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Dievas dažnai aplanko mus, tačiau dažnai mes nebūname namie. – Prancūzų priežodis

Švietėjo premija – 
Faustui Stroliai  – 5 psl.

Lietuviai juda visur – 6 psl.

V a t i k a n a s
(ELTA) – Popiežius
Pranciškus šimtų
tūkstančių piligri-
mų akivaizdoje per
kanonizacijos iškil-
mes Šv. Petro aikš-
tėje Joną Paulių II ir
Joną XXIII paskel-
bė šventaisiais.

Popiežius Pran-
ciškus gyrė savo
pirmtakus ir teigė,
kad jiems netrūko
drąsos tarnaujant
Vatikane. Tai pir-
mas kartas istorijo-
je, kai du popiežiai
kanonizuojami vie-
nu metu. Mišiose
taip pat dalyvavo re-
tai viešumoje pasi-
rodantis popiežius
emeritas Benedik-
tas XVI, kuris neti-
kėtai atsistatydino
praėjusiais metais.

Kanonizacijos iškilmė-
se dalyvavo devyniolikos
valstybių vadovai, tarp jų ir
Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė, 24 premjerai,
oficialios delegacijos iš 54
šalių, šimtai tūkstančių ti-
kinčiųjų iš viso pasaulio,
kurie ceremonijos translia-
ciją stebėjo didžiuliuose ek-
ranuose, pastatytuose gre-
timose gatvėse ir kitose
miesto dalyse.

Per iškilmingą ceremo-

niją Popiežius Pranciškus sakė lotynų
kalba: ,,Skelbiame palaimintuosius Joną
Paulių II ir Joną XXIII šventaisiais bei
įtraukiame juos į šventųjų gretas ir pa-
reiškiame, kad jie privalo būti didžiai
gerbiami kaip ir visa Bažnyčia”.

Šalia altoriaus buvo demonstruojamos
kanonizuojamų popiežių relikvijos – Jono
Pauliaus II kraujo ampulė ir Jono XXIII
odos gabalėlis.

Popiežius Pranciškus pareiškė pa-
garbą dviem naujiesiems šventiesiems
kaip ,,XX amžiaus kunigams, vyskupams
ir popiežiams”.

,,Jie išgyveno tragiškus to amžiaus

įvykius, bet tai nesužlugdė jų. Jiems Die-
vas buvo galingesnis”, – kalbėjo pontifikas.

Piligrimai į Romą pradėjo plūsti dar
prieš sekmadienio rytą prasidėjusią ce-
remoniją, kuri truko dvi valandas.

,,Keturi popiežiai vienoje ceremonijoje
yra nepakartojamas dalykas, nes istorija
yra užrašoma mūsų akyse”, – sakė tikin-
tysis iš Lenkijos.

Kanonizacijos procesas įprastai trun-
ka ilgai ir pareikalauja didelių išlaidų.

Po Mišių visą vakarą piligrimai turėjo
galimybę Šv. Petro bazilikoje aplankyti
naujų šventųjų kapus. 

VIDA KUPRYTĖ

Sekmadienį, balandžio 27 d., Či ka   gos miesto cent-
re prie Millenium par ko ukrainiečiai vaizdžiai
parodė savo laisvės siekimą, protestuodami

prieš prez. Putino kėslus prijungti Uk rainą prie Ru-
sijos. Prie šių demonstracijų prisidėjo ir Čikagos lie-
tuviai – juos sukvietė Rima Gungor. Ši jauna Ameri-
kos lietuvaitė renka me džiagą filmui  apie dainuojančią
Lie tu vos revoliuciją, t. y. – kaip Lietuva be smurto iš-
silaisvino iš sovietinio jun go. – 4 psl.

Jono Kuprio nuotraukos

Kartu su ukrainiečiais Čikagoje demonstravo lietuviai

Iškilmės Šv. Petro aikštėje, Joną Paulių II ir Joną XXIII paskelbiant šventaisiais. EPA-ELTA nuotr.
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Šį savaitgalį Lietuvoje švęsime Motinos dieną.
Kartu su lietuviais pirmąjį gegužės sekmadie-
nį Motinos dieną švenčia Vengrija, Mozambi-

kas, Portugalija ir Ispanija. Mamos Ame rikoje šia
švente džiaugsis dar po sa vaitės, o kartu su jomis ant-
rąjį gegu žės sekmadienį ir mamos Austra lijo je, Bel-
gijoje, Brazilijoje, Kinijoje, Da nijoje, Vokietijoje, Es-
tijoje, Latvijoje, Suomijoje, Italijoje, Japonijoje, Ka-
na doje, Lichtenšteine, Nyderlanduose, Naujojoje Ze-
landijoje, Austrijoje, Švei carijoje, Taivane ir Turki-
joje. Pasku ti nį gegužės sekmadienį šią dieną minės
mamos Prancūzijoje ir Šve di joje.

Ši šventė visada sutampa su bundančiu pavasa-
riu. Dar senovėje lietuviai garbino deivę Žemyną, že-
mės globėją, kuri rūpinosi žemės derlin gumu, moters
vaisingumu, globojo vai kus. Pasaulyje paplitus krikš-
čio nybei, deivių garbinimas išnyko, jį at stojo Dievo
motinos Marijos garbi nimas.

JAV ši šventė siejama su Anna Jar vis, užaugusia
11 vaikų šeimoje ir pagimdžiusia tiek pat vaikų. Dar
vai kystėje Annai į atmintį įstrigo ma mos maldelė, kad
galbūt kažkas kaž kada imsis iniciatyvos pagerbti vi-
 sas mamas už jų nenuilstamus darbus auginant vai-
kus. Po mamos mirties West Virginia gyvenanti
Anna ėmėsi iniciatyvos įteisinti Motinos dieną. 1907
m. per antrąsias mamos mirties metines, antrąjį ge-
gužės sekmadienį, A. Jarvis kartu su parapijiečiais
išpuošė vietinę bažnyčią jos mamos mylimiausiomis
gėlėmis – gvazdikais. Balti gvazdikai simboli zavo ma-
mos širdies tyrumą ir buvo skirti pagerbti visoms am-
žinojo poilsio iškeliavusioms mamos, raudoni – pa-
gerbti gyvoms mamoms. Po poros metų jau 45 vals-
tijos minėjo šią šventę. 1910 m. West Virginia valsti-
ja oficialiai patvirtino Motinos dieną, o 1914 m. Pre-
zidentas Woodrow Wilson paskelbė ją nacionaline
švente.

Lietuvoje Motinos diena ofi cia liai imta minėti

praėjusio šimtmečio 3-iajame dešimtmetyje. Mano-
ma, kad paskata buvo apie 1924 m paplitę emigran-
 tų siųsti šventiniai sveikinimo laiškai savo ma-
moms. 1929 m. Kaune įvykusiame Lietuvos moterų
organizacijų pasitarime dėl Motinos dienos organi-
zavimo buvo nuspręsta šią šven tę Lietuvoje minėti
kiekvienais metais pirmą gegužės sekmadienį. Ži-
niasklaida buvo skatinama aptarti motinos vaidmenį
istorijoje, vaikų auk lėjime, visuomeniniame gyveni -
me. Vaikai buvo kviečiami namuose pasveikinti
mamas, o toliau gyvenantys – aplankyti ar nusiųsti
sveikini mus. Visuomenė buvo kviečiama pri siminti
ir mirusias motinas, aplanky ti jų kapus. Pamažu šven-
tiniuose ren giniuose išryškėjo keletas tendencijų –
motinos buvo pagerbdamos už jų indėlį auginant vai-
kus, jaunos mote rys buvo skatinamos ruoštis moti-
nystei. 

Lietuvių kalba dėkinga, kad tu ri me tiek daug gra-
žių sinonimų. Man asmeniškai motina yra pagarbus,
bet labai formalus ir šaltas žodis. Ar ne mielesnis krei-
pinys: mama, mamytė, mamulė motulė, mamučiukas? 

Tikriausiai beveik kiekvienas su tiks, kad mama
yra svarbiausias žmo gus mūsų gyvenimuose. Ma-
 moms esame dėkingi už mūsų pačių gyvybę, už be-
mieges naktis, už savo laiko aukojimą, už rūpestį ir
už be ato dairišką meilę. Simboliška, kad Lie tuvoje ši
šventė prieš beveik šimtą me tų imta švęsti išei-
viams ėmusis iniciatyvos siųsti sveikinimus ma-
 moms, pasekus kitų šalių pavyzdžiu. 

Šių dienų tendencija panaši, ne maža dalis išei-
vių, ir visai nesvarbu kurios bangos, Motinos dieną
švenčia per atstumą. Didžiausia dovana ma mai – savo
vaiko glėbys. Jei apglėbti mamos šią dieną nepavyks
– techno logijos pagelbsti. Video pašnekesiai, telefo-
niniai pokalbiai ir siuntinių tar nybos puikiai tar-
pininkauja palai kant šį ryšį. Amžinojo poilsio iške-
liavusias mamas aplankome mintimis, jei atstumas

sutrukdo uždegti žvake lę ant jų kapo.
Dažnai moteriai ši dieną – dviguba šventė, jei ji

pati yra mama. Idea lu, kai jas supa čiauškantys lai-
mingi vaikučiai, mylimas vyras, finansiš kai nieko ne-
trūksta, yra galimybė de rinti karjerą. 

Ankstesnių kartų šeimos buvo didelės, jaunos
mamos susilaukdavo daug vaikučių, ir net tuzino vai-
kų su laukusios šeimos nieko nestebino. Ir nedejuo-
davo, ir visko užtekdavo, ir visur suspėdavo: namai
prižiūrėti, vaikai pamaitinti, aprengti, užauginti, iš-
leisti į mokslus. Vaikams užaugus, namai kupini anū-
kų ir pro anū kių klegesio. 

Šių dienų šeimos dažnai džiaugia si viena kita at-
žala, o bent trijų vaikų sulaukusi šeima jau vadina-
ma daugiavaike. Šeimos mažesnės. Žino ma, gyveni-
mo tempas skiriasi. Šių dienų mamos ne visada lie-
ka namų šeimininkėmis. Jos sukasi kaip suku čiai –
augina vaikus, dirba darbus, de rina karjerą, rūpinasi
namais. Esu sutikusi šeimų, kur tėčiai imasi au gin-
 ti atžalas, o mamos dirba ilgų va landų reikalaujan-
čius darbus. Šei mos gražios, vaikai išauklėti, mamos
laimingos.

Palepinkime mamas šią dieną sa vo apsilankymu,
skambučiu, gėlės žie du, dėmesiu, meile ar  mažais bui-
ti niais siurprizais. Giminaitė sykį džiau gėsi, kad ge-
riausia dovana ko kią kada yra gavusi – vyro padova -
notas dovanų kuponas – profesionalus na mų su-
tvar kymas – išvalymas. Prak tiška, bet miela dovana
ma moms, kurios sukasi buities rate – namai, vaikai,
darbai.

Linkiu visoms mamoms, ko joms labiausiai
trūksta: besilaukiančioms – sulaukti ilgai laukto svei-
ko vaikelio; jaunoms – kantrybės, drąsos, ra mių
naktų ir poilsio; užauginusioms vaikus – nenutrūks -
tančio ryšio; išlydėjusioms savo mamas amžinojo poil-
sio – mielų širdžiai  prisiminimų.  Su   Mamos  die-
na!

Motinos dieną palepinkime mamas
Vaida Lowell

Linas Linkevičius Sedonos forume pabrėžė solidarumo būtinybę 

„Visos priemonės, kurių ėmė-
mės prieš Rusiją, bandydami
padėti Ukrainai, buvo per

švelnios ir pavėluotos. Todėl dar kar-
tą pabrėžiu ES, NATO, Jungtinių Tau-
tų ir kitų tarptautinių organizacijų so-
lidarumo būtinybę. JAV turi būti šio
konflikto sprendimo lyderė”,  – sakė
Lietuvos užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius, Jungtinių Valstijų
senatoriaus John McCain kvietimu
Arizonoje dalyvavęs McCain tarptau-
tinės lyderystės instituto rengiamame
kasmečiame Sedonos forume.

L. Linkevičius balandžio 26 d. da-
lyvavo vienoje iš Sedonos forumo dis-
kusijų tema „Rusija ir Rytų Europa:
naujas iššūkis, naujas požiūris”. Dis-
kusijoje taip pat kalbėjo buvęs Rusijos
ministras pirmininkas Michailas Kas-
janovas ir buvęs Ukrainos ambasado-
rius JAV Olegas Šamšuras. 

Lietuvos užsienio reikalų minist-

ras taip pat susitiko su forumo šeimi-
ninku senatoriumi John McCain bei
šių metų forumo viešnia, buvusia JAV
valstybės sekretore Hillary Clinton. 

Tuo tarpu pirmadienį JAV paskel -
bė naujas sankcijas Rusijai dėl įvykių
Ukrainoje.

Kaip pareiškė Baltųjų rūmų ats to-
vai, šios sankcijos bus taikomos sep ty-
niems pareigūnams, tarp jų – dviem as-
menims iš artimos Rusijos prezidento
Vladimiro Putino aplinkos, taip pat 17-
kai kompanijų, susijusių su asmenimis
iš šios aplinkos.

Be to, Prekybos departamentas
įveda ,,papildomų apribojimų” 13-kai
iš šių bendrovių.

Finansų departamento paskelb-
tame sąraše – RF prezidento įgaliota-
sis atstovas Krymo federalinėje apy-
gardoje Olegas Belavencevas, RF Pre-
zi dento administracijos vadovo pir-
ma sis pavaduotojas Viačeslavas Volo-

dinas, RF vyriausybės pirmininko pa-
vaduotojas Dmitrijus Kozakas, Federa -
linės apsaugos tarnybos vadovas armi -
jos generolas Jevgenijus Murovas,
Valstybės Dūmos Tarptautinių reika-
lų komiteto vadovas Aleksejus Puško-
vas, kompanijos ,,Rosneft” vadovas
Igoris Sečinas, valstybinės korporaci-

jos ,,Rostech” generalinis direktorius
Sergejus Čemezovas.

28 Europos Sąjungos šalių amba-
sadoriai susitikime Briuselyje taip
pat bando susitarti dėl papildomų
sank cijų Rusijai.                    

URM info

Sen. John McCain Hillary Clinton



Internetiniame „Drauge” sužinojau,
kad mirė Vytautas Čer nius.  Jis buvo
mano profesinis kolega, pa likęs gilią

vagą pedagoginėje psicho logijoje ir išei-
vijos lietuvių gyveni me, bet asmeniškai
jo beveik ne paži nau. Skaitydamas ne-
kro logą prisiminiau, kad mano iškarpų
ap lanke jau kuris laikas laukia dvi kitos
ma no gyvenimą palietusios asmenybės.  Noriu pa-
sidalinti pabudintais prisiminimais apie pastaruo-
sius.

