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Muziejus, grąžinantis į 
socializmo laikus – 8 psl.

Kalbėkite supykęs ir jūs pasakysite geriausią kalbą, dėl kurios gailėsitės visą gyvenimą – Ambrose Bierce

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 80 dienų

Pirmiausia sveikinu Jus ir Jū sų asmenyje visą
ansamblį su gražiu Jūsų darbo įvertinimu. Tarp dvy-
li kos Lietuvos mėgėjų me no ansamblių ir jų vado-
vų „Aukso paukštė” skirta ir „Grandžiai”. Kada pa-
ukštė „atskris” į Čikagą?

Gintaras Grinkevičius: Apdo va nojimą turėtų
įteikti jubiliejinio koncerto metu. Laukiame
atvykstant LR užsienio reikalų ministro
(URM) Lino Linkevičiaus, URM Užsienio lie-
 tuvių skyriaus direktoriaus Marijaus Gudyno
(buvusio LR generalinio konsulo Čikagoje),
kitų aukštų svečių iš Lietuvos.

– 6 psl.

Nenumaldomai artėja apsisprendimo metas – už kurį būsimąjį Lietuvos prezidentą balsuosime.
Į gegužės 12 dieną vyksiančius prezidento rinkimus ir referendumą dėl pilietybės išsaugoji-
mo užsiregistravusiems JAV gyvenantiems rinkėjams jau pradėti siuntinėti balsavimo biule-

teniai. LR generalinio konsulato Los Angeles darbuotojai jau išsiuntė pirmuosius 600 vokų.
– 3 psl.

Jubiliejinio „Grandies” koncerto belaukiant
LAIMA APANAVIČIENĖ

Atrodo, kad dar taip neseniai sveikinome Lietuvių tautinių šokių
ansamb lį „Grandis” 55-mečio progą ir susi ža vėję plojome ju-
biliejinio koncerto „At verkim šokių kraičio skrynią” at likėjams.

Ir štai – naujas kvietimas. Šį kar  tą „Grandis” švenčia 60-metį ir kvie  -
čia visus, mėgstančius šokį, at vykti į jubiliejinį koncertą „Duktė vie-
 na namie liko”, kuris gegužės 4 d. 4 val. p. p. vyks Carl Sandburg
High School Performing Arts Center (13300 S. La Grange Rd., Or-
land Park, IL). Tai – ne eilinis koncertas, tad nutariau pakal binti da-
bartinius meno vado vus DaliąBilaišytę-DeMuth ir GintarąGrin-
kevičių. Man atvykus pokalbio, repeticija dar buvo nepasibaigusi,
tad  su malonumu pažiūrėjau, kaip šokėjai ruošiasi jubiliejiniam kon-
certui. Pasibaigus repeticijai susėdome  pasi kalbėti.

Jaunių ratelio šokėjai šoka „Gyvatuką”.  Gintaro Grinkevičiaus asmeninio archyvo nuotr.

Pirmieji Vakarų pakrantėje gyvenantiems rinkėjams skirti vokai jau išsiųsti. LR gen. konsulas Los Angeles Darius Gaidys (d.) su savo
padėjėjomis. Konsulato nuotr. 

Rinkėjams skirti vokai pradeda savo kelionę



„Jeigu pataisai būtų pritarta, didelė
dalis Lietuvos piliečių įgytų galimybę
būti kartu ir kitos valstybės ar net kelių
valstybių piliečiai, dviguba (daugybi-
nė) pilietybė taptų plačiai paplitusiu
reiškiniu. Ypač diskusija [būtų pra-
sminga] apie tai, ar kartu neturėtų būti
keičiama Konstitucijos 34 straipsnio pir-
moji dalis, kurioje nustatyta, kad kiek-
vienas Lietuvos pilietis, sukakęs 18 metų,

turi rinkimų teisę. Tikriausiai ne vienam rinkėjui kyla
klausimas, ar norėtume, kad mums, gyvenantiesiems
Lietuvoje, valdžią rinktų Lietuvos piliečiai, kurie ilgą
laiką gyvens užsienyje, turės kitų valstybių pilietybę,
bus davę lojalumo ir ištikimybės joms priesaikas, o su
Lietuva neturės jokių ryšių, ją mylės tik iš tolo? Ar-
gumentai, kad tokie piliečiai neateina balsuoti, kad jie
renka tik vieną Seimo narį ir pan., nelaikytini įtiki-
namais, nes jeigu Konstitucijos 12 straipsnio pataisa bus
priimta, kitų valstybių pilietybę galės turėti šimtai tūks-
tančių Lietuvos piliečių, visi jie turės balsavimo teisę
ir bet kada galės dalyvauti rinkimuose ir referendu-
muose, tad jų įtaka rinkimų ar referendumų rezulta-
tams bus (galės būti) daug didesnė negu dabar. Kitaip
tariant, jie rinks (galės rinkti) valdžią, kurios spren-
dimai turės esminę įtaką mums, gyvenantiesiems Lie-
tuvoje, bet neturės jokios įtakos jiems”.

O kas būtų, jeigu tarp užsienyje gyvenančių Lie-
tuvos piliečių būtų „prigaminta” daug mūsų nedraugų,
nors ir gyvenančių Europoje ar NATO šalyse, ir jie Lie-
tuvoje keltų ir rinktų savo kandidatus, kurie nėra pa-
lankūs Lietuvos nepriklausomybei? Gal taip ir nebūtų,
kaip galvoja referendumo oponentai, bet tokių klausi-
mų kažkodėl niekas nekelia ir įsibaiminusių nenura-
mina.

Kils kitų problemų

Yra dar vienas „bet”, kurį primena teisininkė In-
grida Danėlienė: „...Daugybinę pilietybę turinčių ir gy-
venančių užsienyje asmenų skaičiaus didėjimas galė-
tų būti vis mažesnio dalyvaujančių rinkimuose ir re-
ferendumuose piliečių procento priežastis. Kaip rodo
praktika, užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos
piliečių domėjimasis rinkimais ir referendumais Lie-
tuvoje yra gana menkas (išskyrus kiek didesnį domė-
jimąsi referendumu dėl daugybinės pilietybės). Ilgai-
niui gali vis sunkiau būti pasiekti būtiną referendu-
mams ir rinkimams įvykti dalyvaujančių rinkėjų skai-
čiaus slenkstį”. Teisininkė nori pasakyti, kad užsienyje
gyvenantys piliečiai gali trukdyti rengti rinkimus
Lietuvoje – jie sąrašuose bus įrašyti, bet nebalsuos, o
mažas dalyvaujančių rinkimuose skaičius kels daug
problemų, pvz., dėl nepakankamo balsavusiųjų skai-
čiaus rinkimai bus skelbiami neįvykę ir reikės rengti
naujus. Tai papildomos išlaidos. 

Todėl teisininkė kelia mintį, kad kai kurios vals-
tybės balsuoti leidžia tik šalyje gyvenantiems piliečiams
(pavyzdžiui, Airija ir Izraelis). Tai galima padaryti ir
Lietuvoje keičiant kitus įstatymus, bet ar tuo liks pa-
tenkinti dalyvavusieji referendume ir tikėjęsi būti
tikrais Lietuvos piliečiais? Taip pat antrosios – poka-
rio kartos išeiviai, kurie Lietuvos rinkimuose dalyvauja
nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo? Tokiu
atveju pakaktų kai kurių politikų siūlomo Lietuvio paso,
kuris būtų ir sentimentas, ir viza į gimtinę. 

Kaip sakoma – kuo giliau į mišką, tuo daugiau me-
džių.

Gal lietuvaičius, kurie siekia dvigu-
bos pilietybės ir tikisi pergalės refe-
rendume, nuvilsiu, bet noriu, kad jie
suprastų ir tuos, kurie dvigubos pi-
lietybės institucijoje įžiūri pavojų. Jie
turi savo argumentų.

Labai gražiai į referendumą kvie-
tė Estijos Lietuvių Bendruome-
nės pirmininkas, sakęs, kad dviguba

pilietybė yra raktas nuo namų. Tik gaila, kad tas
raktas nėra visiškai saugus (nors gal apskritai sau-
gių raktų nebūna; kai kas įlipa ir pro langą). Apie
emocinę referendumo pusę neseniai 15min.lt kal-
bėjo ir teisininkė Ingrida Danėlienė straipsnyje
„Referendumas dėl daugybinės pilietybės – es-
miniai konstituciniai klausimai ir atsakymai”. Ji
rašo: „Sparčiai artėja referendumas dėl daugy-
binės pilietybės, kurio metu bus sprendžiama dėl
Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo. Nors siū-
loma keisti visą Konstitucijos 12 straipsnį, esmi-
nis jo pakeitimas yra susijęs su antrąja šio straips-
nio dalimi. Joje, be esamos taisyklės, kad Lietu-
vos Respublikos pilietis kitos valstybės pilietybę
turi teisę turėti tik atskirais išimtiniais atvejais,
norima įtvirtinti kitą taisyklę, kuri sudarys prie-
laidas daugybinei pilietybei tapti plačiai papli-
tusiu reiškiniu: Lietuvos Respublikos pilietis pa-
gal kilmę neprarastų Lietuvos Respublikos pilie-
tybės, įgijęs Lietuvos Respublikos pasirinktos
europinės ir transatlantinės integracijos kriteri-
jus atitinkančios valstybės pilietybę. Nors iki re-
ferendumo liko mažiau nei mėnuo, dalykiškų
diskusijų apie tai, ką iš tikrųjų reiškia referen-
dumui teikiama Konstitucijos pataisos formu-
luotė, kokios būtų pasekmės ją priėmus referen-
dume, beveik nėra”.

Teisininkė sako, kad ji nesiekia agituoti už
vieną ar kitą konkretų pasirinkimą referendume,
bet nenori apsiriboti vien tiktai emociniais ar-
gumentais dėl referendumo įtakos Lietuvos Res-
publikos pilietybės – ar netgi lietuvybės – išsau-
gojimui. Ji atkreipia dėmesį, kad referendumui tei-
kiamoje formuluotėje siūloma, kad pilietybę iš-
saugos Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę:
„Kartais tai klaidingai aiškinama kaip galimybė
pilietybę išsaugoti tik lietuviams”.

Pilietybės įgijimas 
gimstant

Šių eilučių autorei prisimena laikai, kai
buvo kuriama Lietuvos Konstitucija ir kai buvo
diskutuojama taip pat ir dėl dvigubos (arba dau-
gybinės) pilietybės. Tuo metu aš taip pat dirbau
žurnalistinį darbą ir teko dalyvauti ne tik oficia-
liuose, bet ir neoficialiuose pokalbiuose apie pi-
lietybės reikalus. Žinoma, tai buvo laikas, kai Lie-
tuvos valstybė buvo ką tik ištrūkusi iš svetimųjų
priespaudos ir, kaip sakoma, Nepriklausomybės
kūrėjų akys dar buvo plačios iš baimės, todėl tiek
daug saugiklių (galima pavadinti netgi užkardo-
mis) buvo įdėta į galimybę šalia Lietuvos turėti dar
ir kitos šalies pilietybę. Buvo sakoma: pasinau-
dojusi dviguba pilietybe, didžioji kaimynė vėl gali
užvaldyti mus teisiniu, demokratiniu būdu. Įsi-
vaizduokit – užsienyje bus suorganizuota mūsų
kaimynei palankių Lietuvos piliečių, ir jie nulems

šalies kryptį, jau nekalbant apie mažiau svarbius da-
lykus. Šiandien apie tai rimti teisininkai, matyt, ne-
drįsta kalbėti, kad nebūtų apkaltinti tautine neap-
ykanta. Minėta teisininkė tik užsimena, kad „Toks
aiškinimas yra grindžiamas nepagrįstu Lietuvos Res-
publikos pilietybės ir lietuvių tautybės tapatinimu.
Ir pagal tarptautinę, ir pagal konstitucinę teisę pi-
lietybė suprantama kaip ypatingas asmens teisinis
ryšys su valstybe, o ne kaip tautybės sinonimas. Pa-
vyzdžiui, pagal Europos konvenciją dėl pilietybės, pi-
lietybė nėra asmens etninės kilmės rodiklis”. 

