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Tiek dorai pragyventa diena teikia ramų miegą, tiek naudingai pragyventas gyvenimas dovanoja ramią mirtį – Leonardo da Vinci

,,Paganini” – spektaklio  
įspūdžiai – 6 psl. 

Į Tėvynę diplomatas 
sugrįžo darbais – 8 psl. 
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Darbą baigė šios kadencijos Seimo ir PLB komisija 

„Tarp pilkų debesų”
filmavime atgimė 1941-ųjų Kaunas

Su tarptautine komanda ir užsienio aktoriais ku-
riamas filmas pasakoja apie jauną merginą
Liną, kuri su šeima gyvena 1941-ųjų Kaune. Mer-

gina mėgsta piešti ir svajoja apie dailės studijas uni-
versitete, tačiau likimas negailestingas: ji su šeima,
mama, tėčiu ir jaunesniuoju broliu ištremiama į Si-
birą. Nepakeliamos ir nehumaniškos gyvenimo są-
lygos netrukdo įsižiebti jausmams – mergina sutin-
ka į atšiaurų kraštą taip pat nublokštą bendraamžį
Andrių. – 5 psl. 

Senoviniai motociklai ir automobiliai, neįprastai apsirengę praeiviai... – Kauno senamiesčio kampeliai virto filmavimo aikštele. 
Astos Martinonytės /„Tarp pilkų debesų” nuotraukos

Šios sudėties Seimo ir PLB komisija – jau paskutinė. Kita komisijos sesija įvyks po rinkimų į Lietuvos Seimą.
Olgos Posaškovos nuotraukos

Barzdaskutys Abraomas Wunderbaumas vietoje ka-
vinės „Skliautai”. Bulkinė vietoj įprastai atidarytos Šo-
koladinės. Moterys, linguojančios gėlėtomis sukne-
lėmis, skrybėlėti vyrai, pasidabinę dryžuotais vilnos
kostiumais. Ir kareiviai su automatais, šukuojantys gat-
ves. Taip praėjusį trečiadienį atrodė Kauno Rotušės
aikštė, kurioje buvo filmuojama romantinė drama
„Tarp pilkų debesų”  pagal rašytojos Rūtos Šepetys
bestselerį.

Visą praėjusią savaitę, gegužės 17–20 dienomis, Lietuvos
Respublikos Seimo Konstitucijos salėje dirbo paskutinė šio-
je Seimo kadencijoje Seimo ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) komisija.  

Kaip ir visada, ji prasidėjo prelato Edmundo Put-
rimo invokacija. 

Taip pat jau tapo tradicija sesijos darbą pradėti Sei-
mo pirmininkės Loretos Graužinienės, užsienio reikalų
ministro Lino Linkevičiaus, PLB valdybos pirminin-
kės Dalios Henke, šios komisijos pirmininkės Onos Va-
liukevičiūtės ir kopirmininko Jono Prunskio sveiki-
nimais. – 2  psl.
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Darbą baigė šios kadencijos Seimo ir PLB komisija 
Atkelta iš 1 psl.

Pirmąją temą – Dėl Lietuvos Respublikos dar-
bo kodekso ir kitų socialinio modelio įstatymų
projektų pristatė komisijos pirmininkas Jonas
Prunskis. 

Apie Darbo kodekso ir kitų socialinio modelio
įstatymų projektų svarstymą Seimo Socialinių rei-
kalų ir darbo komitete ir priimtus sprendimus dėl
šių įstatymų projektų pakeitimų kalbėjo Seimo
Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė
Kristina Miškinienė. 

Kiti Seimo nariai komentavo naujojo, kaip tik
dabar svarstomo Darbo kodekso ir kitų socialinio
modelio įstatymų projektus. Tikimasi, kad šį labai
daug ginčų ir svarstymų sukėlusį įstatymą dar bus
suspėta priimti šioje Seimo pavasario sesijoje. Tai
turėtų būti visiškai kitas požiūris į darbo santykius,
tačiau su vienais teiginiais kategoriškai nesutinka
darbuotojų profsajungos, apie kitus nenori net gir-
dėti darbdavių atstovai. 

Konfliktuojančias puses bandė nuraminti Dar-
bo rinkos tyrimų instituto direktorius Boguslavas
Gruževskis. Sesijos dalyviams jis aiškino, ko, pa-
taisius Darbo kodeksą, gali tikėtis eiliniai dirban-
tieji, ir teigė, kad Darbo kodekso pataisos nesukels
daugiau socialinių prieštaravimų ir įtampos.