Pirmasis, kurį noriu paminėti yra rašytojas
Čes lovas Grincevičius.  Jo gyvenimo biografija buvo
suglaus tai, bet labai kruopš čiai pristatyta 2013 m.
sausio 22 d. „Drauge”. Buvo rašyta, kad „Č. Grince-
vičius pasižy mėjo nuo širdumu ir draugiškumu. Ne-
mėgo pasirodyti, vengė savirekla mos, nesi veržė į
priekį, bet  tyliai dir bo visuo meninį ir kultūrinį
darbą”. Jo legen dų rinkinys „Vidunakčio var gonai”
buvo išleistas 1953 m. Tai buvo pirmoji jo knyga.  

Jį sutikau Čikagoje 1953 m. Čia reikia trumpo
įvado. Toronte gyve nan tis Jonas Prokopas (vėliau
tapęs „Į laisvę” žurnalo administratoriumi) buvo
ką tik nusipirkęs naujutėlį 1953 m. „Studebaker”
automobilį ir pa noro pavažinėti po Ameriką. Ta
pro  ga įdėjo pranešimą į „Draugo” dienraštį, skelb-
damas, kad ieško ke liautojų, norinčių aplankyti
Amerikos vakarus. Užtikęs tą skelbimą, pasi kal bė-
jau su savo mama ir, mano di deliam nustebimui, ga-
vau jos prita ri mą. Po keleto metų jos klausiau –
kaip ji savo septyniolikos metų sūnų „atidavė” į ne-
pažįstamas rankas.  Jos atsakymas buvo trumpas,
bet nuoširdus: „Bet juk jis yra lietuvis, kuris skaito
‘Draugą’!”  

Į skelbimą atsiliepėme dviese.  Be manęs – dar
ir Česlovas Grincevičius.  Sutartai dienai atėjus jie
abu atvažiavo į mano namus manęs pasiimti. Trys
keliautojai, visi nepažįstami. To je kelionėje, užtru-
kusioje tris sa vai tes, apkeliavome apie dešimt vals-
 tijų į vakarus nuo Illinojaus ir susu kome apie 6,000
mylių. Kelionėje dalinomės išlaidomis. Atsimenu,
kad vi sa kelionė man kainavo apie šimtą dolerių.
Kai kuriuose viešbutukuose nakvynė kainavo tris
dolerius mums trims. Kartais tekdavo miegoti ir
automobilyje. Abu mano bendra ke lei viai buvo ge-

rokai už mane vyresni. Č. Grincevičius buvo vyres-
nis dvide šimt trejais metais. Iš tikrųjų, jis bu vo vos
aštuoniais metais jaunesnis už mano tėvą. Kelio-
nėje labai daug laiko praleidome važiuodami, bet
buvo sun ku susikalbėti. Buvo karšta vasa ra ir va-
žiavome atvirais langais. Man teko visą laiką sė-
dėti mašinos gale, tai  mažai ką galėjau girdėti. Ta-
čiau jie labai mažai tarp savęs kalbėjosi. Kai kur su-
stodavome pasigrožėti gam ta ar kokiu istoriniu sta-
tiniu, mūsų poetas (taip ji vadino mūsų „šoferis”) at-
sitolindavo ir dažnai kur ant uolos ar kokio nu-
griuvusio me džio prisėsdavo lyg ieškodamas įkvė-
 pimo kūrybai. Tris savai tes kartu išgyvenus nega-
lėčiau saky ti, kad iš tikrųjų teko su juo suartėti.
Po tos kelionės įvairiomis progomis  tekdavo jį iš
tolo matyti lietuvių ren giniuose, bet aš nedrįsau jo
užkalbin ti. O jis manęs gal nė nematė. Teisin gai pa-
stebėjo Kazys Bradūnas, cituojamas minėtame ra-
šinyje: „Iš tolo tai galėjo atrodyti žmogus vė siai ato-
kus, džentelmeniškai bajoriš kas, bet po regimu pa-
viršiumi slėpėsi paprasta, geriems žmonėms atvira,
net į saikin gą humorą linkstanti sie la”. Ra šy tojas
mirė 1994 m., palaidotas Vil niuje.  

Antrasis, išjudinęs mano prisimi nimų aruodėlį,
yra Vladas Būtė nas, taikliai aprašytas Algirdo But-
ke vičiaus („Draugas”, 2014 m. sausio 21 d.). Jis ra ši-
nyje pristatytas kaip žurnalistas, rašytojas ir visuo-
menės vei kėjas. Su juo niekur neteko keliauti, bet
mūsų gyvenimai kurį laiką buvo gana tampriai su-
rišti. Jo būsima žmo na Dalia Meškauskaitė buvo
ma no vyresniosios sesutės Elvyros gera draugė,
ypač atvykus į  Čikagą 1950 m. Vėliau man teko da-
lyvauti jų vestuvėse, o po to susitikti įvairiomis pro-
gomis. Da bar negaliu tiksliai pri siminti, ko kiais me-
tais tai buvo, kai jis nutarė pirkti automobilį, nors
dar neturėjo vairuotojo leidimo.  Pasiro do, kad jis la-
bai mažai nusimanė apie automobilius, ypač nau-

dotus, ir ma nęs papra šė jam talkininkauti.
Kartu važia vome į automobilių parduo-
tuvę kaž kur Čikagos šiaurėje. Ten jis, su
mano pritarimu, išsirinko „Ply mouth” fir-
mos naudotą automobilį.  Tačiau už poros
dienų abiems vėl rei kėjo grįžti autobusu,
nes tik aš turėjau teisę vairuoti. Kitas at-
mintinas atsitikimas yra Būtėnų sūnų

Gin tau to ir Eugenijaus „paskolinimas” man, kai stu-
dijavau psichologiją. Juos eg za minavau, reikėjo
prakti kuo tis   nustatyti vaikų inteligencijos laips nį.  

Pernai, gruodžio 2 d. buvo Vlado Būtėno 90-sis
gimtadienis. Taigi, jis buvo visu tuzinu metų vy-
resnis už ma ne. Žiūrint atgalios, reikia pripažinti,
kad jo žurnalistinė veikla bei reportažai turėjo ne-
mažai įtakos ma no tuo metu besiformuojančiam
po linkiui į žurnalistiką. Vladas Būtė nas mirė 1993
m. lapkričio 7 d.. 

Pabaigai – kelios pastabos apie  Egidijaus Alek-
sandravi čiaus  knygą, spausdinamą „Drauge”. Ta
knyga – „Karklo diegas” – aptaria lietuvių pasaulio
istoriją. Ten sutelkta daug įdomios informacijos ir
isto rijos interpretacijų. Pradžioje ją skaitant kiek
nerimavau, nes rodėsi, kad bet kokia pradėta tema
pilnai nebūdavo išsakyta, tad prie jos buvo pa karto-
tinai grįžtama. Dabar įsivaizduoju, kad aprašomą
pasaulio lietuvių isto riją tarsi stebiu iš erdvėlaivio,
kuris sklando virš lietuvių pasaulio istorijos ir dau-
giau ar mažiau vis grįžta prie jau anksčiau ap tar tų
temų, bet jas vis kaip nors praplėsdamas. Su pačiu
autoriumi susipa žinau bene 2001 m. vasarą, kai
Drus kininkuose vyko Pasaulio Lietuvių Bendruo-
me nės kraštų pirmininkų suvažiavimas. Man teko
atstovauti JAV LB Krašto valdybos pirmininką Al-
gi man tą Gečį. Gavus kambarį ir nu ėjus miegoti, iš
saldžių sapnų pri kėlė garsus beldimas į duris – ki-
toje durų pusėje man kažkas pradėjo aiš kinti, kad
jam priklausantis šis kambarys. Paaiškinau, kad
aš šiame kambaryje jau esu ir rakto skylutėje, iš vi-
daus,  turiu kambario raktą. Tačiau pasigailėjau
„benamio” ir atidariau duris. Kambaryje buvo at-
liekama so fa. Atnešęs savo mantą jis su jį lydėju-
siais draugais dar važiavo ieškoti kur užkąsti. Tik
kitą rytą susipažino me. Tai buvo Egidijus Alek-
sandravi čius. 
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Pabudinti prisiminimai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kokia šalis toliau Vladimiro
Putino ,,pirkinių” sąraše?
Daugelis Rusijos kaimynų yra susirūpinę. O Rusijos
Konstitucijos 61-as straipsnis palieka platų lauką
manevruoti

Jaak Treiman, Juris Bunkis ir Daiva Navarrette

Po nesenų Rusijos žygių Ukrai-
noje nenuostabu, kad kitos ša-
lys, turinčios sienas su Rusija,

nori žinoti savo vietą Vladimiro Puti-
no ,,pirkinių” sąraše. O kad jos yra
tame sąraše – savaime suprantamas da-
lykas.  

Rusijos Konstitucijos 61-as straips-
nis sako, kad ,,Rusijos Federacija ga-
rantuoja savo piliečiams, gyvenan-
tiems už jos ribų, apsaugą ir globą”. Ki-
taip tariant, Rusija apsaugos bet kurį
Rusijos pilietį, kuris yra skriaudžia-
mas už Rusijos ribų. Iš pirmo žvilgsnio,
61-as straipsnis atrodo prideramas.
Praktiškai, jis yra nuodingas, nes įtei-
sina nelegalius veiksmus už Rusijos
ribų. 61-as straipsnis primena gėdingą
Sovietų Sąjungos 58-tą straipsnį, kuris
draudė ,,kontrarevoliucinius” veiks-
mus Sovietų Sąjungoje ir už jos ribų.  

61-as straipsnis neturi jokių pro-
cedūrinių standartų. Jis nesinaudoja
priimtais būdais tarptautiniams gin-
čams spręsti.  Šių dienų Rusijoje Vla-
dimiras Putinas ką nori, tą ir daro.  

Bet kur yra 61-o straipsnio garan-
tijų riba? Jeigu ukrainietė mergina

duoda antausį įsimylėjusiam rusui
vaikinui, ar rusų tankai trauks į Kije -
vą? Arba – jeigu rusų piliečiai, gyve-
nantys Santa Monica mieste, skun-
džiasi dėl namų kainų, ar mums reikia
tikėtis, kad rusų specialiosios tarnybos
daliniai okupuos Santa Monica mies-
to rotušę ir su ginklais rankose praves
rinkimus, kad nustatytų, ar Santa Mo-
nica turėtų prisijungti prie Rusijos
Federacijos?  61-as straipsnis veda
prie absurdo. Bet realiame pasaulyje,
kai rusų tankai ir kareiviai puola kai-
myninę šalį, Rusijos veiksmai, puolant
Gruziją ir aneksuojant Krymą, paver-
tė 61-o straipsnio absurdą realybe, pa-
gal ,,Alisos stebuklų šalyje” logiką.

Sekdamas Hitleriu ir Stalinu, Pu-
tinas teisina savo agresiją Gruzijoje ir
Ukrainoje, teigdamas, kad 61-as straips-
nis jį įpareigoja apsaugoti Rusijos pi-
liečius. Kaip sakė Rusijos užsienio
reikalų ministras Sergejus Lavrovas,
„Mes čia kalbame apie savo piliečių ir
tėvynainių apsaugą, apie pagrindinių
žmogaus teisių – apie teisę gyventi – ap-
saugojimą – ir nieko daugiau”. 

Išskyrus kraštų pavadinimus,

rusų ir nacių pasiteisinimai dėl veiks-
mų Čekoslovakijoje ir Ukrainoje yra tie
patys. Hitleris savo kalboje 1938 metais
teigė: ,,Jau keli mėnesiai, kai vokiečiai,
gyvenantys Sudetenland, kenčia per-
sekiojimą, vykdomą Čekoslovakijos
valdžios. Sudetenland gyvenantys vo-
kiečiai buvo ir yra vokiečiai.  Ten gy-
ve nanti vokiečių mažuma yra išnau-
dojama labai apgailėtinu būdu”.  

Lavrovas nenurodė konkrečių pa-
vyzdžių, kaip ,,gyvenimo teisė” buvo
pažeista Ukrainoje, turbūt todėl, kad jo
įvaizdis, jog rusai ten gyvena beveik
koncentracijos stovyklos būklėje, ne-
atitinka realybės, nes nematome, kad
rusai gausiai bėgtų iš Ukrainos, ieško -
dami saugumo Rusijoje. Ir rusiškai kal-
bantys Ukrainos piliečiai, mūsų ži-
nio mis, neieško politinio prieglobš-
čio Rusijoje ar bet kurioje kitoje šaly-
je. 61-as straipsnis yra pasiteisinimas.

Jei nebus veiksmingų ir iniciaty-
vių žingsnių iš Europos Sąjungos ir jai
priklausiančių valstybių, iš NATO ir
Jungtinių Amerikos Valstijų, Putinas
ir toliau cituos 61-ą straipsnį ir naudos
kurstytojus, bandydamas kraštas po
krašto atstatyti sovietinę imperiją.  

Tiems, kurie gyvena buvusiose
sovietų respublikose – Rytų Europoje
ir Baltų šalyse – Estijoje, Latvijoje ir
Lietuvoje – tragedija, kuri skleidžiasi
Ukrainoje yra košmaras, kuris, jie vy-
lėsi, po Sovietų Sąjungos žlugimo ne-
bepasikartos.  Jie prisimena masinius
trėmimus ir ekonominį nepriteklių
sovietų valdymo metu. 21-ame amžiu-
je ir jie, ir mes vėl esame liudininkai
mėginimo atstatyti XVIII–XIX amžių
kolonializmą.  

Po rusų revoliucijos ir pilietinio

karo caro imperija subyrėjo. Ukrai-
niečiai, gruzinai, armėnai, estai, lat-
viai, lietuviai – tie, kurie gyveno caro
kolonijose, paskelbė savo nepriklau-
somybę. Bet bolševikams sutelkus jė-
gas, kiekviena naujai nepriklausoma
valstybė buvo prievarta prijungta prie
Rusijos, šį kartą tapdamos sovietų im-
perijos dalimis.  Tik Suomija ir Balti-
jos valstybės išvengė staigaus prijun-
gimo.

Praėjus dvidešimčiai metų, drąsi
Suomijos kova prieš sovietų kariuo-
menę ,,Žiemos kare” padėjo jai išlai-
kyti trapią nepriklausomybę, ir taip at-
sirado terminas ,,finliandizacija”.  Bal-
tijos valstybės negalėjo džiaugtis tokia
laime – Hitleriui ir Stalinui pasirašius
slaptą sutartį, jos tapo Sovietų Sąjun-
gos dalimi. Putino taktika Gruzijoje ir
Ukrainoje labai primena Stalino tak-
tiką, inkorporuojant Estiją, Latviją ir
Lietuvą į Sovietų Sąjungą.  Ir vėl ma-
to me masinį karinių jėgų kaupimą
prie sienų, suvaidintus pagalbos pra-
šymus, karių įvedimą ir ginklų prie-
varta suruoštus rinkimus.       

