
KURĮ RINKSIME?
Esame prezidento rinkimų tiesiojoje – dar kelios dienos, ir žinosime, kas S. Daukanto

aikštės rūmuose pakeis dvi kadencijas dirbusią prezidentę D. Grybauskaitę.

PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
05

-2
0-

20
19

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
ANTRADIENIS–TUESDAY, GEGUŽĖS–MAY 21, 2019 • Vol. CX   NR. 59 Kaina 1.50 dol.

,,Tik vienas dalykas gali svajonę padaryti neįgyvendinamą: tai baimė, kad nepasiseks.” – Paulo Coelho.

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 52 dienos

Lituanistinėse mokyklose nuaidėjo ir džiaugsminga,
o kartu ir šiek tiek graudi Paskutinio skambučio
šventė – abiturientų išleistuvės. Praėjusį šeštadie-

nį, gegužės 18 dieną su Čikagos ir Maironio lituanisti-
nių mokyklų bendruomenės šventė dešimtokų palydas.
Šį kartą mokytojai su savo mokiniais atsisveikino ne tik
vasarai, kaip iki šiol būdavo, bet visam laikui. Pedagogai
,,sudie” tarė su viltimi,  kad mokykloje praleistas laikas

vaikams suteikė ne tik reikalingų žinių, bet ir daug gerų
emocijų. Kaip ir dera tokią neeilinę šventę, išlydimiems
dešimtokams negailėta nuoširdžių ir prasmingų palin-
kėjimų. Netrūko graudulio ir džiaugsmo, kad nuo šiol
viskas bus kiek kitaip – nebereikės šeštadienio rytais
skubėti į mokyklą, o joje praleistas laikas su mokyto-
jais ir draugais keliaus į šviesiausių prisiminimų ,,laik-
meną”.                                                            – 5  psl.

,,Lietuvėlė” užbaigė 
mokslo metus – 4 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

„Laumė” tautiniais šokiais garsina 
Lietuvą – 6 psl.

Atsisveikinimas– iškilmingai, smagiai, su grauduliu
Sudie, mokykla, atsisveikiname linksmai. 

Živilės Gurauskienės ir Viktorijos Šileikos nuotraukos

Specialiai ,,Draugui” iš Vilniaus – pokalbiai su antrojo rinkimų turo kandidatais
Ingrida Šimonyte ir Gitanu Nausėda – 10 psl.
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Mintys po referendumo
VITALIJA DUNČIENĖ

Pradžioje papasakosiu istorijėlę apie du brolius:
Petrą ir Povilą – kartu kentusius sovietų, nacių oku-
pacijas po savo gimtinės stogu Lietuvoje. 

Petras kažkur pradingo kartu su besitraukiančia
vokiečių armija. Jų gimtus namus užplūdo so-
vietų kariai ir sielvartas dėl nežinia kur din-

gusio brolio. Sovietų armija neužsibuvo jų kaimelyje
– nudundėjo į vakarus. Brolių kaime pradėjo kurtis
tarybinis gyvenimas. Povilas kurį laiką slapstėsi, kad
jo nepaimtų į sovietinę armiją ir neišsiųstų į fron-
tą. Vėliau įkliuvo saugumui į rankas, buvo tardomas,
kankinamas: reikalavo išduoti, kur yra jo brolis Pet-
ras. Saugumas įtarė, kad Petras partizanauja. Povilas
nežinojo, kur yra jo brolis, bet saugumas juo netikėjo.
Povilas atsidūrė kalėjime, vėliau – tremtyje. Grįžęs
iš tremties Povilas aplinkiniais keliais sužinojo, kad
jo brolis pasiekė JAV ir sėkmingai įsikūrė šioje ša-
lyje. Povilas džiaugėsi brolio sėkme. Tuo tarpu Po-
vilui sekėsi šiek tiek sunkiau. Iš tremties grįžo su-
gadinta sveikata. Jo namuose gyveno svetimi žmo-
nės. Be namų, be sveikatos, be išsilavinimo, be spe-
cialybės, su kalinio įrašu dokumentuose kabinosi į
gyvenimą kaip tik galėjo. Abu broliai sukūrė šeimas,
išaugino ir išmokė vaikus. Abu broliai kovėsi dėl Lie-
tuvos laisvės: Petras – prie Baltųjų rūmų, Povilas –
prie televizijos bokšto. Abu dar galėjo pasidžiaugti
atgauta Lietuvos laisve. 

Tuo metu, kai Petro vaikai sėkmingai kūrė
karjeras JAV, Povilo vaikai pasijuto stovintys ant lūž-
tančio ledo. Subyrėjo kolūkiai, pradėjo užsidarinė-
ti gamyklos, žmonės būdavo paleidžiami „atosto-
gauti” po kelis mėnesius iš eilės, bet valgyti reikė-
jo kasdien ir mokesčius už elektrą, vandenį ir kitus
patarnavimus mokėt kiekvieną mėnesį. Pradėjo
visko trūkti. Vienas Povilo sūnus bandė griebtis vers-
lo. Nesėkmė. Bankrotas. Neišmokėtos skolos. Noras
užsimiršti nors trumpam vartojant alkoholį. Po
ilgų ir skausmingų apmastymų buvo prieita prie iš-
vados, kad beliko vienintelė išeitis – emigruot. Pa-
galiau Povilo sūnus atkeliauja į JAV. Petro vaikai ne-
supranta, kaip jų pusbrolis galėjo išvykti iš laisvos
Lietuvos į užsienį – tai jiems atrodė kaip tėvynės iš-
davystė. Petro sūnūs už savo pusbrolį jautėsi daug
pranašesni. Pusbrolį slaptai praminė „tarybuku” ir
kaskart susitikę pasidomėdavo, kada jis ruošiasi ke-
liauti namo. Tuo tarpu Povilo sūnus, žinodamas, ko-
kia situacija jo laukia namuose, sukandęs dantis dar
smarkiau puldavo dirbti bet kokius darbus, kad tik
galėtų pagelbėti savo namiškiams. Norėdamas jaus-
tis kuo saugiau naujoje šalyje, norėdamas aplanky-
ti savo senstančius tėvus, Povilo sūnus priėmė JAV
pilietybę.

Laisva Lietuvos valstybė nusprendė surūšiuoti
Petro ir Povilo vaikus. Lietuva, pripažindama Petro,
jo vaikų ir vaikaičių nuopelnus Lietuvai, padovanojo
jiems Lietuvos pilietybę. Lietuvos valdžia šiuo ges-
tu pasiuntė žinią Petro šeimai: Lietuva yra jums dė-
kinga už jūsų pagalbą Lietuvai; Lietuva jus laiko sa-
vais; Lietuva jus myli, jūsų laukia; Lietuva jums ir
jūsų palikuonims visada pasakys: „welcome home”.
Tuo tarpu Lietuvos valdžia, sužinojusi, kad Povilo
sūnus priėmė JAV pilietybę, iš jo atėmė Lietuvos pi-
lietybę, pasiųsdama jam žinią, kad tu toks Lietuvai

esi NEbereikalingas; Lietuva tavęs nebelaiko savu;
Lietuva tave laiko išdaviku. Lietuvos sprendimas su-
rūšiuot JAV lietuvius į gerus/savus ir blogus/ne-
reikalingus išvarė dar didesnę bedugnę tarp Petro ir
Povilo vaikų. Povilo sūnus pasijusdavo savu, ger-
biamu ne tarp savo pusbrolių ar bendratautiečių, o
tarp emigrantų iš Rytų Europos. Galbūt valdantie-
siems principas „skaldyk ir valdyk” yra naudingas
šalies viduje, bet užsienyje lietuvių skaldymas turi
tik vieną pasekmę: kur kas greitesnis abiejų grupių
nutautėjimas. 

Ir štai ketvirtį amžiaus pragyvenusi laisva Lie-
tuva nutarė atsiklausti savo piliečių dėl „galimybės
lietuvių kilmės Lietuvos piliečiams išlaikyti Lietu-
vos pilietybę užsienyje”. Klausydama aršios agita-
cijos „prieš” ir „už” galimybę išlaikyti Lietuvos pi-
lietybę užsienyje protu suvokiau, kad referendumas
neįvyks, o jeigu ir įvyks, tai dauguma pasisakys prieš
tokią galimybę. Logiškai būsimus rezultatus žinojau,
bet tikėjausi stebuklo. Deja, stebuklas neįvyko. VRK
duomenimis, „už” balsavo 927 410 rinkėjų. Tam, kad
Konstitucija būtų pakeista, pataisą privalėjo palai-
kyti ne mažiau kaip 1.236.203 rinkėjai, tai yra, dau-
giau kaip pusė visų rinkimų teisę turinčių piliečių.
Galima ramintis, kad net 900 000 Lietuvos piliečių bal-
savo už lietuvių išsaugojimą Lietuvai. Ačiū jiems.

Deja, realybė yra tokia, kad neatėję balsuoti ir bal-
savę „prieš” šventė savo pergalę. Deja, man šian-
dien labiausiai gaila Lietuvos, kuri yra tikra šio

referendumo pralaimėtoja. Skelbiama, kad Lietuvos
valdžia kasmet atima Lietuvos pilietybę apytikriai
iš 1000 etninių lietuvių. Tik pagalvokit – kiek Lietuva
per visą nepriklausomybės laikotarpį išnaikino
savo vaikų ir jų palikuonių. Ir manęs nei kiek ne-
džiugina statistika, skelbianti, kad pastaraisiais
mėnesiais į Lietuvą imigruoja daug slavų tautos at-
stovų.  

Noriu padėkoti Amerikos žemyne gimusiems ir
augusiems lietuviams Arūnui Pemkui, Vytui Čup-
linskui (gal buvo ir daugiau tokių žmonių, tik aš jų
nemačiau), kurie su stulbinančia išmintimi deba-
tuose „dėl galimybės išsaugoti Lietuvos pilietybę”
Lietuvoje įrodinėjo kiekvieno lietuvio svarbą Lie-
tuvai. Tik tokių žmonių dėka už galimybę išlaikyti
Lietuvos pilietybę pasisakė beveik milijonas Lietu-
vos piliečių. Taip pat dėkoju visiems, kurie kaip nors
prisidėjo prie siekio, kad išsipildytų dažnai karto-
jama Tautiškos giesmės priesaka: „Vardan tos Lie-
tuvos vienybė težydi!”  

Deja, skaitant Lietuvos politikos apžvalgininkų
piktžiugiškas išvadas, kad ,,užsienio lietuviams vi-
sai nesvarbi nei Lietuva, nei Lietuvos pilietybė, nes
jų tik juokingai mažas procentas atėjo balsuoti”, da-

rosi liūdna. Man teko virtualioje erdvėje skaityti Pet-
ro vaikų pasisakymus, kuriuose jie, žinodami savo
,,nuopelnus Lietuvai”, pabrėždavo, kad ,,lietuviai, pa-
likę Lietuvą po 1991 m., neverti išlaikyti Lietuvos pi-
lietybės, nes jie išdavė laisvą Lietuvą... iš jų pilietybės
niekas neatėmė, o jie ją iškeitė į kitą”. 

Žinau, kaip smagu yra jaustis ypatingu, nusi-
pelniusiu, reikalingu, naudingu, išmintingu… Su-
prantu, kad visi turime prigimtinį norą šalia esan-
tį pažeminti, kad patys pasijustume aukštesni ir svar-
besni… Bet vis tiek norėtųsi paprašyti Petro vaikų
ir vaikaičių dar kartą pergalvoti savo nuostatas: ar
jūs tikrai manote, kad jūsų nuopelnai Lietuvai yra
tokie didingi ir verti apdovanojimų, o jūsų pusbro-
lio noras susikurti savo gyvenimą panašų į jūsų yra
vertas pasmerkimo ir… jo, kaip Lietuvos piliečio, su-
naikinimo? Ar tikrai manote, kad išvadindami savo
pusbrolį ,,sūnumi palaidūnu”, prisidedate prie lie-
tuviškosios vienybės stiprinimo išeivijoje? Ar ne-
galėdamas išgyventi Lietuvoje Povilo sūnus gavo iš
tėvo (Lietuvos) savo dalį turto? Ar jis atvažiavęs į JAV
linksminosi ir lėbavo, kol baigėsi ištekliai? Ar Lie-
tuva, reikalaujanti atsisakyti JAV pilietybės, norint
pasijust visaverčiu Lietuvos piliečiu grįžus, prime-
na gerąjį Tėvą, kuris savo paklydėliui sūnui nekėlė
jokių sąlygų, nereikalavo nieko atsisakyti, o tik
džiaugėsi jo grįžimu? Ar būtų galima Tėvą vadinti
geruoju, gailestinguoju, žinant, kad vieną sūnų ,,pa-
laidūną” jis kviečia, priima, apdovanoja, vadina savu,
sodina už stalo, o kitam praneša, kad jis tokio ,,pa-
laidūno” atsisako, nebelaiko savu, nebepažįsta..?