Toliau ji sako: „Konstitucijos 12 straipsnio 1 da-
lyje, kaip svarbiausias pilietybės įgijimo būdas yra
išskirtas pilietybės įgijimas gimstant. Dažniausiai pi-
lietybė įgyjama gimstant pagal ius sanguinis principą,
tai yra pagal tėvų (bent vieno iš jų) pilietybę. Taigi
pagal referendumui siūlomą formuluotę pilietybės
neprarastų tie Lietuvos Respublikos piliečiai, ne-
priklausomai nuo jų tautybės, kurie ją įgijo gimimu
dėl to, kad nors vienas iš tėvų buvo Lietuvos Res-
publikos pilietis. Būtent šie piliečiai ir yra Lietuvos
Respublikos piliečiai pagal kilmę. Neabejotina, kad
dauguma jų yra lietuviai, tačiau lygiai taip pat tai gali
būti lenkų, rusų, ukrainiečių, žydų, totorių ar bet ku-
rios kitos tautybės, etninės kilmės asmenys”. Prisi-
menu kalbas prieš beveik tris dešimtmečius – o
kiek Lietuvoje per okupacijos metus yra gimusių so-
vietinės kariuomenės karininkų (o kur dar viso-
kiausių komandiruotų NKVD-istų ar KGB-istų, Ma-
žeikių naftos gamyklos, Kėdainių chemijos gamyk-
los, Ignalinos atominės elektrinės ir kt. strateginių
objektų statytojų iš didžiosios šalies) vaikų. Nesu tei-
sininkė ir negaliu tvirtinti, kad jie visi galėtų pre-
tenduoti į Lietuvos pilietybę, jeigu gyvena ne Lietu-
voje. Bet, kita vertus, galvoju – kodėlgi ne, juk su-
teikiant pilietybę atgimusi Lietuva neapribojo gali-
mybės tapti piliečiais niekam. Ne taip, kaip buvo Lat-
vijoje ir Estijoje, kur tokie apribojimai buvo, nes ten
rusų gyveno daug didesnis procentas, ir buvo pavo-
jus, kad jie gali lemti rinkimus. (Ar ne dėl to Estijos
prezidentei šiomis dienomis lankantis pas Rusijos
prezidentą V. Putiną prieš Estijos ambasadą buvo su-
rengtas piketas šūkiu „Mes visur apginsime ru-
sus”?). Lietuvoje pilietybės negavo tik tie, kurie ne-
norėjo atsisakyti Sovietų Sąjungos ar norėjo turėti
Rusijos pilietybę. Aršiausi sovietikai iš Lietuvos iš-
vyko (būtų gerai jeigu visi), bet jų vaikų gimimo Lie-
tuvoje įrašas liks visam amžiui. Ir jie pasklido po visą
pasaulį, taip pat ir po europinės ir transatlantinės in-
tegracijos šalis, apie kurias kalbama ir referendumo
sąlygose. Vakaruose gimė dar ir kita jų karta. Likę
Rusijos patriotai ir tėvynei pašaukus ar jie negalė-
tų pareikalauti Lietuvos pilietybės? Niekur apie tai
neradau paaiškinimo. O štai kas būna, kai daugybi-
nę pilietybę turinčių atsiranda kritinė dauguma. Apie
tai kalba kitas teisininkas – Konstitucinės teisės ži-
novas Vytautas Sinkevičius, kuris, beje, dalyvavo ir
kuriant Lietuvos Respublikos Konstituciją.
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dami turėtos LR pilietybės. Galima sakyti, kad jie
savo sprendimu jau ,,balsavo” ir šiame referendume
balso nebeturi. Gyvenimo ironija.

Tuo tarpu girdime apie pilietinę pareigą daly-
vauti rinkimuose bei referendumuose ir pareikšti
savo nuomonę. Kartais girdime, kad jei nedalyvau-
ji rinkimuose, po to neturi teisės skųstis jų rezulta-
tais. Balsavimas yra džiaugsmas ir atsakomybė.
Rankose turiu ,,Michigan Catholic Conference” pa-
ruoštą informaciją, kur aptariama ,,ištikimos pi-
lietybės” sąvoka. Ten pabrėžiama, kad dalyvauti po-
litiniame gyvenime yra kiekvieno piliečio atsako-
mybė. JAV vyskupų paruoštame dokumente pri-
menama, kad katalikai gali prisidėti prie politikos
formavimo. Tai būtų daugiau negu tik savo intere-
sų žiūrėjimas ir dalyvavimas rinkimuose. Kalba eina
apie moralinius principus ir bendrą visuomenės gėrį. 

Berašant prisiminiau prieš apytikriai dešimtį
metų ,,Draugo” skiltyje savo rašytą vaizdelį. ,,Ke-
liaujant Meksikoje vienos ekskursijos palydovas
pasakojo apie Meksikos prezidentų rinkimus. Rin-
kimuose kandidatavo ir vienarankis, kuris savo
rinkimams pasirinko šūkį: ‘Balsuokite už mane. Tu-
riu tik vieną ranką ir jus mažiau apvogsiu!’ Jis rin-
kimus ir laimėjo. Ar ne panašūs anekdotai tada buvo
girdimi ir Lietuvoje? Žmonės rinkosi balsuoti už tuos,
kurie jau anksčiau buvo išrinkti ir turėjo progų ap-
sivogti. Jų galvojimas buvo gaspadoriškas – jau ap-
sivogusiems reiks mažiau ateityje vogti” (,,Draugas”,
2008.8.16). Tai tokios mintys buvo mano galvoje
tada, žiūrint į besiartinančius Lietuvos Seimo rin-

kimus. Dabar prieš akis Prezidento rin-
kimai ir referendumai. LR Seimo rin-
kimai vyks 2020.10.11.

O kokius kandidatus į Prezidento
postą turime dabar? Rinkimai vos už
poros savaičių. Už ką balsuosime?
Mano kaimiškas instinktas labai no-
rėtų žinoti, ar tarp kandidatų turėsime
vienarankių. Tuo tarpu, kas nori mano
balso, atsiliepkite. Ką galvojate apie
dvigubą pilietybę? Ką galvojate apie lie-

tuvių tautos vaidmenį Lietuvos valstybėje? Tiesiog
grubiai, bet norėčiau paklausti – kada paskutinį kar-
tą ėmėte ar davėte kyšį? Ar atiduotumėte savo ran-
ką Lietuvos gerovei?

Svarstant apie referendumo dėl dvigubos pilie-
tybės rezultatus, turiu konkretų siūlymą Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės vadovybei. Pirmiausia – pri-
imkite tautos valią. Po to pradėkite gerai apgalvotą
ir patraukliai paruoštą būdą padėti praradusiems LR
pilietybę ją atgauti. Yra  procesas, kaip tai galima at-
likti. Reikia užpildyti formas, turėti reikiamus do-
kumentus, rodančius turėtą LR pilietybę, ir stoti į
eilę, jei tokia būtų. Žinoma, tuo pačiu teks atsisakyti
ir turimos kitos valstybės pilietybės. Tiek pat svar-
bu informuoti Lietuvą paliekančius apie jų turimos
pilietybės statusą. Ji nebus prarasta ar atimta, nebent
ji būtų pakeista į kitos valstybės pilietybę.

Prisiminė praėjusį sekmadienį bažnyčioje gir-
dėta evangelija apie sūnų palaidūną. Joje yra daug
pamokančių momentų, kuriuos būtų galima pritai-
kyti esamai padėčiai. Perfrazuojant – pasiturintis tė-
vas užaugino du sūnus, vienas jų pareikalavo savo
būsimo palikimo dalies, ir tėvas jo norą išpildė. Ga-
vęs jam skirtą turtą jis išvyko į tolimus kraštus, kur
prabangiai gyveno ir lėbavo, kol baigėsi ištekliai.
Tada nutarė grįžti pas tėvą ir prašyti, kad jį pa-
samdytų eiliniu darbininku. Tėvas, pamatęs grįžtantį
sūnų, iš džiaugsmo suruošė didelę puotą. Tai, žino-
ma, nepatiko pas tėvą likusiam ir sunkiai dirbančiam
broliui. Evangelijoje nerašoma, ar išvykęs į svetimą
kraštą jis priėmė ir to krašto pilietybę. 

2019.04.11 ,,Drauge” atspausdintame
BNS pranešime teigiama, jog mažai ti-
kėtina, kad gegužę vykstančiu refe-
rendumu būtų pakeista dvigubą pilie-
tybę ribojanti Konstitucijos nuostata. Tai
rodo reprezentatyvi gyventojų ap-
klausa, kurią užsakė Politikos analizės
institutas Vilniuje.  referendume Lr
piliečių bus klausiama, ar jie sutinka leis-
ti dvigubą pilietybę asmenims, išvyku-
siems į šalis, atitinkančias euroatlantinės integraci-
jos kriterijus. Šiuo metu dviguba pilietybė, išskyrus
tam tikras išimtis, nėra leidžiama emigrantams, Lie-
tuvą palikusiems po nepriklausomybės atkūrimo ir
įgijusiems kitos šalies pilietybę.

Tai ne pirmoji ,,pranašystė”, numatanti dvigubos
pilietybės rėmėjų pralaimėjimą.  Norėdamas pa-
sitikrinti, ką apie būsimus rinkimus ir refe-

rendumą skelbia LR Vyriausioji rinkimų komisija,
apsilankiau jos internetinėje svetainėje. Ten skel-
biama, kad 2019.05.12 vyks Respublikos prezidento
penkeriems metams rinkimai. To paties mėnesio 26
d. vyks rinkimai į Europos Parlamentą. Apie būsi-
mus referendumus informaciją radau tik kitoje
vietoje. Ten skelbiama, kad privalomi referendumai
dėl Konstitucijos 12 ir 55 straipsnių pakeitimų vyks
gegužės 12 d. Tikėjausi be papildomų pastangų ras-
ti ir tų pakeitimų tekstus. Teko nusivilti ir sau pa-
galvojau, kad gal kažkam tie siūlomi pakeitimai ne-
patinka, nes buvo nustumti į šoną. Gerbiamiems
skaitytojams priminsiu, kad Konstitucijos 12 straips-
nis kalba apie dvigubos pilietybės reikalą, o straips-
nis 55 – Seimo narių skaičiaus mažinimą. Taigi, vyks
du referendumai! Apie antrąjį referendumą mažai
rašoma.

Man atrodo paradoksalu, kad dvigubos piliety-
bės atveju bus balsuojama dėl pilietybės sugrąžini-
mo tiems, kurie po Lietuvos Nepriklausomybės at-
statymo priėmė kitos šalies pilietybę, tuo atsisaky-

Dvigubos pilietybės referendume
nebus priimti siūlomi pakeitimai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rinkėjams skirti vokai
pradeda savo kelionę
Atkelta iš 1 psl.

Parengiamieji balsavimo darbai Lietuvos at-
stovybėse JAV sparčiai juda į priekį. LR gene-
ralinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius
,,Draugą” informavo apie priešrinkiminę si-
tuaciją konsulate. 

,,Mūsų konsulato darbuotojai išsiuntinėjo
per 200 anketų vyresnio amžiaus žmonėms, ku-
rie, galbūt, nesinaudoja internetu.  Tokiu būdu
norime padėti jiems užsiregistruoti balsavi-
mui artėjančiuose rinkimuose. Kai kurie iš šių
žmonių atsiunčia užpildę anketas, kiti skambi-
na telefonu. Mes paskaičiavome, kad per dieną
pas mus vidutiniškai užsiregistruoja apie 50 lie-
tuvos piliečių iš 25 JAV valstijų, kuruojamų
mūsų konsulato”, – sakė M. Bekešius.  Jis pri-
dūrė, kad nuo antradienio LR generalinio kon-
sulato darbuotojai pradės rinkėjams siuntinėti
balsavimo biuletenius. 

Primename, kad dar ne per vėlu registruotis
rinkimams ir referendumui internetu, tačiau lai-
ko liko labai nedaug – tik iki gegužės pradžios: 

Generaliniame konsulate Los Angeles iki ge-
gužės 3 d.

Generaliniame konsulate Čikagoje iki gegu-
žės 4 d.

Generaliniame konsulate New Yorke iki ge-
gužės 6 d.

Ambasadoje Washingtone (įskaitant ir rin-
kėjus, gyvenančius Meksikoje) iki gegužės 8 d. 

Tie, kurie dar nespėjote susipažinti su kan-
didatais į LR prezidentus, galite tą padaryti pus-
lapyje: www. vz.lt/ verslo-aplinka/rinkimai

,,Draugo”  inf.

Kuo arčiau rinkimai, tuo ryškesnis atotrūkis tarp pirmaujančių ir atsiliekančių kandidatų. Ilgai pirmavusį
ekonomistą Gitaną Nausėdą puse žingsnio ėmė lenkti konservatorių kandidatė Seimo narė Ingrida Ši-
monytė, nors pastarąjį mėnesį, galima sakyti, ji stovėjo vietoje. Balandžio 4–13 dienomis „Vilmorus” at-

liktos apklausos rezultatai rodo, kad už I. Šimonytę balsuotų 22,3 proc. piliečių, o už G. Nausėdą – 21,9 pro-
cento.

I. Šimonytės reitingas per pastaruosius tris mėnesius labai pamažu, bet augo. Tuo tarpu G. Nausėdos po-
puliarumas per tą patį laiką smuko. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro ,,Vilmorus” direktorius
Vladas Gaidys  sakė, kad toks I. Šimonytės pasiekimas reitingų lentelėse yra užfiksuotas pirmą kartą. 