Komisijos narys iš Australijos Henrikas Anta-
naitis pristatė antrąją temą – pasirengimą 2018 me-
tais įvyksiančiai Dainų šventei. 

Antroji Seimo ir PLB bendrosios komisijos se-
sijos diena pradėta dabar Lietuvoje labai plačiai
svarstoma problema – dėl pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) mažinimo. Apie tai šalyje buvo kalbėta ir
anksčiau, bet pastaruoju metu kilo ypač karštos dis-
kusijos apie maisto produktų kainas Lietuvoje ir kai-
myninėje Lenkijoje. Į pastarąją savaitgalio dienomis
žmonės tiesiog plūste plūsta apsipirkti. Važiuojama
ne tik savais automobiliais – iš tolimesnių vietovių
į Lenkiją traukia apsipirkti pilni autobusai. Tai di-
džiulis džiaugsmas lenkų prekybininkams, tačiau
mūsų šaliai – nuostolis, nes išvežami dideli pinigai.
Šiomis dienomis premjeras Algirdas Butkevičius pa-
sakė, kad nuo lapkričio mėnesio galbūt smarkiai su-
mažins PVM maisto produktams. Planuojama su-
mažinti nuo dabar taikomo 21 proc. (beje, vieno di-
džiausio visoje Europos Sąjungoje) iki 5 ar 10 proc.,
bet ne visiems produktams, o tik šviežiai mėsai. Ta-
čiau šiai idėjai visiškai nepritaria finansų minist-
ras Rimantas Šedžius, motyvuodamas, jog šalies biu-
džetui tai bus stiprus smūgis. 

Po pietų imtasi patriotinio ugdymo mokyklose
ir ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaigose klausimo.
Tarp kitų kalbėjusių šia tema pasisakė ir buvęs Lie-
tuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose
Žygimantas Pavilionis, papasakojęs apie JAV ir Lie-
tuvos pilietinio ir patriotinio auklėjimo skirtu-
mus.

Ketvirtadienis, trečioji sesijos diena, prasidė-
jo nuo kitos itin Lietuvai aktualios temos, keliančios
daug nerimo – Baltarusijos Astravo mieste, vos už
50 kilometrų nuo sostinės Vilniaus statomos ato-
minės elektrinės. Baltarusija neteikia saugumo
duomenų, neįsileidžia Lietuvos specialistų, į jokius
raštiškus užklausimus arba neatsako visiškai, arba
atsako, jog tai bus visiškai saugi atominė jėgainė.
Kartais tie atsakymai sukelia daug juoko – į lietu-
vių kalbą jie išversti pasinaudojus ,,Google” verti-
mų programėlėmis. Tokių tekstų neįmanoma su-
prasti. Pvz., į klausimą, kaip bus montuojamas reak-
torius, Baltarusijos vyriausybė atsako: „Parama pe-

ties reaktorius laivas palaiko ir nustatomi paramos
žiedas, tvirtinama prie pagrindo ūkyje”. Arba kas
galėtų suprasti šį sakinį: „Dėl aux ogatelnoy darbo
tema yra valymo rezervuarų pučia off  saugojimo vi-
dutinės ugnies”. O gal kas galėtų paaiškinti, ką reiš-
kia oficialiame Baltarusijos vyriausybės laiške ap-
rašytoji „Makiažo sistema”, arba kuo, kalbant apie
jėgainę, dėtas „funkcijas augalų dizainas”? Mūsų
valdininkai skaitydami  nežinojo, ar verkti, ar
juoktis. 

Bet problema yra labai rimta. Čia juokeliais ne-
atsipirksi. Apie šį pavojų kalbėjo LR aplinkos mi-
nistras Kęstutis Trečiokas, viceministrai ir kiti pa-
reigūnai. 

Popietinėje sesijos dalyje dalintasi nuomonėmis
dėl siūlymo kartu su Seimo rinkimais 2016 m. spa-
lio 9 d. surengti privalomą referendumą dėl dvigu-
bos pilietybės įteisinimo, pakeičiant Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 12 straipsnį. Joje kalbėjo ko-
misijos narės Regina Narušienė, Seimo Konstitu-
cijos komisijos pirmininkė Birutė Vėsaitė, PLB val-
dybos pirmininkė Dalia Henke. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas
Zenonas Vaigauskas perskaitė pranešimą „Dėl Lie-
tuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo
ir finansavimo kontrolės įstatymo nuostatų dėl po-
litinių kampanijų finansavimo”, o Seimo Audito ko-

miteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius svars-
tė, ar būtina liberalizuoti Lietuvos Respublikos
politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo
kontrolės įstatymo nuostatas dėl politinių kampa-
nijų finansavimo.

