad netrukus po to įvyko Holoda ir ūsai – kailio arba lino, išryškinti dantys, lūpos
kaustas”.
ir skruostai padažyti raudonai. Žydas vilkėdavo suNepritarčiau ir įžeistosios pusės reakcijai – seną
driskusius drabužius, išvirkščius kailinius, iš šiaupaprotį, kuris buvo negrabiai sutirštintas, suvesti
dų ar skarmalų jam buvo padaroma kupra, susijuosęs
į Holokaustą.
jis būdavo virvėmis arba šiaudų ryšiais, su botagu,
prie diržo dar ir prekių pasikabinęs...
Užgavėnės pelnė tarptautinį pripažinimą
Lietuvos žydų rašytojui Sergejui Kanovičiui
atrodo, kad „Tą kaukę – atgrasaus, negražaus ir atEtnografai teisina, neva Užgavėnių Žydo ar Čistumiančio žydo, matome ne tik per Užgavėnes”. Jis
gono personažas esąs nekalta pašaipa, o etnografė
Bernardinai.lt yra paskelbęs greičiausiai savo suDalia Urbanavičienė (www.alkas.lt) sako, kad britų
kurtą įskaudinto žmogaus eilėraštį: Litvakas/ išdienraštis „The Guardian” lietuviškąsias Užgavėdrožtas/ išskaptuotas/ peisuotas/ atgrasus/ godus/
nes 2017 m. įtraukė į geriausių Europos alternatylaukinis/ bedantis kumpanosis/ vienintelis/ medinis/
vių karnavalų dešimtuką – šalia karnavalų Bohekiek kinivarpų pagraužtas/ trumpam nuo vinies numijoje, Bavarijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Sicilijokabintas/ žydas/ prigludęs prie tavo veido/ skelbia žieje, Belgijoje, apelsinų mūšio Italijoje, silkių festivalio
mos pabaigą/ ir siūlo paragauti/ kičinio beigelio/ paPrancūzijoje. „Mūsų Užgavėnės pelnė tarptautinį
sibaigus jomarkui/ jis vėl sugrįžta/ rinkti dulkių/ kapripažinimą būtent dėl senųjų tradicijų, kuriose neboti ant vinies/ toks kvailas medinis/ bevardis/ dvibuvo įžvelgta nieko pavojingo ar tuo labiau nacisdešimt pirmojo amžiaus/ litvakas/ Mirties kaukė/ iš
tinio”.
neobliuotos/ laukinės/ atminties.
Užgavėnėse nieko baisaus nemato ir Kauno
žydų religinės bendruomenės reikalų tvarkytojas
Alio, jau XXI amžius
Mauša Bairakas, 2016 m. davęs interviu: „Jau tiek
metų tai vyksta, ar kas nors girdėjo, kad būtų koks
Gimiau ir augau palatvijy, mūsų krašte latviai
nors viešas pareiškimas? Man atrodo, kad tame nėra
lietuvius vadina paniekinančiu „leišių” vardu, o lienieko baisaus. Kam kabinėtis prie katalikiškų
tuviai latvius – „zirga galva” (arklio galva; dar prišvenčių? Tuomet kai kuriuos turėtų piktinti ir
dėdami, kad „zirga galva po pietų durnas”). Ir buvo
mūsų tradicijos”. Jis priminė vieną populiariausių
labai nemalonu, kai pas sūnų iš Rygos atvažiavo draužydų švenčių Purim, švenčiamą pirmojo pavasario
gė latvė, ir kažkas pietaujant pajuokavo apie „zirga
mėnesio (adaro) pagal hebrajų kalendorių vidurygalva”. Norėjosi skradžiai žemę prasmegti, pykau už
je. Per Purim džiaugiamasi dėl stebuklingo Persijos
tokius juokus, bet nieko nepadarysi – „iš dainos žožydų, kuriuos buvo planuojama išnaikinti, išsigeldžių neišmesi”, tokie jau mes kaimynai. Neįsivaizbėjimo. „Mes tuomet irgi kepame blynus, persiduoju ir kaip į Užgavėnių šventę Rumšiškėse reiktų
rengiame, gąsdiname kaukėmis tų, kurie žydų taunusivesti užsienietį, nebūtinai svečią žydą. Neseniai
tą bandė sunaikinti. Dėl tokio papročio galėtų arapaskaičiau apie Užgavėnes Vokietijoje, kur taip pat
bai pasipiktinti”, – sakė M. Bairakas.
vyksta persirengėlių eisenos, bet ten eina melagiai
ir kitokie neigiami – apibendrinti personažai, hoIstorinės šaknys
mofobiškų personažų, tokių kaip pas mus, ten nėra.
Todėl manau, kad ir mums neverta saugoti to, kas keUžgavėnių Žydas atspindi istorinius lietuvių
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Nors Užgavėnės
praėjo...

lia nemalonumų patiems ir sudaro blogą įspūdį apie mus. Tuo labiau kad jau ir
žydų Lietuvoje nebėra, jų beliko gal tik
keli tūkstančiai. Taigi jie mūsų valstybėje jau tik istorinė relikvija.
Niekam nemalonu, taip pat ir mums,
kai kas pašiepia ar paniekina. Nebeprisimenu siužeto, bet Lietuva prieš keletą
metų yra pareiškusi net oficialų protestą kažkuriam užsienio leidiniui, kuris pajuokiančiai
vaizdavo mūsų valstybę. Jeigu norime būti gerbiami, gerbkime ir kitus.
Tiems, kuriems gražu, kai per Užgavėnes Žydas
ar Čigonas vis dar lupikauja, noriu pasakyti, kad jau
XXI amžius, tai, kas buvo, seniai pražuvo, išaugome
iš primityvių ir užguitų Donelaičio būrų, laikas atsitiesti, savo nepilnavertiškumą išmesti ir iš papročių. Psichologai sako, kad įžeidinėdamas žmogus
realizuoja savo paties patirtas nuoskaudas. Žinoma,
ir man bus gaila, jeigu nebebus spalvingo, kitokio,
personažo – Užgavėnių Žydo, bet ką padarysi, nes tai
kažką skaudina. Jeigu ispanai prarado koridą, – šių
dienų europiečiams pasidarė nepatogu dėl pramogos
žudyti gyvulius, – tai išgyvensime ir mes be tradicinio Žydo, Čigono, Vengro, užteks Morės, Kanapinio,
Lašininio, kurie ir buvo tikrieji Užgavėnių personažai. Anot etnologo Liberto Klimkos, žydo, čigono
ar vengro personažai yra vėlyvi pramanai, neinantys iš gilios senovės.
Ukrainiečiai per Užgavėnes sudegino kruvinąją Morę Vladimiro Putino veidu, papuoštą Georgijaus
juostele, bet juos galima suprasti, jie turi pagrindo
nemylėti žiauraus kaimyno, nes karas vyksta šiuo
metu, ir žuvo jau tūkstančiai šalies gynėjų.
Taigi jau supratote, kad negalėčiau būti tautininkė ir eiti Vilniaus Gedimino prospektu Kovo 11ąją šaukdama: „Lietuva – lietuviams”. Dar ir todėl,
kad, anot vieno Amerikos išeivio, lietuvių, kaip ir
žvirblių – yra visur pasaulyje. Nenoriu, kad jų šalyse
Užgavėnių karnavalo eisenoje eitų nesimpatiška
lietuvio kaukė sudriskusiais drabužiais, išvirkščiais kailiniais ir šiaudų kupra... Beje, lenkai lietuvius Žalgirio mūšyje panašiai ir paišo: laukiniai, apsisiautę žvėrių kailiais... Nesekime blogais pavyzdžiais.
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D. Trump ir A. Merkel ne itin sutarė
J
DRAUGAS

AV prezidentas Donald Trump ir Vokietijos
kanclerė Angela Merkel mėgino peržengti savo
nesutarimus, bet per jų pirmąjį bendrą viešą
pasirodymą buvo keistų ir komiškų akimirkų.
Kai kovo 17 dieną abu fotografavosi Ovaliajame
kabinete, jiedu taip ir nepaspaudė vienas kitam rankų.
A. Merkel išliko santūri netgi kai D.Trump pakartojo savo teiginį, kad ankstesnis Prezidentas Barack Obama galbūt šnipinėjo jo pokalbius telefonu
dangoraižyje „Trump Tower” sumontuota pasiklausymo įranga.
Jis taip pat mėgino paversti skandalingus kaltinimus paprastu pokštu, kai buvo paklaustas apie
nerimą keliančią padėtį, jog Baltieji rūmai dabar
tvirtina, esą Didžioji Britanija šnipinėjo D. Trump.
Jungtinės Karalystės vyriausybė tuos kaltinimus atmetė ir išsakė susirūpinimą.
„Galbūt bent kažką turime bendra”, – nerūpestingai pareiškė D. Trump, kalbėdamas apie 2013
metais skelbtus pranešimus, kad JAV žvalgyba šnipinėjo A. Merkel pokalbius jos mobiliuoju telefonu.
Tuo momentu suglumusios kanclerės mina suteikė
peno daugybei interneto memų.
Vokietijos ir JAV vadovai per pirmąjį savo susitikimą mėgino surasti sąlyčio taškų, tačiau jiems
sunkiai sekėsi užmegzti draugišką ryšį.
Sutikimų Baltuosiuose rūmuose metu buvo aptartas NATO stiprinimas, kova su „Islamo valstybe”,
konfliktas Afganistane ir konflikto Ukrainoje sprendimas.
A. Merkel vizitu, kuris turėjo įvykti kiek anskčiau, bet buvo atidėtas dėl smarkios pūgos, siekta
duoti naują impulsą šalių santykiams. Berlyno ir
Washingtono ryšiai komplikavosi dėl D. Trump
rinkimų kampanijos retorikos: būsimasis JAV pre-

Į LR prezidentę Dalią Grybauskaitę,
LR Seimo pirmininką
Viktorą Pranckietį,
LR Seimo Švietimo ir mokslo
komitetą,

Net žurnalistų paklaustas, ar D. Trump taip ir nepaspaus rankos A. Merkel, jis nesujudėjo.
zidentas ne kartą apkaltino kanclerę, kad ši „sužlugdė Vokietiją”, nes leido pabėgėliams ir kitiems
migrantams iš Sirijos užplūsti šalį. D. Trump taip pat
sakė, jog jo oponentė Hillary Clinton nori būti
„Amerikos Angela Merkel”.Naujasis Prezidentas
dar kartą patvirtino, kad JAV tvirtai remia NATO,
tačiau pakartojo, jog sąjungininkės privalo sumokėti
jiems priklausančią gynybos išlaidų dalį. D. Trump

,,

NBC news nuotr.

pareiškė, kad daugelis šalių yra skolingos milžiniškas pinigų sumas, bet nepasakė, kad Vokietija yra
viena iš jų.
Vis dėlto jis atsigriebė jau kitą dieną, kai savo
„Twitter” paskyroje parašė: „Vokietija skolinga didžiules pinigų sumas NATO, ir Jungtinėms Valstijoms turi būti daugiau mokama už galingą – ir labai
brangią – gynybą, kurią jos teikia Vokietijai!”