Kovo 25–balandžio 10 dienomis naujienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų
kompanijos „Baltijos tyrimai” atliktos apklausos duomenimis lyderio pozicijų prezidentiniuose reitinguo-
se neužleido ekonomistas Gitanas Nausėda. Jį rėmė 26,2 proc. Lietuvos gyventojų. Vis dėlto pastarąjį mėne-
sį jo atotrūkis nuo kitų dviejų kandidatų šiek tiek sumažėjo. Vasario mėnesį ekonomistą palaikė 27 proc. ša-
lies piliečių. Antroje vietoje pagal gyventojų palaikymą buvo konservatorių keliama kandidatė Ingrida Ši-
monytė – už ją ketina balsuoti apie ketvirtadalį (22,5 proc.) šalies gyventojų. Per paskutinį mėnesį jos palai-
kymas padidėjo 2,5 proc. Trečias toliau liko premjeras Saulius Skvernelis. Už jį prezidento rinkimuose ba-
landžio pradžioje ketino balsuoti beveik penktadalis (18,7 proc.) suaugusių Lietuvos gyventojų. Per mėnesį
ketinančių už jį balsuoti padaugėjo 4,5 proc. 

Savo pozicijas šiek tiek sustiprino socialdemokratų kandidatas eurokomisaras Vytenis P. Andriukaitis.
Šiuo metu už jį ketina balsuoti 5,9 proc. apklaustų gyventojų. Toliau rikiavosi filosofas Arvydas Juozaitis (3,3
proc.), Seimo narys Naglis Puteikis (3,1 proc.), europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis (2,1 proc.). 1,6
proc. palaikymą turėjo iš prezidentinių varžybų jau pasitraukęs Petras Auštrevičius. Po jo – Seimo narys Min-
daugas Puidokas (1,5 proc.) ir europarlamentaras Valentinas Mazuronis (1 proc.). 

ELTA, Lrytas.lt

ĮTAMPA DIDĖJA

LRT.lt nuotr. 
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TELKINIAI

VILMA POLIUVIENĖ

Ar kada nors pagalvojote apie žo džio
galią? Ar esate tai pajutę? Ar sa kote tai,
ką galvojate ir ar dažnai pa galvojate
prieš sakydami? Kiekvie nas žodis kuria
arba griauna. Štai žodis „labas” kuria pa-
žinties, draugystės, bendradarbiavi-
mo stebuklą. „Ačiū” ir „atsiprašau”
griauna bet ko kias sienas ir net patį di-
džiausią pasipriešini mą. Žodis „noriu”
įprasmina ore skrajojančias svajones,
ku rios tampa kū nu. O štai „galiu” su tei-
 kia pasitikėjimo ir jėgų. Yra žodžių, ku-
riuos gali pasakyti tik atvėręs šir dį, ne-
bijoda mas, kad ją gali sutrypti ir su-
naikinti visa griaunantys kitų žmonių iš-
tarti žodžiai. Bet šiandien kalba ne apie
juos. Šiandien mes visi pasidžiaugsi me
kuriančių žodžių galia. 

Štai tokiais žodžiais pradėjo šven-
 tę Čikagos lituanistinės mokyklos
(ČLM) direktorė Vida Rupšienė.

Mokykla balandžio 13 d. surengė šven-
tę, kurios metu buvo apdovanoti skai-
tymo ir rašymo konkursų nuga lė tojai.
Pirmiausiai buvo paskelbti dailiojo
skaitymo konkurso „Pasau lio lie tuvių
metai”, kuris vyko Pasau lio lietuvių
centre, nugalėtojai. Jais tapo Gabija Bič-
kutė, užėmusi 2-ą vie tą 4–6 klasių gru-
pėje, ir Greta Stane vi čiūtė, laimėjusi 3-
iąją vietą 7–10 kla sių grupėje. 

Pasidžiaugus gražiais mūsų skai-
 tovų rezultatais, į sceną buvo pakvies  -
ta buvusi ilgametė mokyklos mo kytoja,
buvusi direktorės pavaduotoja Audro-
nė Sidaugienė. Ji pristatė konkurso
„Posmelis Lietuvai” nuga lė tojus. Mūsų

mokyklos mokiniai kū rė eilėraščius,
siuntė juos į Lietuvą, o nugalėtoją at-
rinko ir prizus suruošė Emilija Puke-
vičiūtė, kuri rudenį lan kėsi mūsų mo-
kykloje. Nors Emilijai labai patiko visi
penki sukurti eilė raščiai, tačiau nu-
galėtoja tapo Gabija Bičkutė su eilė-
raščiu „Kas man Lie tuva”. A. Sidau-
gienė paskaitė vaikų sukurtus eilėraš-
čius ir įteikė dova nėles iš Lietuvos.

Po to vyko mokyklos rašymo kon  -
kurso nugalėtojų apdovanojimai. Mo-
 kytojos Jolanta Žurumskienė, Ri ma
Sinkevičienė ir Simona Norgėlai tė pri-
statė nugalėtojus. Po apdovanojimų
salę džiugino Etnokultūros būr e lio pa-
sirodymas. Dėkojam nuostabia jam ir
šauniajam, šiemet įkurtam ČLM Etno -
kultūros būreliui, kurio vadovės – Ge -
nė Razumienė ir Danutė Petraitie nė. Jo
pasirodymais džiaugiamės ne tik mes,
būrelis rengia pasirodymus ir Čikagos
lietuvių bendruomenėse. Mūsų sve-
čias iš Good will Financial Insurance
Company Aurelija Gry bauskas prisi-
jungė prie padėkų ir pasveikino mūsų
šauniąsias būrelio vadoves. 

Kaip ir kiekvienais metais, visi
mūsų mokyklos mokinukai dalyvauja
skaitymo konkurse, kuris prasideda
sausio pradžioje. Kiekvieną šeštadienį
mokinukai eina į biblioteką, ren kasi
knygutes, atsiskaito už perskaitytas, o
bibliotekoje dirbančios Renata Damb-
rauskaitė ir Asta Kaz lauskienė nuo-
širdžiai jiems padeda, pataria ir suve-
da rezultatus. Tad jos ir paskelbė re-
zultatus „Žodžio šventės” metu. Dau-
giausiai knygų perskaitė ir tapo visos
mokyklos nugalėtoja 5B klasės mokinė
Samanta Lin cevičiūtė. 

Kad vaikams būtų noras kuo dau-

Žodžio šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje

CHICAGO, IL

 giau skaityti, jau antri metai Good will
Financial Insurance Com pany mūsų
uoliausiems skaitovams, kurie skai-
tymo konkurse užėmė 1 vie tą, dovanoja
dviračius. Šiais me tais jų buvo net ke-
turi! Loterijos bū du buvo ištraukti lai-
mingieji. Jais ta po Liucija Stočkutė, Sa-
manta Lince vi čiūtė, Erikas Šileika ir
Rokas Bile vičius. 

Šiais metais buvo surengtas naujas
skaitymo konkurso projektas „Skaito
visa šeima”, kurio iniciatorė – A. Kaz-
lauskienė. Ji ir paskelbė konkurso
„Skaito visa šeima” nuga lė tojus. Jais
tapo Vaida Vaškienė – pirma vieta, Vik-
torija Šileikienė – antra vieta ir Žydrū-
nas Leškauskas – trečia vieta. Nuošir-
džiausi sveikinimai nugalėtojams! Nuo-
stabu, kai skaito visa šeima! Tad belie-
ka tik ska tinti ir puoselėti šį konkursą.

Po skaitymo konkurso buvo pri-
statyti ČLM stipendininkai. Direktorė
V. Rupšienė ir Vilma Poliuvienė per-
 skaitė vardus ir pakvietė ateiti į sceną

šių metų abiturientus, kuriems skirta
2018–2019 m. stipendija. Už pa žangų
mokslą, pavyzdingą elgesį ir ak tyvią
veiklą mokykloje stipendija atiteko
Liepai Januškaitei, Gajai Ma jauskaitei
ir Laurai Nainytei. Nuošir džiausi svei-
kinimai mūsų stipendi ninkėms!

Šventei einant į pabaigą dailės
mo  kytojai Mindaugas Braslauskas ir
Ramunė Slavikienė paskelbė mokyklos
metraščio viršelio laimėtoją, ku rios
piešinys puikuosis ant 2018–2019 moks-
lo metų mokyklos metraščio vir šelio.
Nugalėtoja tapo Miglė Ačaitė. 

Ši šventė parodė, kad mokykla vi-
 sus metus įtemptai dirbo. Tad be lieka
pasidžiaugti mokinių pasiektais re-
zultatais. Nespėjom apsidairyti, o jau
mokslo metai eina į pabaigą. Mokyk-
loje vyksta registracija naujiems moks-
lo metams. 

Kviečiame įsijungti į gražią ir
draugišką Čikagos lituanistinės mo-
 kyklos šeimą.

Žodžio šventėje konkursas keitė konkursą, ant scenos lipo nugalėtojai 
Viktorijos Šileika nuotraukos

Mokytojoms visuomet malonu pasidžiaugti auklėtinių pasiekimais....

Gabių vaikų ČLM netrūksta! uoliausiems skaitovams bendrovė ,,Goodwill Financial insurance” dovanojo dviračius!...

Šventę vainikavo etnokultūros būrelio pasirodymas.



Kartu dirbti smagu!

Vietoj velykaičio
Atviras laiškas Elenai Baltrušaitienei
Gimtadienius švenčiame sykį per metus – metai po metų…
Tačiau toli gražu ne visi gali pasigirti sulaukę stebuklingo triženklio.

Velykų išvakarėse Tau stuktelėjo šimtas metukų. Oho – kokia ne-
lengva užduotis užpūsti tiek žvakučių!

Kreipiuosi į Tave vardu – kaip prisakei. Juk ,,you is you” ir, ne-
paisant to, kad Tu jau daug metų gyveni Antakalnyje, o ne Marquette
Parke, širdyje, ko gero, likai pusiau amerikietė.

Karo metais, 1942-aisiais, baigei mokslus Vytauto Didžiojo uni-
versitete Kaune – tapai odontologe. Verteisi privačia praktika Ma-
rijampolėje. Suvalkijos širdyje – ten ir mano mama, a. a. Vilhelmi-
na Kubiliūtė augo, svajojo, studijavo Dotnuvos Žemės ūkio akade-
mijoje, tik dėl okupacijos mokslų nebaigė…

Kaip mano mama su savo broliu, taip Tu su savo vyru, garsiu mu-
ziku Vladu Baltrušaičiu, bėgote iš Lietuvos.

Daugelį dešimtmečių su meile ir entuziazmu dirbai University
of  Illinois histologijos skyriaus elektroninės mikroskopijos labo-
ratorijoje.

Buvai kantri Baltrušaičio žmona ir jo dešinioji ranka. Manau,
nelengva buvo Tau gyventi su chorvedžiu ir vargonininku. Ilgos va-
landos, atplėštos nuo šeimos židinio, buvo skirtos bažnyčiai, o vėliau
– Čikagos lietuvių operai, kurią Vladas ,,pagimdė”.

Nors gerai žinau, kad ir Tu turėjai gražų balsą ir gražiai dai-
nuodavai.

Tavo motinišką ranką pajuto ir du Tavo vakai. Karilė, deja, jau
iškeliavo Anapilin – o kokių neįtikėtinų ir drąsių projektų kartu ėmė-
tės, įsigijusios sodybą netoli Baltrušaičio gimtinės Jurbarke! Gal aug-
dama Plungėje tėvų kieme turėjai darželį ir ūkininkavimo aistra ne-
užgeso net įkopus į devintą dešimtmetį?

Dabar likai beveik viena, toli nuo savųjų. Sūnus Putinas gyve-
na Tennessee valstijoje ir jūs pasišnekate telefonu. Anūkės – taip pat
JAV, vakarinėse valstijose.

Su kadaise buvusia savo nuomininke Francoise Mockūnas ne-
palaikai ryšių, nors ji, kaip ir Tu, grįžo į Lietuvą. Po Liūto mirties
Francoise pasirinko Druskininkus. Tu atsisakei Jurbarko ir grįžai
į Vilnių, Antakalnį.

Stebiuosi Tavo ištverme. Nors man sueis dar tik 65-eri, užlipti pas
Tave į viršutinį aukštą Volungės gatvėje nėra taip paprasta. O Tau,
atrodo, nesunku.

Tavo virtuvė tapo malonia mudviejų susitikimo vieta. Prie ar-
batos ir sūrio vynioti prisiminimų kamuolį būdavo labai gera. 

Noriu tikėti, kad kitais metais ir vėl pamatysiu Tavo nuostabią
šypseną ir galėsiu sugiedoti Tau ,,Ilgiausių metų!”

Apkabinu Tave –
Tavo Raimundas

Čikaga
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Balandžio 6 d. New Yorko Mairo-
nio lituanistinę mokyklą lan-
kančių vaikų šeimos suorgani-

zavo lėšų telkimo renginį – virė ce-
pelinus. Nuo pat ryto krito bulvių lu-
penos, ūžė tarkavimo mašinos, sprag-
sėjo spirgučiai, o paskui visi kartu
gardžiavosi skaniais pietumis.