Paskutiniąją Seimo ir PLB komisijos sesijos die-
ną, penktadienį, buvo surengta spaudos konferen-
cija, kurioje buvo pristatytos priimtosios rezoliu-
cijos. 

Buvo priimtos keturios rezoliucijos 

1. ,,Dėl 2018 metų Dainų šventės”. Joje sakoma:
…primindama, kad UNESCO yra paskelbusi Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos Dainų švenčių tradiciją žmo-
nijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo še-
devru ir kad ši tradicija yra įtraukta į UNESCO pa-
saulinio paveldo sąrašą, kad lietuvių Dainų šventė
yra nacionalinio lygmens renginys ir pasaulinės
reikšmės kultūros vertybė, kad Baltijos valstybėse
vykstančios Dainų šventės – unikalus visuomeninis
reiškinys, neturintis atitikmens visame pasaulyje;

pažymėdama Dainų šventės svarbą kultūros ir
tradicijų puoselėjimui, tautinio tapatumo ir ben-
drumo išsaugojimui,

komisija prašo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės skirti daugiau lėšų

Pirmosios dienos sesijoje dalyvavo ir komisiją pasveikino užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (5-tas iš k.).

Iš k.: Komisijos ko-pirmininkai Jonas Prunskis ir Ona Valiukevičiūtė (d.) ir Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė (v.).



XVI a. pradžioje mąstytojas
Erazmas Roterdamietis pa-
rašė satyrą „Pagiriamasis
žodis kvailybei”. Kadangi
kvailybe kartais gali būti
pavadintas naivumas (tu-
rintis vilčių gali būti palai-
kytas kvailiu), tai šį kartą no-
rėsiu pasakyti pagiriamąjį
žodį naivumui. Ir tai bus
tęsinys praėjusios savaitės
temos – apie (ne)moralią
politiką. 

Mat neduoda ramybės Antanas Guoga, kurį
beveik visi pajuokė dėl to, kad karštako-
šiškai bandė spręsti Liberalų sąjūdžio

skaidrinimo problemą ir, neva pasinaudodamas
prietelių bėdomis, norėjo užimti valdžią partijoje. Po
to, kai galimai su dideliu kyšiu į specialiųjų tarny-
bų rankas papuolė liberalų vadas Eligijus Masiulis,
neprityręs politikas, bet prityręs pokerio lošėjas A.
Guoga, tapęs laikinuoju partijos vadu, ėmė entu-
ziastingai siūlyti priemones padėčiai ištaisyti. Iš ne-
prityrimo padarė liberalams dar daugiau bėdų, – mat
jie dievagojosi, kad nėra jokių sąsajų tarp E. Masiulio
kyšio ir liberalų partijos, o Antanas sakė atvirkščiai
– pirmininko aplinka negalėjo nežinoti apie tokius
didelius pinigus, ir siūlė partijos valdybos nariams
pasitikrinti melo detektoriumi. 

Nors tomis dienomis Antano Guogos veiksmai
buvo labai jau neapgalvoti, impulsyvūs (pvz., bū-
damas laikinasis liberalų vadovas interviu televizijai
sakėsi rinkimuose balsuosiąs už konservatorius), bet
šių eilučių autorė nori tikėti, kad jis buvo nuoširdus
ir norėjo padaryti gera ne tik partijai, bet ir Lietu-
vai, nesvarbu, kad išėjo kaip visada. Ir kai „Lietu-
vos žiniose” pamačiau Seimo nario Kęstučio Ma-
siulio frazę: „gal jis (A. Guoga) tiesiog nesuprastas
idealistas, kurio idėją visi priėmė kaip populiz-
mą”, nutariau savo simpatijas A. Guogai atskleisti
ir pati. Taip, jis nemokytas, nes greičiausiai neturi
universitetinio mokslo diplomo; taip, jis pirmąjį ka-
pitalą susikrovė iš pokerio lošimo (ir Jėzus į savo ar-
timiausių sekėjų gretas priėmė Matą,muitininką,
mokesčių rinkėją, žmogų, kuris, pagal ano meto kri-
terijus, buvo laikomas viešu nusidėjėliu, nes sava-
jame darbe turėjo reikalo su nešvariais pinigais, o
mes jį žinome tapusį apaštalu ir Evangelijos auto-
rium. A.V.Š.). O kad vaikas paskui mamą būdamas
10 metų vienas išvažiavo į svetimą Australiją ir ne-
turėdamas kitų  galimybių išgyventi, bet turėdamas
kietą logiką ir verslumo talentą, ėmėsi tokio verslo,
koks pasitaikė po ranka, tai jo tokia laimė. Bet ne-
tapo valkata. Savo turtus jis uždirbo pats. Nesunkiai.
Užtat lengva širdimi juos ir dalija – duoda visiems,
kas nori gero Lietuvai. Tikiu, kad jo patriotizmas
nėra suvaidintas, tiesiog mes esame per daug įtarūs
ir šalti, kad suprastume jo karštą norą tarnauti Lie-
tuvai. Buvo pasijuokta ir iš jo, naivuolio, kuris, ta-
pęs laikinuoju liberalų vadu, visą Lietuvoje turimą
verslą pažadėjo perleisti savo labdaros fondui, mat
Lietuvoje politikai negali turėti verslo (ir jau pradėjo
procesą). Beveik Don Kichotas. 