Putinui nesvarbu rusų būklė už
Rusijos ribų, taip kaip jam nesvarbu
rusų būklė pačioje Rusijoje. 61-as
straipsnis tik duoda norimą pateisi-
nimą lengvatikiams. Geri norai ir sva-
jonės jo nesustabdys. Reikia konkrečių
veiksmų. Tik tada galėsime džiaugtis
,,mūsų laikmečio taika”.  

Los Angeles Times 
2014 m. balandžio mėn. 23 d.

Jaak Treiman, Juris Bunkis ir
Dai va Navarrette – Estijos, Latvijos ir
Lietuvos garbės konsulai.  
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TELKINIAI

LEMONT, IL

DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Balandžio 13 d. Pasaulio lietuvių
centre vyko JAV LB Lemonto apy-
lin kės valdybos ataskaitinis susi-
rinkimas.

Pirmininkė padėkojo 
už darbą

Susirinkimą atidarė JAV LB Le-
 monto apylinkės valdybos pirminin -
kė Violeta Valaitytė, o jam profesio na-
 liai  vadovavo Juozas Polikaitis. Invo-
 ka ciją perskaitė Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos kunigas Algis Ba-
 niulis. Tylos minute buvo pagerbti
mi rę Lemonto apylinkės nariai. Su si-
rinkimo darbotvarkė buvo priimta
vienbalsiai. Vedantysis pristatė gar-
 bingus susirinkimo svečius – LB Vi-
 du rio vakarų apygardos valdybos pir-
mininkę Birutę Kairienę ir LR gar-
 bės konsulą Čikagoje Vaclovą Klei  zą
su žmona Asta. Susirin ku siems buvo
pristatyti JAV LB Lemon to apylinkės
valdybos nariai – pirmi ninkė Violeta
Valaitytė, pavaduotoja Svajonė Kere-
lytė, sekretorė – Nijolė Stančiaus-
kienė, iždininkė – Genovai tė Trei-
nienė, atsakingus už visuome ni nius
ryšius Aurelijų Kanapecką ir Ri-
mantą Dirvonį, atsakingą už kultū -
rą – Romą Žiūraitytę-Lange, at sa kin -
 gą už spaudą – Dalią Kavaliaus kie nę,
atsakingą už renginius – Adą Pakienę
ir Vytautą Jagminą, sociali nio sky-
riaus vedėją – Rimantą Dirvo nį. 

Sekretorė Nijolė Stačiauskienė
perskaitė 2013 metų metinio susirin-
 kimo protokolą. Protokolas buvo pri-
imtas vienbalsiai. 

JAV LB Lemonto apylinkės val-
 dybos pirmininkė Violeta Valaitytė
perskaitė pranešimą, kuriame ji pa sa-
 kojo, kad per ataskaitinius metus bu -
vo suruošti septyni posėdžiai, pa mi-
nėtos visos svarbios Lietuvai datos –
Gedulo ir Vilties diena, Valstybės die -
na, Juodojo kaspino diena. Ji pa mi-
nėjo, kad labai įdomiai praėjo susiti-
ki mas su svečiu iš Lietuvos, kurio
metu susirinkusieji galėjo pamatyti
ir meninį filmą. Buvo paminėtos va sa-
 rio 16-oji ir kovo 11-oji dienos. Ji pa dė-
kojo misijos chorui, kuris, vado vau ja-
 mas Jūratės Grabliauskienės, mielai
prisidėjo prie daugumos ren ginių.
Pirmininkė padėkojo Prauri mei Ra-
gienei, kuri niekada neatsisa kė pa-
dėti renginių metu sugiedoti him nus,
taip pat Maironio lituanis tinės mo-
kyklos mokiniams, kuriuos paruošė
mokytoja Taiyda Chiapetta. Už daly-
vavimą   Lietuvos  nepriklausomy-bės
minėjime, V. Valaitytė dėkojo jaunie-
siems „Grandies” šokėjams ir jų va-
dovei  Rimai   Polikaitytei-Bi rutie-nei. 

Pirmininkė pasidžiaugė, kad pra-
rėjusiais metais, padedant Lukai Ša-
parnytei, buvo pradėtos teikti teisi-
nės pagalbos paslaugos. Per metus į
šią darbuotoją kreipėsi apie 200 žmo-
 nių, kuriems ji kiek galėdama sten-
 gė si padėti. 

V. Valaitytė padėkojo visiems val-
 dybos nariams, kurie negailėdami sa -
vo laiko neatlygintinai dirba bendruo -
menės naudai.

Išklausytos finansinės ataskaitos

Iždininkė Genovaitė Treinienė
pa  teikė susirinkusiems finansų apy s -
kaitą. Ji kalbėjo trumpai ir aiškiai –
iždininkė pranešė, kad  prieš metus
ižde buvo 7,693 dol., per metus buvo
surinkta 4,821 dol. pajamų. Išlaidos
per metus buvo didelės ir susumavus
jas gauta, kad buvo išleista 8,126 dol.
Pasak iždininkės iždo likutis kovo 25
d. buvo 4,657 dol. 

Socialinių reikalų skyriaus vedė-
jas Rimantas Dirvonis sakė, kad so-
 cialiniame skyriuje atsirado darbuo-
toja, kuri gali žmonėms nemokamai
teikti nesudėtingas teisines paslau-
gas. Ji laukia interesantų sekmadie-
 niais Socialinio skyriaus raštinėje. R.
Dirvonis sakė, kad skyrius veikia jau
18 metų. Trečiadieniais jame yra ro-
 domi dokumentiniai filmai apie Lie-
 tuvą ir jos žmones. Popietės metu yra
renkamos aukos, iš kurių skyrius sa ve
ir išlaiko. Vedėjas tvirtino, kad sky-
 riaus biudžete yra 2958,58 dol. Jis tvir-

tino, kad per praėjusius metus buvo
surinkta nemažai pinigų, bet ir iš-
laidų buvo taip pat nemažai: įvestas
internetas, televizija, buvo pirkti kino
filmai ir kt. Jis tvirtino, kad per metus
buvo uždirbta apie 500 dolerių. R. Dir-
vo nis pakvietė visus ateiti pasižiūrėti
filmų trečiadieniais į socialinių rei-
ka lų skyrių.

Išrinkti nauji valdybos nariai

Kontrolės komisijos pirmininkė
Nijolė Kirkuvienė kalbėjo ypač trum-
 pai, ji pasakė, kad revizijos komisija,
kuri susideda iš jos ir Alinos Bič kie-
 nės, susipažino su valdybos vedamo-
 mis finansinėmis knygomis ir pripa-
 žino, kad viskas vedama labai tvar-
 kingai ir dėkoja valdybai už gerą dar -
bą. 

Vėliau vyko diskusijos, į bendruo -
menės narių klausimus atsakė atsa-
kingi valdybos nariai. 

Pasak vedančiojo Juozo Polikai-
 čio, toliau vyko pats smagiausias die-

 notvarkės punktas – naujų valdybos
narių rinkimai. Kadangi keturiems
valdybos nariams kadencija dar ne-
buvo pasibaigusi, tai reikėjo išrinkti
naujus penkis narius. Pakeliant ran-
 kas buvo nuspręsta, kad rinkimai
vyks atviru balsavimu. Susirinkimas
turėjo išrinkti penkis naujus valdy-
bos narius iš aštuonių pasiūlytų kan-
didatų. Nauji kandidatai buvo pa-
 kvies ti prisistatyti susirinkimo na-
 riams. Viešu balsavimu buvo per-
rinkti seni valdybos nariai – Svajonė
Kere lytė, Dalia Kavaliauskienė ir Ni-
jolė  Stančiauskienė. Iš kitų kandida-
tų bal sų dauguma buvo išrinkti Da-
nutė Burauskaitė ir Algimantas Kal-
vaitis. 

Po to buvo siūlomi bendruome nės
atstovai į JAV Vidurio Vakarų apygar -
dos metinį suvažiavimą, kuris įvyks
2014 m. gegužės 31 d. 10 val. PLC, Mai-
ro nio lituanistinės mokyklos didžio-
joje klasėje. 

Susirinkimas  baigėsi  sudainuo-
jant dainą „Lietuva brangi”.

Naujos JAV LB Lemonto apylinkės valdybos nariai Dalios Kavaliauskienės nuotr.

Išrinkta nauja JAV LB Lemonto apylinkės valdyba

Tarp dalyvių  buvo matyti
Lietu vos generalinis konsulas
Čikagoje Martynas Gudynas
su šei ma, Ameri kos lietuvių
tarybos pirmininkas Sau  lius
Kuprys, kuris yra užmezgęs
ypač glaudžius ryšius su Čika-
gos uk rainiečių bendruomene,
garbės konsu las Stanley Bal-
zekas, Jr., JAV Lie tu vių Ben-
druomenės Vidurio Vakarų
apygardos pirm. Birutė Kai-
rienė, muz. Darius Polikaitis ir
kiti. De monstracijoje dalyvavo
ir latviai bei es tai. 

Susirinkusieji, nešini Uk-
rainos, Lietuvos ir Latvijos vėliavomis bei pla katais, lyginančiais Rusijos pre-
zidento veiksmus su Hitlerio užmojais, nužygiavo gatvėmis iki Daley Plaza. Toje
aikštėje  anksčiau demonstruodavo Amerikos lietuviai, reikalaudami laisvės
Lietuvai. Ukrainiečiai skan davo šūkius už suverenią Ukrai ną ir ragino, kad Ame-
rikos valdžia palaikytų Ukrainos laisvės siekius. Jie taip pat reiškė padėką lie-
tuviams, lat viams, estams bei gruzinams už Uk rainos palaikymą.

Lietuviai kartu su ukrainiečiais 
Atkelta iš 1 psl.
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JAV LB Švietėjo premija – Faustui Stroliai 

LAIMA APANAVIČIENĖ

Faustas Strolia. Turbūt nerasime  Čikagos
apylinkėse lietuvio, kuris nebūtų girdėjęs šio
žmogaus vardo. Ką ten Čikagoje! Jį pažįsta

JAV lietuviai nuo Atlanto iki Ramiojo vande nyno,
o ir Lietuvoje šį vardą žino tie, kas susiję su muzika.
Pasaulio lietuvių dainų švenčių Lietuvoje ir išeivi-
joje dalyvis, kompozitorius, dirigentas, chorvedys,
išeivijos lituanistinių mokyklų muzikos mokyto-
jas – kažin ar visas jo pareigybes išvardinau? Tik-
riausiai nesuklysiu pasakius, kad, nepaisant to, ko-
kias parei gas jis turėjo, šalia jo visada sukosi jau-
nimas. Ir nors pastaruoju metu sveikata nebelei-
džia užsiimti aktyvia veikla, jo daugiau kaip 40-
ties metų veikla ne liko pamiršta. Prisimindama jo
aktyvią veiklą ir norėdama padėkoti už didžiulį in-
dėlį į jaunimo muzikinį auklėjimą, už ilgametį
darbą su lietuvišku jaunimu JAV LB Švietimo ta-
ryba nutarė maestro Faustui Stroliai skirti Švietėjo
premiją, kuri jam bus įteikta Lietuvių Fondo suva-
žiavimo metu š. m. gegužės  3 d. Pasaulio lietuvių
centre. Premijos mecenatas – Lie tuvių Fondas. 

Kompozitoriaus, dirigento, pedagogo Juozo
Strolios ir dainininkės Zentos Grubaitės viduriny-
sis sūnus Faustas į šį pasaulį pasibeldė vidur žiemy
– 1931 m. vasario 28 d.  Abu tė vai buvo S. Šimkaus
konservatorijos auk lėtiniai, 1927 m. Klaipėdoje su-
 mai nę žiedus. Šeimoje tuo metu jau lakstė vyriau-
sias sūnus – trimetis Vy tautas. Nuo pat mažens abu
brolius, o ir 1937 metais gimusį jauniausią brolį
Herkulį, supo muzikinė aplinka. Tad turbūt nieko
keisto, kad Faustas jau nuo šešerių metų pradeda
mokytis smuikuoti pas Šiaulių muzikos konserva-
torijos dėstytoją Povilą Matiu ką. Su muzika visą
gyvenimą buvo susiję ir broliai Vytautas ir Herku-
lis. Atrodo gyvenk, muzikuok, ko daugiau reikia? 

Tačiau muzikinė veikla nutrūko, kai visa šei -
ma atsidūrė gausių pabė gėlių stovyklose Vokietijo -
je. Teko pa tirti  ir kasdieninės duonos stygių, ir
Drezdeno miesto tragedijos košmarą, ir visišką ry-
tojaus nežinią. Toli liko gimtieji namai. Tačiau ber-
niukų tė vas nusprendžia – jo sūnūs turi mo kytis
mu zikos – ir pats imasi mokytojo vaidmens: moko
juos smuikuoti, gilina teorijos muzikos žinias.
Mama sūnus ir kitus lietuviukus mokė skam binti
pianinu.

Muzikos pamokos nepraėjo veltui. Gabus muzi -
kai Faustas buvo pa stebėtas, ir jau 1949 metais dvy-
lika mečio berniuko griežimą transliavo Londono
BBC radijas. Dar būnant Vokietijoje F. Strolia var-
gonininkavo ir vadovavo chorams, dirbo mokytoju
sekmadieninėje mokykloje, su įvairiais koncertais
aplankė daugybę Vo kie tijos vietovių. 

Tačiau ,,namų mokyklos” neuž te ko. Faustas
mokėsi Romos popiežiš kajame bažnytinės muzikos

Faustas Strolia Jungtinio choro ir styginių ansamblio koncertas. Diriguoja Faustas Strolia.
Nuotraukos iš Fausto Strolios asmeninio albumo

institute, o atvykus į Čikagą prasidėjo jo naujas gy-
venimo tarpsnis. Čikagos konservatorijos kolegi-
joje 1970 metis jis įgijo muzikos pedagogo baka-
lauro, o 1972-aisiais jam buvo įteiktas magist ro dip-
lomas.  

F. Strolia aktyviai įsijungė į mu zikinį gyve-
nimą: ėmėsi vadovauti baž nytiniam chorui, vyrų
oktetui, be veik 25 metus mokė dainų Čikagos aukš-
tesniojoje lituanistinėje mokykloje. Ir tai nebuvo
vienintelė lituanis tinė mokykla, kurioje jis dirbo. F.
Stro lia mokė muzikos Lemonto parapijų pradžios
mokyklose, vasaros jaunimo stovyklose pas lietu-
vius tėvus marijonus ir kitose stovyklose. Pen ke-
rius metus dirbo su Čikagos Lie tuvių Opera,  meno
ansambliu „Dai nava” bei kitais ansambliais, jau-
nimo choru ,,Audra”, septynerius metus vadovavo
dr. Leonido Rago suburtam Čikagos lietuvių entu-
zias tų styginių ansambliui, buvo Kana dos ir JAV
lietuvių dainų švenčių di rigentas, vicepirmininkas
(1991). Vis ko neįmanoma išvardinti.