Mažieji paruošiamosios ir 1 klasių
mokinukai turėjo lietuviško maisto ga-
minimo pamokėlę  – ragavo lietuviš-
ką sūrį, duoną, dešrą, bulvinius blynus,
koldūnus ir patys kartu su mokyto-
jomis mokėsi gaminti lietuviškus šal-
tibarščius! 

Pamokų pabaigoje visi kartu už-
baigė dieną skanaudami Tėvelių ga-
mintus cepelinus su mėsa ir varške.

Pietų metų surinktos lėšos – net
745 dol. – skirtos mokyklos reikmėms, o Kazickų šeimos fondas (KŠF) pažadėjo
surinktą sumą padvigubinti. Ačiū visiems už bendrą triūsą! 

Yorko Maironio lituanistinės mokyklos inf. 

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos nuotraukos

Veiklos užteko ir vaikams, ir suaugusiems.

Vilnius, 2018 m. kovas. Stefanijos Kilmanaitės nuotr.

Štai kiek cepelinų buvo prigaminta!

NEW YORK, NY
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Atkelta iš 1 psl.
Ar labai pavargote besiruošdami jubi-

liejui?
Dalia Bilaišytė-DeMuth: Pa si ruošimas

vyksta gerai. Pernai pasi ruo šimą pra-
dėjome kiek anksčiau nei paprastai.
Tik grįžę iš Lietuvos, 2 savaites pailsėję
nuvykome į Los An geles ir grįžę pra-
dėjome ruoštis jubi liejiniam koncertui. 

G. G.: Dar prieš važiuodami į Los
Angeles nusprendėme, kad kursime
naują programą. Taip ir padarėme.

Tai ką ta duktė darys viena namuose
likusi? Kokius šokius ji šoks?

G. G.: „Duktė viena namie liko”
yra kažkada Juozo Lingio sukurtas cho-
reografinis vaizdelis, kuris buvo labai po-
puliarus Lietuvo je, tačiau šiuo metu
nebešokamas. Išeivijoje jis šoktas taip
pat seniai. Tad, besiruošdami jubilieji-
niam koncertui, nuta rėme parodyti jį
visą, kaip yra su kūręs J. Lingys. Tai 16
minučių vaiz delis, susidedantis iš 3 šo-
kių. Mūsų ma nymu, įdomus ir daug kam
bus ne matytas. Pagal scenarijų tėvai iš-
važiuoja į vestuves, o duktė, likusi vie-
na namuose, susikviečia savo draugus.

Įdomu, kad solines partijas – tėvo
ir motinos, – kai šis vaizdelis „Gran -
dies” buvo šokamas prieš daugelį metų,
atliko Elenos Maurukienės ma ma su tė-
čiu – Julytė ir Vladas Žu kauskai, o šie-
met šias solines partijas šoks Elena su
savo vyru Dariumi Mauruku. 

D. B.-D.: „Grandis” šoko šį vaiz delį
prieš kokius 30 metų. Tačiau išeivijo-
je jis nebuvo šoktas visas. Kai 1992 m.
„Grandis” gastroliavo Lietu voje, tai
šoko taip pat ne visą  vaiz delį. Per tą lai-
ką daug pasikeitė šo kėjų, užaugo nau-
ja karta.

Kokiais šokiais apipynėte šį vaizdelį?
Kaip nutarėte, kokie šo kiai bus dar šokami?

D. B.-D.: Pagal šio choreogra finio
vaizdelio scenarijų, tėvams iš vy kus,
dukra prisikviečia svečių. Tad kas
mums beliko? Padėti dukrai ruoš tis
vestuvėms!) Tą ir darome. Mūsų gru-
pėje daug šokėjų – jaunų ir vyresnių –
tai į programą įtraukėme juos visus. Ti-
kime, kad žiūrovams bus smagu ma-
tyti, kaip puotoje links minsis visi šo-
kėjai.

Kiek šiuo metu „Grandyje” šokėjų? Kaip
pritraukiate naujų?

D. B.-D.: Šiuo metu turime 200 šo-
kėjų. Kartais jų padaugėja (ypač prieš
šokių šventes), kartais sumažėja. Tu-
rime šeimų, kurių tėvai lankė mūsų re-
peticijas, dabar šokti ateina vaikai,
anūkai. Tas labai džiugina. 

G. G.: Galime pasidžiaugti, kad

šiemet net skelbimo nereikėjo. Tik rai
turime daug šokėjų. Jie kažkaip mus
patys susiranda.

Šokėjai pagal amžių suskirs tyti į rate-
lius. Kiek jų yra?

D. B.-D.: Šeši. Mažiausių šokėjų
grupė suskirstyta į 3 ratelius, nes labai
jau jie vikrūs. Tai Kiškučių  (3–4 me-
tukų,  vadovės Greta Tarasevi čiū tė,
Brigita Gerulskytė, Emili De Muth).
Vaikučių (darželis ir 1 sky rius, vadovė
Audra Babich) ir Vaikų (2–5 skyriai, va-
dovės Elena Maurukienė, Vida Bra-
zaitytė Dalia DeMuth) – rateliai. 

Jaunių ratelio  (6–8 skyriai) šokė-
jams vadovauja Violeta Fabiano vich,
Daina Matusaitienė, Tadas Va ranec-
 kas, Jeff  Haris; Jaunimo rate liui (9–11
skyriai) vadovauja Indrė Bielsku tė, Vi-
talija Ivinskienė, Gintaras Grinke vičius;
Studentų ratelio (12 sk. ir universitetų
studentai) šokėjus moko Ri ma Birutie-
nė, Dalia Bilai šytė-De Muth ir Gintaras
Grinkevi čius; Su au gusių ratelio (31–50
m.) šokė jus – Elena Maurukienė, Ginta -
ras Grinkevičius, o vyriausiųjų – Ve te-
 ranų ratelio – šokėjams vadovau ja Vio-
leta Fabianovich ir Reda Pliu rienė.

Kur tiek daug šokėjų sutelpa? 
G. G.: Repetuojame kartą per sa-

vaitę – sekmadieniais – skirtingose
pa talpose Pasaulio lietuvių centre ir At-
eitininkų namuose. O kadangi mū sų
daug, tai repeticijos vyksta skir tingu
laiku. Bandome ir tarpusavyje pasi-
dalinti šokėjais: jei ruošiamas mergi-
nų šokis, su jomis repetuoja Rima ar
Dalia, aš tuo metu šoku su įvairių ra-
telių šokėjais. Didžiausią šį koordina-
cinį darbą atlieka Dalia.

D. B.-D.: Nenorime, kad, atėję į re-
peticiją, šokėjai veltui leistų laiką.
Tad šokius suskirstome taip, kad vie-
 nu metu galėtų šokti visi.

Jau baigiasi penkti metai, kai Jūs ta-
pote „Grandies” vado vais. Kuo galite pasi-
džiaugti, pra ėjus penkeriems Jūsų vadova -
vimo metams?

D.  B.-D.: Man atrodo, kad mūsų di-
džiausias darbas yra parinkti šokius tu-
rimiems šokėjams. Jei ratelio šokėjai
yra jau susišokę, tai iš jų gali daugiau
reikalauti. Tačiau būna taip, kad rate-
lis dažnai susidaro ruošian tis Šokių
šventėms. Tada negali jų mokyti su-
dėtingų šokių. O štai dauguma dabar-
tinių studentų atėjo šokti pas mus dar
būdami vaikučiais. Šiuo metu mes
džiaugiamės, kad turime tik rai stiprių
šokėjų studentų, tad galime šokti ir
techniškai sudėtin ges nius, sunkesnius
ir įdomesnius šokius. 

Vaikų ratelio šokėjai atlieka šokį „Sėjau rūtą”. Gintaro Grinkevičiaus asmeninio archyvo nuotraukos

Vaikų ratelio šokėjai šoka „Paukštininkų polką”.

Vaizdelis iš „Pjoviau šieną”.

Jubiliejinio „Grandies” koncerto belaukiant

G. G.: Kiekvieni metai yra vis ki-
tokie. Kiekvienas vadovas kažką įneša
savo. Sunkiausia būna, kai po keleto
metų repeticijų mūsų šokėjai išva-
žiuoja studijuoti į įvairius universite-
tus. Kai tu tuos vaikus išmokinai, jie
tikrai gerai šoka, ir... turi at sisveikinti
su kolektyvu, nes išvažiuo ja studijuo-
ti. Ypač mums buvo sun ku, kai tik pra-
dėjome vadovauti. Tais metais ypatin-
gai daug studentų išva žiavo studijuoti
į kitas valstijas. Tuo metu suaugusių-
jų ratelis  buvo truputį labiau susišokęs,
tad progra mos pagrindą tuo metu su-
darė jų šokami šokiai. 

Kaip parenkate repertuarą? Ar šokate
dabartinių choreografų paruoštus šokius?

Kaip Jūs suži no te apie naujai sukurtus šo-
kius?

G. G.: Turime labai gerą draugą
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
(LMTA) Klaipėdos fakulteto Šokio ka-
tedros vedėją profesorių Vidmantą Ma-
čiulskį. Jis šiuo metu yra vienas avan-
gardiškiausių šokių kūrėjų, su kū ręs
daug šokių, ir juos smagu šok ti. V.
Mačiulskis yra geras „Gran dies” drau-
gas, atvažiuoja pas mus, pa deda. Dar
viena mūsų gera draugė ir padėjėja –
Laimutė Poškaitė-Kisie lienė, daug nau-
jų lietuviškų tautinių šokių sukūrusi
choreografė ir pedagogė. Palaikome  ry-
šius ir su buvusiu ,,Lietuvos” an-
samblio šokėju, šaunu choreografu
Edmundu Žička, kurio 2 šokius šoksi-
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Saldi Vienos fantazija
Įspūdžiai iš American Ballet Theatre

,,Whipped Cream” 

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Jeigu kada nors svajojote likti vie-
nas saldumynų parduotuvėje ir
ragauti ko tiktai širdis geidžia, ži-

nokite, kad jūsų svajonė jau seniai
,,pagrobta”. Ir ,,pagrobė” ją ne kas ki-
tas, o garsus kompozitorius romantikas
Richard Strauss. Žinomas savo muzika
orkestrams bei operai Strauss taip pat
buvo garsus dirigentas ir teatro vado-
vas. Baletą-fantaziją ,,Whipped Cream”
(,,Schlagobers”) jis sukūrė (Strauss
yra ir libreto autorius) 1921–1922 metais
– tuo laikotarpiu, kai kartu su Franz
Schalk vadovavo Vienos operai. Cho-
reografu buvo pasamdytas Heinrich
Kröller iš Berlyno, ir štai 1924 m. ge-
gužės 9 d. šis žaismingas kūrinys iš-
vydo dienos šviesą Vienna State Ope-
ra scenoje. 

Prisipažinsiu, balandžio 13-tosios
vakarą eidamas į Auditorium teatrą pa-
sižiūrėti American Ballet Theatre spek-
taklio ,,Whipped Cream” net neįsi-
vaizdavau, kas manęs laukia. Roman-
tinė istorija? Pasaka? Tačiau kažkada
Strauss sukurta ir dabar choreografo
Alexei Ratmansky gyvenimui prikelta
istorija pasirodė turinti daug daugiau
spalvų.

Berniukas su draugais švenčia
savo Pirmąją komuniją. Geresnės vie-
tos nei konditerijos parduotuvė tam
turbūt nėra. Ypač tokiam smaližiui,
kaip mūsų herojus. Berniukas ypač
mėgsta plaktą grietinėlę – prisivalgo jos
tiek, kad suserga ir yra išvežamas į li-
goninę. Vaikams išvykus, parduotuvė
atgyja. Marcipanai, meduoliukai tre-
niruojasi karinėse pratybose. Princas
Kava užkariauja Princesės Arbatos
širdį – savo pusėn palenkti jos nepa-
vyksta nei Princui Kakavai, nei Donui
Cukrui… Plakdamas grietinėlę pasi-
rodo Konditeris (su milžiniška papier-
mâché galva – nuostabus dailininko
Mark Ryden darbas), ir Berniukas nu-
grimsta į savo svajonių pasaulį, ku-
riame viskas – iš plaktos grietinėlės… 

Iš Sankt Peterburgo kilusio Rat-
mansky choreografija tokia jaunat-
viškai žaisminga ir preciziška, kad
neįmanoma ištarti – ,,nepatiko” ar
,,šiaip sau”. Nežabotos fantazijos pop
siurrealizmo krikštatėvio Ryden de-
koracijos (skirtingų scenovaizdžių
buvo bene šeši) ir kostiumai – fantas-
tiški. Šiek tiek saldoką Strauss kūrinį
meistriškai atliko Chicago Philhar-
monic muzikantai ir New Yorko trupės
šokėjai.                           Nukelta į 11 psl.

me ir jubiliejinėje programoje.  

Gintarai, o pats esate kokį šokį sukū-
ręs?

G. G.: Ne, aš nesu šokių kūrėjas.
Daugiau rašau scenarijus. Kartais no-
risi kažką sukurti, tačiau gal dar ne-
atėjo tas laikas.  