Taip, jisai naivus, manydamas, kad vienas pats
galės išvalyti Augėjaus arklides (graikų mitinėse ark-
lidėse mėšlo buvo iki lubų). Kažkas rašė, kad pa-
matęs, kokios duobės atsivėrė, išsigando ir pabėgo.
Bet nors kažką bandė daryti. Šį kartą naivuolis nu-
degė, bet kitą kartą bus jau pamokytas ir viską da-
rys labiau apgalvojęs ir ne vienas. Dar jam prikiša
– kad ir jis ne be grieko – buvo pačiuptas nesumo-
kėjęs mokesčių. Ką tik per radiją išgirdau žinią, kad
Mokesčių inspekcijai patikrinus jo įmones, kurios
valdo gal 20 mln. eurų turto, buvo rasta 60 tūkstan-
čių eurų mokesčių „neatitikimas”, bet ne vengimas
mokėti. 

Man norisi tikėti, kad Lietuvoje yra ir daugiau
tokių naivuolių, kurie tikisi išvalyti Lietuvą. Ir aš
jų matau. Viena iš tokių yra Prezidentė. Ja irgi daug
kas netiki, vis įžiūri kažkokius dugnus, užkuli-
sius, pamušalus, ypač „Lietuvos ryto” laikraštis,
kurį, kiek pasišiukšlinusį rusiško kapitalo banko
„Snoro” skandale, Prezidentė pabarė. Tai dabar
negali atleisti. Dauguma politikų yra susaistyti
mecenatų pinigų, todėl balsuodami už Lietuvai rei-
kalingus įstatymus, vis kažką skaičiuoja, svarsto,
abejoja, susilaiko, ieško priežasčių nebalsuoti, jeigu
tai naudinga rėmėjui. Prezidentei nereikia mece-
natų, ji pati yra sau mecenatė, todėl nepriklausoma
ir laisva, ne taip, kaip koks nors Laisvas nepri-

klausomas TV kanalas, kurio valdybos pirmininkas
galimai pakišo kiaulę (kyšį) liberalų vadui. Tai va,
Prezidentė, naivuolė, balandžio 15 d. paskelbė ilga-
laikę nacionalinę kampaniją „Už saugią Lietuvą”.
Ji telkia Lietuvos žmones, kurie savo iniciatyvomis
ir darbais mažins smurtą, žalingas priklausomybes,
savižudybes ir skatins įvaikinimą. Anot Preziden-
tės, destruktyvūs veiksniai daro žmones pažeidžia-
mus, stabdo valstybės pažangą, kelia grėsmę na-
cionaliniam saugumui ir atitolina mūsų visų gero-
vę, todėl toliau delsti nebegalima. Jos inicijuojamos
kampanijos ambasadoriais tapo jauni, iniciatyvūs
žmonės – muzikantai Andrius Mamontovas ir Ma-
rijonas Mikutavičius, žurnalistai ir laidų vedėjai Edi-
ta Mildažytė, Andrius Tapinas, Rūta Mikelkevičiū-
tė, Mindaugas Stasiulis, kun. Kęstutis Dvareckas ir
kt.  