Žinant, kad net 22 Europos šalys neatima pilie-
tybės iš savo piliečių jiems priėmus gyvenamos
vietos pilietybę, bet juos saugo, tausoja ir globoja, ap-
ima neviltis. Kodėl mes kitokie? Kiek dar prireiks lai-
ko, kad pamatytume, jog ne priešai ir okupantai su-
naikino lietuviškąją Lietuvą, o tai padarėme mes pa-
tys dėl savo pasipūtimo, trumparegiškumo, pavydo?
Kaip gali išgyventi Tautinė Lietuvos valstybė, kokia
ji skelbiasi Lietuvos Konstitucijos antrajame straips-
nyje, pradėjusi savo rankomis naikinti lietuvius? Juk
šiame referendume nebuvo balsuojama už dvigubos
pilietybės įteisinimą, antros pilietybės padovanoji-
mą, o – lietuviškosios pilietybės išlaikymą, Lietuvos
akyse išliekant viengubu Lietuvos piliečiu su viso-
mis Lietuvos piliečio teisėmis ir pareigomis.

Žinoma, aš nesitikiu pakeisti nuomonės tų, ku-
rie iš Lietuvos išvyko ,,teisingu” laiku, prieš 1991 m.,
ir jaučiasi teisėtai nusipelnę antrosios Lietuvos pi-
lietybės. Aš tik noriu pakviesti visus Petro ir Povi-
lo palikuonis, šiandien vaikščiojančius svetinga
Amerikos indėnų žeme, prisiminti jų liaudies iš-
mintį: „Do not judge your neighbor until you walk
two moons in his moccasins”. 



sienį Lietuvos piliečiams leisti balsuoti internetu. Jis
prileido, kad tokiu atveju gal balsuotų nors ir ne visi
400 tūkst. išvykusiųjų, bet bent jau pusė – tai tikrai.
Seimo narys priminė Lietuvos kaimynę Estiją, kuri
internetinį balsavimą įsivedė dar 2005 m. ir tapo pir-
mąja valstybe, kuri įvedė balsavimą internetu vie-
tos savivaldos rinkimuose. Jeigu 2007 m. Estijos Ry-
gikogo (parlamento) rinkimuose internetu balsavo
5,5 proc. Estijos rinkėjų, tai šių metų kovo 3 d. vy-
kusiuose Estijos Rygikogo rinkimuose internetu
balsavo jau 43,8 dalyvavusiųjų. Jis pripažino, kad in-
ternetinis balsavimas vis dėlto nepadidino dalyva-
vusiųjų rinkimuose skaičiaus, tiesiog dalyvaujantieji
rinkimuose vis labiau renkasi patogesnį balsavimo
būdą, t.y. balsavimą internetu. Balsavimo internetu
pilotiniai bandymai atliekami ir Prancūzijoje bei
Šveicarijoje, kur balsuoti internetu leidžiama išvy-
kusiems svetur gyventi tų valstybių piliečiams. 

Anot A. Kupčinsko, Lietuvoje balsavimo inter-
netu rinkimuose ir referendumuose koncepcija
buvo sukurta dar 2006 m., o balsavimo internetu įtei-
sinimas yra įrašytas į Vyriausybės 2016–2020 m. prog-
ramą. Praėjusiais metais pavasarį Vyriausybė pri-
tarė patobulintam balsavimo internetu pagrindų įsta-
tymo projektui ir pateikė jį Seimui, kur jis yra už-
registruotas, tačiau neįtrauktas į šios sesijos Seimo
darbo programą. Deja, sakė seimūnas, nuotolinio bal-
savimo (internetu) pasirinkimas priklauso ne tik nuo
pasitikėjimo technologijomis, bet ir nuo pasitikėji-
mo demokratija apskritai. O Lietuvoje jis yra vienas
žemiausių tarp ES valstybių (žemiau tik graikų, bul-
garų ir ispanų) ir mažiausias tarp mūsų kaimynių.
Tai yra akcentavęs ir Konstitucinis Teismas, pasi-
sakydamas, kad įstatymų leidėjas, spręsdamas dėl
balsavimo paštu formos, turėtų „atsižvelgti ne tik į
teisinius veiksnius, bet ir į visuomenės politinės kul-
tūros ypatumus, pilietinės brandos lygį, visuomenės
mentalitetą, kitus socialinius veiksnius”... Paaugu-
si užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių pilietinė
branda Seimo nariui leidžia tikėtis, kad balsavimo
internetu galimybės bent išvykusiems svetur jau yra
priartėjusios.

Antrojo turo 
belaukiant

Politikos ekspertas Ramūnas Vilpišauskas taip
įvertino prezidento rinkimų pirmąjį turą: „Pirma,
nors rinkėjai balsavo už asmenybes, bet kartu ir už
šalies raidos tęstinumą. Vieniems patiko Ingridos Ši-
monytės autentiškumas, kitiems Gitano Nausėdos

reprezentatyvumas. Būtų pernelyg
drąsu daryti kokius nors apibendri-
nimus apie tai, kokias rinkėjų ideo-
logines nuostatas rodo toks pasirin-
kimas. Tačiau kandidatai eina į rin-
kimus su programinėmis nuostato-
mis, ir jų ignoruoti nederėtų. O šiuo
požiūriu galima konstatuoti, kad du
trečdaliai balsavusių Lietuvos rinkėjų
palaikė dabartines Lietuvos užsie-
nio ir saugumo politikos kryptis. La-

biausiai kritikavusieji dabartinę politiką sulaukė ge-
rokai mažiau rinkėjų paramos. Antra, kol kas ant-
ro turo rezultatus prognozuoti sudėtinga...”

Taigi tiems, kurie balsavimo rezultatais džiau-
gėsi po pirmojo rinkimų turo, entuziazmą tenka ri-
boti, nes antrajame ture situacija bus visiškai kito-
kia. I. Šimonytė yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (populiariai vadinamų kon-
servatoriais) kandidatė, nors ir nėra šios partijos
narė, o kaip paprastai būna Lietuvos rinkimuose, ki-
tos partijos antrajame ture susivienija prieš kon-
servatorius ir dažniausiai rezultatus nusveria. Kon-
servatoriams yra palankūs tik Liberalų sąjūdžio bal-
suotojai, bet ši partija šiuo metu yra išbarsčiusi savo
populiarumą, susiskaldžiusi ir dalis liberalų kuria
naują politinę partiją. Didžiųjų miestų (daugiausia
jaunimo ir išsilavinusių piliečių) bei užsienio rinkėjų
balsais pirmąjį turą laimėjusiai I. Šimonytei eks-
pertai pataria siekti kaimo ir mažesnių miestų sim-
patijos. Žinoma, dviejų savaičių iki antrojo turo yra
per mažai, kad galima būtų pakeisti Lietuvos pro-
vincijos nuomonę. Nebent kairieji rinkėjai iš viso ne-
ateitų į rinkimus, numoję ranka, kad abu antrojo turo
kandidatai atstovauja dešinei (mat G. Nausėda yra
prisipažinęs, kad praėjusiuose Seimo rinkimuose bal-
savo už konservatorius ir pradžioje rinkimų kam-
panijos konservatoriai jam siūlė dalyvauti jų pir-
miniuose rinkimuose, bet jis atsisakė, pareiškęs, kad
norėtų būti ne vienos partijos, o visų kandidatas).
Būna ir netikėtumų, pvz., 2003 m. R. Paksas tapo pre-
zidentu, nors V. Adamkus pirmajame ture pirmavo.

Tikėtinos atakos ir kišimosi į rinkimus iš už-
sienio nesulaukta, pažeidimų rinkimų metu būta mi-
nimaliai, taigi atrodo, kad politinis gyvenimas Lie-
tuvoje vyksta normos ribose. Bėda tik valdančiajai
daugumai, kurioje pirmu smuiku groja Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų partija su savo vienvaldžiu vadu Ra-
mūnu Karbauskiu. Gąsdindami Lietuvą prieš pre-
zidento rinkimus „valstiečiai” šaukė – jeigu jų kan-
didatas į prezidentus S. Skvernelis neišeis į antrąjį
turą, jie pasitrauks iš valdžios (partija neseniai
pralaimėjo savivaldos rinkimus)... ir dar kartą ap-
sijuokė, nes Skverneliui pralaimėjus, jie nepasi-
traukė iš valdžios, mat „prisiminė”, kad turi vykdyti
savo rinkiminius įsipareigojimus.

Kas bus, tą pakrikštysim, – sakydavo mano
kraštiečiai prieš gimstant kūdikiui. Panašiai ir su
prezidento rinkimais Lietuvoje – kuris kandidatas
betaptų Lietuvos prezidentu, pervartų valstybėje neį-
vyks. Svarbiau – kad lietaus būtų pakankamai, nes
Rytų Lietuvai jau gresia sausra.

„ingrida Šimonytė pirmauja 124 bal-
sais”, – visą naktį sekęs Lietuvos prezi-
dento rinkimų balsų skaičiavimo pro-
cesą internete, ryto aštuntą valandą pra-
nešė vyras Algirdas. Jis rinkimuose vi-
sada dalyvauja azartiškai. Po pusva-
landžio rezultatas jau buvo pasikeitęs
Gitano Nausėdos naudai, ir atrodė, kad
tai jau viskas, nes balsai buvo atėję iš
visų Lietuvos apylinkių. ir staiga skaičių
sprogimas – i. Šimonytė pirmauja beveik 4 tūkst. bal-
sų. Pasirodo, atėjo rezultatai iš Vokietijos... 

Pirmąjį Lietuvos prezidento rinkimų turą laimėjo
Seimo narė Ingrida Šimonytė, Gitaną Nausėdą
aplenkusi 5323 balsais, nors beveik visą rinki-

mų kampaniją apklausų firmos jai rodė mažesnį pa-
laikymą. Ji buvo aukščiausiai įvertinta ir užsieny-
je, surinkusi ten 26 451 balsą (50,51 proc.). Antrasis
– Gitanas Nausėda, gavęs 15 436 balsus (29,47 proc.).
Palyginus su 2014 m. prezidento rinkimais, šiemet
rinkimuose dalyvavo beveik trigubai daugiau užsi-
enyje gyvenančių Lietuvos piliečių. Prieš penkerius
metus jų į rinkimus pirmame ture atėjo 13 241 rin-
kėjas, į antrą turą – 14 701, dabar prezidento rinki-
muose užsienyje dalyvavo 52 812 Lietuvos piliečių
(87,09 proc. iš  sąrašuose įrašytų 60 640). JAV iš 8550
užsirašiusių rinkėjų balsavo 7494 (JAV ambasadoje
Washingtone – iš 1113 rinkėjų balsavo 934; Čikagoje
– iš 4651 dalyvavo 4176); New Yorke – iš 1767 dalyva-
vo 1456; Los Angeles – iš 1019 dalyvavo 928).

Daugiausia rinkėjų atvyko balsuoti Jungtinėje
Karalystėje – 13 343. Dauguma jų balsavo už I. Ši-
monytę – 50,33 proc. Už G. Nausėdą – 30,45, o už S.
Skvernelį – 6,75 proc. Airijoje balsavo 3585 rinkėjai.
Dauguma čia palaikė G. Nausėdą. Jis gavo 39,72 proc.
balsų. Geresni už užsienio diplomatinėse atstovybėse
balsavusių rinkėjų vidurkį Airijoje buvo ir S. Skver-
nelio rezultatai. Čia jis gavo 11,04 proc. balsų. Nor-
vegijoje balsavo 3012 piliečiai, dauguma jų palaikė
I. Šimonytę. S. Skvernelis didesnio nei kiti kandi-
datai procentinio palaikymo sulaukė tik Gardine, kur
balsavo 15 rinkėjų. S. Skvernelis gavo 6 balsus. 

JAV lietuvių pasirinkimas

2019 m. prezidento rinkimuose JAV iš 7494 da-
lyvavusių Lietuvos piliečių 3444 pasisakė už Ingri-
dą Šimonytę (ambasadoje Washingtone – 517, t.y. 56,63
proc.; Čikagoje – 1642, t.y. 39,71 proc.; New Yorke – 776,
t.y. 53,78 proc.; Los Angeles – 509, t.y. 54,91 proc.).

Už Gitaną Nausėdą pasisakė 2307 JAV lietuviai
(ambasadoje Washingtone – 242, t.y. 26,51 proc.; Či-
kagoje –1445, t.y. 34, 95 proc.; New Yorke – 390, t.y. 27,03
proc.; Los Angeles – 230, t.y. 24,81 proc.).