Šalia lietuviškų darbų jo laukė ir amerikiečių
įstaigos – F. Strolia net 37 metus vargonininkavo, va-
dovavo cho rui ir dirbo muzikos mokytoju Amerikos
parapinėse mokyklose. 1960 metais F. Strolia pa-
kviečiamas vadovauti Lietuvos Vyčių chorui. Lie tu-
vos Vyčių choristai – tai Amerikoje gimę lietuviai,
patys mažai arba visai jau nekalbantys lietuviškai,
dainuodavo lietuviškas dainas ir savo pasi ro dymais
amerikiečių parapijose daug dešimtmečių garsin-
davo Lie tu vos vardą. 1996 m. spalio 13 d. Lie tuvos
Vyčių pažymėjo savo gyvavimo 80-mečio jubiliejų.
Ta proga surengto koncerto me -
tu skambėjo A. Pociaus, B. Jonu -
šo, J. Stankūno, A. Aleksio, F.
Stro  lios harmonizuotos ir origi-
nalios dainos, JAV ir Lietuvos
himnai. Jubi lie jinis koncertas
vyko Brighton Park Švč. Merge-
lės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo parapijoje, kur didelis bū-
 rys susirinkusių klausytojų plo-
jimais dėkojo už lietuviškai at-
liktus kūrinius.

F. Strolia reiškėsi ir kaip
kompozitorius: kurdavo muziką
lietuviš koje spaudoje pasiro-
džiusiems eilė raš čiams, o jauni -
mo prašomas – ir dai nas skau tų
stovykloms. Pasako jama, kad
kartą pabudęs iš miego jau po
vi durnakčio, tarsi pačios Švč.
Mergelės Marijos paskatintas,
parašė Apreiškimo giesmės Ši-
luvos Marijai angliškus žodžius,
muziką ir akompanimentą. Lie  -
tuvos Vyčiai šią giesmę per in-

ternetą paskleidė visoje Amerikoje. Nuo to laiko nė
vienas Lie tuvos Vyčių metinis seimas neapsieina be
šios giesmės, o 2003 metų spalį ši giesmė buvo at-
liekama Vil niaus Šv. Kazimiero bažnyčioje per F.
Strolios kūrybos koncertą, kuriame dalyvavo ir de-
vyni Vilniaus chorai. 2006 m. Maestro 75-mečio
proga Vil niuje įvyko autorinis F. Strolios koncertas.

Sunki liga sustabdė įprastąjį dar bų ir asmeni-
nio gyvenimo ritmą. Lai mė, namuose visada šalia
buvo ir yra žmona Teresė, dažnai aplanko keturi sū-
 nūs ąžuolai.

Didžiuliai F. Strolios darbai ne liko nepastebėti.
Jis apdovanotas or dinu „Už nuopelnus Lietuvai”
Kari nin ko Kryžiumi, Kultūros komisijos Muzikos
premija. Jį garbės žymeni mis įvertino Vydūno jau-
nimo fondas (1982), Balzeko lietuvių kultūros mu zie-
jus (1984), Lietuvos vyčiai (1985). 1986 metais jis gavo
PLB Kultūros ko misijos Muzikos premiją, o 1991-ais
Lituanistikos pedagoginio instituto garbės diplomą.
1996 apdovanotas „Šaulių žvaigžde”.

Kad ir kiek pareigų turėjo maestro F. Strolia,
ryškiausią žymę jo veikloje pali ko, be jokios abejo-
nės, darbas su jaunimu. Sakoma, kad mokytoją at-
pa žin  si savo mokiniuose. Kas dabar su skaičiuos,
kiek mokinių F. Strolia atvedė į muzikos pasaulį? Jo
darbas su lietu višku  jaunimu ir jaunimo organi-
zacijomis yra sektinas pavyz dys. Sveikindami
Maestro su dar vie nu apdovanojimu dėkojame už  jo
il ga metį darbą, už gy vą meilės tėvynei palaikymą,
už lietuviškos dainos ir lietuviško žodžio sklaidą ir
linkime Jam geros svei katos ir ilgiausių me tų. 

Faustas Strolia su žmona Terese Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Ramunės Kubiliūtės nuotr.
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DIDYSIS POKALBIS

– Kokie tikslai Jus atvedė į Vil nių šį kartą?
– Paprastai būna daug tikslų, ir net nežinau ku-

ris pagrindinis. Vie nas iš jų – Užsienio lietuvių rei-
kalų koordinavimo komisijos prie Lietu vos Res-
publikos Vyriausybės kance lia rijos posėdis. Esu
šios komisijos ko pirmininkė kartu su premjeru Al-
 girdu Butkevičiumi. Tuo tikslu per metus atvykstu
du kartus. Tos komi sijos posėdį mėginame derinti
su Pa saulio Lietuvių Bendruomenės ir Lie tuvos
Respublikos Seimo komisijos posėdžiu, bet šį kartą
nepavyko, todėl už šešių savaičių vėl reikės grįžti.
Tai gi daug laiko praleidžiu lėktuve. 

– Priminkite, ką ši komisija yra nuveikusi.
– Šiame posėdyje dalyvavau jau keletą kartų.

Pagrindinis dalykas – užsienio lietuvių santykiai su
Lietu vos valstybe: kaip tuos santykius puo selėti iš
abiejų pusių, kaip mes ga lime būti naudingi Lietu-
vai, kiek mes galime dalyvauti valstybės veikloje ir
kaip Lietuva gali padėti mums švietimo, kultūros ir
kitais reikalais. Tik kaskart šiek tiek skiriasi tų po-
sė džių specifika. Praėjusiais metais mums labai iš-
samų pristatymą pa tei kė Švietimo ministerija, kuri
iš Už sienio reikalų ministerijos perėmė lituanisti-
nių mokyklų kuravimą. Tai buvo panašu į darbo se-
siją. Šiais me tais apie švietimą kalbėsime mažiau.
Dabar yra skelbiama akcija – pas kelb ti lietuvių
kalbą užsienio kalba, kad studentai užsienyje gautų
kredi tų lietuvių kalbą mokydamiesi kaip svetimą
kalbą. Šį kartą išklausysime, kokia tai yra prog-
rama ir kaip ją galima įgyvendinti. 

Praėjusiais metais plačiai kalbė jome apie Tau-
tinių šokių ir dainų šven tę, kuri vyks šią vasarą.
Buvo pra šoma užsienio lietuvių kolektyvų aktyviai
dalyvauti. Galiu pasakyti, kad užregistravome ne-
paprastai daug šokių grupių ir chorų iš visų konti-
nentų – iš Pietų ir Šiaurės Ame rikos, Europos. Dan-
guolė Varnienė, buvusi Tautinių šokių instituto pir-
 mininkė, apsiėmė globoti šokių grupes ir jas re-
gistruoti, o chorvedys Da rius Polikaitis – koordi-
nuoti chorus. Galiu pasigirti, kad užsienio lietuviai
bus labai gerai atstovaujami. 

– Ar manote, kad ši komisija duoda naudos?
– Išsikalbam ir paskui galime ge riau suprasti,

ko trūksta, ko reikia, kur spragos. Mes dažnai neži-
nome tik rosios padėties valstybėje vienoje ar kitoje
srityje. Valstybė yra teisinė institucija, ir ji gali re-
guliuoti įstatymus, kas kam palankiau, mes tik iš sa-
kome savo pageidavimus. Pvz., kad ir dėl dvigubos
pilietybės. Girdėjome, kad Teisingumo ministerija
turės įta kos sprendžiant dėl įstatymo formuluotės,

mes galvojome, kad tai iš-
skir tinai Seimo kompeten-
cija. Paprašė me, kad at-
vyktų kas nors iš Teisin-
 gumo ministerijos ir mums
suteiktų žinių apie tai. 

Jau kelintą kartą kal-
bame apie emigraciją. Šį
kartą norime išgirsti dau-
giau konkrečių dalykų.
Pvz., So cia linių reikalų ir
darbo ministerija pateiks
informaciją, ar emigracijos
mastai sumažėjo, ar padi-
dėjo, kokios įtakos gali tu-
rėti situacija Ukrainoje,
kiek efektinga veikla orga-
nizacijų, kurių tikslas yra
emigracijos prevencija, ar
Lietuvos Respublikos val-
džia rūpinasi iniciatyvomis,
kurios pagerintų gyvenimą
Lietuvoje ir t. t. 

Dabar dėl imigrantų,
kurie grįžta į Lietuvą. Mes
labai rūpinamės tais, kurie

grįžta iš Sibiro, ir tais, ku rie
grįžta iš naujosios emigraci-
jos: kaip jie priimami, ar
jiems suteikiama pagalba
ieškant darbo, ar vai kams
yra kokia pagalba ne tik
moks le, bet ir pritampant

bendruomenėse, nes dažnai jie jau yra gimę užsie -
nyje ir yra gerokai nutautėję. Ar jiems su teikiama
psichologinė paslauga, jei gu jie nepriimami, stum-
do mi? Net ir mokytojus reikia pamokyti, turi būti
specialios programos. Kiekvienais metais apie tai
užsimenama, tik vie ną kartą giliau kalbama apie
vienus dalykus, kitą kartą – apie kitus. 

Kultūros ministerija. Planai įgy vendinant „Glo-
balios Lietuvos programą”. Ši programa tokia plati,
kad, man atrodo, niekas jos iki galo ne su pranta iš-
samiai, todėl prie jos reikia grįžti ir grįžti. Mes pra-
šome, kad kiek viename posėdyje būtų pažvelgta į šį
projektą vis iš kitos pusės. Gintė Damušytė, Užsie-
nio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departa-
mento direktorė, mums pasakojo apie visas tos pla-
čios veiklos galimybes. Ta veik la tiesiog stulbina,
net trylika departamentų yra įtraukta į šios progra -
mos vykdymą. Mums naudinga ži noti, kas ką vei-
kia. Apie tai vėl kal bėsime, šį kartą kultūros aspek -
tu. 

Vis daugiau ir daugiau mes esa me skatinami ir
domimės nevyriau sybinėmis organizacijomis. Ką
tik bu vau susirinkime su „Globalios Lietuvos lyde-
riais” ir gavau labai įdo mių pasiūlymų. Mes ir sa-
kome: duo kit mums ką nors konkretaus. Mes ne ži-
nome, kokie yra pageidavimai, jie taip pat nežino
mūsų pageidavimų. Buvo labai geras susitikimas.
Keletą dalykų aš jau galėsiu perkelti į mūsų susiti-
kimą Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo ko-
misijoje. 

– Žinome, kad vis dar palai ko te ryšius su Respublikine
Santariš kių ligonine Vilniuje. Prašome pa pasakoti, kaip
vyksta šis projektas, kurį pradėjote labai seniai.

– Prieš 22 metus, 1992 m. pabaigoje, Los Angeles
įkūrėme „Lietuvos vaikų viltį”. Dar vis esu pirmi-
ninkė, nors labai norėčiau perduoti jaunesniam
žmogui su naujomis idėjomis, bet manęs nepalei-
džia. Tapau tos organizacijos veidu. Turiu labai
gerą komitetą, kuris negauna tiek aplodismentų.
Los Angeles lietuviai yra ne paprastai dosnūs, nors
esame gavę ne mažai aukų ir iš kitur. Per tuos 22 m.
mes esame surinkę beveik 2 mln. dolerių iš palygi-
nus mažo telkinio. Galėjome atsivežti į Ameriką gy-
dyti ne tik 26 vaikus, bet ir visiškai suremontuoti
traumatologijos skyrių Vil niuje. Įkūrėme nudegimų
poskyrį, paremontavome neišnešiotų kūdikių sky-
rių, kad mamos galėtų patogiau gyventi, nes jos ša-
lia savo vaikučio tu ri gyventi po kelis mėnesius.
Per kame inkubatorius – specialias lovy tes vaiku-
čiams. Dabar pradėjome pirk ti vaikučiams insulino
pompas, įvaikinome vienerius vaikų namus ir pri-

žiūrime ten visų vaikų dantis. At liekame ortodon-
tinį gydymą, kuris yra gerokai brangus. Susitariau
su Sveikatos ministerija, kad mums su rastų priva-
čias institucijas, kurios tuos vaikus priimtų be eilės
vieną kartą per metus. Mes už viską su mo kame.
Galėtume tokių vaikų namų įvai kinti ir daugiau, tą
veiklą pra plės ti. Mes nenorime užsidaryti, nes me-
ti niai koldūnų pietūs vis dar vyksta. Nors mano vy-
ras a. a. Jonas Na vickas jau nebepagamina 7 tūkst.
kol dūnų per metus, bet pagamina jo draugai. Jo-
nas, lyg nujausdamas savo mirtį, sukūrė „Koldūnų
kolegijos klasę” – KKK. Kiekvienas jos narys paau-
kojo po 100 dol., gavo koldūnų ga minimo formą, re-
ceptą ir dar kar tu su Jonu pagamino koldūnų. Per
jo lai dotuves jį pagerbdami jo draugai kiek vienam
dalyviui paruošė po ma žytę koldūnų lėkštutę už-
kandėlei. Po to, kai atėjo laikas rengti koldūnų pie-
 tus, jie pasakė: mes Jono darbo ne apleisime. Koldū-
nus gamina jo draugai, jų vaikai ir vaikaičiai. Susi -
ren ka visos gentys, gal 10–15 žmonių ir pa gamina
tiek, kiek Jonas pagamindavo per metus. Ir tai labai
puiku, tai mūsų bendruomenės projektas. 

– Paminėkite, kas tie Jūsų šaunieji pagalbininkai.
– Los Angeles „Lietuvos vaikų vilties” komi-

teto iždininkė – Ingrida Juodelienė, sekretorė Rai-
monda Kon trimienė, nariai Dalilė ir Antanas Po li-
kaičiai, Angelė Vaičekauskienė, Jur gis Joga, Sigita
Adams ir Romas Žemaitaitis. Mano dukra į koldūnų
pietus atvyksta iš Čikagos. Koldūnus ga mina Ged-
gaudų, Žemaitaičių gentys, dirba visi valdybos na-
riai. Turi me daug gerų žmonių. 

– Vėl ruošiatės į Santariškes, kokiais reikalais šį
kartą?