Lietuvos akademinės bendruomenės

cialistus ir etnologijos mokslo įdirbį.
Visiems suprantama, kad aukštasis mokslas turi ruošti jaunimą, gebantį
padėti savo šaliai, sėkmingai dalyvauti pasaulinėje ekonomikoje ir diplomatijoje, kurti pozityvų Lietuvos
įvaizdį plėtojant tarpkultūrinius ryšius. Etnologijos žinios tam itin naudingos. Etninė kultūra taip pat yra
svarbi jungtis su užsienio lietuviais ir su
naujųjų lietuvių emigrantų bendruomenėmis.
Prašome studijų klasifikatoriuje
humanitarinių mokslų grupėje palikti
LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m.
vasario 19 d. įsakymu Nr. V-222 atskira studijų kryptimi pripažintą Etnologijos studijų kryptį, susidedančią iš
etnologijos ir folkloristikos.
Siūlome, kad Etnologijos pirmosios
pakopos studijų programoms būtų skiriamas tikslinis
valstybės finansavimas ir nebūtų nurodomas privalomas minimalus studentų skaičius.
Kadangi nemaža visuomenės dalis vertina tautos
istorinę ir kultūrinę atmintį, manome, kad etnologijos studijos Lietuvai yra būtinos. Skatindamos kultūrinės tapatybės savivoką, etnologijos studijos padeda ugdyti atsakomybę už savo kraštą bei giluminį laisvės, demokratijos, bendruomeniškumo, pilietiškumo
suvokimą, stiprinantį mūsų XXI amžiaus modernios
valstybės pagrindus.
2017 m. kovo 11 d.

VIEŠAS KREIPIMASIS

LR Seimo Kultūros komitetą,
Seimo narius, LR ministrą
pirmininką Saulių Skvernelį,
LR Švietimo ir mokslo ministrę
Jurgitą Petrauskienę,
Lietuvos mokslo tarybos pirmininką
Dainių Haroldą Paužą

Dėl etnologijos studijų
sugrąžinimo į
aukštąsias mokyklas

uoširdžiai pritariame Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos siekiui įvykdyti
švietimo ir mokslo reformą, bet esame sunerimę dėl etnologijos mokslo ateities. 2016 metais iš
studijų krypčių sąrašo buvo pašalinta etnologijos kryptis, nors etnologijos disciplinos ir toliau dėstomos vienuolikoje Lietuvos aukštųjų mokyklų, o etnologijos
doktorantūros studijas sutartinai įgyvendina keli universitetai.
Etnologijos išbraukimas iš studijų krypčių nemaloniai primena sovietinius metus, kai etnologijai nebuvo vietos daugelyje aukštųjų mokyklų, nes kultūros paveldo tyrimai nebuvo vertinami. Be to, atsisakiusi etnologijos studijų, Lietuva pažeidžia savo pačios ratifikuotą UNESCO nematerialaus paveldo konvenciją.
Etnologijos studijos jaunimo dėmesį kreipia į
Lietuvos visuomenės raidą ir į giluminį savo šalies kultūros supratimą. Globaliame pasaulyje etnologijos studijos įgavo pridėtinės vertės, nes jos padeda su-
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prasti mažumų kultūras bei regioninius Lietuvos savitumus ir atpažinti lietuvių kultūros bruožus tarptautiniame ir tarpkultūriniame kontekste.
Neramu, kad aukštasis mokslas, kurio tikslas yra
plėsti jaunimo akiratį, ateityje neatimtų iš mūsų studentų galimybės gilintis į savo etninės kultūros ištakas, tradicijas bei dabarties kultūros procesus. Lietuvai 1990 metais atkūrus nepriklausomybę, etnologijos studijos buvo intensyviai plėtotos Vytauto Didžiojo
ir dalyje kitų Lietuvos universitetų. Netrukus Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 42 straipsnis paskelbė,
kad „valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos
istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių
apsauga”. Apie valstybės rūpestį etnine kultūra liudija
ir ,,Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir
pagrindų įstatymas” (1997) bei ,,Lietuvos Respublikos
etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas” (1999).
Atsisakę etnologijos studijų krypties, neišvengiamai prarasime etnologijos ir etninės kultūros spe-

Kreipimąsi pasirašė daugiau kaip pusantro šimto dėstytojų iš Vytauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio, Lietuvos
edukologijos, Klaipėdos, Yale universitetų,
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, taip pat Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos architektų sąjungos, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų.
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Kiekviename muziejaus kampelyje – vis kita istorijos pamoka. Muziejaus direktorė Rita Janz su Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniais.

Rasos Marganavičienės nuotraukos

Lietuvos istorijos takais
ČLM mokinių išvyka į Balzeko lietuvių kultūros muziejų
Kovo 4 d., šeštadienio, rytą Čikagos lituanistinės
mokyklos šeštokai pradėjo pamokas Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje.
is muziejus – seniausias ir vienintelis lietuviškas muziejus Čikagoje, įkurtas 1966 m.
Stanley Balzeko, kuris šalia tuometinės savo automobilių parduotuvės paskyrė kelis kambarius ir
pradėjo eksponuoti šeimos relikvijas, senovinius žemėlapius, senovinius ginklus, pinigus. Žmonėms muziejaus idėja taip patiko, kad jie pradėjo dovanoti savo
įvairius su Lietuva ar jos istorija susijusius daiktus,
įvairius dokumentus, tautinius drabužius, gintaro kolekcijas, senovinius žaisliukus, audeklus. Eksponatų gausa ir didelis susidomėjimas paskatino gerb. Balzeką įkurti gražų lietuvių kultūros muziejų, kuris Čikagoje gyvuoja iki šiol ir sulaukia lankytojų iš viso
pasaulio.
Muziejaus direktorė Rita Eirošiutė-Janz supažindino vaikučius su Lietuvos istorija, kurią muziejuje vaizdingai primena įvairių viduramžių šarvų kolekcija, Žalgirio mūšį vaizduojantis maketas, Didžiųjų Lietuvos valdovų atvaizdai. Kad patektum į
kitą salę – vaikų muziejų, turi pasakyti „slaptažodį”.
Mūsų mokyklos šeštokai jau puikiai žinojo atsakymą nuo kokio žodžio kilęs Lietuvos herbas „Vytis”,
todėl sėkmingai galėjo toliau tęsti ekskursiją.
Nusifotografavę prie lietuviškos pilies maketo
ir žaismingai prisiminę didingus Lietuvos istorijos
viduramžių laikus, kai lietuviai sėkmingai apgynė
mūsų šalį nuo kryžiuočių, kalavijuočių ir sustiprino
bei išplėtė Lietuvos teritoriją, toliau tęsėme ekskursiją ne tokiais laimingais Lietuvos istorijos keliais.
Prisiminėme Antrąjį pasaulinį karą, kiek daug baisių išgyvenimų patyrė mūsų partizanai, tremtiniai
į Sibirą. Muziejaus foje eksponuojami menininko Audriaus Plioplio MD sukurti originalūs šviestuvai, kurių stiklo gaubtuose atspausti tikri žmonių iš Sibiro
giminaičiams rašyti laiškai su jų nuotraukomis.
Kiekvieną kartą įžiebus švieselę šie kūriniai byloja
žmonių skaudžią istoriją ir jų viltį sugrįžti.
Tiems, kam pavyko pasitraukti į Vakarus, pirmiausiai atsidūrė karo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje.
Muziejaus ekspozicija „No Home To Go: The Story of Baltic Displaced Persons, 1944–1952” jautriai atskleidžia paprastų žmonių likimus ir jų sunkų kelią,
į Ameriką. Žmonės iki šių dienų yra išsaugoję savo
medinius senovinius lagaminus, dėžes, su kuriomis
atplaukė į JAV. Kiekvienas daiktelis alsuoja gyvąja
istorija. Viena šeima netgi žaismingai atpasakojo savo
lagamino kelionę, kaip tėveliai, pasiėmę savo didžiausią šeimos lagaminą, nežinodami nei kuriam laikui turės išvykti, nei ar galės grįžti, susidėjo, kas tuo
metu atrodė svarbiausia: lietuviškų knygų, dokumentų, net ir cukraus pakelį „juodai dienai”, patraukė Vakarų link. Priartėjus prie Lietuvos sienos,
tėveliai staiga pradėjo verkti ir pasiėmė po saujelę
Lietuvos žemės. Vėliau atsidūrė Vokietijoje pabėgėlių stovykloje. Gyvenimas stovykloje buvo sunkus ir
nežinomybėje, kada baigsis karas, ar galės grįžti į Tėvynę. Tačiau pasak Ritos, lietuviai net ir stovykloje
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buvo pati organizuočiausia grupė. Jie netruko susi- je, į kurį patekti gali pasakius slaptažodį; pamatyti
burti į įvairius komitetus, grupeles, įsteigė mokyk- šviestuvus, kurių gaubtuose galima įžiūrėti žmonių
lą, chorą, sporto būrelius. Jie ir tuokėsi, kūrė šeimas. atvaizdus ir laiškus. Mokiniai vieningai teigė, kad į
Apsilankymas muziejuje ir susipažinimas su šį muziejų jie norėtų dar kartą sugrįžti.
garbinga Lietuvos istorija, įkvepia didžiuotis savo šaParengė Aistė Šulcaitė ir
limi ir tauta, kuri nors ir išblaškyta po visą pasauRasa Marganavičienė
lį, puoselėja lietuvių kalbą, kultūrą, saugo Lietuvos laisvę.
Istorijos pamoka,
pravesta Balzeko muziejuje, šeštokams paliko neišdildomą įspūdį. Mokinių paklausus, kas jiems
patiko labiausiai, atsakymas buvo – „viskas”.
Visgi juos labiau „pakamantinėjus”, mergaitės
prisipažino, kad joms labiausiai patiko apžiūrėti
išsaugotus tautinius drabužius, iš gintaro ir akmens pagamintus papuošalus, įsiminė išgirstos kraupios istorijos,
apie tai, ką teko išgyventi žmonėms karo metais.
Berniukams smagu buvo Berniukams smagu pabūti šarvuotais karžygiais, o mergaitėms – geltonkasėmis lietupabuvoti vaikų muzieju- vaitėmis!...