D. B.-D.: Gintaras turi viziją, ku rią
mes įgyvendiname. Bet mes turi me
savo gretose ir daugiau kūrybin gų
žmonių. Štai choreografė Vitalija Ivins-
kienė sukūrė šokį vaikučiams ir su-
augusiųjų ratelio moterims, kuriuos
šoksime koncerto metu. 

Miela Dalia, kiek metų Jūs atidavėte
„Grandžiai”?

D. B.-D.: Su grandiečiais jau dirbu
30 metų. Prieš tai, būdama gimnazistė
ir universiteto studentė, 5 metus pati
bu vau šokėja. Tautiniai šokiai man pa-
tiko nuo mažens. Patirtį įgijau mo ky-
tojaudama K. Donelaičio lituanis tinėje
mokykloje, tai buvo gera proga iš-
 mokti. Patirties sėmiausi  ir iš kitų mo-
 ky tojų Dainavos mokytojų kursuo se, iš
savo pirmos vadovės Irenos Smie liaus-
kienės, žinomos šokių  mo ky tojos Ge-
novaitės Dumčiūtės-Breich manienės ir
daugelio kitų. 

Ruošiantis Šiaurės Amerikos tau-
 tinių šokių šventėms lankydavo me pa-
siruošimo šventei kursus, kur mus, jau-
nus vadovus, mokė Liudas Sagys ir kiti
to meto žinomi vadovai. 

Gintarai, o kada prasidėjo Jūsų pažintis
su „Grandimi”?

G. G.: 1994 m. „Grandis” da lyvavo
dainų šventėje Lietuvoje. Ma no vado-
vaujamas vaikų šokių ansamblis
„Kauškutis” gavo užduotį – pagloboti
grandiečius. Tad pirmoji pažintis įvy-
ko Lietuvoje. Tais pačiais metais at-
vykau į JAV, ir Irena Smieliaus kie nė
pakvietė atvažiuoti į „Grandies” re-
peticiją. Po to paprašė pravesti kursus
ansamblio vadovams („Aš irgi iš Gin-
taro mokiausi”, – įsiterpė Dalia). Kai
ansambliui vadovavimą perėmė Vio-
leta Smieliauskaitė-Fabionovich, aš
pradėjau dirbti su jauniais, vėliau su
studentais. Taip ir dirbu iki šiolei.

Ar „Grandis” dažnai koncertuoja?
D. B.-D.: Kasmet suruošiame metinį

„Grandies” koncertą. Taip pat važiuo-
jame koncertuoti , jei, žinoma, kas kvie-
čia. 2015 m. važiavome į Kanadą, kur
vyko jubiliejinis „Gintaro” ansamb lio
koncertas, praėjusių metų rudenį kon-
certavome Los Angeles Lietuvių die-
nose. Ten esame koncertavę ne kartą.
Nepraleidžiame Šiaurės Ame rikos tau-
tinių šokių švenčių, važiuojame į Lie-
tuvoje vykstančias dainų šventes. Mus
kviečia koncertuoti Va sario 16-osios
ar kitomis progomis, šiemet mūsų ma-
žieji dalyvavo vaikų šokių festivalyje,
kurį suruošė tautinių šokių grupės
,,Suktinis” ir „Lie tu vos vyčiai”.

G. G.: Clevelando „Švytu rio”  va -
dovė Aušrinė Širvinskienė kas 3–4 me-
tus organizuoja festivalius ,,Ju ven -
tus”. Jų jau buvo trys ir juose mes taip
pat dalyvavome. Kai yra labai daug šo-
kėjų, sudėtinga kur nors važiuo ti, nes
tokiam būriui šokėjų reika lingos tam
tikros sąlygos, ant mažos scenos ne-
pašoksi. 

Kaip Dalia sakė, kasmet paruo-
šiame naują programą, kurioje šokami
nauji šokiai. Paprastai repetuoti pra de-
dame rugsėjo mėnesį. Būna taip, kad
kokį spalio mėnesį sugalvoja kas nors
pakviesti mus koncertuoti, o mes nau-
jos programos dar neišmokę, neturime
ką rodyti. Tad su Dalia jau galvojame,
kad gal reikėtų paruošti keletą šokių

nedidelei grupei, kuri, reikalui esant,
galėtų važiuoti pašokti. Tačiau nesinori
ir kitų šokėjų skriausti. Tad būna visai:
kartais atsisa kome, kartais vis tik va-
žiuojame. 

– Ar turite kokių rėmėjų? Kas Jums pa-
deda išsilaikyti finansiš kai?

G. G.: Ko mes neturime, tai rė-
 mėjų. Praktiškai viską apsimoka pa tys
šokėjai. 

D. B.-D.: Kai kas penki metai tu ri-
me didesnį renginį, tai jis tampa mūsų
lėšų rinkimo vajumi. Leidžia me leidi-
nį, kuriame spausdiname įvai rių or-
ganizacijų ar pavienių as menų rekla-
mas ir sveikinimus.

G. G.: Šiemet, rengiant šį jubilie jinį
koncertą, mus parėmė Vydūno jau-
 nimo fondas, laikraštis „Geras žodis”,
Violletos ir Charlie Walsh šei ma. Mes
jiems esame be galo dėkingi. 

Tačiau be jubiliejinio koncerto
mes turime ir daugiau rūpesčių, ku-
riems išspręsti reikalinga rėmėjų pa-
galba. Tai – tautiniai kostiumai šo kė-
jams. „Grandis” skiriasi iš visų ki tų iš-
eivijos ansamblių tuo, kad išeivijoje tik-
rai turime pačius gražiausius tautinius
kostiumus. Juos kolekcio nuoja, renka,
tvarko ir prižiūri Vio leta Fabionovich.
Mes su Dalia jai už tai esame labai dė-
kingi – tas rūpestis nukrito nuo mūsų
pečių. Aprengti 200 šokėjų – nemažas
iššūkis. Va čia mums tikrai reikės ieš-
koti rėmėjų. 

D. B.-D.: Anksčiau tautinius dra bu-
žius šokėjai įsigydavo patys, tačiau
dabar audėjos, kurios audė Ameriko je,
jau yra iškeliavusios Anapilin, o kitų
mes nerandame. Tad Amerikoje išsi-
austi audinių tautiniams darbužiams
nėra galimybės. Kai su Violeta lankė-
mės Lietuvoje buvome susitikusios su
daugeliu audėjų. Abi daug iš mokome,
sužinojome Lietuvos nacio na liniame
kultūros centre, kur ne kar tą lankėmės,
turėjome daug po kal bių šia tema. Tad
ieškom toliau. 

O šių dienų šokėjai ar noriai lanko re-
peticijas?

G. G.: Jie tikrai ateina savo noru.
Mano suaugusiųjų ratelio šokėjai pra-
šo, kad per savaitę būtų ne viena repe -
ticija. Stu dentai taip pat labai gerano-
riškai nu siteikę, labai stengiasi. Esame
labai patenkinti savais šokėjais.

D. B.-D.: Jaunesniems šokėjams re-
peticijas lankyti kartais trukdo sportas,
kuris šiomis dienomis pasidarė labai
svarbus. Anksčiau taip nebūdavo. Pa-
grindinis užsiėmimas būdavo tauti-
niai šokiai. Tačiau  bandome viską su-
derinti. 

Kodėl jubiliejiniam koncertui pasirin-
kote Carl Sandburg High School Performing
Arts Center?

G. G.: Mums labai patiko ten vykęs
Vasario 16-osios koncertas 2018 me-
tais. Puiki salė, gera scena, geras ap-
švietimas, nuostabios techninės ga li-
mybės. Galvojome ir apie Lemon to
mokyklos salę, kur telpa daugiau žiū-
rovų, tačiau ją labai sunku išsinuo moti,
ten visą laiką vyksta renginiai.

D. B.-D.: Kitas dalykas toje mo kyk-
loje dirba Linda Veleckytė, kuri va do-
vauja mokyklos orkestrui, tad kartais
yra lengviau, kai yra ryšinin kai. 

Ačiū už pasikalbėjimą. 
Dar kartą sveikiname su gražia „Gran -

dies” sukaktimi. Linkiu gero pasi ruošimo ir
iki malonaus susitikimo koncerte gegužės
4 dieną.

Saldainių šokis. Gene Schlavone nuotraukos

Laimingas sugrįžimas pas fantazijos draugus. Scena iš ii veiksmo.

išdykėliai Brendis, Šampanas ir Degtinė.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Tarp daugybės įdomių ir vertų dėmesio muziejų
Lenkijos sostinėje Varšuvoje yra vienas, kurį itin
mėgsta užsienio turistai. Tai muziejus, pa sakojantis
apie socialistinės Lenkijos laikus – 1952–1989 metus,
kurie, atrodo, buvo dar gana neseniai, bet gyve nimas
per tą laiką taip pasikeitė, jog daugeliui, ypač jau-
nesniajai kartai net sunku patikėti, kad jų tėvai gy veno
tokiomis sąlygomis.    

„Gyvenimo Lenkijos Liaudies Res publikoje”
muziejus (lenk. Muzeum Życia w PRL (Pols-
ka Republika Ludowa) – tai vieta, kurio je ga-

lima grįžti trumpam į praeitį ir pamatyti, kaip atro-
dė gyvenimas Lenkijoje prieš 30–70 metų. Lenkijos
Liaudies Respublikos gyvavimo lai ko tarpis tai labai
prieštaringai vertinamas Lenkijos istorijos tarpsnis,
pil nas paradoksų – iš vienos pusės, Lenkijos gyven-
tojus džiugino gana greitai po Antrojo pasaulinio karo
atstatomi miestai, iš kitos pusės, žmo nes kiekviena-
me žingsnyje užliedavo intensyvi partijos propa-
ganda bei nuolatinis saugumo tarnybų per sekiojimas. 

Šiame muziejuje nuolat gausu tu ristų, ypač iš Va-
karų Europos, Skan dinavijos šalių, taip pat Jungti-
nių Amerikos Valstijų, Kanados, Japoni jos. Muzie-
jaus kūrėjai teigia, jog jų tikslas nėra chronologiškai
atkurti to meto įvykius – norima parodyti, koks gy-
venimas buvo socializmą kūrusioje šalyje, kaip tada
gyveno žmonės. Būtent čia, vaikščiojant po muziejų,
gali akivaizdžiai įsitikinti, kaip vos per kelis de-
šimtmečius tas gyvenimas pasikeitė.

Muziejų sumanė įkurti Varšuvos gyventojų Ra-
falo ir Martos Patlų šeima, kuri turėjo savo turizmo
firmą „Adventure Warsaw”. Abu jie buvo gi dai po
Varšuvą, turistus vežiojo se nu automobiliu ir pasa-
kojo apie mies to praeitį. Muziejaus kūrėjai pastebėjo,
kad turistus labai domina ne tik šimtmečius nutolusi
istorija, Lenki jos sostinės architektūra, bet ir neto-
 lima praeitis, kai ši šalis po Antrojo pasaulinio
karo kūrė socializmą ir gyveno tarsi kreivų veidro-
džių karalystėje.

Suradę patalpas, muziejaus kūrėjai ten pradėjo
eksponuoti keletą so vietmečio laiko buities daiktų,
baldų, suvenyrų. Netrukus kilo idėja ekspo ziciją iš-
plėsti, rasti daugiau to meto ženklų ir juos parody-
ti visiems besi domintiems. Tad 2014 metais muzie-
 jus buvo oficialiai atidarytas ir tuo met 100 kvadra-
tinių metrų patalpoje eksponuota tai, kas pristatė gy-
venimo socialistinėje Lenkijoje ypatumus. 

Muziejus buvo gausiai lankomas, bet dėl mažų
patalpų negalėjo pristatyti išsamesnės ekspozicijos,
tad praėjusių metų pabaigoje senojoje vie toje užsi-
darė ir šiemet pradėjo veikti beveik triskart dides-
nėse pa tal pose pačiame Varšuvos senamies tyje,
Konstitucijos aikštėje.

Atnaujintame muziejuje yra daugybė įdomių
eksponatų, pasakojan čių apie tą laikotarpį ir kas-
dieninę žmonių buitį. Fotografijos iliustruoja tuščias
parduotuvių lentynas ir di džiules eiles prie tų par-
duotuvių, kai prekių būdavo atvežama ir jos greitai
išgraibstomos. Čia ir daugybė to me to buities daik-
tų, pradedant juostiniais magnetofonais ar skalbimo
prie monėmis ir baigiant skalbimo mašinomis, dul-
kių siurbliais ar vaikiš kais vežimėliais.

Užsienio svečių dėmesį itin trau kia gazuoto van-

Varšuvos komunizmo muziejus sugrąžina praeitį

dens automatas su prie jo grandine pritvirtinta stik-
line- tokie automatai stovėjo ir Lietuvos miestuose. Čia
taip pat įdomiai atkurta ir to meto kavinė su pustuščiu
ba ru – joje galima išgerti kavos ar pie no. Šalia atkurtas
ir socialistinio vai kų darželio modelis – viena klasė
su to meto vaikiškais žaislais, visa ap linka. 