– Mano vyro prisiminimui yra įrengtas vaikų
žaidimų kambarys, ku riam lėšos buvo suaukotos
per vy ro laidotuves, taigi vežu naujas do vanas. Taip
pat kalbėsime apie atei ties projektus. Nauja, mo-
derni įranga, kuri buvo nupirkta prieš 20 metų, da-
bar jau susidėvėjo. Vis nuperkame kokią dovanėlę.
Dabar neišnešio tiems kūdikiams nupirkome šil-
domą lovytę. Ne inkubatorių, bet lovytę dvy niams,
nes gimus jie būna at ski riami. Juk jie gimimo nelai -
ku ir taip būna traumuoti, kad jaustų šalia tą šiltą
padarėlį prie savęs. Dvyniai yra labai artimi. Dar to-
kią pat lovytę rei kėtų nupirkti tryniams, nes be-
veik ir visi trynukai gimsta per anksti. Mū sų santy -
kiai su ligonine labai šilti, jie mūsų paslaugas pri-
ima labai širdin gai. 

– Dabar pavažinėkime po už sienį – kas nauja lietuvių
bendruo menėse?

– Amerikoje, Kanadoje puikiai laikosi senosios
bendruomenės, jos jau išlygino visus veiklos nely-
gumus, viskas aišku jų įstatuose ir veikloje. Toms,
kurios įsikūrė vėliau, yra sun kiau. Ypač sudėtinga
veikti Rusijoje, Baltarusijoje, kur neleidžiama būti
skėtinių užsienio organizacijų na riais. Ten daug
mažų organizacijų, kiek vienas meno kolektyvas yra
orga nizacija, ir sunkiau juos suvie nyti, įtikinti, kad
reikia susijungti į vie ną didelę ir išsirinkti pirmi-
ninką, kuris atstovautų kraštui. Todėl su tokiomis
organizacijomis yra sunku dirbti – reikia turėti rei-
kalų su daug mažų organizacijų. Bet visur lie tu viai
juda. Esu skaičiavusi, kiek buvo balsuojama per
praėjusius Seimo rin kimus. Mažai balsuoja užsie-
nio lietuviai ne todėl, kad jie nenori, kad jiems ne-
svarbu, nebalsuoja tie, kurie yra nelegalūs arba ne-
turi dvigubos pilietybės. Bet yra šalių, kur visi lie-
 tuviai balsavo. Pvz., Kazachstane yra užsiregistravę
8 lietuviai ir visi jie balsavo. Yra to entuziazmo, su-
sido mė jimo. Gaila tik, kad Rytų kraštuo se nėra at-
sinaujinimo – čia neatvyksta naujų lietuvių, nėra
šviežio kraujo. Kai jų vaikai nutautės, tos organi-
zacijos gali išnykti. Mes juos skatiname nenutau-
tėti. Praėjusių metų pabaigoje lankiausi Baltarusi-
joje. Bu vo labai įdomu. Baltarusijos val džia remia
lietuvišką švietimą. Kai aš buvau atvykusi, buvo
atvažiavę ir vietinės valdžios pareigūnai. 

Mums labai svarbu, kad Lietu vo je mes turime
savo ambasadą – Pa saulio Lietuvių Bendruomenės
atsto vybę, kuri atstovauja viso pasaulio lietuviams
ir turi galimybę kreiptis į Lietuvos valdžią visų ben-
druomenių vardu. 

Marija Danguolė Navickienė. Lietuviai juda visur

M. D. Navickienė Dainiaus Labučio nuotr.

Vilniuje viešinti Pasaulio Lietu vių Bendruomenės pirmininkė Mari-
ja Danguolė Navickienė atsako į „Drau go” korespondentės
AudronėsV.Škiudaitės klausimus.



2014 BALANDŽIO 29, ANTRADIENISDRAUGAS 7

LIETUVA IR PASAULIS
Parengė Vitalius Zaikauskas

Kuršių nerija DELFI nuotr.

Popiežius Benediktas susitiko su A. Jaceniuku

Manila (ELTA) – Prieš pat JAV pre-
zidento Barack Obama vizitą Filipi-
nuose Washingtonas ir Manila pasira-
šė naują gynybos susitarimą, kuris
leis amerikiečiams didinti savo karines
pajėgas šalyje. Dokumentą pirmadienį
Maniloje pasirašė Filipinų gynybos
ministras Voltaire Gazmin ir JAV am-
basadorius Philip Goldberg. Šis susi-

tarimas galios dešimtmetį.
Filipinai tikisi iš JAV karinės pa-

ramos. Manila nesutaria su Kinija dėl
teritorijų Pietų Kinijos jūroje.

B. Obama pirmadienį atvyko į Fi-
lipinus. Dviejų dienų viešnage jis čia
baigs savo kelionę po Aziją. JAV prezi-
dentas prieš tai lankėsi Japonijoje, Pie-
tų Korėjoje ir Malaizijoje. 

Slovjanskas (ELTA) – Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-
nizacijos (ESBO) delegacija vyksta į
Ukrainos Slovjansko miestą bandyti
susitarti dėl karinių stebėtojų, ku-
riuos sulaikė prorusiškai nusiteikę
separatistai, paleidimo.

Aštuoni stebėtojai ir penki Uk-
rainos kariai buvo sulaikyti rytiniame
Ukrainos mieste balandžio 26 d. ESBO
narė Rusija pažadėjo ,,imtis visų gali-
mų priemonių” siekiant užtikrinti ste-
bėtojų iš Vokietijos, Danijos, Lenkijos,
Švedijos ir Čekijos paleidimą.

Kijevas apkaltino separatistus eu-
ropiečių naudojimusi kaip ,,žmogiš-
kuoju skydu”.

Remiantis naujausiais praneši-

mais, prorusiški separatistai pranešė
naktį į sekmadienį (balandžio 27 d.)
Rytų Ukrainoje sulaikę tris saugumo
pajėgų narius. Vėliau Kijevas patvir-
tino, kad sulaikyti kariškiai, tačiau ne-
nurodomas tikslus jų skaičius. 

Prorusiški separatistai, kurie su-
laikė ESBO tarptautinės karinio ste-
bėjimo misijos narius, balandžio 27 d.
teigė, kad jie yra „karo belaisviai”, ir
atvedė juos į spaudos konferenciją.

Stebint ginkluotiems separatis-
tams, grupės nariai sakė, kad jų svei-
kata gera.

Sekmadienio vakarą paleistas vie-
nas iš aštuonių Rytų Ukrainoje pa-
grobtų ESBO stebėtojų – diabetu ser-
gantis švedas. 

Vatikanas (ELTA) – Popie-
žius Pranciškus tikisi, kad netru-
kus Ukrainoje įsiviešpataus taika.
Jis tai pareiškė Vatikane per su-
sitikimą su Ukrainos premjeru
Arsenijumi Jaceniuku, kuriam
padovanojo plunksnakotį.

,,Tikiuosi, kad šiuo plunks-
nakočiu bus pasirašyta taikos su-
tartis”, – sakė pontifikas, kuris
ne kartą savo pamoksluose meldėsi
už Ukrainos krizės sureguliavi-
mą.

Kaip pranešama, A. Jaceniukas
nutraukė savo vizitą Romoje dėl padė-
ties Ukrainoje. Iš pradžių buvo pla-

nuojama, kad jis dalyvaus dviejų po-
piežių – Jono Pauliaus II ir Jono XXIII
– kanonizavimo ceremonijoje. 

Į Lietuvą bendroms pratyboms atvyko JAV kariai

Briuselis (ELTA) – Europos Są-
jungos (ES) šalys pirmadienį priėmė
preliminarų nutarimą, pagal kurį dar
15 žmonių įtraukiami į Rusijai pa-
skelbtų sankcijų sąrašą dėl Maskvos
veiksmų Ukrainoje.

ES sprendimas išplėsti sankcijų
sąrašą sutapo su JAV Baltųjų rūmų pra-
nešimu, kad sankcijos įvedamos sep-
tyniems rusams bei 17 įmonių, susiju-
sių su Rusijos prezidentu Vladimiru Pu-
tinu.

JAV Rusijai taikomos baudžiamo-
sios priemonės yra kur kas agresyves-

nės nei ES, kuri priklauso nuo Rusijos
dujų.

Europos Komisija rengia griežtes-
nių ekonominių sankcijų sąrašą Rusi-
jai, tačiau Bendrijos narėms nepa-
vyksta pasiekti vieningo susitarimo
Didžiajai Britanijai, Prancūzijai, Len-
kijai, Švedijai, Danijai, Čekijai ir Bal-
tijos šalims pritariant iniciatyvai, o
grupei šalių – Italijai, Graikijai, Bul-
garijai, Vengrijai, Liuksemburgui, Aust-
rijai, Ispanijai, Portugalijai ir Maltai –
priešinantis tam. 

Vilnius (KAM.lt) – Į Lietuvą ba-
landžio 27 d. atvyko Jungtinių Ameri-
kos Valstijų kariuomenės Sausumos
pajėgų kuopa, kuri kartu su Lietuvos
kariais treniruosis vykdyti bendras
gynybines užduotis. Trys C-130 JAV
karinių oro pajėgų lėktuvai su atvy-
kusiais oro desanti-
ninkais nusileido
Lietuvos karinių
oro pajėgų Aviacijos
bazėje Šiauliuose.

Į Lietuvą atvy-
kusius JAV karius
sutiko Lietuvos Pre-
zidentė Dalia Gry-
bauskaitė, krašto
apsaugos ministras
Juozas Olekas, JAV
ambasadorė Lietu-
voje Deborah A.
McCarthy, Lietu-
vos kariuomenės vadas generolas lei-
tenantas Arvydas Pocius, JAV Sausu-
mos pajėgų Europoje vado pavaduoto-
jas generolas majoras Richard C. Lon-
go, Lietuvos sausumos pajėgų kariai.

Iš savo nuolatinės dislokacijos vie-
tos Vicenza (Italija) į Lietuvą atvykę
JAV Sausumos pajėgų Europoje 173-io-
sios oro desantininkų brigados kuopa
(maždaug 150 karių) atsigabeno ir visą
pratyboms reikalingą ginkluotę ir tech-
niką. Ji atskraidinta dviem transporto
lėktuvais C-17.

JAV kariai iš pradžių bus dislo-

kuoti Mechanizuotosios pėstininkų bri-
gados „Geležinis Vilkas” Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Vaidoto mechani-
zuotajame pėstininkų batalione Rukloje.

Nuo gegužės JAV kariai įsitrauks
į visoje Lietuvoje vyksiančias Lietuvos
kariuomenės sausumos pajėgų kovinio

rengimo pratybas.
JAV kariai taip pat dalyvaus ge-

gužės mėnesį vyksiančiose pratybose
„Juodoji strėlė”, birželį prisijungs prie
bendrų JAV ir Baltijos valstybių pra-
tybų „Kardo kirtis”, kt. bendruose mo-
kymuose.

Planuojama, kad JAV kariai Lie-
tuvoje bus dislokuoti iki šių metų pa-
baigos.

Lietuva atvykusiems JAV kariams
suteiks visą reikiamą priimančiosios
šalies paramą – apgyvendinimą, mai-
tinimą, logistinę pagalbą, kt.

Filipinai ir JAV pasirašė karinį paktą

ESBO delegacija vyksta derėtis dėl stebėtojų paleidimo

ES sankcijų sąrašą Rusijai papildys 15 žmonių

Kuršių nerijoje kilo didžiulis gaisras

Vilnius (Draugo informacija) –
Penktadienį, balandžio 25 d., prieš pie-
tus virš Klaipėdos matėsi didžiuliai
dūmų kamuoliai ir sklido aitrus de-
gėsių kvapas atneštas vėjo nuo Kuršių
nerijos. 

Dėl kol kas nežinomos priežasties
kilęs miško gaisras plito neįtikėtinai
sparčiai. Nors netrukus buvo surink-
tos didžiulės gaisrinių pajėgos – ne
vien tik Klaipėdos, tačiau ir iš aplin-
kinių rajonų, greitai paaiškėjo, jog
net ir to nepakanka, todėl buvo skubiai
kreiptasi pagalbos į Lietuvos kariuo-
menę,  Lenkijos ir Latvijos gaisrinin-
kus. Pradžioje buvo pranešama apie 30
hektarų itin degiomis kalnapušėmis
apželdinto ploto gaisrą, tačiau greitai
einanti ugnis jau apėmė keliskart di-
desnį plotą.

Gaisras buvo gesinamas ir visą
naktį iš penktadienio į šeštadienį. Tik
paryčiais gaisras pagaliau buvo su-
valdytas.

Tačiau ugniagesiai gelbėtojai ir
kariai padėtį toliau stebi, budi, opera-
tyviai gesina vis atsirandančius nau-
jus gaisro židinius. Daugybę kartų pa-

kildavo Lietuvos kariuomenės sraig-
tasparnis, kuris pylė vandenį iš vir-
šaus, vėliau prisijungė į pagalbą iš Lat-
vijos atsiųstas sraigtasparnis. Šešta-
dienį toliau gaisrą gesino apie 100
žmonių – apie 60 ugniagesių, 30 karių,
taip pat padėjo miškininkai.

Pirminiais gaisro priežasčių tyri-
mo duomenimis gaisras Kuršių neri-
joje kilo apie vidurdienį penktadienį.
Pirmiausia degti pradėjo miškas šalia
dviračių tako. Neringos savivaldybėje
buvo paskelbta ekstremali padėtis, vi-
siškai  nutrauktas elektros tiekimas.
Manonma, kad gaisrą galėjo sukelti nu-
mesta nuorūka. Išankstiniais duome-
nimis ugnis palietė apie 130 hektarų
miško.

Gali būti, kad ugniagesiams gais-
ravietėje teks budėti visą savaitę. 

Didelis gaisras Kuršių nerijoje
buvo kilęs ir 2006 metų gegužę. Tąkart
išdegė 235 hektarai Smiltynės miško.
Jį gesino per 1460 žmonių.

Kuršių nerija yra įtraukta į UNES-
CO  pasaulinio kultūros paveldo sąra-
šą.

Rusija nesutinka, kad būtų nugriautas paminklas

Varšuva (ELTA) – Rusija nesutin-
ka, kad būtų nugriautas paminklas,
gal panašus į tokį, koks stovėjo Vilniu-
je, Raudonosios armijos generolui Iva-
nui Černiachovskiui, esantis Lenkijos
miestelyje Penenžne (Varmijos Mozūrų
vaivadija).

Lenkijos institucijos gavo oficialų
Rusijos ambasados atsakymą į jų  pa -
siū lymą perkelti paminklą į Kalining-
rado srities teritoriją arba į vienus iš ka-
rių kapų.

Penenžno savivaldybė nori de-
montuoti paminklą generolui, kuriam

„tenka atsakomybė už Armijos Krajo-
vos būrių likvidavimą Vilniaus krašte”.
Suderinti tokį sprendimą su Rusija ją
įpareigoja 1994 metų sutartis dėl karių
kapų ir atmintinų vietų.

