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Pietų Floridos lietuvius aplankė kunigas iš Detroito
GABIJA KARLONAITĖ
Gruodžio 16 dieną Pietų Floridos rytinėje pakrantėje gyvenantys lietuviai rinkosi į Emmanuel Catholic
Church bažnyčią, kur šv. Mišias lietuvių kalba aukojo iš Detroito atvykęs kunigas Gintaras Jonikas. Jį į Floridą pakvietė Palm Beach Lietuvių Bendruomenė (LB)
ir lituanistinė mokykla „Saulėtas krantas”.

Lietuvių tautinis knygynas Baltimorės Lietuvių namuose.
Lietuvos įmonės. Naujas etapas Lietuvos ir JAV ryšių istorijoje: lietuviškas vietas Amerikoje kuria ne
vien Amerikos lietuviai, o ir pati Lietuva. Žinoma,
tokių vietų mažoka. Bet gal ir gerai: daug svarbiau
išsaugoti tai, kas jau sukurta. Laimė, Baltimorėje niekam, atrodo, sunykimas dar negresia, ir tikiu, kad po
5 metų bus galima išvysti tas pačias lietuviškas vietas.

Nebijokite važiuoti į
lietuviškas vietas
Apžiūrinėjant F. Zappa statulą pasigirdo policijos
sirenos. Mačiau, kaip vietinis vyras iškeikė pareigūnus. Naktį nakvodami Baltimorės centre irgi girdėjome daug lekiančių policijos ir greitosios medicinos pagalbos mašinų, girdėjau ir pagalbos šauksmą. Baltimorė – nesaugus miestas, kurio daugybė rajonų – „getai”.
Deja, apie 1960–1970 metus vykstant „rasių
kraustymuisi”, lietuviai kartu su daugeliu baltaodžių,
paliko senuosius miestų rajonus, išsikėlė į priemiesčius. Tai pasmerkė daugelį lietuviškų vietų. Priemiesčiuose, išskyrus keletą miestų, analogiškos vietos nebuvo sukurtos. Senieji miestų rajonai tapo nesaugūs ir iki šiol daugybė priemiesčių lietuvių į juos
žiūri kreivai. Nebaltimoriškius girdėjau juokaujant, kad į Baltimorės Lietuvių klubą reiktų eiti su
ginkluota palyda.
Vis dėlto laimė – „Tikslas – Amerika” dalyviams per 16 dienų nieko neatsitiko, nors aplinkybės
vertė trauktis fotoaparatą ten, kur daugelis amerikiečių nerekomenduotų vaikščioti. Dar daugiau –
kiek kalbėjau su vietos lietuviais, daugelis „getuose”
esančių lietuviškų įstaigų nėra nukentėję nuo nusikaltėlių arba nukentėję prieš daug metų. Todėl, manau, tikrai galite nebūgštaudami jas lankyti, ypač
šviesiu paros metu.
Augustinas Žemaitis – projekto „Tikslas – Amerika” vadovas.
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unigas džiaugėsi gausiai susirinkusiais lietuviais ir linkėjo gražių ir jaukių švenčių. Pamoksle jis pasidalijo savo vaikystės ir artimųjų gyvenimo istorijomis – apie tremtį ir kitus sunkius lietuvius ištikusius išbandymus. Šiuo pamokslu jis priminė, kaip svarbu lietuviams būti kartu ne tik per šventes, bet ir sunkiomis akimirkomis.

Iš Detroito – į Floridą
Kunigas G. Jonikas su Pietų Floridos lietuviais
pradėjo bendrauti 2014 metais. Tuomet jis atvyko išklausyti lituanistinės mokyklos „Saulėtas krantas”
mokinių pirmosios išpažinties, o 2015 metais pavasarį atvyko mokiniams suteikti Pirmąją komuniją.
Šiemet, po vienerių metų pertraukos, jis trečią kartą aplankė Floridoje gyvenančius lietuvius.

Po šv. Mišių – vaišės ir pramogos
Po šv. Mišių visi rinkosi prie suneštinio tradicinių Kūčių patiekalų stalo, ant kurio puikavosi aguonų pienas, kūčiukai, naminė duona, „silkė pataluose”, įvairios mišrainės ir kiti skanumynai. Visi susirinkusieji dalijosi kalėdaičiu.
Ragaujant patiekalus vyko lituanistinės mo-

Iš Detroito į pietinę Floridą atvykęs kunigas Gintaras Jonikas
aukojo lietuviškas šv. Mišias.
Arvydo Račiūno nuotr.
kyklos „Saulėtas krantas” mokinių gamintų atvirukų aukcionas ir loterija. Mokiniai aukcionui
skirtus atvirukus pradėjo gaminti dar lapkričio
mėnesio pradžioje.
Aukciono metu buvo parduota 20 atvirukų už
332 dolerius! Šie pinigai bus skirti mokyklai, už juos
planuojama surengti mokyklos pikniką.
Palm Beach LB valdyba ir lituanistinė mokykla „Saulėtas krantas” dėkoja visiems susirinkusiems už jaukią popietę, o ypač kunigui G. Jonikui
– už skirtą laiką ir vietos lietuvių subūrimą prieš gražiausias metų šventes.
Gabija Karlonaitė – lituanistinės mokyklos „Saulėtas krantas” praktikantė.

Bostone žydėjo neužmirštuolės
GAILĖ BUDVYTYTĖ
Šiais metais Bostono lituanistinėje mokykloje turėjome progą paminėti Sausio 13-ąją, praėjus lygiai 27eriems metams po šios skaudžios, bet be galo svarbios ir reikšmingos nakties įvykių. Statėme žvakutes,
kabinome vėliavą, segėmės neužmirštuoles – simbolį,
skirtą Sausio 13-ajai (taip pat Lietuvos Nepriklausomybės kovoms, vykusioms 1918–1920 m. bei
1944–1956 m. laisvės kovoms) atminti.
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isų klasių mokiniai dalyvavo pristatymuose
apie Sausio 13-ąją, 1991-ųjų Sausio įvykius –
aiškinomės jų eigą, siejome su praeities nutikimais, taip pat kalbėjome, kuo Sausio 13-oji svarbi ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui.
Su mažaisiais spalvinome neužmirštuoles, o
su vyresniaisiais diskutavome klausimu „Kas yra
laisvė?”, mokytojos dalijosi savo patirtimi.
Pasibaigus pamokoms susirinkome salėje,
džiaugsmingai kėlėme gėles aukštyn, įsiamžinome
bendroje nuotraukoje. Vėliau, neišsigandę stiprių
vėjų, išėjome į lauką sukurti neužmirštuolių pievos,
taip prisimindami, kodėl esame laisvi.

Lauke moksleiviai sukūrė neužmirštuolių pievą, taip prisimindami, kodėl esame laisvi.

Gailė Budvytytė – Bostono lituanistinės mokyklos mokytoja-praktikantė.

Mažieji nuspalvino neužmirštuoles, simbolį, skirtą Sausio 13ajai atminti.

Jono Basanavičiaus akiniai, saugomi Baltimorės Lietuvių muziejuje.
Augustino Žemaičio nuotraukos
Daugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Baltimorėje ir nuotraukos:
http://global.truelithuania.com/lt/baltimore-maryland-497/
„Tikslas – Amerika” interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis: http://www.tikslasamerika.lt
Jeigu atsidarę žemėlapį pastebėsite, kad žinote daugiau lietuviškų vietų lankytame regione – rašykite augustinas.zemaitis@gmail.com ir
žemėlapis bus papildytas.
Įsiamžinome bendroje nuotraukoje.

Iš Bostono lituanistinės mokyklos archyvo