Yra keletas daiktų, kurie itin gerai iliustruoja so-
cialistinę Lenki jos tikrovę – tai garsusis automobilis
„Mažasis Fiat”, taip pat skalbyklė „Frania” ar kiti.
Daugeliui tuo metu gyvenusių lenkų įsigyti tokių daik-
tų buvo didžiausia jų svajonė, kaip ir gauti butą – vie-
nas toks butas su pil nu jo apstatymu yra atkurtas šia-
me muziejuje. Tokie butai buvo statomi iš prastų me-
džiagų, labai greitai, bet juos gavę žmonės turėdavo
dėkoti partijai ir vyriausybei, kurie jais rū pinasi ir
sudaro sąlygas sėkmingai kurti komunistinį rytojų.

Muziejaus kūrėjai sako, kad žmo nes visais lai-
kais domina buitis, tai, kaip buvo gyvenama praei-
tyje, tad natūralu, kad ir socialistinis Lenki jos lai-
kotarpis kelia susidomėjimą. Eksponatus muziejui
jie rinko maždaug pusę metų, dalį jų nusipirko, ki-
 tus gavo dovanų. Telefono būdelę jie nusipirko ne-
tolimame kaime, senų banknotų rado atsitiktinai vie-
name pastate.

Čia atkurta ir tuometės valgyklos lentyna, ku-
rioje – sultinys su makaronais, 100 gramų vištienos
bei pyragėliai su mėsa. Šalia – ir limona das, to
meto svarstyklės bei kiti daiktai, iliustruojantys so-
cialistinę tikro vę. Tarp jų – tuomečio milicininko uni-
forma, sportinis kampelis su įranga, biuro daiktai.

Dalis eksponatų pasakoja ir apie karinės padėties
Lenkijoje įvedimą 1981 metų gruodį, kai jėga siekta
nu malšinti opoziciją ir streikuojančius darbinin-
kus. Ta padėtis tęsėsi iki 1983 metų vasaros ir suda-
rė sąlygas atsirasti „Solidarumo” judėjimui. Čia yra
ir garsioji nuotrauka, vaizduojanti tankus Varšuvos
gatvėje šalia kino teatro „Maskva”, kuriame tuo
metu buvo rodomas garsusis ame rikiečių režisieriaus

Francis Ford Coppola filmas „Šių dienų apokalipsė”.        
Stenduose – ir pasakojimas apie „Solidarumo”

susikūrimą bei politi nės padėties atšilimą, apie
permai nas, kurios iš esmės pakeitė Lenkiją, kaip ir
kitas buvusias socialistinio bloko šalis. Šiandien
vaikščiojant po muziejų ir apžiūrint jo eksponatus,
jau net sunku patikėti, kad buvo toks gyvenimas, to-
kios jo sąlygos – taip viskas pasikeitė per tuos tris de-
šimtmečius. 

Nuotrauka, primenanti karinės padėties įvedimą Lenkijo-
je 1981 metais. 

Namų apyvokos daiktai šiandien kelia šypseną.

Tokius gazuoto vandens automatus gatvėse prisimena ir
lietuviai.

Muziejuje – daug įdomių eksponatų iš socializmo epochos. Toks butas buvo daugelio svajonė. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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RASA SĖJONAITĖ

Andriau, kaip kilo mintis kur ti filmą
apie mažai kam žinomą pirmąjį neoficialų
Lietuvos specialųjį būrį? 

Šio būrio istorija man į rankas pa-
teko, berods, 2015 m., kai draugas man
parodė „Kario” žurnalo straips nį.
„Specukų” istorija, turinti visus ing-
redientus, kurių reikia įdomiam ir
geram filmui, mane iš karto įtrau kė.
Be abejo, žinojau, kad jeigu vyrai ne-
norės, kad ši jų praeitis būtų pa pa sa-
kota, nebus ir filmo. Mano džiaugs mui
– pavyko. Tad netrukus susiti kau su
majoru Pranu Kastecku. Taip viskas ir
prasidėjo.

Kokie Tavo, kūrėjo, įspūdžiai apie
tuos vyrus, kurie būdami aštuoniolikmečiai,
jau tada buvo pasiryžę aukoti gyvybę dėl Lie-
 tu vos laisvės?

Pirmiausia, jie negalvojo apie gy-
vybės aukojimą, jiems tai buvo jau-
nystės nuotykis, kurio didelę dalį su-
daro ir linksmi dalykai – draugai, su
kuriais sportavo, varymas pas mer gi-
nas ir laisvalaikio leidimas panašiai
kaip šiandien leidžia daugelis jaunų
žmonių. Be to, kaip jie sakė, tuo metu
pasąmonėje nelabai ir su vokė, kad
yra, sakykim, ruošiami mir  čiai ar kad
patys pasirengę žūti. Tai buvo viena iš
priežasčių, kodėl kariuomenė juos pa-
kvietė tiesiai po mokyklos. Toks am-
žius karinei pa rengčiai, – kol jauni vy-
rai yra vedami adrenalino, o ne racio-
nalaus proto – yra geriausias. Kaip
sakė vienas ma no herojų, aštuonioli-

kos, devynioli kos metų jaunuolis yra
geriausias ka rys, nes jis daug negal-
voja ir besąlygiškai vykdo įsakymus.
Be to, tokių žo džių kaip, pavyzdžiui,
depresija tais laikais nebuvo, nes rū-
pėjo kiti dalykai. 

Ne paslaptis, kad kai kurie šio
būrio vyrai, beje, adrenalino toliau
ieškojo nusikalstamoje veikloje.

Tavo dokumentiniame filme įdomi re-
žisūrinė stilistika, archy vi niai kadrai pa-
pildomi kompiuterinių žaidimų animacija.
Kodėl būtent tokia buvo pasirinkta vizu a-
 lizacijos forma? 

Istoriją pasakoju jungdamas ar-
 chy vinius kadrus ir 16 bitų grafikos
vaizdus, kuriuos inspiravo devintojo
dešimtmečio kompiuteriniai žaidimai.
Animacijos žanru filme daugiausia
vaizduojami tikri įvykiai, tačiau jie
skamba taip neįtikėtinai, kad sunku
patikėti, jog tai vyko iš tikrųjų. Atsi-
gręžiant į 90-uosius, galime prisimin-
ti, kad kompiuteriniai žaidimai buvo
kuriami principu beat them all – pa-
grindinį personažą valdantis žaidėjas
turėdavo nukauti vi sus jo kelyje pasi-
taikančius blogie čius. Panašiai darė ir
„Franco žvėry no” vyrai, kuriems au-
gant amerikie tiški veiksmo filmai
darė didelės įta kos ir iš esmės pastū-
mėjo ieškoti ka ro ir pavojų. Tad spren-
dimas į filmą įtraukti animaciją labai
pasiteisino.

„Spec. Žvėryne” animacijos pasi-
 rinkimas padėjo sukurti tam tikrą
1990-ųjų legendą apie nepaprastai stip-
 rius, milžiniškos fizinės galios jau-

Lietuviškų dokumentinių
filmų festivalis

Balandžio 24 d., trečiadienį, 7 val. v. – ATIDARYMAS
Chopin Theatre (1543 W. Division St., Chicago, IL 60642)

A. Stonys, ,,Moteris ir ledynas” – dalyvaus režisierius

Balandžio 25 d., ketvirtadienį, 7:30 val. v.
E. Belickas, ,,Tumo kodeksas” – dalyvaus režisierius

Ateitininkų namai (1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439)

Balandžio 26 d., penktadienį, 7:30 val. v.
A. Lekavičius, ,,Spec. Žvėrynas” – dalyvaus režisierius

Ateitininkų namai (1380 Castlewood Dr. Lemont, IL 60439)

Balandžio 27 d., šeštadienį, 7 val. v.
R. Rakauskaitė, ,,Kelionės namo” – dalyvaus režisierė

Balzeko lietuvių kultūros muziejus
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629)

Balandžio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 
M. Survila, ,,Sengirė” – dalyvaus režisierius

AMC Woodridge 18 (10000 Woodward Ave., Woodridge, IL 60517)

Balandžio 28 d., sekmadienį, 5 val. p. p. 
R. Kudzmanaitė, ,,Aš priglaudžiau prie žemės širdį”

Jaunimo centras (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)

Gegužės 3 d., penktadienį, 7 val. v.
M. Jablonskytė, ,,Lituanie, mano laisvė”

A. Marcinkevičiūtė, ,,Iš kur tas švytėjimas” – dalyvaus režisierė
Čiurlionio galerija, Jaunimo centras

(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)

Gegužės 4 d., šeštadienį, 7 val. v. – UŽDARYMAS
R. Rakauskaitė, ,,Kelionės namo” – dalyvaus režisierė

Ateitininkų namai (1380 Castlewood Dr. Lemont, IL 60439)

LDFF – Lithuanian Documentary Film Festival
Inf. 312-375-2728

Lietuviškas
kino šakotis 
geriau nei
amerikietiškieji
popcornai

Andrius Lekavičius

 nuolius, kurie buvo pasiryžę vis kam.
Mums trūksta lietuviškų legen dų, nes
Vakarų superherojai yra pa siglemžę di-
delę dalį mūsų jaunų žmonių dėmesio,
nors visada maniau, kad lietuviškas ša-

kotis kur kas geriau, nei amerikietiš-
ki popcornai.

15 nutrūktgalvių jaunuolių, pamišusių
dėl filmų apie Rembo, kovos menų, vėliau
buvo ruošti sudėtingoms operacijoms. Kuo
sa vo būdu esi panašūs į šiuos jau garbaus
amžiaus „jaunuolius”? Ar buvai taip pat pa-
mišęs dėl filmų superherojų?

1990-aisiais berniukai visame pa-
saulyje – įskaitant ir mane – iš VHS ka-
sečių žiūrėjo „Rembo” ir ki tus kovos
menus reprezentuojančius filmus, sva-
jojo būti tų veiksmo filmų herojai. Aš
buvau per mažas rimčiau kopijuoti
tai, ką mačiau ekrane, bet, žinoma, ban-
džiau kuo aukščiau virš galvos iškelti
koją, kad galėčiau paspardyti sienas.
Tikriausiai tada taip darė visi.

Spec. būrio jaunuoliai – ne išim tis,
jie irgi žiūrėjo tuos pačius veiks mo fil-
mus, mokėsi ir įkvėpimo sė mė si iš tų
pačių herojų. Siekė būti kovingi hero-
jai atgimusioje Nepriklauso moje Lie-
tuvoje.

Andrius Lekavičius (gim. 1984 m. Vil niuje, Lietuvoje) – įvai-
riapusis isto rijų kū rėjas, aktyviai dirbantis tiek su komerci-
niais, tiek su neko mer ciniais video projektais. Debiutinis And-
riaus dokumentinis filmas „Mes už... Lie tu vą!” sėkmingai ro-
dytas Lie tuvos kino teatruose. Augęs 1980–1990 m. san dū-
 roje, režisierius ir kūrybinį dėmesį krei pia į esminių permai-
nų lai kotar pį, kuriam ir skirti to kie filmai kaip „Laisvės kodas
13”, „Nupu čiama sie na”. Be abejo, tokia pačia žan rine dva-
sia alsuoja ir naujausias A. Le ka vičiaus kino darbas „Spec.
Žvė rynas”.

„SpeC. ŽvėrynAS”
lietuviškų dokumentinių

filmų festivalyje bus
rodomas balandžio 26 d.,
penktadienį, 7:30 val. v.

Ateitininkų namuose 
(1380 Castlewood Dr.,

Lemont, IL 60439).
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Tikimės, kad ukrainos kursas nepasikeis 
Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų

ministras Linas Linkevičius tikisi,
kad Ukrainos kursas po prezidento
rinkimų nesikeis.

„Pernelyg daug pastangų įdėta ir
kraujo pralieta, kad Ukraina pradėtų
kažkaip kitaip mąstyti”, – sakė L. Lin-
kevičius.

Ukrainoje pasibaigus balsavimui
paskelbti rinkėjų apklausų rezultatai

rodo, kad prezidento rinkimų antrąjį
ratą triuškinamai laimėjo jokios pa-
tirties politikoje neturintis komikas
Volodymyras Zelenskis.

L. Linkevičius patvirtino, jog kitą
savaitę ketina vykti į Kijevą. „Manau,
kad susitiksim ir su dabartine vadovy-
be, ir su būsima, mes tikrai laiko veltui
neeikvosime ir toliau stengsimės išlai-
kyti turimą ryšį”, – pažymėjo ministras.

Ambasadorius r. Motuzas lieka atšauktas iš rusijos
Vilnius (URM inf.) – Lietuvos am-

basadorius Rusijoje Remigijus Motu-
zas lieka atšauktas iš Rusijos „iki at-
skiro sprendimo”, paskelbė Užsienio
reikalų ministerija.