Naivuolis yra ir žurnalistas Andrius Tapinas,
nes, pvz., mėgina pravėdinti Kauno rajoną – orga-
nizuoja „Laisvės pikniką” (dalyvaus ir Prezidentė).
Žinomas žurnalistas tokį pikniką nusprendė su-
rengti po to, kai jam nebuvo leista surengti susiti-
kimo su Kauno rajono Ringaudų gyvenvietės atsto -
vais. A. Tapinas teigia, kad susitikimas neįvyko Kau-
no rajono merui socialdemokratui Valerijui Makū-
nui uždraudus suteikti jam patalpas. Merui, matyt,
buvo labai baisu leisti savo valdiniams susitikti su
laisvos dvasios Lietuvos piliečiu, nes po to su jais ga-
lėjo nebesusišnekėti. „Baimė viešai kalbėti. Baimė
mąstyti kitaip. Baimė netekti darbo dėl vietiniam val-
dininkui neparankios nuomonės. Baimė nepataikyti
į natą. Net 27-aisiais Nepriklausomybės metais lais-
vė vis dar nėra duotybė, dėl jos vis dar reikia kovo-
ti, nenuleisti rankų ir nebijoti”, – sako „Laisvės pik-
niko” rengėjas Andrius Tapinas.

Beje, o Antanas Guoga nėra jau toks naivuolis.
Štai berašant šias eilutes, žiniasklaida išmetė dar vie-
ną naujieną: į interneto svetainės „Politico”, skel-
biančios Briuselio naujienas, sudarytą 40-ies įta-
kingiausių europarlamentarų sąrašą pateko ir Lie-
tuvos atstovas Antanas Guoga. Sąraše jis įrašytas 38-
uoju (iš 751 EP narių). „Politico” jį pavadino kylančia
žvaigžde. „Šis Europos Parlamento narys iš Lietuvos
atneša kai ką, ko dažnai pasigendame parlamente –
charizmą, – rašoma A. Guogos pristatyme. – Ar-
čiausiai Donaldo Trumpo esantis žmogus parla-
mente, nepriklausomas ir turtingas, A. Guoga nebijo
spręsti jautriausių klausimų naujais būdais. Ne-
svarbu, ar tai repavimas dėl aplaidžios Graikijos eko-
nomikos, Vladimiro Putino kritika ‘Twitter’, ar
paskelbimas apie tai, kaip Šengeno erdvė prisideda
prie jo šalies gyventojų skaičiaus mažinimo”, – tei-
gia „Politico”. 

Praėjus kelioms dienoms po to, kai atsitraukė
nuo liberalų, A. Guoga paskelbė viešą laišką: „Mąs-
tykime sava galva ir nepriimkime viešosios nuo-
monės formuojamo tamsaus Lietuvos ateities pa-
veikslo. Turime daugybę sąžiningų, padorių žmonių,
kuriems rūpi mūsų šalies klestėjimas. Tikiu, kad pa-
starojo meto sukrėtimas gali būti tas atskaitos taš-
kas, nuo kurio galime spirtis į naujos kokybės Lie-
tuvos politiką. Politiką be šešėlio, nepotizmo, melo.
Politiką, kurios esminis tikslas būtų ne pokiliminiai
susitarimai postų vardan ar siauri atskirų verslo
grupių interesai, o labai aiškus siekis kurti orią atei-
tį žmonėms ir klestinčią Lietuvą. ...Ketinu ir toliau
likti aktyvus politikoje. Net ir neturėdamas partinio
palaikymo, galiu prisidėti prie šalies pokyčių, gin-
damas jos interesus Europos Parlamente (beje, kai
kas siūlo A. Guogai trauktis iš EP, nes ten pateko li-
beralų sąraše, bet, mano nuomone, ne liberalai iš-
garsino A. Guogą, o atvirkščiai – jo  populiarumas
kilstelėjo partiją. A.V.Š.). Nacionalinėje politikoje ke-
tinu palaikyti tuos žmones, kuriais pasitikiu, kurių
siekiais neabejoju. Ir toliau trauksiu investicijas į
mūsų valstybę, padėsiu skleistis naujiems talentams,
teiksiu žinių jaunajai kartai kuriant ateities Lietu-
vą. Tam, tikiuosi, pasitarnaus ir mano asmeninis fi-
nansinis indėlis”.

Tebus pagarbintas šventasis naivumas, nes jis
suteikia vilties, kad ne viskas prarasta.
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Pagiriamasis 
žodis naivumui  
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Dainų šventės, vyksiančios 2018 m., infrastruk-
tūros įrengimui ir pagerinimui;

ragina Valstybinį turizmo departamentą
prie Ūkio ministerijos aktyviau skleisti infor-
maciją Lietuvoje ir pasaulyje apie 2018 metų Dai-
nų šventę.