Tikėkime laisve!
Prisiminta Kovo 11-osios sukaktis
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ
...Kovo 11-oji buvo laisvės gležnutės pradžia,
Dabar – valstybės gražiausioji šventė.
Pakilę iš pančių, prabudę nakčia,
Nepavarkime Laisvėj gyventi!
Skroblas, 2009

1990 m. kovo 11-osios sukaktis – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 27-osios metinės Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos patalpose, Southfield, MI,
buvo paminėtos sekmadienį, kovo 12 d.
inėjimas pradėtas iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas
kun. Gintaras Antanas Jonikas. Ant altoriaus buvo padėta trispalvė Lietuvos Respublikos vėliava. Prieš pradedant Mišias parapijos pastoracinės
tarybos pirmininkė Laimutė Maziliauskienė jautriai
perskaitė Kosto Korsako eiles „Lietuvos žemėlapis”. Klebonas pamoksle išreiškė gilią padėką tiems,
kurie paaukojo gyvybę už Lietuvos laisvę. Lietuva
parodė pasauliui savo stiprų tikėjimą krašto žmonių

M

laisve. Buvo prisiminti ir pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Šv. Raštą skaitė Rūta Mikulionienė. Mišių metu vargonavo Rita Giedraitienė ir giedojo vyrų
kvartetas, kurį sudaro: Kastytis Giedraitis, Romas
Maziliauskas, Linas Mikulionis ir Vitas Underys. Mišios baigtos visų maldininkų sugiedota Tautos giesme. Trispalvę išnešė Danutė Sirgedienė, Rūta Mikulionienė, klebonas kun. G. A. Jonikas ir Albinas Navickas.
Telieka ši diena visiems lietuviams svarbi.
Kovo 11-oji, kaip ir Vasario 16-oji, yra mums brangi,
minėtina, nepamirštama šventė. Kovo 11-ąją išsipildė
mūsų tautos siekis – Lietuva iškovojo laisvę, nepriklausomybę, galimybę pačiai kurti savo valstybės gyvenimą, kad Lietuvos žmonės turėtų pagrindines teises ir laisves.
Ši šventė jungia lietuvius visame pasaulyje. Visuomet būkime vieningi! Dirbkime parapijose ir organizacijose. Džiaugiamės, kad mūsų parapija mini
visas mūsų tautiečiams svarbias lietuviškas šventes
ir sukaktis.
Po minėjimo buvo vaišės, kuriomis pasirūpino
nuolatinė parapijos šeimininkė Regina Greenhalgh.
Taip pat buvo minimi kovo mėnesį gimusiųjų gimtadieniai, jubiliejai.
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Cincinnati lietuvių bendruomenės šventė
RENATA KENNEY
Nepriklausomybės diena kiekvienam
lietuviui, gyvenančiam ne Lietuvoje, sukelia pasididžiavimą savo tėvyne, jaudulį, džiaugsmą, ilgesį.
incinnati lietuvių bendruomenė
turi gilias lietuvybės puoselėjimo tradicijas, pradėtas tokių
šviesios atminties žmonių, kaip dr.
Vytautas Bieliauskas ir Horstas Žibas. Vyresnieji bendruomenės nariai
Danutė Bieliauskienė, Aldona Žibienė,
Marija Fedyk iki šiol aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje ir rodo
puikų pavyzdį jaunajai kartai. Kovo 11
dieną įvyko Lietuvos Nepriklausomybės ir jos atkūrimo paminėjimas. Šį minėjimą rengė pirmininkas dr. Darius
Sabaliūnas ir visi tarybos nariai: Renata Kenney, Erika Pečkienė, Audrius
Rukšėnas, Gražvydas Supronas, dr.
Saulius Šumanas, Ingrida Zėringytė.

C

Lituanistinės mokyklos „Aitvaras” direktorė Renata Kenney paruošė pranešimą apie Lietuvos nepriklausomybės siekį 1918 metais. Nors Cincinnati
bendruomenė nėra didelė, šventiniame
koncerte dalyvavo visas būrys jaunų atlikėjų. Koncertą dainomis ir šokiais
pradėjo „Aitvaro” mokiniai (meno vadovė Ieva Maksvytienė). Taip pat koncerte dalyvavo Ramintos Daniulaitytės
ir Nischal Shrestha šeima, Fenner šeimos kapela, smuiku ir viola griežė
Gabriella Davis ir Danielė Sabaliūnaitė, dainavo ir grojo Selina ir Deniz
Misirlioglu bei Loyd šeimos atžalos: Tobias, Jonas ir Lina. Šventinės programos metu menininkė Aušra Jankauskaitė nutapė paveikslą emigracijos
tema „Trys bangos”. Cincinnati lietuvių bendruomenė sulaukė svečių iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto,
skubiosios medicinos pagalbos rezidentų Simonos Sabulytės ir Vytauto
Aukštakalnio, kurie, remiami Kazickų

Cincinnati lietuvių bendruomenė.
šeimos fondo, dalyvauja Herbert Loyd
ir Good Samaritan ligoninės parengtame projekte. Smagi jauki Cincinna-

ti lietuvių bendruomenė sveikina visus
pasaulio lietuvius su Lietuvai reikšminga diena!

Jaunieji skaitovai eiles skyrė Lietuvai

Vertinimo komisija. Iš k.: Jonas Platakis, Svajonė Kerelytė ir Audronė Raugevičienė.

LAIMA APANAVIČIENĖ
Kovo 11-osios popietę Lietuvių dailės
muziejaus galerija „Siela”, įsikūrusi Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL, prisipildė Čikagos apylinkių mokyklų mokinių klegesiu. Čia jau ketvirtą kartą
vyko JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
Vidurio Vakarų apygardos organizuotas lituanistinių mokyklų moksleivių
dailiojo skaitymo konkursas.
iemet jis buvo labai gausus – jame
dalyvavo 34 įvairaus amžiaus mokiniai iš keturių lituanistinių
mokyklų. Čikagos, Maironio, Gedimino ir ,,Rasos” lituanistinių mokyklų
mokiniai varžėsi trijose amžiaus grupėse. Gražus sutapimas – renginys vyko
mums, lietuviams, brangią dieną –
kovo 11-ąją, o jį LR himnu atidarė Čikagoje besisvečiuojantis berniukų ir
jaunuolių choras „Dagilėlis” (vadovas
Remigijus Adomaitis) iš Šiaulių.
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
pirmininkė Birutė Kairienė priminė
susirinkusiems, kad šių metų poezijos
popietė skirta Lietuvai ir šiemet Seimo
paskelbtiems išeivijos poeto Kazio Bradūno metams, minint šimtąsias jo gimimo metines. Tad nenuostabu, kad
mokinių deklamuojamos eilės buvo
skirtos tėvynei. Poezijos mėgėjų pasirodymus vertino komisijos nariai Svajonė Kerelytė, Jonas Platakis ir Audronė Raugevičienė.
Mažiausiųjų grupėje varžėsi 1–3
klasių moksleiviai. Pirmą vietą laimėjo
Gedimino lituanistinės mokyklos mokinė Neda Bazys, padeklamavusi Vi-
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liaus Baltrėno eilėraštį ,,Tai mano Lietuva”. Antrą – Čikagos lituanistinės
mokyklos trečiokė Kotryna Jakovleva,
padeklamavusi Anzelmo Matučio eilėraštį ,,Po gimtinės ąžuolėliais”, o
trečioje vietoje liko pirmokė Anika
Urbonas iš Maironio lituanistinės mokyklos, padeklamavusi Vytės Nemunėlio eilėraštį ,,Mano tėtis ir trispalvė”.
Antroje grupėje varžėsi 4–6 klasių
mokiniai. Vietos pasiskirstė taip: pirma vieta skirta Gabijai Bičkutei (Čikagos lituanistinė mokykla), antra – Simonai Juknytei (Maironio lituanistinė
mokykla), trečia – Lukui Vydmantai
(Maironio lituanistinė mokykla).
7–10 klasių grupėje varžėsi tik Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai. Jie deklamavo Jono Aisčio, Kazio
Bradūno, Janinos Degutytės, Vytauto
Mačernio eiles. Šioje grupėje pirma
vieta atiteko Deimantui Giliui, antra
– Kiprui Januškai, trečia – Gustui
Gladstein.
Norisi pažymėti, kad visi dalyviai
(išskyrus du) eilėraščius buvo išmokę
atmintinai.
Nugalėtojams įteikti JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pagyrimo raštai ir įsteigti prizai – specialiai šiam
konkursui galerijos „Siela” mokyklėlės mokinių pagaminti keramikos dirbiniai. Atminimo dovanėles gavo visi
konkurso dalyviai.
Sveikiname nugalėtojus, dėkojame
visiems dalyviams, jų mokytojams, tėveliams ir tikime, kad penktajame, jubiliejiniame skaitymo konkurse eiles
skaitys dar didesnis būrys jaunųjų
poezijos mylėtojų. Tad tariame: ,,Iki pasimatymo penktajame konkurse!”

Berniukų ir jaunuolių choras ,,Dagilėlis”. Vadovas Remigijus Adomaitis.

Konkurso dalyviai, Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai (iš k.): Liepa Januškaitė, Kipras Januška ir Deimantas Gilys.

Konkurso nugalėtojai su organizatoriais.