Už Saulių Skvernelį pasisakė 721 JAV lietuvis
(ambasadoje Washingtone – 68, t.y. 7,45 proc.; Čika-
goje – 459, t.y. 11,10 proc.; New Yorke – 116, t.y. 8,04
proc.; Los Angeles – 78, t.y. 8,41 proc.).

Dėl rinkimų užsienyje perspektyvos

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmi-
ninkė Dalia Henke patvirtino, kad ypatingą užsienyje
gyvenančių Lietuvos piliečių aktyvumą paskatino re-
ferendumas dėl dvigubos pilietybės. „Trigubai už-
siregistravo žmonių nei kada nors iki tol”, – teigė ji
ir sveikino sprendimą pagaliau skelbti referendumą
dėl dvigubos pilietybės įteisinimo bei vylėsi, kad šis
klausimas, net ir referendumui nepavykus, liks po-
litinėje darbotvarkėje ir ateityje bus išspręstas. Ta-
čiau D. Henke pripažino, kad antrajame prezidento
rinkimų ture tokio aktyvumo, koks buvo pirmajame
rate, tikėtis neverta. „Antras turas, žiūrint mūsų
geografine plotme, yra kartais net neįmanomas. Per
tą trumpą laiką – lygiai dvi savaites ...fiziškai neį-
manoma surengti rinkimų užsienyje. Fiziškai paš-
tas nesudirba. Mūsų patirtis rodo, kad antras turas
yra daug daug liūdnesnis”. Ji apgailestavo, kad da-
liai užsienio lietuvių dėl techninių kliūčių nepavy-
ko dalyvauti referendume, nors dokumentai buvo
ruošiami gerokai anksčiau: „Ir Amerikoje taip at-
sitiko, ir Italijos lietuviai važiavo patys, rinko patys
dokumentus, nes neužtenka laiko, kad paštu su-
vaikščiotų rinkėjų biuleteniai. (…) tai yra skanda-
las”, – sakė PLB vadovė.

Tuojau po rinkimų Seimo narys Andrius Kup-
činskas prabilo, kad Lietuvoje balsavimo procedūra
yra archaiška, kai daugiausia balsuojama paštu, o
būtų pažangiau sudaryti galimybę išvykusiems į už-
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TELKINIAI

JUSTINA VERBEJUS

Gegužė pasipuošė žiedais, o kai aplink gražu, nori-
si džiaugtis gyvenimu, šokti ir dainuoti. Todėl mūsų
mokykloje gegužės 4 d. vyko ne pamokos, o linksma
gegužinė. 

Su gražiais skelbimais, šventiškai papuoštais sta-
lais, gėlėmis visa bendruomenė buvo pakvies-
ta palydėti į gyvenimą pirmąją ,,Lietuvėlės” abi-

turientų laidą ir pasveikint mamytes bei močiutes
su Motinos diena. Šventę organizavo mokyklos va-
dovė Auksė Motto, kuriai esame labai dėkingi. Visi
puikiai praleido laiką kartu – žmonės linksminosi,
dainavo, šoko! Šventė paliko nuostabių ir šiltų įspū-
džių! 

Šventė prasidėjo Tautiška giesme. Visada bū-
dami kartu ir giedodami himną, jaučiamės neįti-
kėtinai stiprūs ir vieningi, nes kiekviena mūsų ben-
dra šventė mokyklėlėje – tai mažas meilės siuntinys
Lietuvai. Kiekvieną šeštadienį mes mokomės lie-
tuvių kalbos, kalbame apie Lietuvą ir galvojame apie
mūsų šalį. Ir kaskart suprantame, kad net būdami
toli nuo Lietuvos, mes vis tiek galime daug nuveik-
ti jos labui.

Įrodymas – mokyklėlės pirmoji abiturientų lai-
da. Penki mokiniai: Rokas Stančauskas, Rapolas
Maštauskas, Petras Winkler, Greta Karakaj ir Si-
monas Trzepizur šiais metais baigia mokyklą. Tė-
veliai iškėlė tautines juostas ir, Gustui Sakavickui
skambinant skambučiu, abiturientai įžengė į salę.
Juos pasveikino mokyklos vadovė A. Motto ir mo-
kytoja Rasa Ardys. Jų akyse šie mokiniai kasmet
augo ir tobulėjo – kaip ir pati mokyklėlė. Mes visi be
galo didžiuojamės abiturientais ir jų tėveliais, kad
norėjo būti su mumis, mokytis ir išmokti. 

A. Motto kiekvienam abiturientui įteikė pažy-
mėjimą ir dovanų maišelį. Kredito bankas ,,Taupa”
(Boston, MA) kiekvienam abiturientui perdavė do-
vanų ir pažymėjimus su pirmuoju įnašu, kad visi ga-
lėtų atsidaryti banke sąskaitas. Tai buvo puikus
siurprizas! Padėkota buvo ir tėveliams. Abiturien-
tai pasisakė apie savo mokslo metus – kas jiems pa-
tiko mokykloje ir visiems pasiliekantiems moki-
niams linkėjo lankyti pamokas, mokytis lietuvių kal-
bos ir švęsti visas lietuviškas šventes. Džiaugiamės
girdėdami iš jų lūpų, kad jie norėtų grįžti kitais
mokslo metais ir padėti mokytojoms. Greičiausiai
negali būti geresnio jausmo kaip matyti laimingus
ir dėkingus veidus. Vien dėl to verta dirbti ir niekada
nepasiduoti.

Kita šventės dalis buvo irgi labai svarbi. Visi mo-
kyklėlės vaikai pasveikino savo mamas su Motinos
diena. Vieni mokiniai atliko mamoms kelis kūrinius
pianinu ir akordeonu, kiti pasveikino eilėraščiais ir
visi įteikė mamoms savo rankų darbo dovanėles. Ma-
mytės neapsakomai didžiavosi savo vaikais. O vai-

kų akyse buvo matyti daug meilės ir padėkos savo
mamytėms. Mes visi žinome, kad mama – tai žmo-
gus, kuris gali pakeisti visus, bet jos pačios niekas
niekada nepakeis.

Šventėje turėjome svečių – pas mus atvyko
buvę mokiniai su savo tėveliais. Mokiniai prisimi-
nė metus, kai mokėsi šioje mokykloje. Visiems labai
smagu buvo klausytis Gabrielės ir Eriko Guigų, Lau-
ros Petrauskas, Gabrielos Trzepizur. Muzikantas Sta-
sys Telšinskas palaikė šventinę subuvimo nuotaiką.
Muzika grojo visą laiką, visi šoko, dainavo ir links-
minosi. Tėvelius ,,išbandėme” įvairiomis užduoti-
mis, kurias jie kuo puikiausiai atliko. Organizavo-
me ir mažą aukcioną, kurio metu svečiai galėjo įsi-
gyti šakočių, lietuviškų dešrų, sūrių ir kitokių ga-
minių iš Lietuvos. Visi turėjo galimybės paskanau-
ti žemaičių blynų, keptos duonos ir kitų lietuviškų
patiekalų. 

Jau daug metų mokyklos šventėse šeiminin-
kauja Ramunė Jackevičiūtė. Jai pagelbėjo šauniosios
mamos: Jurgita Dorin, Jūratė Jakonytė, Kristina Ris-
kutė, Daiva Trzepizur, mokytoja Onutė Stučkienė ir
mokyklos vadovė A. Motto. Viskuo buvo pasirūpinta
ir jautėmės tarsi Lietuvoje. Jautėmės lyg viena di-
delė šeima, o tai ir yra mūsų tikslas – kurti vienin-
gą ir stiprią bendruomenę – šeimą. Salės dekoraci-
jas ir papuošimus ruošė Karina Kudarauskienė ir
Rita Clemens. Didžiausias padėjėjas puošiant salę
buvo Markas Cetrauskas. Šventei pasibaigus visi tė-
veliai gražiai sutvarkė salę – be jų pagalbos ir ge-
rumo, didelio noro, kad vaikams ir visiems būtų gra-
žu ir smagu, tokie renginiai nepavyktų.

Gegužinės metu surinktos aukos ir aukcione už-
dirbtos lėšos bus skirtos ,,Lietuvėlės” renginiams.
Ačiū visiems aukotojams ir Kazickų šeimos fondui
(http://www.kff.lt ), kurio Matching Grant progra-
ma padvigubins lėšas, skirtas mokyklos veiklai. ,,Lie-
tuvėlės” mokytojai, mokiniai, jų tėveliai fondui ta-

Linksma gegužine ,,Lietuvėlė” užbaigė mokslo metus

Abiturientai Rapolas Maštauskas, Petras Winkler, Greta Karakaj, Simon Trzepizur ir Rokas Stančauskas.
Mokyklos archyvo nuotraukos

Mokyklos vadovė Auksė Motto ir abiturientė Greta Karakaj.

ria nuoširdų ačiū už nuolatinę paramą ir gražų ben-
dradarbiavimą.

Ne viskas yra tik mūsų rankose, Dievulis irgi
mums padeda. Ta proga kitą dieną Philadelphijoje,
Šv. Andriejaus bažnyčioje buvo užsakytos šv. Mišios
už ,,Lietuvėlės” mokyklėlę, visą mūsų bendruome-
nę bei valdybą. Mišių metu meldėmės ir prašėme Die-
vulio, kad ir toliau visi turėtume noro ir jėgų eiti į
priekį ir laikytis kartu. Iš visos širdies to linkime
kiekvienam iš mūsų.

Justina Verbejus – ,,Lietuvėlės” lituanistinės mo-
kyklos darželio grupės mokytoja.

PHILADEPHIA, PA
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Atsisveikinimas – iškilmingai, smagiai, su grauduliu

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Čikagos lituanistinė mokykla
(ČLM), įsikūrusi Jaunimo centre,
šiais metais išleido 27-ąją abitu-

rientų laidą – mokslo metus sėkmingai
baigė 11 dešimtokų. Į atsisveikinimo iš-
kilmes susirinko mokytojai – dabar mo-
kykloje dirbantys ir anksčiau čia dir-
bę, abiturientų tėvai, šeimos nariai. Po
šv. Mišių Jėzuitų koplyčioje, kurias
aukojo kunigas Jaunius Kelpšas, tau-
tiniais kostiumais vilkintys šventės
,,kaltininkai” įžengė į salę garbės ko-
ridoriumi, nutiestu iš tautinių juostų.
Jas laikė jaunesnieji šios mokyklos mo-
kiniai. 

Pasveikindama dešimtokus, mo-
kyklos direktorė Vida Rupšienė kvie-
tė juos džiaugtis kiekviena gyvenimo
minute, tikėti, mylėti ir dirbti Lietuvos
labui. Visiems buvo įteikti mokyklos
baigimo pažymėjimai. Trumpas svei-
kinimo kalbas pasakė buvusios mo-
kyklos direktorės Jūratė Dovilienė ir
Laima Apanavičienė. 

Linkėjo semtis jėgų iš žydėjimo

Šventėje dalyvavę trys svečiai iš
Lietuvos – poetai Kornelijus Platelis,
Alvydas Šlepikas ir Liutauras Degėsys
– iškilmėms suteikė netikėtų spalvų.
Jie visi pasveikino abiturientus, pas-
kaitydami po trumpą savo eilėraštį, o
L. Degėsys palinkėjo kuo rečiau gyve-
nime sutikti žmonių, kurie sako: ,,Ne-
suprantu, kaip tu gali nesuprasti”.

Generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius, tą dieną suspėjęs
dalyvauti net keliose šventėse, atsku-
bėjo kiek pavėlavęs, tačiau linkėjimų,
skirtų ČLM abiturientams, pakelyje ne-
išbarstė. Jis sveikino dešimtokus, dė-
kojo mokytojams, taip pat ir vaikų tė-
vams, kurie šeštadieniais aukojo bran-
gias poilsio valandas, kad atvežtų savo
atžalas į lietuvišką mokyklą.

Šventėje skambėjo daug gerų žo-
džių ir padėkų, buvo pagerbti ir apdo-
vanoti mokytojai, kurie mokykloje
dir  ba 10 ir daugiau metų. 

Dešimtokų auklėtoja Angelė Žu-
kevičienė savo auklėtiniams skyrė poe-
tišką palinkėjimą apie tai, kad net
sunkiausią akimirką užtenka apsidai-
ryti ir tuomet paaiškės, kad bet kuriuo
metų laiku kažkas įsigudrina pražys-
ti ir žydėti, aplinkui skleisti grožį ir
gėrį. Vadinasi – kiekvienas gali tą da-
ryti, kad ir kaip nelengva būtų. 