2. ,,Dėl patriotinio ugdymo mokyklose ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigose”: … primin-
dama, kad būtina išlaikyti tautinį tapatumą ir
savimonę, ugdyti brandžią, savo tautinį tapa-
tumą suvokiančią asmenybę, populiarinti lie-
tuvių liaudies tradicijas, komisija prašo Lietu-
vos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją
rekomenduoti Lietuvos mokymo ir ugdymo įstai-
goms mokyti vaikus Lietuvos valstybės himno –
Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės” ir kuo daž-
niau jį giedoti, taip pat skatinti vaikus mokytis
tautinių dainų ir šokių.

3. Rezoliucijoje „Dėl informacinio karo”
siūloma: …Lietuvos Respublikos krašto apsau-
gos ministerijai skatinti patriotiškumą Lietuvos
mokyklose, periodiškai organizuojant moky-
mus apie mūsų šaliai nedraugiškų valstybių
skleidžiamą propagandą, siunčiant Lietuvos
karius į mokyklas, kad jie vyresniųjų klasių mo-
kiniams aiškintų apie priešiškos informacijos
skleidimą interneto erdvėje, įvairių abejotinų in-
formacijos šaltinių daromą neigiamą įtaką kul-
tūrai;

Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei skirti Lietuvos ka-
riuomenei papildomų lėšų šios rezoliucijos pir-
mame punkte nurodytiems pasiūlymams įgy-
vendinti ir užtikrinti jų finansavimą, siekiant tin-
kamai vykdyti neigiamos informacijos poveikio
stebėseną.

4. Ketvirtoje rezoliucijoje kalbama apie
Pilietybės įstatymo ir Konstitucijos 12-ojo
straipsnio pakeitimą. Joje reiškiama komisijos
nuomonė: „kadangi klausimas dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės išsaugojimo, įgijus kitos
valstybės pilietybę, Lietuvai yra labai aktualus
ir svarbus, prašo Lietuvos Respublikos Seimą:

1) kartu su Seimo rinkimais 2016 m. spalio
mėn. nerengti privalomo referendumo dėl dvi-
gubos pilietybės įteisinimo pakeičiant Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 12 straipsnį;

2) pakeisti Lietuvos Respublikos referendu-
mo įstatymo nuostatas, mažinant dalyvavimo re-
ferendume ir pritarimo jam reikalavimus;

3) ieškoti teisinio reglamentavimo būdų,
kad Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų pali-
kuonys, įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę gim-
dami, išsaugotų Lietuvos Respublikos pilietybę.

Spaudos konferencijoje Kanados Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Joana Kuraitė- La-
sienė žurnalistams komentavo: „Prieš ren-
giant privalomą referendumą, reikia pakeisti re-
ferendumo įstatymo nuostatas. Mes tikrai ne-
sutinkame su tuo, kad būtų ruošiamas refe-
rendumas, ar su Seimo, ar su Prezidento rin-
kimais, kol nebus sutvarkytas įstatymas, kad re-
ferendume galėtų dalyvauti mažesnis skaičius
piliečių, kad būtų iš viso įmanoma pritraukti
pakankamai balsuojančių, kad referendumas
būtų efektyvus. Kol to nebus, nesutinkame su
referendumo skelbimu nei su Prezidento, nei su
kitais rinkimais”.

PLB narys Kęstutis Eidukonis sakė, jog
reiktų iki referendumo įteisinti internetinį
balsavimą: ,,Užsienio lietuviams dar labai svar-
bu, kad būtų internetinis balsavimas, kad jis
būtų saugus, kitaip labai sunku dalyvauti tuo-
se rinkimuose”.

Socialdemokratai yra parengę Referendu-
mo  įstatymo pataisą, kad Konstitucijos 12
straipsnio pakeitimas būtų laikomas priimtu,
jeigu tam pritarė du trečdaliai piliečių, daly-
vavusių referendume. Dabar šis įstatymas nu-
mato, kad Konstitucijos pirmojo skirsnio pa-
keitimui reikia, jog už jį balsuotų daugiau
kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įra-
šytų į rinkėjų sąrašus.

Kita šios Seimo ir PLB bendros komisijos
sesija turėtų įvykti jau po rudenį, spalio mėnesį
vyksiančių Seimo rinkimų.  

Parengė 
Vitalius Zaikauskas
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Penkeri metai be kunigo Arvydo Žygo

MILDA ŠATIENĖ

Jau praėjo 5-eri metai, kaip kun. Arvydo Žygo palaikai
ilsisi Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume Kaune. Ne-
tekome kunigo, kuris visa širdimi mylėjo Lietuvą ir
žmones, ypač likimo nuskriaustuosius ir nelaimin-
guosius.