Laimos Apanavičienės nuotraukos
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Lietuvos Nepriklausomybės
šventė pasiekė
ir Portlandą
LAURYNAS R. MISEVIČIUS
Tiek dr. Antano Razmos įkurtas Lietuvių
Fondas (LF) Amerikos lietuvių sostine tituluojamoje Čikagoje, tiek atokiame
Šiaurės Vakarų regione stūksančiame
Portlande pastatytas lietuviškas koplytstulpis šiemet mini 55-ąsias metines.
Kovo 11-osios proga liberaliu gyvenimo
būdu garsėjančio miesto apylinkių lietuviai prisiminė abudu. Portlando Lietuvių Bendruomenės (LB) pirmininkė Ingrida Misevičienė taikliai apibūdino
šiandieninės išeivijos problemas:
rieš 100 metų kovoje dėl Lietuvos laisvės tauta buvo vieninga, nes turėjo aiškų priešą,
siekėme kilnaus tikslo – absoliutaus
savo Tėvynės suvereniteto, toks pat siekis visus vienijo ir prieš ketvirtį amžiaus, kuomet kartu kovojome dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.
Tačiau šiandien darbas dar nėra padarytas. Bene trečdalis mūsų gyvena
už Lietuvos ribų. Mes vis labiau integruojamės į kitas šalis, asimiliuojamės su kitomis kultūromis, kalbame
kitomis kalbomis ir vis mažiau šnekame lietuviškai bei iš esmės domimės
savo šalimi bei tautiniu paveldu, o
mūsų vaikai tolsta nuo Lietuvos tiek
tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Lietuvos šviesuolis Vydūnas yra pasakęs: ‘Su kiekvienu žmogumi tauta
arba šviesėja, arba tamsėja’. Tad tegul
šie metai būna šviesos metais mūsų
valstybei, mūsų mokykloms, mūsų išeivijos centrams. Vasario 16-osios 100tį pasitinkant, susimąstykime, ką kiekvienas čia esančių turėtume ir galėtume padaryti, kad ir dar už šimto
metų mūsų vaikų vaikai didžiuotųsi
savo lietuviška kilme ir kalbėtų viena
seniausių pasaulio kalbų”.
Vos prieš porą metų saulėtame Los
Angeles duris atvėrusio Lietuvos generalinio konsulato vadovas Darius
Gaidys pritarė Portlando LB pirmininkės žodžiams, pabrėždamas, kad
mūsų šalis seniai nebeapsiriboja tau-

„
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Vienintelis Portlando LB apylinkės narys nuo
pat jos įkūrimo 1957 m. Algis Garolis buvo
apdovanotas garbės raštu.

tiečiais, gyvenančiais Lietuvoje, dabartiniu metu vis didesnė dalis mūsų
tautos migruoja, todėl itin svarbu neužmiršti savo tautinio paveldo užjūryje. Šių eilučių autoriaus, LF atstovo Vakarų pakrantėje, pristatytas LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas
puikiai apibūdino savo atstovaujamos
organizacijos daugiau kaip 50 metų atliekamą filantropinę misiją: „Mums
niekada neužteks narių, niekuomet
nepakaks gaunamų aukų, nes darbas,
kurį darome, yra neįkainojamas – lietuvybės išsaugojimo vertės neįmanoma apskaičiuoti”.
Tarp garbingiausių Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo Portlande
dalyvių išsiskyrė 90-tį atšventęs, praktiškai visą savo gyvenimą nuo DP stovyklos laikų čia pragyvenęs Algis Garolis, iš Žemaitijos kilęs lietuvių tautos
ąžuolas, savo rankomis Grotto parke
prieš daugiau nei 50 metų statęs lietuvišką kryžių ir aukojęs LF, o taip pat
puikiai prisimenąs „auksinius” Arvydo Sabonio laikus „Rožių” mieste. Tuomet pats su žmona Konstancija rūpinosi
Saboniu, – jiedu su dr. Kęstučiu Vitkumi viešėjo pas Algį namuose. Tada ge-

Tiek LF, kurio valdybos pirmininkas Marius
Kasniūnas pirmąkart lankėsi Portlande (trečias iš d.), tiek Grotto parke lietuvių pastatytam koplytstulpiui šiemet sukanka 55 metai.

Judita Leitaitė (viršutinė nuotr.) Portlando lietuviams koncertavo antrą sykį per pastaruosius
dvejus metus, o šiemet operos dainininkė keletą kūrinių atliko kartu su Seattle lietuvių
choru „Vakarai”.
Dariaus Kuzmicko nuotraukos

Daugelis „Rožių” miesto lietuvių iki šiol
mena „auksinius” šio miesto NBA krepšinio
klubo „Trail Blazers” laikus, kuomet jame žaidė Arvydas Sabonis.

Antrus metus iš eilės Portlando apylinkių lietuvius Lietuvos Nepriklausomybės šventės
proga aplankė LR generalinis konsulas, reziduojantis Los Angeles, Darius Gaidys (ketvirtas
iš k.).

riausiu visų laikų Lietuvos krepšininku tituluojamam Saboniui įdomiausia
buvo… apžiūrėti prisiekusio medžiotojo
A. Garolio šautuvą.
I. Misevičienės ir JAV LB Krašto
valdybos pirmininkės Sigitos Šimkuvienės-Rosen iniciatyva Algis ir a. a.
Konstancija Garoliai buvo apdovanoti
garbės raštais už ilgametę visuomeninę lietuvišką veiklą. Tokio pat įvertinimo susilaukė ir Benė su a. a. vyru Algimantu Tekoriai bei aktyvūs „trečiabangiai”, beveik prieš 20 metų į Portlando kaimynystę Camas (WA valst.) atvykusieji Giedrė ir Vilmantas Babarskai. Oficialią šventės programą vainikavo Seattle lietuvių choro „Vakarai”
(vadovai Asta ir Dainius Vaičekoniai)
ir garsios operos solistės Juditos Leitaitės dainos, daugumai kurių susirinkusieji džiaugsmingai pritarė.
Po ilgos ir atšiaurios žiemužės
„Rožių” miestas pavasarėja, todėl ir lietuviai pasiruošę rinktis draugėn –
kovo 21 d. Portlande laukiame kun. Artūro Kazlausko iš Kauno, taigi ta proga Grotto parke bus aukojamos specialios pamaldos lietuviams, o kovo
23-iąją „Moda” arenoje laukia neeilinė
šventė krepšinio gerbėjams, nes į mūsų
miestą NBA sezoninėms rungtynėms
atvyksta New Yorko „Knicks” komanda, kurios gretose žaidžia ir vilnietis
Mindaugas Kuzminskas, kurį, beje, su
Portlando lietuviais Luana ir Viliumi
Žalpiais taip pat sieja bendra istorija.
Bet apie tai – kitą kartą, o šiandien – visiems šventiniai linkėjimai nuo Šiaurės Vakarų pakrantės!
P. S. Norinčius susipažinti su mūsų
apylinkių lietuviška veikla kviečiame
apsilankyti oficialiame Portlando LB
tinklalapyje www.portlandlithuanians.com bei „Facebook” puslapyje
„JAV LB Portlando apylinkė”.
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Kovo 11-osios minėjimas San Francisce
INGA GREBLIKIENĖ
Savo apžvalgą norėčiau pradėti ką tik
išrinktos San Francisco (SF) Lietuvių
Bendruomenės (LB) valdybos naujausio nario Juliaus Narkaus klausimu: „Ką
bendra turi regtaimo pradininkas Scott
Joplin, pagoniški šokiai ir tradicinis lietuviškas maistas?” (What does the ragtime godfather Scott Joplin, pagan
dances and traditional Lithuanian food
have in common?) Pasirodo, daug, – ir
visa tai galima susieti būtent pačioje dinamiškiausioje, jauniausioje ir demokratiškiausioje JAV LB.
et sunku įsivaizduoti, kiek toli
San Franciskas nutolęs nuo
Lietuvos (kiekvieną kartą
gaublį tenka pasukti net 180 laipsnių).
Tačiau Valstybės atkūrimo šventė,
kaip ir kitose penkiasdešimtyje JAV
Lietuvių Bendruomenių, švenčiama
panašiai – prisimenant Baltijos kelią,
su tautinėmis juostomis, drabužiais, vėliava ir vaišėmis. Galbūt tik San Francisco LB sunkiau visiems susitikti,
nes neturime nei lietuvių namų, nei
bažnyčios… Tenka porą kartų per metus organizuoti šventes latvių namuose, mat latviai 50-aisiais pasielgė ypač
protingai ir San Francisco kalneliuose įsigijo pastatą, kuris, jei tik pastatytum altorių, lengvai pavirstų baž-

N

nyčia. Tad ir šiemet šventėme abi valstybės atkūrimo dienas, o kartu vyko ir
bendruomenės rinkimai.
Paskutinį kartą buvome susirinkę
rudens pokylyje (Fall Ball), tad visiems buvo smagu pasimatyti, pasisveikinti, pasišnekučiuoti. Netrukus ir
mažieji lietuviškos „Genio” mokyklos, kuri per 11 metų išaugo iki 67 mokinių, auklėtiniai sugužėjo į sceną.
Tai didelis dabartinės mokyklos direktorės Virgilijos Tali ir kitų mokytojų entuziastų nuopelnas, nes San
Franciskas – ypatingas jaunimo miestas, jame vaikus auginti sudėtinga.
Daugelis šeimų su vaikais gyvena priemiesčiuose, tad ne viena šeima vaikelius į mokyklą vežioja ir po 60 mylių.
Po bendros šventinės nuotraukos
mažieji mokinukai mus nudžiugino
smagiomis dainelėmis, o vyresniųjų
klasių (7/8) mokiniai maloniai nustebino atlikdami ritualinį pagonišką
šokį, – apsirengę gražiais tautiniais rūbais ir apsijuosę tautinėmis juostomis. Tada visi nudžiugo scenoje pamatę
šokio grupę „Tiltas”. Ir turbūt tik San
Francisco šokių grupėje galima pamatyti 4 vaikučius auginančią gydytoją, kelis bendruomenės valdybos narius, 27 metų „Google“ dirbantį lietuvį inžinierių arba kitoje techkompanijoje dirbantį amerikietį, kurio žmona – japonė, tėvai – Amerikos lietuviai,
gimę Čikagoje, jis pats – San Francisko apylinkėse, o vaikai eina ir į lietu-