Abiturientų rimtis ir susikaupimas prieš mokslo baigimo pažymėjimų įteikimo iškilmes. Živilės Gurauskienės ir Viktorijos Šileikos nuotraukos

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ
Maironio lituanistinėje mokykloje (MLM) 

nuskambėjo 50-osios laidos abiturientų išleistuvės

Š.m. gegužės 18 d. Lemonte, Pasaulio lietuvių centre
(PLC), esančioje Maironio lituanistinėje mokykloje,
vienoje didžiausių išeivijoje, nuskambėjo 50-osios

laidos abiturientų išleistuvės. Jos į Lietuvių Fondo (LF)
salę sukvie tė gausų būrį svečių, susirinkusių pasveikinti
46-ių šios laidos abiturientų, kuriems tą dieną buvo
įteikti Maironio aukštesniosios lituanistinės mokyklos
baigimo atestatai. 

Visų dėmesys – abiturientams 

Nuo 9 val. ryto PLC netilo jaunatviški balsai – su tau-
tiniais drabužiais nusifotografavę kieme ir klasėse, jau-
nuoliai šėlo ir dainavo, džiugindami centro lankytojus ir
svečius. 11 val. r. LF salėje  lietuvių kalbos mokytojai Li-
nai Tumasonienei pristačius kiekvieną abiturientą, pra-
ėjusį pro tautiniais raštais austų juostų vartus ir sutik-
tą audringais plojimais, prasidėjo oficialioji renginio da-
lis, moderuojama istorijos mokytojo Andriaus Dumašiaus.
Kartu su muzikos mokytoja Danguole Žibkute-Paže-
meckiene sugiedojus JAV ir LR himnus bei pagerbus šių
šalių vėliavas, abiturientus pasveikino MLM direktorė
Goda Misiūnienė. Pasveikinusi abiturientus ir pakvietusi
nepamiršti savo šaknų bei visada didžiuotis tuo, kad yra
lietuviai, direktorė kalbą užbaigė Justino Marcinkevi-
čiaus žodžiais:

Gimtųjų žodžių apkabintas
Aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man kaip žibintas
Pasaulio tamsoje.
,,Nepamirškite apkabinti…”

Vėliau buvo įteikti JAV LB Švietimo tarybos prizai
už kasmetinį rašinių ir piešinių konkursą bei LR gene-
ralinio konsulato Čikagoje Padėkos raštai, pasirašyti gen.
konsulo Mantvydo Bekešiaus, už kūrybiškumą ir daly-
vavimą rašinių konkurse ,,Laiškas partizanui”, skirtame
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui
ir su okupacija kovojusios Lietuvos valstybės vadovui
Adolfui Ramanauskui-Vanagui. 

Moderatoriui A. Dumašiui pristačius ir aplodis-
mentais padėkojus už pasišventimą, dešimtokus mo-

kiusiems mokytojams klasių auklėtojos Taiyda Rudaitis-
Chiapetta ir Ramona Stephens-Žemaitis sveikino abitu-
rientus ir jų šeimos narius. ,,Nepamirškite apkabinti savo
artimiausių žmonių, kurie jums suteikė šią galimybę”,
– priminė renginio moderatorius prieš iškilmingą ates-
tatų įteikimo ceremoniją. Prieš mokyklos direktorei G.
Misiū nienei įteikiant atestatus, klasių auklėtojos T. Ru-
daitis Chiapetta ir R. Stephens-Žemaitis kiekvieną iš abi-
turientų apjuosė tautiniais raštais austa juosta su užra-
šu ,,Abiturientas 2019”.

Po jaunesniųjų klasių mokinių pasirodymų su-
skambo daugelį sujaudinusi abiturientų atsisveikinimo
daina, kurios metu ne vienas tėvelių išėjo iš salės, ban-
dydami paslėpti ašaras. 

Tarp prisiminimų – šuolis per langą

Oficialiąją renginio dalį užbaigus, visi abiturientai
ir renginio svečiai buvo pakviesti į Banys šeimos salę iš-
kilmingų pietų, kuriuos palaimino Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos seselė Laimutė Kabišaitytė. Ji maldoje
prašė Dievo globoti gyvenimo kelią besirenkančius jau-
nuolius. 

Prasidėjus meninei programos daliai, kurią vedė abi-
turientai Nomeda Dyglytė, Matas Mikuckas ir Monika Mi-
kuckaitė, švieslentėje keitėsi nuotraukos iš abiturientų
vaikystės. O kultūros pažinimo mokytoja Rasa Ibians-
kienė svečius tuo tarpu supažindino su baigusiųjų aukš-
tesniąją lituanistinę mokyklą dešimtokų smagiais atsa-
kymais į mokytojų klausimus.  Atsakymai ne tik pra-
linksmino tėvelius ir renginio svečius, bet ir išdavė
daug slaptų nutikimų, pavyzdžiui: ,,Maloniausias mano
prisiminimas iš mokyklos – šuolis per langą…” 

Vaikams su nuoširdžia padėka pasveikinus moky-
tojus, abiturientų tėvų atstovui Vaidui Paškevičiui pa-
dėkojus mokinių tėveliams, renginį užbaigė abiturientų
padėkos ir palinkėjimai mokytojams, tėvams ir jaunes-
niųjų  klasių draugams, neleidusios nė trumpam nurimti
juokui salėje: ,,Tėvams – ačiū, kad visada atlikdavot už
mane pamokas; mokytojams – … atsiprašau! Draugams
– jei net aš tai padariau – galite ir jūs!”

Pasibaigus meninei programos daliai, salėje nuvil-
nijo paskutinis abiturientų valsas, į šokio sūkurį įtrau-
kęs tėvelius ir mokytojus – tėvai su dukterimis ir moti-
nos su sūnumis, paskutinį kartą MLM šokantys valsą, iš-
gyveno jautrias ir jaudinančias akimirkas.

Trims geriausioms – 
rėmėjų stipendijos

Į sceną buvo pakviestos trys ge-
riausios abiturientės – Liepa Januš-
kaitė, Laura Nainytė ir Gaja Majaus-
kaitė, kurios laimėjo solidžias mo-
kyklos  stipendijas. Kiekviena iš jų, po
dvejų metų įstojusi į koledžą, gaus po
1000 dolerių. Šiuos pinigus paaukojo
mokyklos rėmėjai. 

Abiturientus sveikino devintokai,

kiekvienam padovanoję draugišką šar-
žą ir šmaikštų eilėraštį. Dešimtokai
perskaitė savo testamentą, perdavė
simbolinį mokyklos raktą įpėdiniams
– devintokams. Nuskambėjo ir ,,Pa-
sku tinio valso” melodija, abiturientai
pakilo šokiui. Kai kas iš vyresnės kar-
tos svečių prisiminė, kad ir jiems ka-
daise mokyklos išleistuvėse skambėjo
ta pati melodija. Tada, kaip ir dabar, to-
kia pat graži ir jaudinanti.

Po   oficialiosios  dalies  dešimto-

kai persirengė puošniais drabužiais ir
pasiruošė smagiai fotosesijai kieme,
pietums ir vakarui su tėvais ir moky-
tojais. Šių metų mergaičių suknelių
spalva – žydra, kaip ir lietus, tą dieną
užklupęs didele jėga, kai visi abitu-
rientai puošniu limuzinu važiavo į
miestą fotosesijai. Tačiau vos pasie kus
Čikagos centrą, lietus liovėsi. Kad taip
būtų ir šių vaikų gyvenime – visi ne-
sklandumai  baigtųsi   reikiamu   me-
tu. 
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RŪTA AKELAITYTĖ

Tautinių šokių grupei, susibūrusiai viename iš
šiaurinių Čikagos priemiesčių, 2018 metai
buvo ypatingi: šokėjai ne tik itin aktyviai da-

lyvavo įvairiuose Lietuvos šimtmečiui skirtuose ren-
giniuose, Dainų ir šokių šventėje Lietuvoje, at-
šventė 10 metų veiklos jubiliejų, bet ir praėjusių
metų gruodžio 16 d. turėjo progos šokti Indianos
„Pacers” ir New Yorko „Knicks” krepšinio komandų
rungtynėse, kuriose už Indianos klubą žaidė ir Do-
mantas Sabonis. Šokėjų pasirodymo varžybose
vaizdo įrašas netruko apskrieti tiek užsienio lie-
tuvių bendruomenes, tiek sulaukti dėmesio ir at-
garsių Lietuvoje. Plačiau apie grupę pasakoja šo-
kių vadovė Vaida Indriliūnas. 

Kaip ir kada susikūrė tautinių šokių grupė „Laumė”?
Vaida: „Laumė” susikūrė 2008 m. Ansamblį įkū-

rėme ir jam kurį laiką vadovavome dviese – aš ir Auš-
ra Jasaitė-Paulauskas. Subūrėme draugų grupelę, iš
viso 8 poras, kurių tikslas buvo dalyvauti Tūks-
tantmečio dainų ir šokių šventėje Lietuvoje 2009 m.
Buvo taip smagu visiems šokti ir dalyvauti rengi-
niuose, kad tęsiame šią veiklą jau daugiau kaip 10
metų. 

Vaida, papasakokite plačiau apie savo kaip choreog-
rafės veiklą. 

Choreografe dirbu jau daugiau kaip 20 metų.
Klaipėdos universiteto menų fakultete esu baigusi
choreografiją ir po baigimo tiek Lietuvoje, tiek ir at-
vykusi į JAV nuolat dirbu pagal specialybę. Šiuo
metu šokio meno mokau baleto mokyklose, turiu ir
savo mažą studiją, tačiau norėčiau pabrėžti būtent
veiklą „Laumėje”. Nes čia mes visi dirbame neatly-
gintinai, ir labiausiai norėčiau pasidžiaugti tuo,
kad net ir turėdami labai mažai narių, sugebame pa-
siekti išties daug. Kasmet dalyvaujame įvairiuose fes-
tivaliuose ir šventėse. Nors esame mėgėjai, bet vi-

suomet stengiamės išlaikyti profesionalų lygį – tai
mūsų tikslas, kurio nuolat siekiame. Aš visuomet sa-
kau šokėjams, kad jie turi šokti taip, jog patys pažiū-
rėję vaizdo įrašą galėtų savimi didžiuotis ir tuo
džiaugsmu bei rezultatu dalintis su kitais. Mūsų
šioks toks išskirtinumas yra tas, kad dažniausiai ten-
ka atstovauti Lietuvai mišriai, įvairiatautei publikai
už lietuvių bendruomenės ribų. Tiesa, mus nuolat glo-
boja ir išreiškia visokeriopą paramą Waukegano
Lietuvių Bendruomenė, kuriai esame be galo dėkin-
gi, ir ypač jo dabartiniam vadovui Gintautui Stepo-
navičiui. 

Kokiuose renginiuose dažniausiai dalyvauja „Laumė”? 
Tradiciškai kasmet dalyvaujame „Holiday Folk

Fair International” renginyje, kuris kasmet lapkri-
čio mėnesį vyksta Milwaukee mieste. Tai tarptauti-
nis festivalis, kuriame groja, šoka, dainuoja, gami-
na savo šalių patiekalus, eksponuoja, čia pat gami-
na ir parduoda tradicinių amatų dirbinius įvairių
tautų bei tautinių grupių, gyvenančių pietrytinėje
Wisconsino dalyje, įvairių ansamblių, grupių, ben-
druomenių nariai ar pavieniai jų atstovai. Taip pat
kasmet dalyvaujame panašaus pobūdžio renginyje
„Skokie Festival Of  Cultures”, „Chicago Interna-
tional Dance Forum” bei Highland Park School or-
ganizuojamame trijų dienų festivalyje „Focus On The
Art”. Intensyviai bendraujame su Indianos lietuvių
lituanistine mokykla bei bendruomene, kuri bent ke-
lis kartus per metus mus kviečia į įvairius renginius.
Jie kartu su latvių bendruomene mus ir pakvietė į
minėtas Indianos „Pacers” varžybas, kuriose turė-
jome progos šokti grojant šauniajai Indianos lietu-
vių kapelai „Biru Bar”. Dar norėčiau paminėti ,,Tall
Ship” festivalį Navy Pier, kuriame dalyvavome 2010
m. Tai didžiulis renginys, kurio organizatoriai rei-
kalauja itin ilgos, profesionalios, kokybiškos ir įvai-
riapusiškos programos, kurią mums teko paruošti ne-
apsiribojant vien tik šokiais ir teturint vos kelių žmo-
nių pagalbą. Tai buvo pirmas tokio lygio renginys,
kuriame buvome pakviesti dalyvauti, ir reikėtų pa-
sidžiaugti, jog sekėsi išties puikiai. 

Praėję metai „Laumei” buvo išskirtiniai – Lietuvos šimt-
mečio renginiai, kolektyvo veiklos 10-metis, Indianos „Pa-
cers” varžybos, o kokie planai šiems metams?