Paminklas Penenžne buvo pasta-
tytas aštuntajame dešimtmetyje netoli
tos vietos, kur 1945 metų vasarį I. Čer-
niachovskis buvo mirtinai sužeistas.
Generolas buvo palaidotas Vilniuje.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jo
palaikai buvo perkelti į vienas Maskvos
kapines, o Vilniuje stovėjęs paminklas
– į Voronežą, generolo gimtinę. 

Alfredo Pliadžio nuotr.

ScanPix nuotr.
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Balandžio 28 – gegužės 4 d.
Balandžio 28 d.

Pasaulinė susigiminiavusių miestų diena.

– 1924 m. gimė Donatas Banionis, Lie-
tuvos teatro, kino, televizijos aktorius.

– 1908 m. gimė Oskar Schindler, istorinė
Antrojo pasaulinio karo asmenybė, savo pa-
siaukojamais veiksmais išgelbėjęs apie 1 200
žydų gyvybių (mirė 1974 m.).

– 1916 m. gimė Ferruccio Elio Arturo Lam-
borghini, Italijos verslininkas (mirė 1993 m.).

– 1945 m. mirė Benito Amilcare Andrea
Mussolini, italų politikas, kuris vadovavo Na-
cionalfašistų partijai ir  buvo vienas iš pa-
grindinių figūrų, kuriant fašizmą (gimė 1883
m.).

– 1962 m. gimė Tomas Šernas, Lietuvos
muitinės pareigūnas, vienintelis likęs gyvas Me-
dininkų tragedijos liudininkas, Vilniaus evan-
gelikų reformatų parapijos klebonas, Lietuvos
evangelikų reformatų bažnyčios konsistorijos
viceprezidentas.

– 1989 m. atkurtas Vytauto Didžiojo uni-
versitetas.

Balandžio 29 d.

Tarptautinė šokio diena; Tarptautinė triukšmo
supratimo diena.

– 1813 m. patentuotas kaučiukas.

– 1856 m. Vilniuje atidarytas Senienų mu-
zie jus, dabartinio Nacionalinio muziejaus
pirmtakas.

– 1899 m. gimė Edward Kennedy „Duke“
Ellington, amerikiečių džiazo kompozitorius,
pianistas ir orkestro vadovas (mirė 1974 m.).

– 1933 m. mirė Juozas Tumas-Vaižgan-
tas, Lietuvos rašytojas, literatūros istorikas, kri-
tikas, visuo menės veikėjas, pedagogas, kuni-
gas (gimė 1869 m.).

– 1980 m. mirė Alfred Hitchcock, kino re-
žisierius ir prodiuseris (gimė 1899 m.).

– 1992 m. Lietuva tapo Tarptautinio va-
liutos fon do nare.

Balandžio 30 d.

Valpurgijos naktis; Pasaulinė gyvybės diena; Pa-
saulinė veterinarijos diena.

– 1883 m. mirė Edouard Manet, prancūzų
tapytojas, impresionizmo pradininkas (gimė
1832 m.).

– 1905m. panaikintas lietuviškos spaudos
draudimas, panaikinta dalis potvarkių, ribo-
jančių lietuvių kalbos vartojimą Lietuvoje.

– 1991 m. mirė Juozas Urbšys, nepri-
klausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras,
diploma tas, karininkas, vertėjas (gimė 1896 m.).

Gegužės 1d.

Tarptautinė darbo diena; Gegutės diena; Lietuvos
aviacijos diena; Lietuvos įstojimo į Europos Są-
jungą diena.

– 1832 m. caras Nikolajus I uždarė Vilniaus
universitetą.

– 1904 m. gimė Antoninas Leopoldas
Dvoržakas, čekų kompozitorius romantikas (g.
1841 m.).

– 2004 m.  Lietuva priimta į Europos Są-
jungą.

Gegužės 2 d.

– 1803 m. Prancūzija amerikiečiams už 15
mln. dolerių pardavė Louisiana.

– 1859 m. gimė Jerome K. Jerome, ang-
lų rašytojas, humoristas, žinomiausias savo kny-
ga ,,Trise valtyje (neskaitant šuns)“ (mirė 1927
m.).

,,Trise valtyje...” Jerome pradėjo rašyti vos

grįžęs iš medaus mėnesio. Romane jo žmoną pa-
keitė seni draugai George Wingrave (George) ir
Carl Hentschel (Haris). Tai leido jam sukurti ko-
miškas (ir nesentimentalias) situacijas, supintas
su Themsės regiono istorija. Knyga, išleista 1889
m., iš karto susilaukė pripažinimo ir yra spaus-
dinama iki šiol. Ji buvo tokia populiari, kad ki-
tais metais po išleidimo Themsėje buvo užre-
gistruota 50 procentų daugiau valčių ir ji labai
prisidėjo prie Themsės tapimo turistų traukos
centru. 

– 1860 m. gimė Teodor Herzl, sionizmo
kūrėjas ir pagrindinis ideologas.

– 1990 m. Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausioji Taryba priėmė įstatymą „Dėl asme-
nų, represuotų už pasipriešinimą okupaci-
niams režimams, teisių atstatymo”.

Gegužės 3 d.

Saulės diena; Pasaulinė spaudos laisvės diena

– 1500 m. Maskvos didysis kunigaikštis
Ivanas III paskelbė karą Lietuvai.

– 1829 m. užpatentuotas kavos malū-
nėlis.

– 1902 m. užpatentuotas plunksnakotis
(išradėjas George Parker)

– 1968 m. pirmą kartą žmogui persodinta
širdis.

– 1985 m. mirė  Stasys Raštikis, Lietuvos
kariuomenės vadas, generolas, politikas, LR
krašto apsaugos ministras (gimė 1896 m.).

Gegužės 4 d.

Šv. Florijonas, Gaisrų sergėtojo diena.

– 1494 m. Kristupas Kolumbas išsilaipi-
no Jamaikoje.

– 1626 m. olandų keliautojas Peter Minuit
atvyko į Naujosios Olandijos salą (dabar Man-
hattanas), kurią gegužės 24 d. iš vietinių indėnų
nusipirko už prekes, vertas 60 guldenų (apie
24 dolerius).

– 1715 m. Prancūzijoje pagamintas pir-
masis sudedamasis skėtis.

– 1852 m. gimė Alice Liddell, britų
mokslinin ko Henrio Lidelo dukra, pasakos
„Alisa stebuklų šalyje“ veikėjos Alisos proto-
tipė.

Charles Lutwidge Dodgson (dažniau ži-
nomas slapyvardžiu Lewis Carroll) – matema-
tikas, rašytojas, anglikonų pastorius, fotografas.

1856 m. į Christ Church koledžą atsikėlė
naujas dekanas Henry Liddell. Carroll susi-
bendravo su jų vaikais, ypač Alice). Iškylaudamas
su Liddell šeimos vaikais Carroll sugalvojo siu-
žetą, tapusį itin sėkmingos knygos pagrindu.  Ali-
sa Liddell, išklausiusi pasakojimą, priprašė jį už-
rašyti, tad galiausiai tai ir padarė. Knyga labai
išpopuliarėjo, Carroll gaudavo krūvas gerbėjų
laiškų. 1872 m. išleido antrąją knygą apie Alisą –
„Alisa Veidrodžio karalystėje“.

– 2006 m. Neringos nacionaliniame par-
ke įsiplieskė šimtmečio gaisras. Ugnis siautė-
jo 5 dienas, kol gegužės 9-ąją galiausiai buvo
užgesintas. Išdegė apie 200 ha nacionalinio
parko.

Velykų oktavą užbaigian-
čio sekmadienio, Jono
Pauliaus II pa va dinto

Gailestingumo sekmadieniu,
centre yra šlovingos prisikėlusio
Jėzaus žaizdos. Jis jas parodė
apaštalams jau pirmą kar tą
jiems apsireikšdamas pirmosios
dienos po šabo, Pri sikėlimo die-
nos vakarą. Tą vakarą nebuvo
Tomo ir kai kiti apaštalai jam
sakė, jog buvo sutikę Viešpatį, jis
jiems atsakė, kad kol nepalies tų
žaizdų, ne tikės. Po aštuonių
dienų Jėzus vėl pasirodė Paskutinės va karienės me nėje susirinku-
siems apaštalams, tarp kurių buvo ir To mas. Jis krei pėsi į jį ir pakvie-
tė paliesti jo žaizdas. Ir tą akimirką šis nuoširdus žmogus, šis žmogus,
mėgstantis pats asmeniškai viską pa tikrinti, puolęs ant kelių priešais
Jėzų, tarė: ,,Mano Viešpats ir mano Dievas” (Jn 20,28).

Jėzaus žaizdos yra papiktinimas tikėjimui, bet jos yra ir tikėjimo
tiesa. Dėl to, prisikėlusio Kristaus kūne jos neišnyko, pasiliko, nes tos
žaizdos yra nepaliaujamos Dievo meilės mums ženklas, jos reikalin-
gos, kad tikėtume į Dievą. Ne tam, kad tikėtume, jog Dievas yra, bet
kad tikėtume, jog Dievas yra meilė, gailestingumas, ištikimybė. Šv.
Pet  ras, kartodamas Izaijo žodžius, rašo krikščionims: ,,Jūs esate pagy-
dyti jo žaizdomis” (1 Pt 2,24, plg. Iz 53,5).

Šv. Jonas XXIII ir šv. Jonas Paulius II turėjo drąsos žiūrėti į Jėzaus
žaizdas, paliesti jo žaizdotas rankas ir pervertą šoną. Jie nesigėdijo
Kristaus kūno, nepasipiktino Juo, jo kryžiumi; jie nesigėdijo brolio
kūno (plg. Iz 58,7), nes kiekviename kenčiančiame žmoguje matė Jėzų.
Jie buvo drąsūs vyrai, Šventosios Dvasios įkvėpti tiesakalbiai, liudiję
Bažnyčiai ir pasauliui Dievo gerumą ir gailestingumą.

Jie buvo dvidešimtojo amžiaus kunigai, vyskupai ir popiežiai. Jei
matė šio amžiaus tragedijas, bet nepalūžo. Galingesnis juose buvo Die -
vas, stipresnis buvo tikėjimas į Jėzų Kristų, žmogaus Išganytoją ir is -
to rijos Viešpatį, stipresnis buvo Dievo gailestingumas, apie kurį bylo-
ja tos penkias žaizdos, stipresnė buvo Marijos motiniška globa.

Šiuose dviejuose vyruose, kontempliavusiuose Kristaus žaizdas ir
liudijusiuose jo gailestingumą, buvo apsigyvenusi „gyva viltis” kartu
su ,,neapsakomu šlovingiausiu džiaugsmu” (1 Pt 1,3.8). Viltį ir džiaugs-
mą Kristus dovanoja savo mokiniams ir niekas negali jų atimti. Šią
viltį ir džiaugsmą išbandė ir užgrūdino išsižadėjimai, pažemini mai,
kraštutinis artumas nusidėjėliams, pykinantis tos taurės kartumas.
Tai viltis ir džiaugsmas, kuriuos abu šventieji popiežiai gavo dovanų iš
prisikėlusio Viešpaties ir kuriuos savo ruožtu dosniai dalijo Dievo tau-
tai. Ji jiems už tai amžinai dėkinga.

Šia viltimi ir šiuo džiaugsmu alsavo pirmoji Jeruzalės krikščionių
bendruomenė, apie kurią mums kalba Apaštalų Darbų knyga (plg. 2,42-
47). Tai bendruomenė, kuri gyveno tuo, kas Evangelijoje svarbiau sia –
meile, gailestingumu, paprastumu, brolybe.

Tokį Bažnyčios vaizdą prieš save turėjo Vatikano II Susirinkimas.
Šv. Jonas XXIII ir šv. Jonas Paulius II bendradarbiavo su Šventąja
Dvasia, siekdami atkurti ir atnaujinti Bažnyčios pirmapradę fiziono-
miją, kurią per amžius formavo šventieji. Neužmirškime, kad tai šven-
tųjų dėka Bažnyčia eina pirmyn ir auga. Sušaukdamas Vatikano II Su -
sirinkimą, šv. Jonas XXIII paliudijo nepaprastą klusnumą Šventajai
Dvasiai; leidosi jos vadovaujamas būdamas Bažnyčios ga ny  tojas, buvo
,,vadovaujamas vadovas”. Tai didi jo tarnystė Baž ny čiai; jis buvo Dva -
siai klusnus popiežius.

Tarnaudamas Dievo tautai, šv. Jonas Paulius II buvo ,,šeimos po -
piežius”. Jis pats kitados yra pasakęs, kad šitaip norėtų būti minimas.
Man malonu tai pabrėžti dabar kai kartu su šeimomis einame šei-
moms skirto sinodo keliu, būdami tikri, kad jis mus iš dangaus palydi
ir palaiko.

Abu šie nauji šventieji Dievo tautos ganytojai užtaria Bažnyčią,
kad per šiuos dvejus Sinodo kelionės metus sielovadinėje tarnystėje
Dievo tautai būtų klusni Šventajai Dvasiai. Abu jie mus temoko nesi-
pik tinti dėl Kristaus žaizdų, įsigilinti į slėpinį Dievo gailestingumo,
ku ris visada viliasi, visada atleidžia, visada myli.

Vatikano radijas

Popiežius Pranciškus: ,,Nauji šventieji temoko
įsigilinti į Dievo gailestingumo slėpinį”

Popiežiaus Pranciškaus homilija, pasakyta Jono XXIII ir Jono
Pauliaus II paskelbimo šv. Mišias Vatikane
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Bus daugiau.

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

96

Nežinia, kiek Argentinos lietuvių
gyvenimą galėjo pakeisti iš-
mintingo audi toriaus mintys.

Greičiausiai niekaip. Tačiau iki pat
šių dienų argentiniečių lietu vių at-
mintyje ir veikloje yra išlikę traumuo-
jančios susiskaldymo pasekmės. Jų ne-
susilpnino nei liūdna Lietuvos valsty-
bės, iš kurios išemigravo dauguma ko-
lo nijos lietuvių, baigtis 1940-aisiais,
nei radikaliai pasikeitusi Argentinos
politika II pasaulinio karo metais. Juk
žinia, kad iš visų Pietų Amerikos vals-
tybių Argentina buvo labiausiai – pro-
nacistinė Vokietijos šalininkė. Savo vi-
daus politikoje ji keitė požiūrį į tautines
imigrantų mažumas ir jų organizacijas.
Gal kiek didesnes nuo laidas darė vo-
kiečiams. Naujos politikos esmė buvo
argentiniečių nacijos konso lidavimo
politikoje. Argentina nenorėjo būti Ba-
belio bokštu, siekė intensyviau konst-
ruoti politinę tautą, kurios sąmoningais
nariais jaustųsi skirtingų šaknų imig-
rantai. Tad ir ties šiuo lietuvių diaspo-
ros istorijos lūžiu sunku vienareikš miš-
kai pasakyti, kaip būtų vystęsis te-
nykščių lietuvių gyvenimas, jei Lietu-
va ne būtų rusų okupuota ir sunaikin-
ta. Dabar gi 1940-ieji Pietų Amerikos lie-
tuvius tartum darsyk ištrėmė iš tėvy-
nės. Tai buvo naujos epochos pradžia,
suteikusi kai kuriems diasporos inte-
ligentijos atstovams ir savotiškos mi-
sijos prasmę. Kita vertus, Pietų Ame-
rika ir apskritai emigracija išgelbėjo
diasporos lietuvius nuo tų baisybių, ku-
rios laukė jų tėvynainių gimtojoje že-
mėje.