Programoje dalyvavo ir jauniausioji ,,Genio” mokinukų karta.
Ingos Greblikienės nuotraukos
višką, ir į japonišką savaitgalines mokyklas.
Programa tęsėsi. Visus pasveikino
bendruomenės pirmininkas, iš Lietuvos atvykusi fondo „Kurk Lietuvai” vadovė Agila Barzdienė. Draugiška ir
energinga Agila sanfranciskiečiams
pristatė fondo veiklą, kalbino šventės
dalyvius, švytėjo gera nuotaika, visus
pakvietė prie gražaus „KurkLt” stendo,
papasakojo apie talentų pritraukimo į
Lietuvą programą, dalijo suvenyrus.
Renginys pasiekė kulminaciją į
sceną išėjus pianistui virtuozui Rudolfui Budginui. Lietuvių pianistas į
pusvalandžio programą sudėjo Scott
Joplin, Frederic Shopin, Dave Brubeck kūrinius ir nerealias improvizacijas lietuvių liaudies dainų temomis,
būtent tų, kurias tauta dainavo sunkiomis Lietuvai 1991 metų pradžios dienomis. Visus tiesiog užbūrė pianisto visumos pajautimo, improvizacijos gilumo, skambinimo technikos ir minties
vizualizacijos galia. Nuskambėjus paskutiniams akordams salė pratrūko
galingais plojimais, ir Rudolfas visus
dar apdovanojo nuostabiu kūriniu „bisui”.
O tada jau buvo... Aidos Sakalauskaitės surengtos vaišės. Ir nors mažieji
jau buvo gerokai aptuštinę lėkščių turinį, beveik kiekvienas galėjo para-

gauti suneštinių patiekalų: lietuviškų
salotų, sumuštinių su juoda duona,
pyragėlių ar desertų.
Išsiskirsčius svečiams Bendruomenės naujos valdybos rinkimams
prie stalo susėda trejus metus savanorišku principu dirbusi keturių narių
SF Bendruomenės valdyba, keletas savanorių ir stebėtojų. Po daugiau kaip
valandos diskusijų ir veiklos apžvalgos
išrenkama nauja valdyba (tiksliau –
vienbalsiai perrenkama buvusioji),
kuri savanorišku principu trejus metus dirbs toliau, išlaikydama tai, kas
veikia ir patikrinta, ir įnešdama kažką naujo, savito ir būdingo tik SF dinamiškai Bendruomenei.
Nuoširdžiai sveikiname Tomą, Karolį, Mariją ir Laurą. Smagu, kad pozityvumas ir tolerancija yra vienas
svarbiausių vietinės bendruomenės
bruožų. Naujos valdybos sąraše ir Julius, kuriam dar nėra 25 metų, o jis jau
yra aktyvus bendruomenės narys. Atvyko į San Franciską prieš porą metų,
prieš tai gyveno Didžiojoje Britanijoje,
Australijoje baigė teisės studijas, o dabar dirba viename SF techstartuolių.
Taigi, manau, kad atsakiau į apžvalgos pradžioje pateiktą klausimą.
Smagus buvo renginys, gražiai ir prasmingai atšventėme valstybinę šventę.
„Go SF Lithuanians”!

Kovo 11-ąją šventė ir Havajų lietuviai

Mokyklos direktorė Virgilija Tali didžiuojasi gabiais auklėtiniais.

avajų lietuviai susirinko pasidžiaugti
1990 m. kovo 11tąją atkurta Lietuvos nepriklausomybe. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną, tarpusavyje
dalinosi žiniomis iš Lietuvos, vaišinosi suneštiniu
maistu. Dauguma susirinkusiųjų yra „trečios bangos” emigrantai. Jų skaičius Havajuose kasmet
auga ir šiuo metu lietuvių,
gyvenančių „Amerikos rojuje” jau apie 50.

H
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Savo globėjo dieną Londono šv. Kazimiero bažnyčia tradiciškai švenčia iškilmingomis šv.
Mišiomis.

DRAUGAS

Į liaudiškų šokių sūkurį visus įsuko folkloro ansamblis ,,Saduto”.

Šv. Kazimiero šventė – maldos už pasaulio lietuvius diena
Atkelta iš 1 psl.

mas per išeivijos lietuvius, ragino
savo tautiečius neapleisti bažnyčios, artintis prie sakramentų, tam ruošti
vaikus, išlaikyti savo tautybę ir rūpintis tautos reikalais. Mus, lietuvius,
visais laikais prasmingai jungia istorinė atmintis. Liepos 17-ąją minėsime
lakūnų Dariaus ir Girėno atminimo
dieną. Prieš 84 metus jie pradėjo savo
istorinį atlantinį skrydį iš Čikagos
per New Yorką, skrido virš Jungtinės
Karalystės Lietuvos link. Lietuvos
Respublikos Seimas yra paskelbęs tą
dieną Pasaulio lietuvių vienybės diena, kviečiančia susivienyti po visą
pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Mūsų
iškilių lakūnų lietuviškas ryžtas, kūrybingas darbas ir darbščios pastangos
visiems laikams tapo lietuvių pasaulyje jungtimi su tėvyne Lietuva. Dabar
mums vėl ypač reikalingi jungiantys

Londono lietuvių Šv. Kazimiero
bažnyčia parapijos šventę savo globėjo dieną jau tradiciškai švenčia iškilmingomis šv. Mišiomis ir bendruomeniniu renginiu po šv. Mišių, padėkojant, parodant dėmesį parapijos
grupelėms ir visiems savanoriams.
Šiais metais organizuojant Londono
lietuvių šv. Kazimiero parapijos šventę savanorių buvo pasiūlyta prisiminti ne tik šv. Kazimierą, bet ir kitus
su Lietuva susijusius šventuosius ar
palaimintuosius. Šventės akcentu pasirinkome Kristaus, mūsų Viešpaties,
karūną. Karūnos vainiką sudarė šventųjų puokštė – šešios karūnos dalys;
Parapijos nariai kūrybingai pristatė šv. Mišiose išskirtą garbingąjį Teofilių Matulionį.
juostos nurodė šešis Lietuvos ir susijusius su Lietuva šventuosius ar pakomandas, kūrybingai ir su humoru
sumanymai ir bendros pastangos, kad
laimintuosius: šv. Kazimierą, šv. Juopristatė po vieną iš šešių šv. Mišiose
visose lietuvių ir lietuzapatą, šv. Rapolą Kaliakcentuotų šventųjų.
vių kilmės kartose gilinnauską, pal. Jurgį MatuBažnyčios tvarkdarių ir svetainės
tume
savo
krikščioniškos
laitį, šv. Faustiną ir garkomanda
įtikino, kad šv. Kazimieras
ir
tautinės
tapatybės
pabingąjį Teofilių Matuliomylėjo
trispalvę
ir nešiojo džinsus.
tirtį,
stiprintume
laisvos
nį. Šventieji ir palaiminMaldos grupė, piligrimai ir choristai
Lietuvos valstybės gyvetieji yra mums sektini
užtraukė savo sukurtą giesmę apie
nimą bei pilietiškumą ir
gyvenimo pavyzdžiai ir
šv. Juozapatą „Už vieningus Viešpaties
pareigą pajusti savo benužtarėjai pas Dievą. Tinamus”. Parapijos šeimos (Santuodruomeniškumą”.
kėjimo išpažinime kiekkos, Tėvystės, Sužadėtinių kursų vaPo šventųjų Mišių
vieną sekmadienį sakodovai ir dalyviai) pristatė šv. Rapolo
gretimoje
Šv.
Jono
Krikšme: „Tikiu šventųjų benKalinausko
kelią, vaizduodami jo gytytojo
parapijos
salėje
rindravimą…”
venimo
istoriją
nuo katorgos iki viekomės
šventei.
TradicišŠv. Mišias aukojęs
nuolystės.
kai žemaičiai, aukštaiprelatas Edmundas PutAdministracijos ir finansų komičiai, sūduviai ir dzūkai
rimas kalbėjo: „Kviesdateto komanda, pristatydama palairungtyniavo, kas skamas jus melstis vieniems
mintąjį Jurgį Matulaitį, tapo komniau, gražiau ir gausiau
už kitus, noriu atkreipti
piuterinio žaidimo „Karas ir taika”
paruoš vaišių stalus. PaJūsų dėmesį į garbingąjį
žaidėjais,
kovojančiais su legendiniu
rapijos
grupelės
tęsė
Liearkivyskupą Teofilių Makariu
Romiečiams
12, 21, kurio nenutuvos
šventųjų
ir
palaitulionį, kurio metus šiegali
netgi
stipriausi
kariai. Jo ginkmintųjų
temą.
Visos
pamet paskelbė Lietuvos
las – skydas, ant kurio auksinėmis raivyskupai. Jis, keliauda- Kita parapijiečių grupelė teatralizuotai papasakojo apie šv. Kazimierą. rapijoje esančios grupės,
dėmis išraižyti žodžiai: Blogį nugalėk
susiskirsčiusios į šešias
gerumu. Alfa kurso ir šlovintojų komanda pakeitė savo amplua ir tapo aktoriais, teikdami šv. Faustinos nurodymus dailininkui Eugenijui Kazimierovskiui. Katechetai ir žodžio liturgijos su vaikais vadovai vaizdiniais pristatė garbingojo Teofiliaus
Matulionio gyvenimo pavyzdį, ragindami ir mus būti uoliais, sąžiningais,
atsakingais, nuolankiais ir drąsiais.
Po pasirodymų visus į liaudiškų
dainų ir šokių sūkurį įsuko Lietuvių
Bendruomenės folkloro ansamblis
„Saduto”.
Meldėmės, šventėme, džiaugėmės
bendruomeniškumu, suvokdami, kad
ir mes visi, ir Lietuvoje gyvenantys, ir
visame pasaulyje išsibarstę esame
vienos, galinčios užauginti šventuosius, tautos vaikai. Mus jungia ta pati kalba, tas pats tikėjimo paveldas.
Dėkojame prelatui Edmundui Putrimui už aplankymą ir bendrą malSmagu dainuoti kartu!
Rengėjų nuotraukos
dą.