„Laumė” niekada nepraleidžia nei Dainų ir šo-
kių šventės Lietuvoje, nei Tautinių šokių švenčių,
vykstančių JAV. Tad jau dabar intensyviai ruošiamės
XVI Lietuvių tautinių šokių šventei, kuri vyks Phi-
ladelphijoje 2020 m. Šokių švenčių pasiruošimui, beje,
sulaukiame ir daugiausia naujų narių susidomėjimo. 

Ar Jūsų kolektyvas turi kokių tradicijų, nesusijusių su
šokiais?

Anksčiau, kai vaikai buvo mažesni ir visi turė-
jome šiek tiek daugiau laiko, susitikdavome ir ne už-
siėmimų metu, dabar bent jau stengiamės po repe-
ticijų ar renginių nueiti kur nors visi pavakarieniauti
ar jaukiai pasėdėti prie kavos puodelio.

Į mūsų pokalbį įsijungė ir ilgametė „Laumės” šokė-

ja Jolita Vilimienė. 

Jolita, kaip ir kada Jūs susidomėjote tautiniais šokiais?
Liaudies šokiais susidomėjau dar vidurinėje

mokykloje, šokau gal 3-ejus metus, vėliau, studijuo-
jant universitete, deja, nepavyko tęsti šios veiklos, ta-
čiau vos tik atvykusi gyventi į JAV vėl pradėjau šok-
ti. Iš pradžių įsiliejau į dabar jau nebeegzistuojančios
„Klumpės” šokių grupę, kurioje šokau apie 4–5 m. O
paskui atėjau į „Laumę”, kur jau esu beveik dešimt-
metį. 

Pabaigai dar norėčiau pridurti, kad laumiečiai
repetuoti renkasi kiekvieną sekmadienį Dance stu-
dijoje, Buffalo Grove, Hao Dance studijoje ir visuo-
met maloniai kviečia naujus narius. 

Mus galite rasti „Facebook” paskyroje, Laumė –
tautinių šokių kolek tyvas JAV ir pasiekti telefonu 847-
208-5875. Labai laukiame visų, mylinčių liaudies
šokį.  Mes  labai  džiaugiamės  kiekvienu  nariu, pa-
laikome  vieni  kitus  ir nuolat skatiname judėti pir-
myn. 

„Laumė” tautiniais šokiais garsina Lietuvą

2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų ir šokių šventė Lietuvoje. 

indianapolio bendruomenės organizuotame Lietuvos nepriklausomybės minėjimo
kon certe.

IV Tautinių šokių šventė Bostone, Massachusetts valstijoje.

Wisconsino ,,Holiday Falk Fair international” festivalyje su savo rankų suvenyrais Lilija Pum-
putienė ir Jolita Vilimienė. 2015 m.  ,,Laumės” archyvo nuotraukos
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Jūsų, kandidato į prezidento postą, reklaminis
šūkis? Kodėl toks?

Ingrida Šimonytė: Pagrindinis kampanijos šūkis
buvo „Susitarkime, pagaliau”, nes pagrindinė mano
programos mintis yra susitarimas, kokios Lietuvos
norėsime. Siūlau grįžti prie to klausimo, kuris net ne-
bandomas spręsti trečią dešimtmetį – išgryninti ri-
bas tarp to, kas visų mūsų, kaip visuomenės, yra ben-
dra ir už ką esame atsakingas kiekvienas atskirai ir
pasiekti susitarimą vardan Lietuvos – socialinį
kontraktą. Toks susitarimas apibrėžtų, kokios vals-
tybės galiausiai siekiame, t. y. kiek mūsų visų su-
kuriamos gerovės yra padedama ant bendro stalo,
tam, kad būtų skirta mūsų bendriems poreikiams
spręsti per viešąsias paslaugas. 

Tad sieksiu šalies politinio, verslo, akademinio,
pilietinės visuomenės elito diskusijos ir sutarimo.
Lietuvos žmonės nusipelnė, kad po kiekvienų Seimo
rinkimų jų neištiktų nauja švietimo, sveikatos ar pen-
sijų reforma – tik tokiu atveju galėsime rimtai kal-
bėti, kad mokytojas ar medikas yra prestižinė pro-
fesija, reikalauti iš savo valstybės tarnautojų, su-
daryti galimybes besirūpinantiems mažais ir senais
ar ligotais, derinti savo rūpestį su dalyvavimu vi-
suomenėje, neužsidaryti namuose, neiškristi iš pro-
fesinės veiklos save pasmerkiant skurdžiai senatvei.

Gitanas Nausėda: Mano šūkis rinkimuose – „Vi-
sas jėgas – Lietuvai”. Manau, kad svarbiausia už-
duotis ir man, ir Lietuvai – nesileisti supriešina-
miems, neprarasti orientyro politinių skandalų
spektaklyje ir prisiminti – kaip bendruomenė sėk-
mingai gyvenome tuomet, kai tarpusavyje susita-
rėme. Tikiu, kad tą padaryti mes turime galių ir da-
bar. Todėl kampanijos šūkiu išrinkome tokį, kuris
sako, kad pats atiduosiu visas jėgas ir kaip nepri-
klausomas kandidatas kviesiu kalbėtis visas Lietu-
vos jėgas, raginsiu kitus skirti visas savo jėgas Lie-
tuvai, ypač kai sprendžiame, kokios valstybės nori-
me – gebančios susitarti ar primetančios valią.

Kaip balsavote referendume dėl pilietybės iš-
saugojimo? Kodėl? 

Ingrida Šimonytė: Referendume dėl pilietybės iš-
saugojimo balsavau „Už”, nes manau, kad atiminė-
ti pilietybės, kurią žmonės įgijo gimimo metu, nėra
tinkama. Dabar jau žinome, kad daug Lietuvos pi-
liečių referendume pritarė pilietybės išsaugojimui,
o tai įpareigoja ieškoti sprendimo šiuo klausimu, net
jeigu siūlytam Konstitucijos keitimui nebuvo pri-
tarta. Tad būtina visiems drauge susėsti, kartu su
kompetentingais ekspertais aptarti galimus spren-
dimus ir sutarti, kokios krypties ketiname laikytis,
kaip ketiname spręsti problemas, kurios aktualios
tiek išeivijai, tiek ir čia gyvenantiems piliečiams.
Naujai išrinktas Prezidentas turėtų imtis šios lyde-
rystės

Gitanas Nausėda: Ne kartą esu išsakęs savo pozi-
ciją šiuo klausimu. Balsavau ,,Už” pilietybės išsau-
gojimą ir raginau tai daryti kitus. Atsakydamas į
klausimą „kodėl” dažnai naudoju metaforą – Lietu-
va buvo kaip daugiavaikė mama, turėjusi daug vai-
kų, bet visų jų nesugebėjusi tinkamai išmaitinti pa-
sakė, jog to padaryti negaliu ir prašau vykti per pla-
tųjį pasaulį ieškoti geresnių gyvenimo sąlygų. Tie vai-
kai atsidūrė kitur, tačiau tebėra Lietuvos vaikai ir ne-
gražu bei neteisinga iš mamos pusės palikti savo vai-
kus likimo valiai ir nebepriimti į namus.

Jūsų požiūris į dabartinę šalies užsienio po-
litiką?  Kokia ji turėtų būti?  Ar keistumėte
santykius su Rusija? 

Ingrida Šimonytė: Dabartinė Lietuvos užsienio ir
saugumo politika remiasi gana plačiu politinių jėgų
konsensusu. Dėl esminių principinių nuostatų labai
didelių skirtumų nematyti. Manau, kad tai didelė ver-
tybė. 

Mūsų interesas – visapusiška ir gili integracija
į Vakarus ir mūsų buvimas transatlantinės erdvės da-
limi. Mūsų saugumo tiltą laiko dvi pagrindinės at-
ramos – NATO ir ES. Žinoma, reikia matyti, kad ir
vienai, ir kitai atramai būdingi tam tikri bruzdesiai
ar rimti klausimai, kurių sprendime mums teks da-
lyvauti. Tai nebus taip paprasta ir taip aišku, kaip
buvo iki pastarosios finansų krizės.

Privalome dėti visas pastangas, jog aiškiomis tai-
syklėmis ir demokratiškais susitarimais paremtas
pasaulis išliktų mūsų kasdienybe. Kartu, turime gar-
siai ir nedviprasmiškai pasakyti, jog sienų perbrai-
žymui, kišimuisi į kitų valstybių politiką mes ne-
pritariame, o saugios erdvės tiek Lietuvoje, tiek ap-
link ją kūrimas yra pagrindinis prioritetas.

Mūsų galimybės dvišaliu pagrindu bandyti iš-
lošti iš derybų su dideliais žaidėjais gali neduoti gero
rezultato, o per tarptau-
tinius aljansus galime pa-
stiprinti savo balsą. Ti-
kiuosi, kad mūsų koali-
cijos ir toliau bus verty-
binės ir remsis pagarba
žmogaus teisėms, įstaty-
mo viršenybei.

Dėl Rusijos. Yra da-
lykai, kurie sprendžiami
techniniu lygiu, kaip sie-
nos demarkavimai. Ar
mes galime kaip valsty-
bės, kaip tam tikri ant-
statai apie kažką ben-
drauti? Manau, kad ne.
Nes vertybiniu požiūriu
mes niekaip negalime ap-
simesti, kad nematome
jos pastangų keisti pa-
saulio tvarką, keisti pa-
saulio sienas, eksportuo-
ti į Vakarų pasaulį ko-
rupciją, pinigų plovimą. 

Gitanas Nausėda:
Mūsų strateginis kursas
privalo išlikti tvirtas ir
nuoseklus – dar gilesnė
euroatlantinė integracija
ir glaudūs santykiai tiek
su Europos Sąjunga, tiek
su JAV, tiek su kitomis
valstybėmis. 

Ką norėčiau keisti
užsienio politikoje – tai,
pirmiausia, stiprinčiau
ekonominės diplomatijos
dedamąją. Lietuvos už-
sienio politika turi tar-
nauti Gerovės valstybės –

Specialiai ,,Draugui" iš Vilniaus — pokalbiai su antrojo rinkimų turo kandidatais

Ingrida Šimonyte ir Gitanu Nausėda

Gitanas Nausėda. „Kauno diena” nuotr.

ingrida Šimonytė

saugios, turtingos, teisingos, įstatymų ir vertybių
viršenybe grįstos – kūrimui.

Iš Lietuvos, anot tyrimų ir apklausų, iš-
vykstama ne vien tik dėl ekonominių prie-
žasčių. Kas darytina?  

Ingrida Šimonytė: Jūs teisus – tyrimai rodo, kad
žmonės iš Lietuvos išvyksta ne tik dėl ekonominių
priežasčių, bet juos slegia teisingumo stoka, ne-
pagarbos kultūra. Sieksiu, kad Lietuva būtų visiems
teisinga valstybė, kad joje neliktų pamirštų žmonių,
o tėvai turėtų viltį, kad jų vaikai gyvens geriau nei
jie patys. Tad noriu pakviesti Lietuvos visuomenę
kartu kurti tokią Lietuvą, kurioje žmonėms norė-
sis likti, o išvykusiems sugrįžti. 
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Žinoma, tam reikia daug nuveikt: tiek gerinti viešąsias paslaugas, tiek
kurti bei investuoti į inovacijas ir technologinį atsinaujinimą versle, didin-
ti piliečių pasitikėjimą teisingumo sistema, užtikrinti kokybišką ir visiems
vienodai prieinamą išsilavinimą, atliepiantį ateities iššūkius ir verslo po-
reikius. 

Gitanas Nausėda: Gerovės valstybė, kurios idėją pristatau Lietuvos žmo-
nėms, nėra tik finansinis žmonių gerbūvis. Ji apima kur kas daugiau – vals-
tybės pagarbą piliečiams ir piliečių pagarbą valstybei, įstatymų viršenybę,
gebėjimą kalbėtis ir tartis dėl bendrų šalies tikslų. Manau, prezidento – vie-
nintelio tiesiogiai rinkto ir piliečių mandatą turinčio valstybės vadovo – ga-
lios šiais klausimais yra iš tiesų didelės. Mano, pranašumas, kad nesu fi-
nansiškai ar kaip nors kitaip įsipareigojęs jokiai partijai, todėl turiu daugiau
galimybių telkti visus bendram darbui.

Socialinė Lietuvos gyventojų atskirtis. Ką darytumėt? 

Ingrida Šimonytė: Pajamų nelygybė, socialinė atskirtis mūsų valstybėje yra
didelė, o kartu šios priežastys sąlygoja ir labai skirtingas žmonių galimybes:
dirbti, gauti viešąsias paslaugas, išsilavinimą. Todėl mums reikia pasiekti
susitarimą ir apibrėžti, kokios valstybės galiausiai siekiame. 