Gegužės 8 d., po šv. Mišių, Cicero Šv. Antano
bažnyčioje ir parapijos salėje buvo paminė-
tos kun. Arvydo Žygo 5-osios mirties metinės.

Šv. Mišių metu kun. Gediminas Keršys kalbėjo, kad
kun. Arvydas kartais vėluodavo arba užsnūsdavo su-
sirinkimuose. Dėl daugybės įsipareigojimų jam
dvidešimt keturių valandų per parą buvo mažai. 

Vargonininkės Vilmos Meilutytės vadovauja-
mas choras giedojo specialiai šioms Mišioms pri-
taikytas giesmes. 

Kavinėje ant stalelio stovėjo besišypsančio
kun. Arvydo nuotrauka, šalia – deganti žvakė ir kuk-
li baltų gėlių puokštė. Minėjimą vedė kun. Arvydo
Žygo artima draugė Jolita Kisieliūtė-Narutienė. Ji
skaitė kun. Arvydo gyvenimo aprašymą, įterpdama
kunigą pažinojusiųjų  pasakojimų. 

Arvydas Petras Žygas gimė 1958 m. Čikagoje.
Nuo pat mažens jis buvo auklėjamas lietuvybės dva-
sia. Mažasis Arvydas mokėsi Cicero aštuonmetėje
mokykloje. Čia kasdien vyko lietuvių kalbos pa-
mokos. Dauguma mokytojų buvo seselės vienuolės,
bet mokė ne tik vienuolės. Buvusi lietuvių litera-
tūros mokytoja Aldona Zailskaitė pasakojo, kad gru-
pė mokinių rinkdavosi į jos namus  gilintis ir dis-

kutuoti apie lietuvių rašytojų kūrinius. Arvydas
buvo ta kibirkštis, uždeganti kitus siekti kuo dau-
giau žinių apie Lietuvą. Besimokydamas Fenwick
aukštesniojoje mokykloje, Arvydas tuo pat metu stu-
dijavo ir Čikagos Jaunimo centre įsikūrusiame Pe-
dagoginiame lituanistikos institute, kur direktore
dirbo pedagogė Stasė Petersonienė. Vasaros atos-
togų metu Arvydas drauge su prof. Marija Gimbu-
tiene lankydavosi Punsko krašte ir rinkdavo bei už-
rašinėdavo liaudies dainas. Milda Šatienė pasako-

jo, kad Arvydas buvo pa-
kvietęs ją su vyru Vik-
toru bei keliais draugais
žiūrėti jo darytų skaid-
rių. Buvo nuostabu ma-
tyti Punsko, Suvalkų,
Seinų krašto lietuves
dainininkes ir senąsias
lietuviškas tradicijas
Derliaus nuėmimo šven-
tėje. 

Pedagoginiame li-
tuanistikos institute Ar-
vydas Žygas įkūrė et-
nografinį ansamblį ir
pats režisuodavo an-
samblio pasirodymus.
Šio instituto studentė
Asta Čiuplinskienė su-
rinko dainas į dainorėlį
„Rugiapjūtės šventė”
(inscenizaciją pasirody-
mui sukūrė Arvydas Žy-
gas), ir dainorėlis buvo
atspausdintas.

Roma Kuprienė pa-
sakojo, kaip Arvydas

riedučiais atvažiuodavo į Riverside
miestelio biblioteką. Jis tada  Univer-
sity of   Illinois at Chicago studijavo bio-
chemiją su medicininės antropologijos
specializacija magistro laipsniui gau-
ti. Arvydas buvo apsikrovęs kalnu
knygų ir gilinosi į DNA ir biologijos
dėsnius. Šalia buvo knygos ir apie
Tomo Akviniečio gyvenimą.   Vėliau
Chicago  Illinois University  A. Žygui
buvo suteiktas filosofijos daktaro laips-
nis.

1988 m. dr. A. Žygo svajonė išsi-
pildė, nes jis pagal mokslinių mainų
programą pirmą kartą vyko į Lietuvą,
į Vilniaus universitetą. Prieš atku-
riant Lietuvos nepriklausomybę dr.
A. Žygas jau dėstė Kauno Vytauto Di-
džiojo ir Vilniaus universitetuose ant-
ropologiją bei biochemiją.