„Atšaukimas pratęstas iki atskiro
sprendimo”, – sakė užsienio reikalų
ministro atstovė spaudai Rasa Jaki-
laitienė. Šis sprendimas priimtas pra-
ėjus ambasadoriaus atšaukimo kon-
sultacijoms terminui. 

Ministerija teigia, kad R. Motuzas
atšauktas dėl specialiojo liudytojo sta-
tuso tyrime dėl neskaidraus vizos iš-
davimo ir grasinimų dėl Sausio  13-
osios bylos.

Specialiojo liudytojo statusas as-
meniui suteikiamas, kai jis apklau-
siamas apie savo veiksmus, bet nėra
pagrindo įtarimams pateikti.

Teisėsauga tyrime dėl prekybos
poveikiu yra pateikusi įtarimus bu-
vusiam ilgamečiam diplomatui, Lie-
tuvos  prekybos, pramonės ir amatų
rūmų vadovui Rimantui Šidlauskui,
Rusijos piliečiui banko savininkui Ri-
natui Nasirovui ir verslininkui Albi-
nui Bieliauskui.

Prokurorai įtaria, kad R. Šidlaus-
kas už kyšį pažadėjo paveikti asmenis,
jog R. Nasirovui būtų išduota Šengeno
viza. 

Gimnazija Vokietijoje laukia direktoriaus 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Pa-

skelbtas konkursas Vasario 16-osios
gimnazijos Vokietijoje direktoriaus
pareigoms užimti.

Skelbiama, kad pretendentų pa-
raiškų laukiama iki gegužės 15 dienos.
Konkursą vykdo gimnazijos kuratorija.

Kandidatai turi turėti aukštąjį
universitetinį išsilavinimą, vadovavi-

mo patirties, labai gerai mokėti lietu-
vių ir vokiečių kalbas, išmanyti Vo-
kietijos mokyklų sistemą ir šios šalies
įstatymus. 

Vokietijoje, Hutenfelde, įsikūru-
si  Vasario 16-osios gimnazija veikia
nuo 1951 m. Šiuo metu gimnazijoje dir-
ba 37 darbuotojai, mokosi per 200 lietu-
vių, vokiečių ir kitų tautybių mokinių.

Grąžinama J. Noreikos atminimo lenta
Vilnius (BNS) – Ant Lietuvos

mokslų akademijos Vrublevskių bib-
liotekos sienos Vilniuje grąžinama
karininko Jono Noreikos-Generolo
Vėtros atminimo lenta. 

Kontroversiškai dėl veiksmų Ho-
lokausto metu vertinamo J. Noreikos
atminimo lentą praėjusią savaitę kūju
sudaužė Stanislovas Tomas,  nesėk-
mingai siekęs kandidatuoti į Euro-
pos Parlamentą.

S. Tomui sudaužius lentą, teisė-
sauga pradėjo tyrimą dėl viešosios
tvarkos pažeidimo ir viešosios pagar-
bos vietos išniekinimo bei prašo teis-
mo skirti įtariamajam 30 tūkst. eurų

baudą.
Diskusijos visuomenėje dėl šios

lentos vyko ne vienerius metus. Kri-
tikai teigia, kad šio garbingo ženklo ne-
turi likti įvertinus tai, jog J. Noreika,
būdamas Šiaulių apskrities viršinin-
ku, pasirašė raštus dėl žydų geto stei-
gimo ir žydų turto tvarkymo.

Gynėjai pabrėžia J. Noreikos nuo-
pelnus antisovietiniame pogrindyje,
akcentuoja, kad vėliau karo metais jis
buvo pats įsitraukęs į antinacinę veik-
lą.

J. Noreika buvo suimtas 1946 metų
kovą, o kitąmet okupacinės sovietų val-
džios sušaudytas.

Venecijos bienalėje – 35 tonų lietuviško smėlio
Vilnius (ELTA) – Lietuvos pa-

viljonas 58-ojoje Venecijos šiuolai-
kinio meno bienalėje virs saulėtu pa-
plūdimiu. Ant 35 tonų smėlio įsikurs
šalį pristatančios operos-perfor-
manso „Saulė ir jūra (Marina)” so-
listai, o kūrinio dalimi galės tapti ir
lankytojai.

Svarbiausiame šiuolaikinio
meno renginyje Lietuvai šiemet at-
stovaus tarptautiniais apdovanoji-
mais įvertintų menininkių Rugilės
Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės ir
Linos Lapelytės naujausias kūrinys.
Tai šviesiai ir lengvai apie klimato
kaitą pasakojanti šiuolaikinė opera,
kurios scenografijai Venecijoje pri-
reiks net 35 tonų smėlio, o tam, kad ji
suskambėtų – daugiau nei 20 atlikėjų.

Gegužės 10 dieną oficialiai atida-
romas Lietuvos paviljonas įsikurs is-
torinėje Venecijos arsenalo laivų sta-
tyklos teritorijoje. 

Tam, kad paplūdimys būtų pil-
nas, paviljono organizatoriai kviečia

po netikra saule išsitiesti ir įvairaus
amžiaus, sudėjimo, visų rasių bei lyčių
žmones, besisvečiuojančius ar gyve-
nančius Venecijoje. Iš anksto užsire-
gistravę ir savo maudymosi kostiumą
bei rankšluostį atsinešę lankytojai,
galės virsti kūrinio poilsiautojais ne
trumpiau kaip trims valandoms. Įsi-
lieję į kūrinį galės jaustis kaip tikrame
paplūdimyje – skaityti atsineštas kny-
gas, užkandžiauti ar net nusnausti.

Sprogimų Šri Lankoje aukų skaičius artėja prie 300
Colombas (ELTA) – Šv. Velykų

sekmadienio sprogimų Šri Lankos
bažnyčiose ir viešbučiuose aukų skai-
čius pasiekė 290, tarp jų – dešimtys už-
sieniečių. Apie 500 žmonių buvo su-
žeisti. 

Pasak policijos pareigūnų, šiuo
metu suimti 24 įtariamieji, tačiau kol
kas nežinoma, kas surengė kruvinus
išpuoliu Šri Lankos sostinėje Kolombe.
Teigiama, kad išpuolio organizatoriai

gali priklausyti radikaliai ekstremis-
tinei islamistų grupuotei. 

Balandžio 21 dieną įvykdyti 8 spro-
gimai yra daugiausiai gyvybių nusi-
nešęs smurto aktas nuo 2009 m., kai ša-
lyje baigėsi pilietinis karas.

Šri Lankos ministras pirmininkas
Ranil Wickremesinghe pripažino, kad
saugumo pajėgos turėjo informacijos
apie galimas atakas, tačiau atitinkamai
nereagavo.

V. Zelenskis ukrainoje švenčia triuškinamą pergalę
Kijevas (LRT.lt) – Volody-

myras Zelenskis, politinės pa-
tirties turintis tik iš atlikto pre-
zidento vaidmens televizijos se-
riale, balandžio 21dieną rinki-
muose surinkęs 73,2 proc. balsų,
sutriuškino dabartinį Ukrai-
nos prezidentą Petro Porošenką. 

P. Porošenka gavo vos 24,4
proc. balsų ir nusileido 41-erių
metų komikui bei aktoriui vi-
suose Ukrainos regionuose. 

Tokia nepaprasta baigtis V.
Zelenskio rinkimų kampanijos,
kuri prasidėjo kaip pokštas, bet
sulaukė stipraus pritarimo iš
socialinės neteisybės, korup-
cijos ir 13 tūkst. gyvybių nusi-
nešusio karo su Rusijos remia-
mais separatistais šalies ry-
tuose išvargintų ukrainiečių. 

TV serialo „Žmonių tarnas” paži-
ba dabar perims 45 mln. gyventojų
turinčios valstybės vairą. 

„Niekada jūsų nenuvilsiu. Galiu
pasakyti visoms posovietinėms ša-
lims: tik pažvelkite į mus! Viskas yra
įmanoma!”, – confetti ir blizgučiais
apipiltas V. Zelenskis po pergalės ža-
dėjo džiūgaujantiems rėmėjams savo
štabe. 

Sveikinimai išrinktajam prezi-
dentui pasipylė iš visos Europos ir už
jos ribų. Telefonu būsimąjį Ukrainos

vadovą jau pasveikino Prancūzijos
prezidentas Emmanuel Macron ir Len-
kijos prezidentas Andrzej Duda. 

NATO generalinis sekretorius
Jens Stoltenberg ir Europos Vadovų
Tarybos pirmininkas Donald Tusk
pareiškė viltį dėl tolimesnės paramos
ir bendradarbiavimo. 

53-ejų P. Porošenka pareiškė: „Pos-
tą palieku, bet noriu tvirtai pabrėžti,
kad iš politikos nesitrauksiu”, – nuei-
nantis prezidentas. P. Porošenka taip
pat kreipėsi į tarptautinę bendruo-
menę, prašydamas padėti apsaugoti
Ukrainos provakarietišką kursą. 

Spręs dėl galimybės surengti apkaltą D. Trump
Washingtonas (BNS) – Vienas

aukšto rango JAV demokratų įstatymų
leidėjas sakė, kad jo partija tikriausiai
per kelias savaites apsispręs, ar pre-
zidento Donald Trump apkalta būtų
„geriausias kursas šaliai”.

Atstovų Rūmų žvalgybos komite-
to pirmininkas Adam Schiff  atkreipė
dėmesį, kad respublikonai, kontro-
liuojantys Senatą, veikiausiai blo-
kuotų pastangas atstatydinti D. Trump.

Taigi, demokratai gali atsidurti keb-
lioje padėtyje, nes specialusis proku-
roras Robert Mueller nenustatė, kad
Rusija ir D. Trump rinkimų štabas
būtų derinę veiksmus, bet paminėjo 10
atvejų, kai prezidentas galbūt trukdė
vykdyti teisingumą.

448 puslapių R. Mueller ataskaitos
išvados gana prieštaringos, tad de-
mokratams tenka svarstyti sunkius pa-
sirinkimus.

Paryžiaus katedra „beveik išsaugota“ po gaisro
Paryžius (Alfa.lt) – Prancūzijos

kultūros ministras Franck Riester pa-
reiškė, kad Paryžiaus Dievo Motinos
katedros konstrukcijos „beveik išsau-
gotos” po siaubingo gaisro.

F. Riester sakė, kad visos „jautrios

vietos” buvo apsaugotos ir stabilizuotos.
Gaisro metu visiškai sudegė Pa-

ryžiaus Dievo Motinos katedros stogas
ir medinės gegnės, sugriuvo 93 metrų
aukščio bokšto smailė, o kai kuriose
vietose įgriuvo skliautinės lubos. 

Nustatyta, kur kilo Paryžiaus katedros gaisras
Paryžius (ELTA) – Tyrėjai nu-

statė, kurioje vietoje įsiplieskė Pary-
žiaus Dievo Motinos katedrą nusiaubęs
gaisras. Policijai peržiūrėjus daugybę
gaisro vaizdo įrašų ir nuotraukų, ty-
rėjai mano, kad gaisras prasidėjo pa-
čiame katedros stogo viduryje, netoli
smailės pagrindo.

Tyrėjai susitelkia ties dviem prob-
lemomis. Pirmoji – priešgaisrinės ap-
saugos sistema katedroje galimai buvo
netvarkinga, kadangi apsaugos dar-
buotojai liepsnas pastebėjo tik tada, kai
jos jau buvo 3 metrų aukščio. Antroji
problema, kuri galimai ir sukėlė gais-

rą, – liftai, kurie buvo įrengti statybi-
ninkams.

Pasak šaltinių, katedros prieš-
gaisrinės apsaugos sistema suveikė
dukart, tačiau pirmą kartą išgirdę
signalą apsaugos darbuotojai neaptiko
jokių liepsnų. Kad pastate kilo gaisras,
darbuotojai suprato tik po 23 minučių,
kai pastebėjo visą katedrą nuniokoju-
sias liepsnas.

Balandžio 15 dienos vakarą užsi-
liepsnojo Paryžiaus Dievo Motinos ka-
tedra. Liepsnos nuniokojo sakralinį
statinį. Gaisrą visiškai užgesinti pa-
vyko tik po 14 valandų.

Operos statistais galės tapti visi panorėję. 
„Facebook” nuotr. 

rinkimus ukrainoje laimėjo politikos naujokas ko-
mikas V. Zelenskis.                   „Kauno diena“ nuotr. 
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GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
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ADVOKATAI

REGINA GASPARONIENĖ

Tu mūsų ašara, tu – mūsų skausmas, 
Tu – džiaugsmo svaja mintyse.
Vis tiek sugrįšim, vis tiek pareisim,
Jeigu ne kūnu, tai nors dvasia.

Tokius žodžius parašė a. a. Zigmo Vis-
kantos pusseserė  Milda Viskantai tė-
Zaveckienė tremtyje Sibire. Velionis
Zigmas Viskanta savo darbais lietuviš-
kose organizacijose, visokiausia pa-
galba, susijusia su Lietuva, seniai yra pa-
rėjęs į tą kraštą kur gimė ir kur atsiguls
amžinam poilsiui. 