Atidengtas paminklas partizanų vadui
DRAUGAS
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Renginyje Lazdijuose dalyvavo gausus svečių būrys.

Atkelta iš 1 psl.
Partizanų pulkininkas A. Ramanauskas-Vanagas gimė New Britain, Connecticuto valstijoje. Sulaukusį trejų metų tėvai jį parsivežė į Lietuvą ir šeima apsigyveno Lazdijų rajone, Bielėnų kaime netoli sienos su Lenkija. Kadangi tai nuošali vieta, paminklą nutarta statyti pačiuose Lazdijuose, kur jis
1936 metais baigė „Žiburio” gimnaziją.
Iškilmių pradžioje buvo aukojamos šv. Mišios. Po
jų Lazdijų rajono meras Artūras Margelis pasveikino
gausiai į Šv. Onos bažnyčią susirinkusius miestiečius
ir svečius su Kovo 11-ąja, pasidžiaugė, jog į iškilmes
atvyko vienintelė A. Ramanausko-Vanago dukra
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė ir jo brolis,
jau 94-erių sulaukęs Albinas Ramanauskas.
„Didžiausia vertybe mums buvo ir išlieka partizanų kovos – tai pamatas, ant kurio pastatyta demokratinė Lietuva. Pats partizanų vadas yra rašęs,
kad užmarštis mus žudo labiau nei mirtis, ir tu nesi
iki galo miręs, jei tave prisimena artimieji, giminės,
kiti žmonės. Šiandien mes atliekame šventą savo pareigą – įamžiname Lietuvos kovotojų atminimą,
prisimename juos. A. Ramanauskas-Vanagas tikėjo
Lietuvos Nepriklausomybe ir už ją atidavė savo gyvybę”, – sakė rajono meras.
Bažnyčioje buvo surengta šventinė programa
„Tik mylėkim Lietuvą karščiau”, kurios metu eiles,
ištraukas iš A. Ramanausko-Vanago dienoraščio, dainas skaitė ir atliko Lazdijų kultūros centro atstovai.
Vėliau minėjimas persikėlė į aikštę, kurioje ir buvo
atidengtas paminklas, sukurtas LGGRTC Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus skulptoriaus
Jono Jagėlos.
Paminklą atidengė A. Margelis ir LGGRTC direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, o jį pašventino
Šv. Onos parapijos klebonas Nerijus Žvirblys. Nuaidėjo šūvių salvės, prie paminklo buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės.
„Šiandien paklauskime vieni kitų, ar ši diena
būtų išaušusi, jei ne 10 metų tęsęsis ginkluotas pasipriešinimas, jeigu tas kraujas nebūtų išlietas. A. Ramanauskas-Vanagas nuėjo nelengvą kelią, kai 1945
metų pavasarį išėjo į mišką, nes norėjo elgtis taip,
kaip mokė savo mokinius, labai mylėjo tėvynę ir troško gyventi nepriklausomoje valstybėje. Jau po metų
jis tapo Merkinės partizanų rinktinės vadu, dar po
metų – ir visos Dainavos apygardos vadu, visa tai pasiekdamas ypatingu savo pasiaukojimu. Jis buvo ir
liko mokytoju iš didžiosios raidės, mums paliko labai vertingus savo užrašus, ir kai 1956 metais buvo
suimtas, žinojo, kad gyvas neliks”, – sakė T. B. Burauskaitė.
Ji pasidžiaugė, kad šio partizanų vado atmini-

mas gyvas, į paminklo atidengimo iškilmes susirinko daugybė žmonių, o taip pat sakė, kad jo atminimą rengiamasi įamžinti ir Amerikoje, New Britain mieste, kur A. Vanagas-Ramanauskas gimė.
„Kitų metų kovo 6-ąją sukaks 100 metų nuo jo
gimimo. Ta proga norime ant New Britain mieste
esančios Šv. Andriejaus bažnyčios sienos pritvirtinti atminimo lentą, pažyminčią, kad joje buvo pakrikštytas būsimasis kovotojas už Lietuvos laisvę”, – sakė centro vadovė.
Susirinkusius sveikinusi ir už tėvo atminimo
įamžinimą dėkojusi jo dukra A. RamanauskaitėSkokauskienė pabrėžė, kad laisvės veltui niekas neduoda, už ją reikia kovoti. Ji sakė, kad iš partizanų
galime mokytis ryžto, pasiaukojimo ir tėvynės
meilės.
„1949 metų vasario 16-osios LLKS deklaracija
liudija apie valstybingumo tąsą, joje įtvirtinti esminiai valstybingumo pamatai. Šią deklaraciją
pasirašė aštuoni signatarai, ir labai svarbu, kad dar
1999 metais Lietuvos Seimas įvertino deklaracijos
reikšmę ir suteikė šiam dokumentui Lietuvos valstybės teisės akto statusą, o 2010 metais aštuoniems
deklaraciją pasirašiusiems partizanų vadams suteiktas signatarų statusas. Gaila, kad neturiu tėčio
kapo, žinau, kokius baisius KGB kankinimus jam
teko ištverti, tačiau žinau, kad jo ir bendražygių
auka nebuvo beprasmė”, – sakė ji.
A. Ramanauskas-Vanagas po 1949 metų vasario
16-osios deklaracijos priėmimo buvo paskirtas
LLKS tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio pavaduotoju, o 1950 m. pradžioje – Sąjūdžio
Gynybos pajėgų vadu, jam suteiktas partizanų
pulkininko laipsnis, jis apdovanotas pirmojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi. 1951 m. iš tuo metu susirgusio Lietuvos vyriausiojo partizanų vado Jono
Žemaičio, kaip jo pavaduotojas, perėmė ir LLKS Tarybos pirmininko ir Ginkluotųjų pajėgų vado pareigas.
Nuo 1952 m. pabaigos, nutrūkus ryšiams su vyriausiąja vadovybe, partizanų vadas gyveno nelegaliai, slapstėsi su šeima – žmona Birute ir dukrele Aukse. Šeima turėjo fiktyvius dokumentus ir apsistodavo pas patikimus žmones. Tuo metu parašė
atsiminimų knygą „Daugel krito sūnų…”. Jis buvo
ir vienas iš nelegalios partizanų spaudos organizatorių, leidėjų ir redaktorių.
A. Ramanausko-Vanago paieškai ir likvidavimui KGB skyrė ypač daug dėmesio, jo paieškoms vadovavo Rainių žudynių organizatorius ir vykdytojas, KGB 4-osios valdybos viršininkas Petras Raslanas ir tos pačios valdybos 2-ojo skyriaus viršininkas Nachmanas Dušanskis. 1956 m. spalio 12 d.
jis su žmona buvo išduoti žmogaus, kuris turėjo iškeisti Juozo Lukšos-Daumanto atvežtus dolerius, suimti Kaune ir iš karto išvežti į KGB kameras. 1957
m. rugsėjo mėn. jam skirta mirties bausmė, o žmona nuteista 8 m. laisvės atėmimo.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę A. Ramanausko-Vanago nuopelnai buvo deramai įvertinti.
1997 m. jam suteiktas Kario savanorio statusas, 1998
m. – dimisijos brigados generolo laipsnis. Taip pat
įteisinti dar 1949 m. ir 1950 m. Lietuvos partizanų
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A. Vaškevičiaus nuotraukos

Partizanų vado dukra A. Ramanauskaitė-Skokauskienė
džiaugėsi, kad tėvo atminimas gyvas.
aukščiausiosios vadovybės apdovanojimai – 2-ojo ir
1-ojo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiai su kardais: 1998
m. kovo 3 d. LR Prezidento dekretu A. Ramanauskui-Vanagui suteiktas 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas, o 1999 m. vasario 2 d. dekretu – 1-ojo
laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas. 1994 m. jo vardu pavadinta Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija.
2012 m. Adolfo Ramanausko-Vanago ir jo žmonos, partizanės Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės suėmimo vietoje per KGB vykdytą operaciją
Kaune buvo atidengtas ir pašventintas paminklinis
akmuo. Pernai A. Ramanausko-Vanago tėviškėje
Lazdijų rajono Bielėnų kaime, kur būsimasis partizanų vadas augo nuo trejų metų, buvo atidengtas
jam skirtas koplytstulpis, prieš kelerius metus jis
paskelbtas ir Lazdijų rajono garbės piliečiu.
LGGRT centras yra nutaręs vienodais paminklais įamžinti visų aštuonių 1949 metų vasario
16-sios akto signatarų tėviškes, trys paminklai jau
pastatyti. Pirmasis šio darbo ėmėsi Rokiškio rajonas, iš kur kilę du Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
Deklaracijos signatarai Leonardas Grigonis-Užpalis ir Vytautas Gužas-Kardas. Šių metų vasario
16 dieną Šakių rajone, Lukšiuose atidengtas paminklas signatarui Aleksandrui Grybinui-Faustui.
Paminklai šiems signatarams statomi iš Vyriausybės finansuojamos Atminties puoselėjimo programos lėšų.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Ministrai Romoje tarėsi migracijos klausimais

JAV pajėgų Europoje vadas baigė vizitą
Vilnius („Draugo” info) – „Esu
tvirtai įsitikinęs, kad taika Baltijos
šalyse, jų saugumas ir stabilumas rūpi
daugeliui žmonių visame pasaulyje.
JAV įsipareigojimai NATO aljansui išlieka tvirti, o mūsų kariai stovi petys
į petį su jumis ir kitais sąjungininkais.
JAV toliau siųs rotacines pajėgas dalyvauti bendrose pratybose Lietuvoje ir
kitose Baltijos šalyse”, – sakė Lietuvoje
su pirmuoju oficialiu vizitu lankęsis
Jungtinių Amerikos Valstijų generolas
Curtis M. Scaparrotti – JAV pajėgų
Europoje vadas (angl. Commander of
US European Command, EUCOM) ir
Vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas (angl. Supreme Allied
Commander Europe, SACEUR).
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas susitikime su JAV
generolu aptarė saugumo situaciją regione, tolesnius JAV ir NATO planus
dėl atgrasymo ir gynybos stiprinimo
regione.
Pasak kariuomenės vado gen. ltn.
J. V. Žuko, nuolatinis JAV pajėgų buvimas ne tik sustiprina Aljanso priešakines pajėgas, bet ir prisideda prie
šalies saugumo, o bendros treniruotės
kariams teikia didelę profesinę naudą
ir tobulėjimą. „Susitikimo metu išreiškiau lūkestį, kad JAV karius matysime Lietuvoje tiek artėjančių Rusijos ir Baltarusijos pratybų ‘Zapad
2017’ metu, tiek ir po jų”, – sakė gen.
ltn. J. V. Žukas.