6. Lietuviai po Pietų Kryžiumi: 
Urugvajus

Lietuvių pasaulio žemėlapyje Urug-
vajus atsirado gana staiga. XX a. pra-
džioje lietuvių spaudoje jis beveik ne-
minimas. Tiesa, labai ieškant simboli-
nių pėdų, galima pasakyti, kad keletas
lietuvių Montevidėjuje buvo atpažinti
dar prieš I pasaulinį karą, tačiau iš tie-
sų į šią šalį lietuviai atvyko kone vienu
būriu ir iš esmės apsistojo vienoje vie-
toje – prie La Platos įlankos staiga iš-
kilusių modernių Montevidėjo sker-
dyklų priemiestyje Seroje. Kai kuriuo-
se atsiminimuose minimi ir keli lietu-
viai fermeriai, jau po II pasaulinio
karo sėkmingai ūkininkavę Urugvaju-
je, tačiau tai buvo tik egzotiška išimtis
pramonės darbininkijos būriu žen-
giančios diasporos istorijoje.

Urugvajus tarp dviejų pasaulinių
karų buvo Lietuvos dydžio šalis, joje gy-
veno 2,5 milijono gyventojų. Gyvulių au-
ginimas ir mėsos bei odų eksportas,
kaip ir Argentinoje, buvo svarbiausias
valstybės pajamų šaltinis. Tačiau skir-
tingai nuo kitų Pietų Amerikos šalių čia
buvo dar didesnė britų įtaka. Kai kurie
istorikai teigia, kad Urugvajus XIX a.
pradžioje atsirado kaip Didžiosios Bri-
tanijos užsienio politikos kūdikis tuo-
metinei jūrų galybei siekiant sukurti
savo placdarmą žaliavomis garsiame
kontinente, kurį kadaise pasidalinusios
Portugalijos ir Ispanijos karalystės jau
buvo paleidusios iš savo silpstančių
rankų. Tarp imperinio dydžio ispaniš-
kosios Argentinos ir portugališkosios
Brazilijos La Platos žiotyse atsirado
maža, demokratišką santvarką išru-
tuliojusi Pietų Amerikos Šveicarija.
Taip amžininkai vadino Urugvajų dėl
išaugusio Montevidėjo bankų vaid-
mens viso kontinento ekonominiame
gyvenime.

1927–1929 m. lietuvius į Montevi-
dėjo priemiestį atviliojo skerdyklų šal-
dytuvai. Čia, kaip ir Berise, vietiniams
buvo per šalta dirbti tuose XX a. tech-
nikos stebukluose, sudariusiuose sąly-
gas Pietų Amerikos valstybėms ir vers-

lininkams pradėti masišką skerdienos
eksportą į maisto stingančias indust-
rines Vakarų Europos šalis. Šia prasme
ir Lietuvos Respublika buvo maisto
tiekėja Europos pramoninėms galy-
bėms. O kur dar karo pramonei reika-
lingos odos ir kitos natūralios žaliavos!
Tokios milžiniškos skerdyklos buvo
statomos tiesiog uostų prieigose, o šal-
dyti arba konservuoti gaminiai trum-
piausiu ir patogiausiu keliu patekdavo
į laivų triumus.

Urugvajaus lietuvių įkurtuvių pri-
siminimai nepasižymi tipiškais traumų
ir alinančio darbo vaizdais. Niekas ne-
aprašė tokių kraupių darbininkiško
gyvenimo vaizdų, tokio gyvatyno, ko-
kius aptinkame Beriso skerdyklų prie-
miesčio atveju. Tiesa, jokiais rojaus
vaisiais nebuvo penimi ir Montevidėjo
uoste išsilaipinę emigrantai. Ne vi-
siems užteko geriau apmokamų darbų
tuose pačiuose skerdyklų šaldytuvuose.
Daugeliui įsikūrimo ir ekonominės
krizės metais teko samdytis ir lauko
darbininkais, o ten sutaupyti geres-
niam gyvenimui nebuvo įmanoma.

Bet gana vientisu būriu stoję prie
darbo naujose ir moderniose skerdyk-
lose lietuviai darbininkai jau buvo pa-
jėgūs pirkti nedidukus sklypelius ir
statytis dar mažesnius namelius, kurie
anuomet galėjo priminti Šančių Kran-
tų gatveles. Ir ne koks nors moskitų vei-
simosi pelkynas buvo jiems įperka-
mas. Sera, kurioje buvo pastatyti trys
frigorikai – gyvulių skerdyklos, kurio-
je statėsi lietuvių kolo nijos nameliai,
buvo išsidėsčiusi žavingose kalvose,
nuo kurių atsivėrė Montevi dėjo užutė-
kis ir anapus jo iškylantis žavus sena-
miestis. Buitis nebuvo kaip nors sle-
gianti. Urugvajaus socialiniai kont-
rastai buvo mažesni negu Argentinoje,
juo labiau – Brazilijoje. Tad pirmųjų
naujakurių atmintis yra šviesi:

Karui pasibaigus, Urugvajun pra-
dėjo atvykti daugiau žmonių iš Lietu-
vos. 1928 metais buvo jau kelios dešim-
tys mūsiškių, ir tų pačių metų pabaigoje
Montevideo mieste buvo surengtas pir-
mas lietuvių „robaksas” (šokių vaka-
ras), į kurį atsilankė 7 moterys ir 30
vyrų. Tai buvo, galima sakyti, visi šio
miesto lietuviai...299

Dažniausiai nurodoma, kad Urug-
vajaus lietuvių iki 1931 metų susispie-
tė apie 10 000. Duomenys, kuriuos su-
rinko Lietuvos statistikos departa-
mentas, rodo ge rokai mažesnį skaičių:
1926–1930 m. tenai vyko tik 3 667 emig-

rantai (plg. lentelę p. 292). Šis neatiti-
kimas, net nutuokiant, kad didesnis
urugvajiečių lietuvių skai čius yra ge-
rokai suapvalintas, rodo, kad ši šalis
buvo traukos centras tiems išei viams,
kuriems Brazilijos ir Argentinos sąly-
gos nebuvo priimtinos. Migravimas
tarp šių Pietų Amerikos valstybių buvo
gana plačiai pagarsėjęs.

Kita vertus, tai rodo, kad pačios
Lietuvos visuomenės akiratyje Urug-
vajus buvo beveik nepažinta šalis, ją tar-
si iš naujo atrasdavo jau išsilaipinę po
Pietų Kryžiumi emigrantai. Bet Lie-
tuvos emigracinė psichozė buvo pa-
siekusi labai aukštą lygį, tad agen-
tams ir laivybos kompanijoms nebuvo
sunku nuvilioti išei vius net į visai ne-
žinomą kraštą. Lietuvos valdžiai susi-
rūpinus savo piliečių liki mu po Pietų
Kryžiumi ir įkūrus konsulatą Buenos
Airėse, Urugvajus diplomatų vaizduo-
tėje buvo it koks prielipas prie Argen-
tinos. Taip jau susiklostys, kad po kelių
dešimčių metų, kai nusileisdamos So-
vietų Sąjungos reikalavimams oku-
puotos Lietuvos diplomatus išvarys
Brazilijos ir Argentinos vyriausybės,
Mon tevidėjas taps paskutiniu egzili-
nės diplomatijos placdarmu kontinen-
te. Tačiau 1931 m., jau išsilaipinus
Urugvajuje naujųjų Seros kolonistų
būriui ir emigracijos srautui nutrūkus,
jie nebebuvo Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos akiratyje. Pietų Ameri-
kos kolonijas vizitavęs ministerijos re-
ferentas prisipažino:

Baigdamas pranešimą apie Argen-
tinos lietuvius, turiu būtinai paminėti
Uru gvajaus lietuvių koloniją, kuri pa-
vesta mūsų konsulato B. Airese globai.
Deja, lai ko stoka ir kitos aplinkybės ne-
leido man aplankyti Montevideo lietu-
vius, nors jie manęs laukė ir buvo pa-
ruošę įteikti pono Respublikos Prezi-
dento vardu parašytą 

299. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija Ameri-
koje, p. 465.

XV Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas – Urugvajus 2012 m.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjusį šeštadienį Lietuvos premjeras Algirdas
Butkevičius Vilka viš kio rajone, Ožkabalių
kaime esan čiame Tautinio atgimimo ąžuoly-

ne šalia Jono Basanavičiaus sodybos pa sodino pir-
mąjį ąžuolą naujajame ąžuolų guote, skirtame Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Iš
viso gausus būrys talkininkų, tarp kurių buvo daug
Kovo 11-osios akto signatarų, pasodino 25 ąžuoliu kus,
o iš viso jų čia bus lygiai šimtas.    

„Šios vietos reikšmė Lietuvai – didžiulė. Čia
vaikščiojo svajotojai apie tautinį atgimimą, čia Jonas
Ba sanavičius subrandino Tautos idėją. Atvykdami
čia, mes pagerbiame Ba sanavičių ir tuo pačiu –
Lietuvos idė ją. Jau mažiau nei ketveri metai lieka iki
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių, tad idė-
ja šalia kitų ąžuo lyno giraičių pasodinti ir ąžuolus
šiai svarbiai sukakčiai paminėti – labai svarbi”, –
sakė ministras pirminin kas.

Jis priminė, kad paminklo daktarui J. Basana-
vičiui Vilniuje nėra, o toks paminklas puošia cent-
rinę Vil ka viškio aikštę. Tuo metu, kai rūpintasi šio
paminklo statyba, A. Butkevi čius dirbo šiame mies-
te ir buvo atsa kingas už granito akmens paminklui
iš Ukrainos parvežimą. Premjeras pri siminė, kad ak-

Pradėtas sodinti Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio ąžuolynas

muo buvo vežamas visą mėnesį. 1989-ųjų balandį, kai
Ož kabaliuose buvo pasodintas Lietuvos tautinio at-
gimimo ąžuolynas, būsimasis premjeras dirbo Vil-
kaviškyje statybų inspektoriumi ir taip pat bu vo vie-
nas iš šios idėjos rėmėjų. 

„Labai gerai prisimenu prieš 25-erius metus čia
atvažiavusius žemai čius iš Plungės, kurie atvežė ne
bet ko kius ąžuoliukus, o išaugintus iš se niausio Lie-
tuvoje Stelmužės ąžuolo. Šiandien ąžuolai jau gero-
kai paaugę ir visus mus džiugina”, – sakė jis.

Kovo 11-osios signatarų klubo vadovė Birutė
Va lionytė priminė, kad ąžuolai į Ožkabalius atveža-
mi iš ge riausio Lietuvoje Kėdainių medelyno, jų ge-
nofondas labai geras, tad me džiai puikiai prigyja, yra
stiprūs ir gra žūs. Signatarė neabejoja, kad po šim to
metų čia bus tikra sakralinė vieta, primenanti apie
esminius mūsų tautos pastarųjų metų įvykius.

Nacionalinio atgimimo banga, sukvietusi Lie-
tuvos žmones į didžiu lius mitingus, Sąjūdžio gimimas,
Ne priklausomybės sugrąžinimo idėja prieš ketvirtį
amžiaus subrandino daug įsimintinų idėjų. Viena jų
buvo pasodinti ąžuolyną tautos patriarcho J. Basa-
navičiaus gimtinėje. 1988 metų rudenį idėja kilo in-
žinieriui Vitaliui Stepuliui, pedagogui Algimantui Ke-
 pežėnui, ekonomistui Vygandui Čap likui bei dar ke-
liems žmonėms. Tris iš eilės savaitgalius 1989-ųjų ba-
lan džio 1, 8 ir 15 dienomis čia buvo paso dintas 30 hek-

tarų ąžuolynas – apie 8,000 medelių, kuriuos sodino
apie 3,500 talkininkų. 

Daug jų susirinko čia ir dabar, pri simindami la-
bai šaltą, vėjuotą, snie go pūga pasitikusį balandį prieš
25-erius metus, kai teko klampoti per didžiulius
dumblynus, o nuo kiaurai veriančio vėjo ir šlapdri-
bos slėptis po apdangalais. Tas dienas primena so dy-
boje eksponuojama garsaus Lietu vos fotografo Zino
Kazėno fotografijų paroda. Joje – ryžtu spindintys
žmo nių veidai, didžiulis entuziazmas ir didelių per-
mainų laukimas... Iki ne priklausomybės atkūrimo
buvo likę mažiau kaip metai.

Pagal architektės Živilės Mačio nie nės projektą
buvo atkurta J. Basa navičiaus sodyba, kuri jau buvo
gero kai apgriuvusi. Vienas po kito buvo at kurti ir ūki-
niai pastatai, didelis kluonas, kur dabar vyksta įvai-
rūs ren giniai, šventės, festivaliai. Sody bo je iš pradžių
gyveno jauna šeima, vė liau iš Vilkaviškio savivaldy -
bės globos ji perėjo Marijampolės apskrities admi-
nistracijai, o nuo 2010 metų Lie tuvos tautinio atgi-
mimo ąžuolynas ir J. Basanavičiaus gimtinė yra
Lietu vos nacionalinio muziejaus padali nys, kuriam
suteiktas kultūros pa mink lo statusas.

„Tai ypatinga vieta, ir visi tai jau čiame. Lanky-
kite ąžuolus, dažnai atvažiuokite čia, pajuskite tą ypa-
tin gą ryšį, kuris yra tarp ąžuolo ir žmogaus”, – kvie-
tė nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė.

Šeštadienį pasodinti ąžuolai bu vo skirti įvairiems
įvykiams ir žmo nėms. Šaulių sąjunga naujajame guo-
 te pasodino savo organizacijos 95-me čiui skirtą ąžuo-
liuką, kitas ąžuoliu kas buvo skirtas lietuvių grožinės
li te ratūros pradininkui Kristijonui Donelaičiui, ku-
rio 300-ąsias gimimo metines šiemet minime. Dar vie-
nas ąžuoliukas pasodintas Baltijos kelio 25-mečiui,
kuris bus minimas šiemet rugpjūtį. Ąžuoliuką sodino
ir alpinis tas, pirmasis įveikęs Everestą Vladas Vit-
kauskas. Kelios iš Ukrainos atvy kusios savanorės pa-
sodino savo ąžuo liuką kruviniems Maidano įvy-
kiams Kijeve atminti.