Manau, kad tinkamiausia konsensuso kryptis būtų tvirta atrama mūsų
krikščioniškoje tapatybėje turinčiam keliui: nepaisant to, kiek kiekvienas iš
mūsų esame uoliai tikintis, mums yra įgimtas supratimas, kad privalome pa-
sirūpinti mažais, senais ir silpnesniais – turime vienas kitą remti. Kartu yra
įgimtas supratimas, kad už savo pasirinkimus ir gerovę, taipogi esame at-
sakingi ir patys, nelaukdami nuolat, kai šiuos klausimus išspręs kažkas tre-
čias, kuris mums viską privalo. 

Gitanas Nausėda: Teisinga mokesčių sistema, nesuteikiant niekam pri-
vilegijų, vidurinės klasės stiprinimas, savivaldybių įgalinimas ir veiksminga
regionų politika – tai kertiniai mano programos punktai. Studijavau ir gy-
venau Vokietijoje, žinau, kaip veikia vokiška sistema ir, žinau, kad ją galima
sėkmingai įgyvendinti ir Lietuvoje. 

Kokie jūsų svarbiausi trys nuveikti darbai, kuriais didžiuojatės? 

Ingrida Šimonytė: Manau, kad kiekvienam žmogui jo nuveiktų darbų svar-
bą apibrėžia skirtingi kriterijai. Vieniems tai gali būti profesiniai pasiekimai,
kitiems – gaunamas atlygis, dar kitiems – galimybė prisidėti prie visuome-
nės gerovės. Visą savo profesinį kelią dirbau valstybės ir jos žmonių intere-
sams. Negaliu pasakyt, kad tuo didžiuojuosi – tiesiog esu dėl to laiminga.

Gitanas Nausėda: Buvau vienas tų, kurie prisidėjo prie Lietuvos finansų
sistemos ir ekonomikos kūrimo. Dirbau Valstybinės kainų ir konkurencijos
tarnybos Finansų rinkos skyriaus vadovu, 6 metus dirbau Lietuvos banke,
komerciniame banke buvau vyriausiuoju ekonomistu – žmogumi, kuris ana-
lizuoja ekonomikos procesus ir pateikia informaciją visuomenei. Manau, ši
patirtis yra mano privalumas priimant ir vertinant ekonomikai reikšmingus
sprendimus.

Didžiuojuosi, kad turėjau galimybę dirbti Prezidento Valdo Adamkaus
rinkimų štabo komandoje – man tai buvo didžiulė patirtis. V. Adamkus man
yra atsakingos, vertybėmis grįstos politikos pavyzdys, tad jo išsakyta para-
ma man yra ypatingai svarbi asmeniškai.

Trečiuoju „darbuĺ įvardinčiau savo šeimą – žmona Diana, dukros yra svar-
biausia atrama ir šiandien, ir visus metus iki šiol.

Kokios jūsų, kandidato į prezidento postą, stipriosios pusės?

Ingrida Šimonytė: Mano patirtis valstybės tarnyboje, politinė patirtis ir drą-
sa prisiimti atsakomybę, manau, yra pagrindinės stipriosios pusės.

Gitanas Nausėda: Nepriklausomumas nuo partijų įtakos, nors ir galimy-
bė kalbėtis su visais, patirtis ekonomikoje, stipri, konkrečiais veiksmais pa-
remta Gerovės valstybės vizija ir, be abejo, žmonių parama, kurią jaučiu.

O gal turite ir silpnųjų pusių?

Ingrida Šimonytė: Žinau, kad mano greitas ir kartais sudėtingas kalbėji-
mas.

Gitanas Nausėda: Silpnųjų pusių paiešką palieku konkurentams. Kol kas
jiems jų rasti nelabai pavyksta... 

Kodėl už jus, o ne už kitą pretendentą, turėtų balsuoti išeivija,
JAV gyvenantys piliečiai? 

Ingrida Šimonytė: Manau, kad už mane balsuos tie Lietuvoje ir išeivijoje
gyvenantys piliečiai, kuriems artimos mano vertybės ir matymas. Kurie mato
Lietuvą kaip atvirą, drąsią ir modernią ateities valstybę.

Gitanas Nausėda: Manau, priežastys yra tos pačios, kaip ir Lietuvoje gy-
venantiems žmonėms. Siekiu atkurti valstybės pagarbą piliečiams, nu-
traukti rietenas ir sutelkti Lietuvos žmones bendram darbui, bendriems tiks-
lams, nesvarbu, kur jie gyventų ar kokios politinės jų pažiūros būtų. Mūsų
per mažai, kad galėtume būti dalinami į „savus” ir „svetimus”, „apačias” ir
„viršūnėles”, visi esame Lietuvos vaikai.

Kalbėjosi Vitalius Zaikauskas

RIMAS ČERNIUS

Gegužės 10 d. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje iš Lietuvos atvykęs žurna-
listas ir dailėtyrininkas Vidmantas Jan-
kauskas skaitė paskaitą apie  Lietuvos
kaimų istorinius tyrinėjimus.

Nepriklausomybė atvėrė
tyrimų galimybes

Lektorius V. Jankauskas pateikė
Lietuvos kaimų ir miestelių tyrinėjimų
istoriją, kuri prasidėjo XIX amžiuje. Jis
aptarė tos istorijos etapus, paminėjo pa-
sirodžiusius leidinius: monografijas,
žurnalus, almanachus. Lietuvos re-
gionų istorinių tyrinėjimų ypač pa-
daugėjo pastaraisiais dešimtmečiais,
kai Lietuva tapo nepriklausoma. Lek-
torius savo paskaitoje daugiausiai dė-
mesio skyrė savo tėviškės – Kupiškio
krašto – istorijai ir pristatė paties su-
darytą solidų trijų tomų leidinį ,,Ku-
piškėnų enciklopedija”. Jos paskuti-
nysis tomas buvo išleistas 2017 metais.

Paskaitos metu prelegentas vieną
antrojo tomo egzempliorių perdavė į
klausytojų rankas pavartyti. Savo pas-
kaitą V. Jankauskas iliustravo skaid-
rėmis, kuriose buvo galima pamatyti
įvairiausių mokslinių leidinių, ar-
chyvinių dokumentų pavyzdžių bei
žemėlapių, iliustruojančių Kupiškė-
nų tarmės ribas.   

Paskaitoje – neeilinis susitikimas

V. Jankausko paskaita tapo neei-
linio susitikimo priežastimi. Tarp pas-
kaitos klausytojų buvo Vanderbilt uni-
versiteto profesorius John Wikswo ir
jo duktė, rašytoja ir menininkė Quin-

tan Ana Wikswo.  Prof. J. Wikswo spe-
cialiai susitikti su V. Jankausku ir
pasiklausyti jo paskaitos į Čikagą at-
skrido iš Tennessee valstijos. Paskai-
ta vyko lietuvių kalba, o prof. J. Wiks-
wo lietuviš kai nekalba. Tačiau jis pas-
kaitoje dalyvauti norėjo, nes prele-
gen tas V. Jankauskas parašė knygą
,,Ką tyli akmenys”.  Joje pasakojama
Ku piškio rajo ne esančio Akmenės kai-
mo istorija, kuri taipogi yra ir Viksvų
giminės istorija. O Viksvų giminė yra
prof. J. Wikswo protėvių giminė.  Jo pa-
vardė ,,Wikswo” yra lenkiškos ortog-
rafijos atitikmuo lietuviškai pavardei
,,Viksva”.  

Viksvų giminėje – 
daug žymių žmonių

Viksvų giminė turi daug žymių at-
stovų.  Kunigas Pranciškus Antanas
Viksva (1832–1907/1908) buvo artimas
poeto, vyskupo Antano Baranausko
bi čiulis. Kunigas Juozapas Antanas
Viksva (1861–1920) buvo ir kunigas, ir
knygnešys.  Jonas ir Petras Viksvos
buvo partizanai ir žuvo kovose su so-
vietais.  Kiti patyrė Sibiro tremtinių li-
kimą. Tyrinėtojas V. Jankauskas, ruoš-
damas monografiją apie Akmenės kai-
mo istoriją, stengėsi susisiekti su Viks-
vų giminės palikuonimis ir surasti
genealoginių duomenų apie Viksvų
giminę.  Jis sužinojo, kad palikuonių
yra ir Amerikoje.  Taip prasidėjo jo su-
siraši nėjimas su prof. J. Wikswo.  Ta ko-
respondencija pateikė jam daug žinių,
kurios papildė monografiją, o pati mo-
nografija leido prof. J. Wikswo geriau
pažinti savo prosenelius, savo giminės
plačias šakas.

Nukelta į 11 psl.

Muziejaus direktorė Rita Janz pristato lektorių V. Jankauską ir jo parengtą ,,Kupiškėnų
enciklopediją”.  Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Kupiškėnų Viksvų giminės palikuonys – prof. John Wikswo iš Tennessee ir jo dukra
Ouintan Ana Wikswo iš New York specialiai atvyko į Balzeko muziejaus renginį.

Kupiškėnų susitikimas
Balzeko muziejuje
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Paminėjo  gen. J. Žemaičio-Vytauto gimimo metines
Jurbarkas (KAM inf.) – Tradi-

ciškai trečiąjį gegužės savaitgalį, šven-
čiant Partizanų pagerbimo, kariuo-
menės ir visuomenės vienybės dieną,
prisimenami partizanų žygdarbiai.
Sekmadienį, gegužės 19 d., visi buvo
kviesti į Jurbarko rajoną, kuriame
vyko pėsčiųjų žygis, skirtas partizanų
vado Jono Žemaičio-Vytauto 110-
osioms gimimo metinėms minėti.

Žygio ilgis – 12,5 km, trasa driekėsi
per Šimkaičių-Girdžių seniūnijas. Pra-
sidėjo nuo Paskynų bendruomenės
namų, vingiavo Lapgirių mišku iki
Vidaujaitės upelio, toliau Pavidaujo
mišku iki buvusio atsarginio gen. J. Že-
maičio-Vytauto bunkerio. Šimkaičių gi-
rios pradžioje buvo įrengtas pagrin-
dinis gen. J. Žemaičio-Vytauto bunke-
ris, vyriausioji partizanų vadavietė.

Šis bunkeris buvo paskutinis J. Že-
maičio-Vytauto prieglobstis. Čia par-
tizanų vadas išbuvo nuo 1951 m. gruo-
džio mėn. iki 1953 m. gegužės 30 d., kai
bunkeris buvo išduotas, o vadas su-
imtas įmetus į bunkerį migdomųjų

dujų granatą.
Bunkeris vadinamas „preziden-

tūra”, nes pagal Lietuvos Laisvės Ko-
vos Sąjūdžio tarybos deklaraciją Lie-
tuvai išsikovojus nepriklausomybę J.
Žemaitis-Vytautas turėjo eiti Lietu-
vos valstybės prezidento pareigas iki
tol, kol bus surengti visuotiniai de-
mokratiški rinkimai. 

2009 m. Seimas pripažino, kad nuo
1949 m. vasario 16 d. iki mirties 1954 m.
lapkričio 26 d. J. Žemaitis buvo kovo-
jančios prieš okupaciją Lietuvos vals-
tybės vadovas, faktiškai vykdęs pre-
zidento pareigas.

Paskutinis ketvirtojo Lietuvos
prezidento būstas buvo ankštas, ne-
šildomas. Iškastas žemes vyrai nešda-
vę apie tris kilometrus ir supildavę į
patikimų ūkininkų laukus. 

2005 m. Vadavietė buvo paskelbta
valstybės saugomu kultūros paveldo
objektu. Kasmet gegužės mėnesį prie
jos vyksta įvairūs renginiai, susitiki-
mai, o rugpjūčio 23 d. minima Baltijos
kelio ir Juodojo kaspino diena.

Lietuvos žiūrovai „Eurovizijoje” palaikė Rusiją
Vilnius (BNS) – Gegužės

18-osios naktį vykusiame
„Eurovizijos” finale Lietu-
vos gyventojai daugiausiai
balsavo už trečią vietą už-
ėmusį Rusijos atstovą, o na-
cionalinės komisijos nariai
pirmą vietą skyrė konkursą
laimėjusiam dainininkui iš
Nyderlandų, rodo paskelbti
balsavimo duomenys.

Nacionalinė vertinimo
komisija daugiausiai balų
skyrė dainininko Duncan
Laurence pasirodymui „Ar-
cade” iš Nyderlandų. Jis lai-
mėjo konkursą iš viso su-
rinkęs 492 taškus. 

Nacionalinę Lietuvos
vertinimo komisiją sudarė kompozito-
rius Vytautas Bikus, dainininkai And-
rius Mamontovas, Jurgis Brūzga ir
Girmantė Vaitkutė bei laidų vedėja
Ge rūta Griniūtė. Paskelbus detalius
bal savimo duomenis taip pat paaiškė-
jo, kad Lietuvos atstovas Jurijus Vek-
lenko į konkurso finalą nepateko per
plauką.