Italijos ministras pirmininkas Paolo Gentiloni (k.) Romoje priėmė Libijos premjerą Fayez
al-Sarraj.
EPA-ELTA nuotr.
JAV karius matysime Lietuvoje tiek artėjančių Rusijos ir Baltarusijos pratybų ‘Zapad
2017’ metu, tiek ir po jų”, – sakė gen. ltn. J. V.
Žukas (k.).
15 min.lt nuotr.
Generolas C. M. Scaparrotti Vilniuje taip pat susitiko su Lietuvos
Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite, premjeru Sauliumi Skverneliu. S. Skvernelis pažymėjo, jog gynyba ir jos finansavimo didinimas yra
šios Vyriausybės prioritetas. Nuosekliai artėjama prie užsibrėžto tikslo
2018 metais pasiekti 2,07 proc. BVP išlaidų gynybai lygį, dėl šių tikslų sutaria tiek visuomenė, tiek ir politikai.
Premjeras pasidžiaugė, kad Vilniuje sėkmingai veikia NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras. Tai vienintelė Lietuvoje nuolat veikianti NATO institucija, kuri atlieka
itin svarbią užduotį – rūpinasi galingiausio pasaulyje gynybinio aljanso
energetiniu saugumu.

Aplankyta represuotų lietuvių palaidojimo vieta
Vilnius (URM info) –
Lietuvos ambasadorius
Rusijoje Remigijus Motuzas kartu su Užsienio reikalų ministerijos atstovais
lankėsi Maskvos pakraštyje esančioje memorialinėje vietoje, taip vadinamame NKVD specialiajame objekte „Komunarka”,
kur palaidoti tarpukario Palaidojimo vietą laikinai saugo ir prižiūri Rusijos staLietuvos ministrai Kazys čiatikių bažnyčia.
URM nuotr.
Skučas, Antanas Tamošaitis, Julius Čaplikas ir
Šiuo metu objektas laikinai saukiti 1937–1953 metais represuoti ir su- goti ir prižiūrėti perduotas Rusijos
šaudyti lietuviai.
stačiatikių bažnyčiai. Ambasadorius
Dokumentais patvirtintu sąrašu, susitiko su laikinuoju objekto valdyšioje vietoje esančiose masinėse ka- toju stačiatikių dvasininku tėvu Erpavietėse guli 150 iš Lietuvos kilusių mogenu. Pokalbyje diskutuota apie
represijų aukų. Tarp jų – žymūs tar- lietuvių aukų įamžinimo galimybes,
pukario Lietuvos asmenys: ministrai, buvo aptartas galimas bendradarbiaLietuvos ambasados, Lietuvos policijos vimas tvarkant memorialo teritoriją,
ir muitinės atstovai, kiti aukšti parei- dalyvavimas šioje vietoje vykstangūnai.
čiuose aukų atminimo renginiuose.
Lietuvių kilmės aukų šioje amžiTurimais duomenimis, „Komuno poilsio vietoje gali būti ir daugiau, narkoje” palaidoti 63 tautybių atstovai,
nes apie 1 600 aukų tautybės nebuvo iš viso daugiau kaip 6 600 sušaudytų asnustatytos.
menų.

Gyventojai mano, kad ekonominė padėtis pablogėjo
Vilnius (ELTA) – Kas dešimtas
(10 proc.) viešosios nuomonės apklausos dalyvis teigė, kad per pastaruosius du mėnesius ekonominė Lietuvos padėtis pagerėjo, trečdalis (35
proc.) nurodė, kad ji nepasikeitė, o
daugiau nei pusė (52 proc.) atsakė, kad
ekonominė Lietuvos padėtis per pastaruosius kelis mėnesius pablogėjo.
3 proc. apklaustųjų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
Lyginant gyventojų nuomonę apie

šalies ekonominę padėtį išsakytą prieš
metus ir dabar, 15 proc. padaugėjo manančiųjų, kad šalies ekonominė padėtis pablogėjo. Situacija šalies ekonomikoje dažniau nepatenkinti vyresni nei 50 metų žmonės, gyvenantys
kaime, su nebaigtu viduriniu išsilavinimu bei su mažiausiomis šeimos
mėnesio pajamomis (iki 550 eurų),
pensininkai bei bedarbiai, kairiųjų
pažiūrų bei nelietuvių tautybės gyventojai.

Roma (ELTA) – Europos Sąjungos
(ES) ir Šiaurės Afrikos šalių ministrai
susitiko Romoje, kur aptarė strategijas,
galinčias padėti sumažinti į Europą atvykstančių migrantų skaičių.
Italijos ministras pirmininkas Paolo Gentiloni pirmadienį Romoje susitiko su kelių ES valstybių ir trijų
Šiaurės Afrikos šalių vidaus reikalų
ministrais.
Libijos, Tuniso ir Alžyro vidaus
reikalų ministrai kalbėjosi su kolegomis iš Vokietijos, Italijos, Prancūzijos,
Austrijos, Maltos, Slovėnijos ir Šveicarijos. Susitikime dalyvavo ir ES migracijos reikalų komisaras Dimitris
Avramopoulos.
Italijos vidaus reikalų ministras
Marco Minniti siūlo suformuoti nuolatinę Europos ir Šiaurės Afrikos valstybių kontaktinę grupę migracijos
klausimams spręsti. Uždarius vadi-

namąjį Balkanų maršrutą bei ES ir
Turkijai sudarius pabėgėlių paktą, didelė dalis migrantų ėmė rinktis itin pavojingą maršrutą – iš Šiaurės Afrikos
Viduržemio jūra keltis į Italiją.
Mėgindami Europą pasiekti mažais, plaukti atviroje jūroje nepritaikytais laiveliais, nuskendo tūkstančiai žmonių. Italijos naujienų agentūra „Ansa” sekmadienį paskelbė, kad
per vos vieną parą įvykdytas 25 operacijas buvo išgelbėta 3 315 žmonių.
Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) duomenimis, 2016-aisiais jūroje žuvo ar buvo nužudyta rekordinis skaičius žmonių. Dar tūkstančiai patyrė prievartą.
Nuo metų pradžios į Italiją atvyko
apie 16 tūkst. migrantų. Tai 5 tūkst.
daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Turimais duomenimis, šiemet
jau žuvo 520 žmonių.

JAV prašo Kanados perduoti įsilaužėlį
Torontas (Faktai.lt) – JAV prašo
Kanados perduoti Karimą Baratovą –
22 metų vaikiną, turintį dvigubą Kazachstano ir Kanados pilietybę, kuris
įtariamas prisidėjęs prie Rusijos kibernetinio išpuolio.
JAV siekia jį teisti ir teigia, kad Rusijos žvalgyba sumokėjo K. Baratovui
už tai, kad jis įsilaužtų į „Yahoo” sistemas ir pavogtų elektroninio pašto
vartotojų duomenis. 2014 m. buvo pavogta 500 mln. „Yahoo” vartotojų duo-

menų. Tuo metu tai buvo didžiausias
tokio pobūdžio kibernetinis išpuolis.
Kanados policija K. Baratovą suėmė Hamiltono mieste, Ontario provincijoje.
K. Baratovas yra vienas iš keturių
įtariamų kibernetinių nusikaltėlių,
kuriuos JAV teisingumo departamentas trečiadienį apkaltino veikus išvien su Rusijos žvalgyba. JAV tarnybos
siekia jo ekstradicijos ir per 60 dienų
turi pasiruošti ekstradicijos procesui.

R. T. Erdogan: Europos ateitis – turkai
Ankara (Alfa.lt) – Besitęsiant nesutarimams tarp Ankaros ir Briuselio,
Turkijos prezidentas Recep Tayyip Erdogan paragino Europoje gyvenančius turkus susilaukti po penkis vaikus
ir teigė, kad milijoninė turkų diaspora
yra Europos ateitis.
Turkiją ir Europą diplomatinė krizė ištiko po to, kai Turkijos ministrams
buvo uždrausta agituoti Vokietijoje ir
Nyderlanduose pasisakant už R. T. Erdogan galių išplėtimą balandžio mėnesį įvyksiančiame referendume.
R. T. Erdogan apkaltino Europos
Sąjungos (ES) valstybes besielgiant
kaip nacistinė Vokietija ir turkų diskriminacija. Tokie jo pasisakymai sukėlė pasipiktinimą visoje Europoje.

„Aš raginu savo piliečius, brolius
ir seseris Europoje leisti vaikus į geresnes mokyklas, gyventi geresnėse
vietose, geriausiuose namuose ir vairuoti geriausius automobilius, – sakė
R. T. Erdogan – susilaukite penkių
vaikų, o ne trijų – jūs esate Europos
ateitis”.
„Tai geriausias atsakas į nemandagumą, parodytą jums, į priešiškumą,
į neteisybę”, – Turkijos prezidentas
kreipėsi į savo tautiečius per televiziją.
Apie 2,5 mln. Europoje gyvenančių
turkų turi teisę balsuoti Turkijoje
vykstančiuose rinkimuose. Tačiau dar
daugiau milijonų žmonių, gyvenančių ES, turi turkiškas šaknis.

Pareigūnai apieškojo „Volkswagen” vadovo biurą
Miunchenas (ELTA) – Miuncheno
prokuratūros darbuotojai atliko kratą
Vokietijos automobilių gamybos koncerno ,,Volkswagen AG” vadovo Matthias Mueller biure, tirdami ,,dyzelinį
skandalą”.
„Dyzelinis skandalas” Vokietijos
automobilių gamintoją sudrebino 2015
metų rugsėjo mėnesį. JAV aplinkos
apsaugos agentūra apkaltino bendrovę

dėl to, kad dyzeliniais varikliais varomuose automobiliuose buvo įdiegta
programinė įranga, leidžianti testavimo metu nuslėpti realius duomenis
apie teršalų emisijas. Daugelyje pasaulio šalių atliekamas „Volkswagen”
veiklos tyrimas.
„Audi” yra vienas iš koncerno
„Volkswagen” padalinių.
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Kiek uždirba brangiausi Lietuvos krepšininkai?