„Atvažiavome čia, nes norime įamžinti nekaltai
Maidano aikštėje žuvusius žmones. Mes juos vadi-
name ‘dangaus šimtine’, nes žuvusiųjų buvo beveik
šimtas žmonių. Dabar jų dar daugiau, nes neišgyve-
no nemažai sunkiai sužeistųjų”, – pasakojo sava norė
Olesia Ševčiuk.

Aukščiausioje ąžuolyno vietoje yra Aukuro kal-

Pirmieji naujosios giraitės ąžuolai A. Vaškevičiaus nuotraukos

Pirmąjį ąžuolą Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio gi-
raitėje sodina premjeras A. Butkevičius.

Visus sužavėję jaunieji Vilkaviš kio šokėjai.

Basanavičynė gražiai tvarkoma, čia dirba 9 darbuotojai.



112014 BALANDŽIO 29, ANTRADIENISDRAUGAS

Regina Juškaitė-Švobienė, gy venanti Madison Heights, MI, pratę-
sė metinę „Draugo” prenumera tą ir paaukojo 50 dol. Labai ačiū, kad remia-
te lietuvišką spausdintą žodį.

John Radas, gyvenantis Livo nia, MI, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

               

Šaltą sausio 18-tą dieną netikėtai
užgeso a. a. Aldonos Bikulčienės
gy vybė. Per anksti išėjai, nepa-

sakiusi su diev... Kambaryje ant stalo
liko rašytojo Kristijono Donelaičio
biografija, paruošta 300 metų pami-
nėjimui tarp Cicero lietuvių (vėliau ją
perskaitė marti Roma).

Staigi a. a. Aldonos Bikulčienės
mirtis sukrėtė Cicero bažnyčią lan-
 kan čius lietuvius ir visus ją pažino-
jusius. Skaudžiai netektis palietė sūnų
Giedrių ir žmoną Romą bei anūkus
Aurimą ir Julytę.

Velionė Aldona gimė ir augo gra-
 žiame Lietuvos kampelyje Utenoje ir
nuo mažens pamilo gamtą. Gal jos
jaut ri prigimtis ir atvedė studijuoti lie-
tuvių kalbą ir literatūrą į Šiaulių Pe-
da goginį institutą. Baigusi institutą,
ji ilgus metus dirbo Vilniaus 23-je vi-
 durinėje mokykloje. Dabar Čikagoje
gyvenantys jos buvę mokiniai gražiai atsiliepia apie savo buvusią mokytoją.

Atvykusi į Čikagą, su vyru Algir du augino ir išleido į mokslus vienturtį sūnų
Giedrių, kuris baigė St. Xavier universitetą. Velionė Aldona brangino šeimą. Sū-
nui Giedriui susituokus ir susilaukus vaikų, velionė džiaugėsi anūkais. Sūnus
dažnai su šeima aplankydavo mamytę, kad ji ne sijaustų vieniša (vyras Algirdas
jau senokai miręs).

Su velione Aldona susipažinau buvusioje Dariaus ir Girėno lituanistinėje mo-
kykloje Jaunimo centre Čikagoje. Ji buvo darbšti, kukli, profesionali ir reikli sau
ir mokiniams bei paslaugi kolegoms mokytojams. Per dešimtmetį kartu moky-
tojaujant, suradome daug bendro, nes mums buvo svarbu ne tik mokinius išmo -
kyti lietuvių kalbos, bet ir įskiepyti meilę tėvų ir senelių žemei Lietuvai. Vėliau
eilę metų dėstėme Pedagogi niame lituanistikos institute Jauni mo centre. Čia ve-
lionė dėstė lietuvių literatūrą. 

Nors ir gyvendama toli nuo tėvy nės, velionė kiekvieną dieną interne te skai-
tydavo žinias apie Lietuvą. Ji džiaugėsi geromis naujienomis tėvynainių gyve-
nime ir pergyveno dėl ne sėkmių.

Velionė Aldona buvo labai reli gin ga. Ji kiekvieną sekmadienį dalyvau davo
šv. Mišiose Cicero Šv. Anta no bažnyčioje. Velionė Aldona ak ty viai dalyvavo Ci-
cero parapijos bendruomenės veikloje, rašė straipsnius į lietuviškus laikraščius.
Ji drąsiai reikšdavo savo mintis, ypač diskutuojant religiniais klausimais. Visada
prisimin sime velionę kaip ieškojusią tiesos ir artimo meilės tarp tautiečių.  Ve-
 lionės Aldonos Bikulčienės šviesus atminimas išliks ją mylėjusių ir pažinojusių
širdyse. Ilsėkis ramybė je svetingoje Amerikos žemėje. 

Milda Šatienė
Pedagoginio lituanistikos instituto lektorė

Netekus pedagogės 
a. a. Aldonos Bikulčienės

A † A
GYČIUI MILDAŽIUI

po sunkios ligos išėjus Amžinybėn, nuoširdžiai užjau-
 čiame JONĄ ir ROMĄ MILDAŽIUS, seserį AUŠRĄ su
šeima bei kitus gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

Dalia Augūnienė
Rožė ir Vladas Bariai

Liucija Beržinskienė
Ona Baranauskienė

Inga ir Laimis Baniotai
Birutė Čiurienė

Eglė ir Vytas Dudėnai
Silvija ir Vytas Daugirdai

Anelė Kazlauskaitė
Jūratė Miklienė

Vita ir Vidmantas Matusaičiai
Bronė ir Vytas Pauliai

Gražina ir Jonas Stankūnai
Alicija Solienė

Aldona Vilčinskaitė
Angelė Zarr

Rimgailė Zotovienė

Palm Beach, Florida

Mano mielam draugui

A † A
ADOLFUI RUIBIUI

mirus, jo žmonai dr. ALICIJAI RUIBIENEI ir jos šei-
 mai siunčiame gilią užuojautą ir liūdime kartu su
jumis.

Jarų šeima

nas, tapęs besiformuojančių tradicijų ir
atmintinų tautos datų pagerbimo vie-
ta. Iš viso ąžuoly ne dabar yra per 9,000
medelių. Čia jau peri paukščiai, auga
grybai, kren ta gilės. 13 giraičių yra skir-
tos svarbiausioms valstybės istorijos
datoms atminti. Tautos atminties gi-
raitėje ža liuoja ąžuolai išskirtinėms
tautoms asmenybėms – dr. Jonui Ba-
sana vičiui, Simonui Daukantui, Anta-
nui Poškai, Vydūnui, Lietuvos Res-
publi kos prezidentams, kitiems žy-
miems žmonėms. Vasario 16-osios Akto
signatarų giraitėje ošia ąžuoliukai šio
akto signatarams atminti.

Represijų aukų giraitė skirta lie tu-
vių tautos žmonėms, patyrusiems rep-
resijas ir genocidą, Vilkaviškiečių gi-
raitė – garbiems šio krašto žmo nėms, o
Tautos vienybės giraitės ąžuo lai vi-
siems lietuviams primena, kad stipry-
bė – vienybėje. Jaunimo gi raitė sim-
bolizuoja kartų perimamu mą valstybės
kūrimo darbuose, vals tybinės J. Basa-
navičiaus premijos laureatų giraitėje
kasmet pasodinamas ąžuoliukas šios
premijos laureatui, apdovanotam už po-
zityvią kūrybinę ir mokslinę veiklą
etninės kul tūros baruose pagerbti.

Gražiai auga ir Pasaulio lietuvių gi-
raitė, primenanti, kad apie ketvirta-
dalis mūsų tautiečių gyvena sve čiose
šalyse. Knygnešių giraitės centre yra iš
knygnešių tėviškių suvežtų akmenų au-
kuras, čia auga apie 150 ąžuoliukų, iš jų

115 – vardiniai. 1991 metų pavasarį 35
metrų skersmens žiede buvo pasodin-
tas beržynas 1988 spalio 22–23 d. Vyku-
sio Sąjūdžio stei giamojo suvažiavimo ir
Lietuvos Per sitvarkymo Sąjūdžio ini-
ciatyvinės grupės nariams pagerbti.

Mūsų protėviams atminti skirta
Baltų giraitė, vienuolika Kovo 11-osios
giraitės ąžuolų auga apie aukš čiausią
apylinkėse kalvą, į pietva ka rius nuo J.
Basanavičiaus gimtosios sodybos. Daug
vardinių ąžuolų ir Ko vo 11-osios akto
signatarų giraitėje – čia įamžinti visi
signatarai, daugelis jų patys yra paso-
dinę ąžuoliukus. Pra ėjusį savaitgalį
pirmą kartą čia apsilankė signataras,
Seimo narys Ema nuelis Zingeris, kuris
pats pa sodino ąžuolą. Anksčiau paso-
dintus ąžuoliukus apžiūrėjo signatarai
Ka zimieras Uoka, Saulius Šaltenis, Ni-
 jolė Oželytė, Algirdas Patackas, Ro lan-
 das Paulauskas bei kiti.

Po darbų buvo surengtas Vil niaus
mokytojų namų liaudies muzi kos an-
samblio „Kankleliai”, šiomis die nomis
mininčio įkūrimo 45-metį ir Vilkaviškio
vaikų ir jaunimo centro šokių studijos
„Vyželė” pasirodymas. Skambėjo J. Ba-
sanavičiaus už ra šytos dainos, jaunieji
šokėjai suža vėjo savo entuziazmu. Žmo-
nės dar neskubėjo skirstytis, ragavo dil-
gėlių sriubos, laukų žolynų arbatos,
bendravo ir džiaugėsi ypatinga šios
vie tos aura bei kasmet vis aukštyn be-
 sistiebiančiais ąžuolais.

PADĖKA
A † A

IRENA VOLDEMARAITĖ
BUKAVECKIENĖ

Mūsų mylima žmona, mama, močiutė ir teta mirė 2014 m. ba -
landžio 18 d. Palaidota balandžio 23 d. Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Gediminui Keršiui, kuris aukojo
šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir sukalbė-
jo atsisveikinimo maldas kapinėse. Taip pat dėkojame vargoni-
 nin kei Giedrei Sokienei, už jautriai sugiedotas giesmes.

Širdingai dėkojame draugams, giminėms, pažįstamiems,
bend  radarbiams ir mamos buvusiems mokiniams už dalyvavi-
mą atsisvei kinime, šv. Mišiose ir palydint į kapines, ir už pa -
reikš tas užuojautas mūsų skaudaus liūdesio valandose. Dėko ja -
me už maldas, užprašytas šv. Mišias, aukas „Vaiko Vartai į
moks lą” organizacijai ir šeimai.

Esame dėkingi laidojimo namų direktoriui Don Petkus už
rūpestingą patarnavimą.

Liūdinti šeima
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� Balandžio 29 d. 6:30 val. v. Lietuvos
Respublikos generaliniame konsulate New
Yorke, (420 5th Avenue, New York, NY
10018) vyks JAV LB New Yorko apygar-
dos organizuojamas susitikimas-diskusija
apie LR prezidento rinkimus. Apie dalyva-
vimą prašome pranešti iš anksto el. paštu
info@nylithuanian.org. 

� Gegužės 10 d. 4 val. p. p. Susivienijimo
Lietuvių Amerikoje (SLA) patalpose, 307
W. 30th Street, New York, NY 10001,
vyks metinis JAV LB New Yorko apygardos
metinis suvažiavimas. Būtume dėkingi, jei
apie dalyvavimą iš anksto praneštumėte el.
paštu info@nylithuanian.org. 

Naujas mėnesinis laikraštis
skaitantiems angliškai

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams

,,Genys” kviečia vaikus ir ieško mokytojų
Lietuviška mokykla ,,Genys” jau pradeda registruoti vaikus, norinčius mokytis
2014–15 mokslo metais. Mokyklos adresas: 2390 Bush Street, San Francisco.

Mokymosi laikas:

rugsėjis–gegužė, šeštadieniais nuo 9:30 val. r.iki 1:30 val. p. p.; 
4–5 metų vaikams kas antrą šeštadienį nuo 9:30 val. r. iki 1 val. p.p.

Amžius: nuo 4 metų. Prašome registruotis iki gegužės 30 d.

,,Genys” taip pat ieško mokytojų, norinčių dirbti mokykloje nuo 2014 metų
rudens kiekvieną arba kas antrą šeštadienį. Visais klausimais kreipkitės į Virgiliją
Tali: virgilijatali@msn.com.

Lietuvos ledo ritulininkams
– bronzos medaliai

Vilniuje, ,,Siemens” arenoje surengtame pasaulio ledo ritulio čempiona-
to I diviziono B grupės turnyre (trečiajame pagal pajėgumą) Lietuvos rinkti-
nė pelnė bronzos medalius. 

Paskutinėse turnyro rungtynėse, kuriose buvo kovojama dėl sidabro
medalių, lietuviai šeštadienį 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) nusileido kroatams. 

Kroatijos ledo ritulininkai antrajame kėlinyje du kartus pasinaudojo kie-
kybine persvara: 31-ąją min. jie išsiveržė į priekį 1:0, o 33-iąją min. įmušė dar
vieną įvartį. 34-ąją min. rezultatą sušvelnino Edgaras Rybakovas, o 44-ąją
min. po Dariaus Pliskausko įvarčio rezultatas tapo lygus 2:2. Pergalingą įvar-
tį Kroatijos rinktinei 54-ąją min. pelnė Borna Renduličius. 

Kitose rungtynėse šeštadienį Olandijos rinktinė 9:1 (3:0, 2:0, 4:1) įveikė
Rumunijos ekipą, o aukso medalius anksčiau laiko iškovojusi Lenkijos
komanda 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) nusileido Didžiosios Britanijos ledo ritulininkams. 

Lenkai per 5 rungtynes surinko 12, kroatai – 11, lietuviai ir britai – po 9,
olandai – 3, o rumunai – 1 tašką. 

Lenkijos rinktinė iškopė į I diviziono A grupę, o paskutinė likusi
Rumunijos komanda iškrito į II diviziono A grupę. 

Geriausiu Lietuvos rinktinės žaidėju išrinktas vartininkas Mantas
Armalis. 

Geriausiu turnyro vartininku paskelbtas lenkas Przemyslaw Odrobny,
gynėju – kroatas Alan Letang, o puolėju – lietuvis Dainius Zubrus, kuris tapo
rezultatyviausiu pirmenybių žaidėju. NHL klubo ,,New Jersey Devils” puolė-
jas Vilniuje įmušė du įvarčius ir atliko septynis rezultatyvius perdavimus.

ELTA info

Lietuvos ledo ritulininkams – bronzos medaliai.               Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Geriausiu turnyro puolėju paskelbtas lietuvis Dainius Zubrus (k).     
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