Antrajame pusfinalyje su daina
„Run With The Lions” pasirodęs 28-ių

atlikėjas surinko 93 taškus ir užėmė 11
vietą. Nuo dešimtą vietą užėmusios ir
į finalą jau patekusios Danijos Lietu-
vą skyrė vienas taškas.

„Eurovizija” rengiama kasmet nuo
1956 m., Lietuva joje debiutavo 1994 m.
Geriausias visų laikų Lietuvos pasie-
kimas „Eurovizijoje” buvo 6 vieta – ją
2006 m. Graikijoje užėmė žymių Lietu-
vos dainininkų penketukas „LT United”
su daina „We Are The Winners”.

Kandidato į Europos Parlamentą portretas

Vilnius (BNS) – Prieš tris mėne-
sius 51-ąjį gimtadienį atšventęs vy-
ras, deklaravęs turto už maždaug 290
tūkst. eurų, tikėtina, vardu Kęstutis,
Andrius arba Vytautas.

Toks būtų statistinis kandidato į
Europos Parlamentą (EP) portretas,
kurį sudarė kandidatų duomenis iš-
analizavusi Vyriausioji rinkimų ko-
misija (VRK). 

Iš viso į EP 16 partijų bei visuo-
meninių rinkimų komitetų kelia 301
kandidatą: 198 vyrus ir 103 moteris.
Kandidatų į EP narius amžiaus vi-
durkis siekia 51,3 metų.

Turtingiausių kandidatų dešim-
tuke yra aštuoni milijonieriai, iš jų
daugiausiai turto sukaupė Lietuvos
centro partijos kandidatas Antanas
Guoga (per 27 mln. eurų), Lietuvos ža-

liųjų partijos kandidatas Remigijus
Lapinskas (per 6 mln. eurų), Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandi-
datas Šarūnas Marčiulionis (5 mln.
eurų).

Didžioji dauguma (75,1 proc.) kan-
didatų yra lietuviai. Lenkai sudaro 5
proc., rusai – 2,3 proc. Taip pat 0,3 proc.
kandidatų sudaro kitų tautybių as-
menys: kandidatuoja viena graikė,
moldavas, prancūzas, totorius, žydas. 

Rinkimams registruoti dešimt
kandidatų, vardu Kęstutis, devyni –
vardu Andrius, aštuoni – vardu Vy-
tautas, po penkis Antanus ir Marius.
Europos Parlamento nario mandato
sieks šešios Jolantos, keturios Rasos,
po tris Daivas ir Linas.

Rinkimai į EP vyks sekmadienį,
gegužės 26 d., Lietuva renka 11 atstovų.

ET grąžino balsavimo teises Rusijai 
Maskva (BNS) – Suomijoje per Eu-

ropos Tarybos (ET) Ministrų komite-
to posėdį  buvo priimtas sprendimas
grąžinti Rusijai balsavimo teises šioje
tarptautinėje organizacijoje, besirū-
pinančioje žmogaus teisių, demokra-
tijos ir teisinės valstybės principų ap-
sauga. 

47 valstybes vienijančios organi-
zacijos užsienio reikalų ministrų dau-
guma palaikė deklaraciją, kurioje sa-

koma, jog visoms narėms lygiomis
teisėmis turėtų būti leidžiama daly-
vauti ET dviejų pagrindinių organų
veikloje. Tai reiškia, kad Rusijai grą-
žinamos balsavimo teisės.

ET suspendavo Rusijos balsavi-
mo teises, kai ši 2014 m. aneksavo Uk-
rainai priklausantį Krymo pusiasalį.
Ukraina ir beveik visa tarptautinė
bendrija Krymo aneksiją laiko netei-
sėta. 

Austrijos korupcijos skandalas verčia valdžią
Viena (BNS) – Austrijos kancleris

Sebastian Kurz paskelbė naujus rin-
kimus, kai dėl slapta nufilmuoto vaiz-
do įrašo kilusio skandalo teko atsista-
tydinti ultradešiniųjų pažiūrų vice-
kancleriui Heinz-Christian Strache ir
žlugo jo koalicija.

Vokietijos savaitraštis „Der Spie-
gel” ir dienraštis „Sueddeutsche Zei-
tung” gegužės 17 d. paskelbė vaizdo
įrašą, esą slapta nufilmuotą Ibisoje li-
kus keliems mėnesiams iki 2017 m. vy-
kusių Austrijos parlamento rinkimų.

Leidiniai nurodė, jog įraše maty-
ti, kaip H.-Ch. Strache, kuris taip pat
yra kraštutinės dešiniosios Laisvės
partijos (FPOe) lyderis, ir jo bendra-
partietis  parlamentaras Johann Gu-
denus kalbasi su verslininke Aliona
Makarova, vieno Rusijos oligarcho
dukterėčia, jog ji galėtų investuoti
Austrijoje. Konkrečiai buvo aptariama
galimybė perimti didžiausiu tiražu
šalyje platinamo bulvarinio laikraščio
„Krone Zeitung” kontrolę.

H.-Ch. Strache leido suprasti, kad

nauji savininkai galėtų atlikti „Krone”
redakcijos  darbuotojų pakeitimų ir pa-
sinaudoti laikraščiu, kad padėtų FPOe
rinkimų kampanijai.

Jis taip pat užsiminė, kad moteris
tuomet galėtų tikėtis gauti valstybės
užsakymų.

„Šis [vaizdo] įrašas parodė požiū-
rį į piktnaudžiavimą valdžia, požiūrį
į mokesčių mokėtojų pinigus, į šalies
žiniasklaidą”, – pažymėjo kancleris
ir pridūrė, kad įrašytame pokalbyje jis
buvo asmeniškai įžeidinėjamas.

JAV ir Kanada susitarė dėl importo muitų 
Ottawa (Diena.lt) – JAV ir Kana-

da susitarė dėl įtampą tarp prekybos
partnerių kėlusių muitų iš Kanados
importuojamam plienui ir aliuminiui
panaikinimo.

Pranešime teigiama, kad abiejų ša-
lių vyriausybės „sutinka panaikinti
<...> visus Jungtinių Valstijų taikytus
muitus, įvestus pagal [1962 m. Preky-
bos plėtros akto] 232 skirsnį dėl plieno
ir aliuminio produktų importo iš Ka-
nados, ir visus Kanados muitus, įves-
tus atsakant į veiksmus, atliktus re-
miantis 232 skirsniu”.

25 proc. siekiantys muitai plie-
nui ir 10 proc. muitai aliuminiui, ku-
riuos Jungtinės Valstijos įvedė pra-
ėjusiais metais nacionalinio saugu-
mo sumetimais, tapo pagrindine kliū-
timi ratifikuoti naująjį Šiaurės Ame-
rikos prekybos susitarimą, dėl kurio
praėjusiais metais derėjosi  JAV, Ka-
nada ir Meksika.

Pagal susitarimą su Kanada, Was-
hingtonas panaikins muitus plienui ir
aliuminiui, o Kanada nutrauks atsa-
komuosius veiksmus.

D. Trump atidėjo sprendimą dėl tarifų automobiliams
Washingtonas (LRT.lt) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pranešė, kad
šešiems mėnesiams atideda tarifų au-
tomobilių importui įvedimą, siekda-
mas spausti Europą ir Japoniją derėtis
dėl nuolaidų prekyboje.

Sprendimas rodo laikiną atsi-
traukimą nuo D. Trump vykdomų pre-
kybos karų.

Palikdamas tvyrančią tarifų grės-
mę, D. Trump kursto nerimą Europos
sostinėse, kuriose jau ir taip pykstama
dėl baudžiamųjų JAV priemonių plie-
nui bei aliuminiui įvedimo praėju-
siais metais.

Visgi D. Trump sprendimas ap-
saugojo pernai su Europos Komisijos

prezidentu Jean-Claude Juncker pa-
skelbtas paliaubas, pagal kurias abi pu-
sės susitarė stengtis užbaigti prekybos
konfliktą.

Nors toks sprendimas buvo pri-
imtas, JAV vadovas tęsė atakas prieš
Europos Sąjungos (ES) prekybos poli-
tiką.

Pasak D. Trump ES kelia grėsmę
Jungtinėms Valstijoms ir ši yra netgi
didesnė negu ta, kurią kursto Kinija.

Europos prekybos komisarė Ceci-
lia Malmstrom patvirtino tvarką, pagal
kurią Bendrija yra pasirengusi derėtis
dėl ribotos prekybos susitarimo to-
kioms prekėms kaip automobiliai.

ukraina nepakvietė Rusijos atstovų į inauguraciją
Kijevas (BNS) – Ukraina neišsi-

untė kvietimo Rusijos pareigūnams at-
vykti į naujojo prezidento Volodymy-
ro Zelenskio inauguraciją.

„Rusijos Federacija nebuvo pa-
kviesta į inauguracijos renginius.

Kvietėme savo partnerius ir valstybes,
kurios aktyviai bendradarbiauja su
Ukraina, yra mūsų partnerės ir drau-
gės”, – pranešė prezidento administ-
racija.

Austrijos vicekancleris H.-Ch. Strache atsi-
statydino dėl su Rusija susijusio korupcijos
skandalo ir tai iššaukė pirmalaikius rinkimus. 

Lžinios nuotr. 

Lietuvos atstovui J. Veklenko iki finalo pritrūko vos vie-
no balo. Delfi.lt nuotr. 
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Gegužės 10 d. vyko Sveikatos ir žmo-
giškųjų paslaugų departamente (u.S.
Department of Health and Human Ser-
vices (HHS)) veikiančios Tarpvyriausy-
binės skausmo valdymo gerosios pa-
tirties darbo grupės (Pain Manage-
ment Best Practices inter-Agency Task
Force (Pain Task Force)) metinės sesijos
baigiamasis susirinkimas, po kurio
Kongresui bus išsiųsta šios grupės dar-
bo ataskaita.

Ilinojaus skausmo instituto (Illinois
Pain Institute) įkūrėjas bei medici-
nos direktorius dr. Jonas Prunskis,

kuris yra vienintelis šiai darbo grupei
priklausantis gydytojas iš Ilinojaus
valstijos, sakė jaučiantis didelę garbę
ir atsakomybę dirbdamas Tarpvy-
riausybinėje skausmo valdymo gero-
sios patirties darbo grupėje: ,,Į šias at-
sakingas pareigas buvau pakviestas,
kadangi Ilinojaus skausmo institutas
daugiau kaip 25 metus sėkmingai dar-
buojasi tiksliai diagnozuojant ir gydant
skausmą patiriančius ligonius su ri-
botu opioidinių vaistų vartojimu. Ku-
riant darbo grupės gaires ir rekomen-
dacijas, teko praleisti daug daugiau va-
landų, nei iš pradžių galvojau, vyko
daug diskusijų, teko priimti ir komp-
romisinių sprendimų. Galutinė atas-
kaita bus plačiausias tokio pobūdžio
dokumentas, susijęs su pasiūlymais ir
rekomendacijomis siekiant įdiegti pa-
žangias lėtinio bei ūmaus skausmo
gydymo praktikas.”

2018 m. balandžio mėn. Washing-
ton, D.C. vyko steigiamasis darbo gru-
pės, kurią sudaro 29 nariai, posėdis.
Šioje grupėje darbuojasi atstovai iš
Maisto ir vaistų administracijos (Food
and Drug Administration), Nacionali-
nės narkotikų kontrolės politikos biu-
ro (The Office of  National Drug Cont-
rol Policy), Gynybos departamento
(Department of  Defense), Veteranų
reikalų departamento (Department of
Veteran Affairs), Ligų kontrolės ir pre-
vencijos centrų (Centers for Disease
Control and Prevention), Nacionali-
nių sveikatos institutų (National Ins-
titutes of  Health), nacionalinių svei-
katos priežiūros ir nevyriausybinių or-
ganizacijų, taip pat federaliniai na-
riai, tarp jų – ir dr. Prunskis.

Tarpvyriausybinė skausmo val-
dymo gerosios patirties darbo grupė
savo veikloje didžiausią dėmesį skyrė
pažangioms ūmaus ir lėtinio skausmo
gydymo praktikoms, atsižvelgiant į
besitęsiančią opioidų krizę.

Statistika rodo, kad 50 milijonų su-
augusių JAV gyventojų patiria lėtinį
skausmą, o 19 milijonų patiria skaus-

Kapų puošimo diena –
Memorial Day – šiais metais bus minima

Lietuvių Tautinėse kapinėse

Lithuanian National Cemetery

Gegužės 26 d., sekmadienį,

1 val. p. p.