Zigmas Vincas Viskanta gimė Šeš-
tokuose, Krosnos valsčiuje, Ma-
rijampolės apskrityje, Vinco Vis-

kantos ir Genovaitės Vinickaitės-Vis-
kantienės šeimoje, tėvų gražiame ūky-
je. Jam gimus tėvas tėviškę išmainė į
Vilkaviškio apskrities, Lankeliškių
kaimo ūkį prie Širvintos upelio. Darbš-
tus ir sumanus visuose darbuose tėvas
čia pastatė vandens malūną. Saugus
ūkininko darbas tapo nutrauktas, kai
Lietuvą okupavo sovietų armija. Dar-
bas, pastangos darėsi vis įtartinesnės,
sovietai triuškino Lietuvos žemdirbio
sunkiai uždirbtą turtą. Todėl 1944-ųjų
vasarą tėvai, pasiėmę vaikus – 11-metį
Zigmą ir 13-metį Romą – paliko gra-
žiausią sodybą ir įsijungė į pabėgėlių,
besitraukiančių į Vokietiją, srautą.
Karo pabaigą jie sutiko gyvendami
Diepholzo stovykloje. Prieš tai jiems
teko net ketverius metus išbūti DP
stovykloje Uchtėje, kuri buvo anglų zo-
noje. Šitoje stovykloje vaikai paaugo
mokydamiesi lietuviškoje gimnazijoje. 

Tik po penkerių metų, gavę ame-
rikiečio ūkininko kvietimą, sulaukė lei-
dimo emigruoti į JAV. Šeima trumpai
apsistojo Stockbridge, Michigane. Įsi-
kūrimas naujajame pasaulyje buvo
sunkus. Persikėlus į Čikagą visai šei-
mai teko sunkiai dirbti: vaikai padėjo
tėvams po pamokų išnešiodami pirki-
nius po namus, telefonų knygas bei
dirbdami bet kokius darbus, ir abu mo-
kėsi vakarais. Šiame mieste Zigmas
baigė gimnaziją ir įstojo į University of
Illinois  Urbanoje, kurį baigė 1956-ai-
siais, apgynęs elektros inžinieriaus
diplomą. Magistro laipsnį jis gavo Illi-
nois Institute of  Technology. 1963-iai-
siais persikėlė dirbti į Los Angeles.
Daug metų dirbo atsakingu ryšių sis-
temų inžinieriumi firmoje TRW, Cor-
poration Aerospace and Defence. Kaip
labai gabus galingų ryšių projektuo-
tojas-inžinierius projektavo ryšių sis-
temas Amerikos kariuomenei, vėliau
erdvėlaiviams, dar vėliau – ryšių pa-
lydovams. Jo darbas buvo susijęs su
„Pioneer Jupiter” projektu, pirmuoju
Žemėje sukurtu automatu, palikusiu
Saulės sistemą. Dar svarbesni ir slap-
tesni projektai, kuriuose dirbo Zig-
mas, buvo „Apollo” sistema, Tracking
and Data Relay Satellite, ,,Millstar” ir
paskiausiai – GPS sistema. Tai buvo tie-
sioginiai inžineriniai darbai, susiję
su atsakingais skaičiavimais, pagrįs-
tais moksliniais tyrimais ir sprendi-
mais. Jis buvo įsigilinęs į informacijos
teorijos, stochastinių procesų modu-
liavimo, kodavimo darbus. Moksli-
niuose žurnaluose buvo spausdinami
jo darbai.  

Atlikdamas sudėtingus darbus Zig-

mas Viskanta širdyje visada išliko lie-
tuvis, perduodavęs savo patyrimą lie-
tuviškam jaunimui. Jis buvo skautų
Rambyno stovyklavietės komiteto pir-
mininkas, ilgametis ASS Filisterių
pirmininkas, ilgametis LB Los Ange-
les apylinkės valdybos narys, Lietuvai
remti komiteto (LRK) pirmininkas,
vėliau LB tarybos narys. Būdamas
LRK pirmininkas jis suorganizavo
pirmąjį Kovo 11-osios minėjimą,  ku-
riame dalyvavo keturi Kongreso nariai,
daug vietinės valdžios aukštų valdi-
ninkų – demokratų ir respublikonų
partijų veikėjų bei kitų tautybių at-
stovų. Atgimstant Lietuvai Zigmas
Viskanta su savo draugu Edmundu
Kulikausku įsteigė Veiklos centrą, ku-
rio tikslas buvo lobistinė veikla viso-
je Pietų Californijoje. Veiklos centras
palaikė nuolatinius ryšius su visais 34
Pietų Californijos atstovais Kongrese
ir ragino juos remti Lietuvos valstybinį
atgimimą.

Velionis Zigmas Viskanta su žmo-
na Birute Strikaityte-Viskantiene už-
augino puikią,  lietuvišką šeimą: du sū-
nus – Paulių ir Tomą ir dukrą Dianą.
Sulaukė kelių vaikaičių. Du jų vaikai,
Paulius ir Diana, dirba švietimo sri-
tyje, o Tomas pasirinko verslininko
profesiją. 

Sūnus Tomas, kalbėdamas prisi-
minimų pietuose, prisiminė, kaip tėvas
sunkiai dirbo, jam buvo patikėti svar-
būs, sudėtingi mokslinių tyrinėjimų
darbai. Su skausmu kalbėjo, kad dabar
labai gaila, jog nebuvo tada laiko ir su-
pratimo pasikalbėti su tėvu apie jo dar-
bus, apie jo veiklą Lietuvoje. 

Artimo draugo Edmundo Kuli-
kausko sūnus Jonas perskaitė tėvo, da-
bar gyvenančio Lietuvoje, užuojautos
laišką. Edmundas Kulikauskas apgai-
lėjo savo draugo išėjimą ir priminė,
kad Zigmas nepaprastai daug prisidė-
jo pagalba Lietuvai ir ypač Valdovų
rūmų atstatymo darbuose. 

Skautų filisterių atstovė Sigutė
Mikutaitytė ir Vytenis Vilkas dėkojo už
didelę paramą lietuviškajai skautijai.
Brolis prof. dr. Romas Viskanta, garsus
mokslo pasaulyje kaip šiluminių pro-
cesų tyrėjas, apgailėjęs jaunesniojo
brolio Zigmo mirtį, pasakojo, iš kur ki-
lusi Viskantų giminė, kurios dabar
Lietuvoje priskaičiuojama apie 200
šeimų. Giminės protėviai yra kilę nuo
Baltgudijos pasienio ir save vadinę
Viskačkais. Prieš šimtą metų seneliai
savo pavardes sulietuvinę Viskantais.
Vėliau kelios šeimos emigravo į Ame-

Atkelta iš 7 psl.

Bet kodėl šiuo pyragaičiu mes
smaližiaujame tik dabar?

Po pertraukos antrajame veiks-
me matome mūsų herojų (Berniuką ne-
priekaištingai šoko Novosibirske gi-
męs Daniil Simkin) tamsiame ligoni-
nės kambaryje. Šalia – Daktaras (taip
pat su milžiniška papier-mâché galva)
ir pulkas išdykėlių seselių. Nuo tos aki-
mirkos veiksmas tarsi apsiverčia aukš-
tyn kojom. Medikas (Alexei Agoudine)
nutaria gydyti ne pacientą, o save – gal-
vos skausmui nuimti atsidaro butelaitį.
Bet alkoholis staiga ,,atbunda” – mes

matome scenoje nuostabų trio – Ma-
demoiselle Marianne Chartreuse (Cat-
herine Hurlin) ir dviejų degtinių bu-
telių – šokį. Apsvaigęs Daktaras ir se-
selės nepastebi Berniuko pabėgimo. Ir
mūsų herojus vėl atsiduria laiminga-
me svajonių pasaulyje, kuriame jį
supa jo fantazijos draugai ir kuriame
viskas įmanoma…

Na, o jeigu kas nors tvirtintų, kad
prabanga ir absurdas – sunkiai sude-
rinami dalykai, drąsiai galėčiau atsa-
kyti, jog fantazija neturi ribų.

Pastatymas buvo nuostabus ir
svaiginantis – kaip gerai, kad man
nereikėjo sėsti prie vairo!

Saldi Vienos fantazija

Į Amžinybės namus palydėjome

Zigmą V. Viskantą
(1933–2019)

Zigmas Vincas Viskanta

riką, dirbo anglių kasyklose. Vienas jų
dėdė yra garsus kalbininkas, pasilikęs
senąją Viskačkos pavardę. 

Danguolė Navickienė sakė, kad a.
a. Zigmo meilė Lietuvai ir viskam,
kas lietuviška, buvo visa apimanti.
Jis sielojosi dėl Tėvynės ir daug dirbo
jai. Tą patį patvirtino ilgametė JAV LB
ir BAFL pirmininkė Angelė Nelsienė.
Ji pasakojo apie savo tėvo ir Zigmo tėvo
Vinco draugystę, prasidėjusią Vokie-
tijos pabėgėlių lageriuose, vieni ki-
tiems padėjo viskuo: darbu ir parama
bet kokiu metu.      

Zigmas Viskanta buvo tikras lie-
tuvis, nepabijojęs sovietų sistemos,
apsilankęs ir rėmęs savo gimines oku-
puotoje Lietuvoje. Dar sunkiais Lietu-
vai 1977 m. jis su šeima pirmą kartą ap-
lankė gimines, grįžusius iš Sibiro. Ne-
veltui pusseserė mokytoja Milda Vis-
kantaitė rašė, „kad iškentėję tremčių
žiaurumą, sugrįšim – lauk, Tėvyne”.
Didelės meilės savo vaikystės kraštui
vedinas Zigmas Viskanta rėmė lėšomis

Šeštokų vidurinę mokyklą, kurią pa-
liko dar vaikas, dabar ją aplankęs jau
būdamas pasaulinio lygio mokslo dar-
buotojas; rėmė Vaikų globos namus Uk-
mergėje; rėmė agrofirmą Lietuvoje,
aukojo ir stambiomis sumomis prisi-
dėjo prie Valdovų rūmų atstatymo;
įstojo į Lietuvos konservatorių partiją
ir ją rėmė.

Atsisveikinome su iškiliu lietu-
viu Zigmu Viskanta. Vaikystėje matęs
tėvų pasiaukojamas pastangas per
kurtinančias karo baisybes išlaikyti
šeimą gyvą, jis buvo tos kartos vaikas,
kuriam nereikėjo tėvų patarimo mo-
kytis; jis pats veržėsi į mokslus ir kilo
į aukštumas. Jis buvo iš tos lietuvių
kartos, kuri savo sunkiu darbu, gabu-
mais ir pasiekimais padėjo stiprinti
naujosios tėvynės Amerikos galingą
techniką, mokslą ir gerovę. 

Tegul a. a. Zigmui Vincui Viskan-
tai bus ramu ilsėtis gimtinės Lietuvos
Vilkaviškio kapeliuose. Mes visada jį
prisiminsime tylios maldos ramybėje.

Įspūdingasis Daktaras (Alexei Agoudine) su seselėmis.
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 24 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į skaityklą PLC Le-
monte pasižiūrėti filmo iš naujos LRT seri-
jos ,,Laisvės kaina. Disidentai”.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) balandžio 28 d. 10 val. r. švęsime At-
velykį ir Dievo Gailestingumo sekmadie-
nį. Prieš šv. Mišias sukalbėsime Dievo Gai-
lestingumo litaniją. Eucharistijos šventimą
atnašaus kun. Gediminas Keršys. 

� New Yorko lietuviai maloniai kviečiami į
režisieriaus ir operatoriaus Mindaugo Survilos
videopaskaitą apie filmo „Sengirė” kūrimo už-
kulisius. Renginys vyks balandžio 30 d., ant-
radienį, 6 val. v. LR generalinio konsulato pa-
talpose, 420 Fifth Avenue, New York, NY
10018. Apie dalyvavimą pranešti: ny.ren-
giniai@urm.lt

� Madisono-Vilniaus susigiminiavusių mies-
tų komitetas, švenčiantis veiklos 30-metį, ren-
gia metinį pokylį, kuris vyks gegužės 4 d., šeš-
tadienį, 6 val. v. Madison Club, 5 East Wil-
son, Madison, WI 53703. Meninę programą
atliks Agnė Giedraitytė. Vietas užsisakyti iki
balandžio 29 d. tel. 608-393-1632 arba el.
paštu: netz@g2a.net. 

� Gegužės 4 d., šeštadienį, 4 val. p. p. visi
kviečiami į ,,Grandies” koncertą ,,Duktė vie-
na namie liko”, skirtą ansamblio veiklos 60-
mečiui. Koncertas vyks Carl Sandburg. H. S.
Auditorium, 13300 S. La Grange Rd., Orland
Park, IL 60462.  

� Gegužės 5 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv.
Mišių, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapijos salėje JAV LB Brighton Par-
ko vyrų komanda rengia Motinos dienos pie-
tus su poezijos ir muzikos programa. Kviečiame
visus dalyvauti.
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