DAntŲ GYDYtOjAi
EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708–598–8101

SIŪLO DARBĄ
Reikalingas žmogus, kuris galėtų prižiūrėti senyvo amžiaus vyrą. 7 dienas
per savaitę, po 4–5 valandas per dieną.
Tel. 630-863-3551 arba 630-2430234 (angliškai).
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SKAUSMO GYDYMAS
DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei
kitų skausmų gydymas

AKiŲ liGOS
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

J. Valančiūnas (k.) – daugiausiai per visą NBA istoriją uždirbantis lietuvis, o kitas NBA rungtyniaujantis Lietuvos krepšininkas D. Motiejūnas (d.) brangiausių mūsų šalies krepšininkų
sąraše – šeštas.
ew Orleans „Pelicans” klube
rungtyniaujantis Donatas Motiejūnas per sezoną uždirba
apie 573 tūkstančių eurų, tačiau NBA
savo raumenis rodantis lietuvis su tokia suma nepatenka į daugiausia uždirbančių užsienyje žaidžiančių lietuvių penketuką.
Daugiausia pinigų gaunančių ir užsienyje kovojančių lietuvių sąraše D.
Motiejūnas užima šeštąją vietą. Praėjusį sezoną, kuomet dar vilkėjo Houstono „Rockets” marškinėlius, D. Motiejūnas sąraše buvo antras, tačiau aštuonis mėnesius nežaidęs ir tikrą NBA
derybų epopėją išgyvenęs lietuvis gerokai krito žemyn.
Penki daugiausia uždirbantys ir užsienyje žaidžiantys Lietuvos krepšininkai (skliaustuose – vieta praėjusį sezoną):

N

1 (1). Jonas Valančiūnas, Toronto
„Raptors” (NBA: 26 min., 12 tšk., 9,5 atk.
kam.) – 13,56 mln. eurų per sezoną.
Jeigu pernai sudarytame dešimtuke lietuvio uždarbis siekė NBA mastais vos 4,3 mln., tai nauja sutartis pradėjo duoti naudą ir dabar „centras” kasmet savo algą vis didins labiau. Savo vietą šis žaidėjas tikrai ras ir dešimtuke ilgai išsilaikys pirmoje pozicijoje ir taps
daugiausiai per visą NBA istoriją uždirbusiu lietuviu.
2 (5). Mindaugas Kuzminskas, New Yorko „Knicks” (NBA: 14 min., 5,6 tšk., 1,8 atk.
kam., 1 rez. perd.) – 2,73 mln. eurų už sezoną.
Beveik aštuonis kartus savo atlyginimą padidinęs M. Kuzminskas iš Malagos „Unicaja” gretų persikėlė į NBA
ir iš karto palypėjo į antrąją dešimtuko
vietą. Sunku pasakyti, ar lietuvis laimingas būdamas už Atlanto, nes komanda rungtyniauja blankiai, o ir pats
mūsiškis neturi stabilaus vaidmens.
Kaip bebūtų, pabandyti M. Kuzminskas
tikrai turėjo ir bet kada grįžti į Eurolygą
spės, kadangi ten darbą jau galėtų pasiūlyti ne vienas galingas ir turtingas
klubas.

3 (N). Domantas Sabonis, Oklahomos
„Thunder” (NBA: 21 min., 6 tšk., 3,7 atk.
kam., 1 rez. perd.) – 2,3 mln. eurų per sezoną.
Profesionalo kelią pradėjęs lietuvis
savo solidų uždarbį gavo dėl savo aukšto 11-ojo šaukimo. Didžiąją sezono dalį
aukštaūgis rungtyniavo startiniame
penketuke ir gaudavo pasireikšti nemažai laiko. Dabar jis ir toliau rungtynes pradeda nuo pirmųjų sekundžių,
bet su Taj Gibson atvykimu išaugo
konkurencija, todėl Domantas dėl savo
minučių ramus negali būti.
4. (3) Jonas Mačiulis, Madrido „Real”
(Eurolyga: 17 min., 6,5 tšk., 2,4 atk. kam.,
7,2 naud. bal.) – apie 830 tūkst. eurų per
sezoną.
Trečiąjį sezoną „karališkojo” klubo garbę ginantis puolėjas vasarą turės
galimybę likti dar vienam sezonui
„Real” gretose ir šia galimybe greičiausiai pasinaudos. J. Mačiulis puikiai
susitvarkė savo karjerą, kadangi „Real”
yra ne tik viena geriausių organizacijų Europoje, bet ir puiki vieta gyventi
šeimai. Kaunietis yra užsiminęs, kad
karjerą baigti grįš į „Žalgirį”, todėl
galbūt tai nutiks jau 2018 metų rudenį,
kai žaidėjui bus 33-eji. Tada J. Mačiulio
atlyginimas turėtų sumažėti gerokai.
5 (4). Mantas Kalnietis, Milano „Emporio Armani” (Eurolyga: 19 min., 7,3 tšk.,
2,3 atk. kam., 3 rez. perd., 7,8 naud. bal.)
– apie 700 tūkst. eurų už sezoną
Italai yra patenkinti Lietuvos rinktinės įžaidėju ir nori su juo pratęsti sutartį jau dabar, tik pats žaidėjas neskuba
to daryti – greičiausiai laukia, kaip
pasibaigs šis sezonas ir kas bus vyriausiuoju treneriu.
Pastaruoju metu „Emporio Armani” ėmė rodyti kur kas solidesnį žaidimą ir taip baigėsi kalbos apie galimą M.
Kalniečio išvykimą ir Jasmine Repesa
atleidimą. Kalbant apie M. Kalniečio uždarbį, vargu, ar jis galėtų gauti didesnę algą Eurolygoje, nebent gerokai pagerintų savo žaidimą.

Parengė D. Ruževičius

Pasidalinkite nuomone
tis

www.facebook.com/draugolaikras-

Geriausia dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta
Padovanokite lietuvišką pasaulį!
www.draugas.org
www.facebook.com/draugolaikrastis

12

PAS MUS

APLINK MUS

Kviečiame į

IR

■ Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) šį šeštadienį, kovo 25 d.,
1 val. p. p. Gavėnios rekolekcijas praves
kun. Algis Baniulis SJ. Sekmadienį, kovo
26 d., 10 val. r. minėsime ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį. Eucharistijos šventimą
atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 4:30 val. p.
p. einame Kryžiaus kelią su apmąstymais. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

■ Balandžio 9 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Korp!Giedra kviečia visus į kultūrinę
popietę ,,Maironis – Tautos atgimimo balsas”, kuri vyks ,,Sielos” galerijoje Pasaulio
lietuvių centre Lemonte. Literatūrinę programą režisavo Giedrė Gillespie. Mintimis
apie Maironį, savo giminaitį, pasidalins viešnia iš Kauno – Maironio muziejaus Išeivijos literatūros skyriaus vedėja Virginija
Paplauskienė. Bus dainuojamos pagal Maironio eiles sukurtos dainos, skaitomos ištraukos iš knygų. Bus ir vaišės.

■ JAV LB Lemonto apylinkės valdyba maloniai kviečia dalyvauti apvalaus stalo diskusijoje tema „Šokiruota Lietuvos istorija”,
kuri vyks kovo 26 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. galerijoje „Siela” Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Diskusijai vadovaus istorikai Violeta Rutkauskienė ir Jonas Platakis.

■ Balandžio 9 d., Verbų sekmadienį, kviečiame visus apsilankyti Lietuvos Dukterų draugijos valdybos ruošiamame tradiciniame tortų, pyragų ir velykinių rankdarbių išpardavime, kuris vyks nuo 10 val. r. Didžiosios salės vakarinėje dalyje PLC, Lemonte. Tuo pačiu prašome šeimininkių prisidėti savo iškeptais
skanėstais ir taip paremti šią organizaciją. Vaišinsime kava ir užkandžiais.

Kazio Bradūno
100-mečio vakarą
Atvykite į ,,Draugo” redakciją,
kurioje poetas darbavosi du dešimtmečius
pakilkite į antrąjį aukštą tais pačiais laiptais, kuriais jis lipo
nesuskaičiuojamą daugybę kartų
sutikite jo žvilgsnį, nukreiptą į jus iš archyvinių nuotraukų
išgirskite jo balsą, mintis, įrašytus į audio ir video juostas
pasigėrėkite, kaip puikiai skamba jo poezija
Vakaro viešnia –
Kauno Maironio muziejaus Išeivijos literatūros skyriaus vedėja
Virginija Paplauskienė
Knygos ,,Kazys Bradūnas. Archyvai” sutiktuvės
Renginys vyks
balandžio 7 d., penktadienį, 7:30 val. v.
Adresas:
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629
Pasiteirauti tel. 773-585-9500

http://draugokalendorius.org
Čiurlionio galerija (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) kovo 25 d., šeštadienį, 6 val. v. maloniai kviečia į parodos ,,Mūsų Lietuva” (iš ciklo ,,Šeimos”)
atidarymą. Joje pamatysite ,,Aukso vainiko” laureatės Odetos TumėnaitėsBražėnienės karpinius, lino ir medžio
raižinius bei ,,Sidabro vainikėlio” laureatės Adelės Bražėnaitės medžio raižinius. Atidaryme dalyvaus abi autorės.

DRAUGAS

2017 KOVO 21, ANTRADIENIS

Atvykite pabūti Kazio Bradūno dvasioje,
pabendrauti, pasidalinti prisiminimais, pasivaišinti.
Įėjimas – auka
Rengia ,,Draugo” redakcija
Šiaurės Amerikos ateitininkai
Lietuvių rašytojų draugija

VYDUNO JAUNIMO
FONDO

SUKAKTIS
2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.
PASAULIO LIETUVIU CENTRE • LEMONTE, IL
Auka - 25 dol.
•

Rezervacijos: Aldona Rauchiene • 708.598.7438 • aldrauch@gmail.com