Iškilmėse dalyvaus Dariaus-Girėno Post 271 nariai,

šauliai, skautai ir kitos organizacijos.

Kviečiame visus lietuvius ir jų draugus pasivaikščioti

po šias gražias kapines, aplankyti šeimos narių,

artimųjų, draugų  bei žymių lietuvių amžino poilsio vietas.

Lietuvių Tautinės kapinės

Lithuanian National Cemetery

8201 S. Kean Avenue

Justice, IL 60458-1720

708-458-0638

www.lithnatcemetery.com

Paruošta HHS Skausmo valdymo gerosios
patirties darbo grupės ataskaita 

Jonas V. Prunskis, M.D.

mą, kuris trukdo normaliam kasdie-
niniam gyvenimui ar darbui. Šiuo
metu skausmą sukeliančiomis ligo-
mis sergantiems pacientams gydymo
metu kyla daug iššūkių, įskaitant ne-
tinkamą priežiūrą ir neadekvatų vi-
suomenės požiūrį į šią problemą.

HHS darbo grupė 2019 balandžio
mėn. ataskaitos projekte ypač pabrėžė
daugiadisciplininio požiūrio į skausmo
gydymą reikšmę ir „individualizuotos
pacientų priežiūros diagnozuojant ir
gydant ūmų bei lėtinį skausmą” svar-
bą. Ataskaitoje taip pat apibūdinami
pagrindiniai dalykai, padedantys siek-
ti geresnių skausmo gydymo rezultatų:
vaistai, fizioterapija, minimalios in-
vazinės procedūros, psichologinė pa-
galba pacientams, taip pat masažas,
akupunktūra, joga. Darbo grupės iš-
vados bus naudojamos kaip gairės gy-
dant lėtinį skausmą patiriančius pa-
cientus ir siekiant išspręsti dabartinę
opioidų krizę.

Dr. Prunskis, kuris devynis kartus
buvo išrinktas geriausiu Čikagos gy-
dytoju, savo darbo praktikoje visų pir-
ma siekia pacientams nustatyti tikslią
diagnozę ir skiria gydymą sutelkdamas
dėmesį į problemą, kuri sukelia skaus-
mą, o ne slopina ligos simptomus vais-
tais. ,,Džiaugiuosi, kai mano pacientai
grįžta į normalų gyvenimą, ir labai ver-
tinu suteiktą galimybę taip plačiai pa-
sidalinti savo patirtimi”,  – sako dr.
Prunskis.

Daugiau informacijos apie dr. Joną
Prunskį ir Ilinojaus skausmo institutą gali-
te rasti apsilankę tinklapyje IllinoisPain.com

Ilinojaus skausmo instituto inf.

Atkelta iš 9 psl.

Prof. J. Wikswo gimė Virginia vals-
tijoje, Lynchburg mieste, 1949 m.  Jo tė-
velis John Peter Wikswo gimė New Jer-
sey valstijoje 1912 m., bet senelis Pran-
ciškus gimė Lietuvoje 1867 m.  Profe-
sorius Wikswo baigė fizikos mokslus
University of  Virginia ir Stanford uni-
versitetuose. Jis yra fizikos mokslų
dak taras, šį laipsnį įgijęs 1975 m. Stan-
ford universitete.  1977 m. J. Wikswo
pradėjo dėstyti fiziką Vanderbilt Uni-
versity, Tennessee valstijoje. Jis yra
Vanderbilt universiteto biomedicini-
nės inžinerijos profesorius, molekuli-
nės fiziologijos ir biofizikos, fizikos pro-
fesorius. J. Wikswo duktė Quintan
Ana Wikswo yra menininkė, prozi-
ninkė, poetė.  Ji domisi žmogaus teisių
tema ir kuria spektaklius, kuriuose pa-
naudoja filmus, fotografijas ir žodinę
kūrybą.  Ji gyvena New Yorke, Brook-
lyn mieste.   

Genealogijos tyrimai
suveda žmones

Po paskaitos teko išgirsti įdomų
profesoriaus Wikswo pasakojimą.  Ji-
sai, rengdamasis fizikos mokslų dak-

taro disertacijos gynimui, buvo išvar-
gęs ir ieškojo būdo pasiilsėti.  Žmona
jam patarė sukurti vitražą.  Taip jis ir
padarė, sukurdamas spalvingą vitražą,
kuriame yra jo šeimos – Wikswo – pa-
vardė.  Tą vitražą jis vėliau įmontavo
savo namų priekinių durų langelyje.
To vitražo nuotrauka buvo išspaus-
dinta V. Jankausko knygoje ,,Ką tyli ak-
menys”.  

Šiais laikais genealoginiai tyri-
nėjimai labai išpopuliarėjo.  Tas popu -
lia rumas kartais netikėtai suveda žmo-
nes.  Taip Tennessee valstijoje dir-
bantis mokslininkas, Brooklyne gy-
venanti jo duktė menininkė ir Vilniu-
je dirbantis istorijos tyrinėtojas susi-
tiko Čikagoje – Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje.  Juos suvedė nedide-
lis, bet turtinga istorija ir kultūra pa-
sižymintis Aukštaitijos rajonas – Ku-
piškio kraštas. 

Inf.: V. Jankauskas gimė Jasiškyje, Kupiš-
kio rajone, 1962 m. Jis Vilniaus universitete įgi-
jo žurnalisto specialybę, o Vilniaus dailės aka-
demijoje baigė dailės istorijos ir teorijos studi-
jas. Nuo 1994 m. jis dirba Vilniaus dailės aka-
demijos dailėtyros institute, yra daugelio kny-
 gų ir mokslinių straipsnių autorius. 

Kupiškėnų susitikimas
Balzeko muziejuje

,,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. 
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Prieš savaitę, gegužės 11 dieną  Lietuvių dailės muziejaus galerijoje ,,Sie-
la” atidaryta dailės mokytojos Julijos Kazilaitės-Antanavičienės va-
dovaujamos meno studijos ,,Let’s Try Art” vaikų dailės darbų paro-

da. Tai jau penktoji, jubiliejinė studijos moksleivių darbų paroda. Joje da-
lyvauja per 80 jaunųjų kūrėjų, kurių amžius – nuo 5 iki 16 metų. Šių metų

parodos autorius ir svečius pasveikino atidaryme apsilankęs generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Visiems parodos autoriams buvo įteik-
ti padėkos diplomai už kūrybingus metus. Diplomus įteikė JAV LB Krašto
valdybos vykdomoji vicepirmininkė Austėja Sruoga. Susirinkusius vaikus links-
mino aktoriai Aušra Jasaitė-Paulauskas ir Ramūnas Paulauskas, kurie buvo
parengę smagią teatralizuotą programą. 

„Let’s Try Art” vaikų kūrybos šventė 

Parodos atidaryme – tikra lankytojų griūtis.

Štai kiek mūsų, parodos autorių. ,,Let’s Try Art” nuotraukos

Studijos vadovė J. Kazilaitė -Antanavičienė (d.)  rado laiko kiekvienam ištarti gerą žodį.

Kaip ir pirmajame rinkimų ture, balsuo-
jantys užsienyje turi dvi galimybes: bal-
suoti paštu arba atvykti į Lietuvos dip-
lomatinę atstovybę asmeniškai.

Balsavimas paštu

Atkreipiame dėmesį, kad šiuose
rinkimuose užsiregistravo dalyvauti la-
bai didelis skaičius rinkėjų, ir nors
diplomatinės atstovybės deda visas
pastangas, kad biuleteniai paštu laiku
pasiektų adresatus, o išsiųsti atgal,
laiku pasiektų Lietuvos ambasadą
arba konsulatą, dėl atskirų valstybių
pašto specifikos gali pasitaikyti ne-
sklandumų.

Todėl, jei esate užsiregistravę bal-
savimui paštu, tačiau manote, kad
laiku negaunate balsavimo biuletenių,
rekomenduojame u pasitikrinti prisi-
jungus prie savo anketos www.rinke-
jopuslapis.lt, ar teisingai nurodėte
savo pašto adresą; u pasiteirauti savo
pašto skyriuje, ar jums skirtas laiškas
nepasimetė; u susisiekti su savo šalies
atstovybe ar Vyriausiosios rinkimų
komisijos atstovais Lietuvoje +370
620 75079, el. p. mindaugas.skac-
kauskas@vrk.lt; el. p. tautvydas.ja-
sinskas@vrk.lt ir informuoti apie savo
atvejį; uesant galimybei, atvykti bal-

suoti asmeniškai į savo buvimo šalies
atstovybę ar papildomą balsavimo
vietą.

Balsavimas asmeniškai

Pageidaujantys balsuoti asme-
niškai, tą galės padaryti atvykę į Lie-
tuvos diplomatines atstovybes ar kon-
sulines įstaigas. Balsuoti galima atvykti
ir neužsiregistravus: svarbu turėti as-
mens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį
dokumentą. Siekiant išvengti susida-
rančių eilių ar kitų galimų nepatogu-
mų, rekomenduojame pasinaudoti
išankstinio balsavimo Lietuvos diplo-
matinėse atstovybėse teikiama gali-
mybe. Išankstinis balsavimas atsto-
vybėse organizuojamas gegužės 23–
24 dienomis.

Atkreipiame dėmesį, kad balsavi-
mas užsienyje vykdomas iki 20 val. Lie-
tuvos laiku, todėl atidžiai pasitikrinki-
te balsavimo laikus atstovybėje, kurioje
planuojate balsuoti. Tikslūs balsavimo
vietų adresai ir balsavimo datos  bei lai-
kai skelbiami diplomatinių atstovybių
interneto svetainėse ir ,,Facebook”
paskyrose.

URM inf.

Informacija balsuojantiems  antrame
prezidento rinkimų ture ir EP rinkimuose

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL), gegužės 26 d. 10 val. r. švęsime 6-
tąjį Velykų sekmadienį.  Prieš šv. Mišias su-
kalbėsime Švč. Mergelės Marijos litaniją. Eu-
charistijos šventimą atnašaus kun. Gedimi-
nas Keršys. Kviečiame visus dalyvauti.

� Vasaros sporto stovykla Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte (Riškus salėje) vyks nuo
gegužės 28 – rugpjūčio 16 dienomis, nuo 9
val. r. iki 5 val. p. p. Kviečiami dalyvauti įvai-
rių amžiaus grupių vaikai. Dėl informacijos
skambinkite Aurimui Matulevičiui tel. 630-
999-5312.

� Birželio 2 d. 11 val. ryto Los Angeles Šv.
Kazimiero parapija kviečia į Agapės valan-
dą su klebonu Tomu Karanausku jo 20-ojo
kunigystės jubiliejaus proga. Šv. Mišias
koncelebruos Jo Ekscelencija vyskupas Ed-
ward W. Clark. Šventė tęsis parapijos salė-
je. Vietas užsisakyti tel. 310-804-7549
(Zita).

� Gedulo ir vilties dienos minėjimas Port-
lande vyks birželio 14 d., penktadienį, 6–9
val. v.  prie lietuvių koplytstulpio, esančio
Grotto parke. Padainuosime tremtinių dainų,

akordeonu akompanuojant Laimai Kaz-
lauskaitei. Medeina Mikalauskaitė atliks
Balio Dvarionio kūrinį smuikui ,,Prie ežerė-
lio”. 7 val. v. Grotto bažnyčioje bus laikomos
Mišios lietuvių kalba. Jas koncelebruos Lie-
tuvos Vyskupų Konferencijos delegatas už-
sienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Ed-
mundas Putrimas ir Los Angeles Šv. Kazi-
miero parapijos klebonas Tomas Karanaus-
kas. Giedos Vakarė Marshal, akompanuojant
Dainai Kuzmickienei. Po Mišių – suneštinės
vaišės ir pabendravimas. Kviečiame visus ga-
linčius prisijungti ir pagerbti žuvusiujų trem-
tyje atminimą.

� Birželio 15 d. 12 val. p. p. kviečiame pus-
ryčių su prelatu Edmundu Putrimu ir kuni-
gu Tomu Karanausku Los Angeles Šv. Kazi-
miero parapijos salėje. Taip pat žiūrėsime
Martyno Starkaus dokumentinį filmą „Mu-
lai” – apie tai, kiek kainuoja akimirka be-
protybės.  Filme pagrindinis vaidmuo teko
prel. E. Putrimui, kuris, be savo kasdieninės
veiklos, dalį gyvenimo yra paskyręs už gro-
tų atsidūrusių, daugiausiai Pietų Amerikoje
kalinčių kalinių lankymui, rūpinasi apleistais
ir likimo valiai paliktais žmonėmis. Filmo truk-
mė – 70 min. Prašome apie dalyvavimą pra-
nešti iš anksto tel. 360-904-4032. 