1990 m. dr. A. Žygas įstojo į Jėzui-
tų naujokyną, studijavo Jėzuitų ugdy-
mo centre Genujoje. Po penkerių metų
vėl sugrįžo į Čikagą slaugyti sunkiai

sergančios motinos. Jolita Kisieliūtė-Narutienė pa-
sakojo, kad A. Žygas atsisakydavo savęs dėl kitų. Kai
ji davė A. Žygui pinigų nusipirkti batus ir šiltus dra-
bužius žiemai, vėliau sužinojo, kad pinigai buvo ati-
duoti studentams. Vienas iš daugelio A. Žygo projektų
buvo rinkti pliušinius gyvuliukus ir juos atiduoti
vargšams vaikams Lietuvoje.

Netrukus A. Žygas vėl išvyko į Lietuvą – studi-
juoti Kunigų seminarijoje. Kelionių į Lietuvą ir į Či-
kagą buvo nemažai. A. Žygas kelionėms bilietus už-
sisakydavo pas Birutę Zalatorienę. Ji juokaudama
prisiminė, kad dėl didžiulio darbų krūvio A. Žygas
kartais prašydavo pakeisti bilietų datas.

Dr. Petras Vytenis Kisielius pasakojo, kad A. Žy-
gas skubėjo daryti gera kitiems, negailėdamas savęs.
Jis visada šypsodavosi ir neatsikirsdavo į pasakytą
šiurkštesnį žodį. A. Žygas įdėjo daug pastangų, kad
gabūs jaunuoliai su fizine negalia būtų priimami stu-
dijuoti į aukštąsias mokyklas, ir taip būtų pripažinti
visaverčiais žmonėmis.            

Ilgus metus gyvenęs Cicero Marius Prapuolenis
kalbėjo, kad kun. A. Žygas mylėjo visus, neskirsty-
damas jų į vienokius ar kitokius.

Pusseserė Vida Sakevičiūtė pasakojo, kad kun. A.
Žygas labai vertino savo šeimą. Jis buvo laimingas,
kai šeima ir giminės susirinkdavo švęsti. Mirus mo-
tinai jis artimai bendravo su teta Laima Vaičiūniene.
Jo sunkios ligos pradžioje teta jį prižiūrėjo ir slaugė.
Ligai toliau progresuojant, kun. A. Žygas buvo pa-
talpintas į Saint Louis ligoninę, kur ir mirė 2011 m.

Kaune atsisveikinti su kun. Arvydu Žygu susi-
rinko daugybė žmonių. Arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius savo homilijoje kalbėjo: „Kunigas Arvydas
Žygas, su kuriuo šiandien atsisveikiname, buvo vie-
nas iš tų pasiųstųjų, kuriuos dieviškasis Mokytojas
patraukė prie savęs ir pašaukė nešti Jo meilę ir gai-
lestingumą”.                                   Arvydas Žygas su jaunais ateitininkais Lietuvoje. ,,Draugo” archyvo nuotraukos

Aldona Zailskaitė prisiminė Arvydo kibirkštį. Dr. Petras Kisielius pasakojo apie Arvydo gerus darbus.              Jono Kuprio nuotraukos

Arvydas Žygas praveda seminarą.
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Juodos duonos riekelė, o paskui net ir
visas kepalas – tokių dovanų iš skaity-
tojų gavo Ieva Neimanas Pipynė. Ji
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
šeštadienį, gegužės 14 dieną, pristatė
savo knygą „Half a slice of bread”.

„Tą knygą parašyti mane pa-
prašė brolio žmona. Kai bro-
lis mirė, ji prašė, kad aš jų

vaikams papasakočiau apie brolio
Jono ir mūsų šeimos gyvenimą. Dar
vienas žmogus, kuris paskatino ir pa-
drąsino rašyti apie mūsų šeimos kla-
jones Antrojo pasaulinio karo metais
– tai buvo mano dvidešimčia metų
jaunesnė draugė. Mes su ja susipaži-
nome knygų klube.  Parašiau. Tai
mano pirma ir paskutinė knyga”, –
sakė 81-erių metų Ieva Neimanas Pi-
pynė. 

Autorės tėtis buvo protestantų
kunigas.  Po Pirmojo pasaulinio karo
jis buvo nukentėjęs nuo komunistų, to-
dėl labai baiminosi dar kartą su jais su-
sidurti. Dvasininkas 1941 metais nu-
sprendė su šeima repatrijuoti į Vo-
kietiją. I. Neimanas Pipynės senelė
buvo vokietė, todėl jų šeimai buvo
leista keliauti į Vokietiją ir ten apsi-
gyventi. Tuomet iš Lietuvos nuspren-
dusi pasitraukti šeima neįtarė apie
siaubingas Hitlerio užmačias kare. 

Vokietijoje Ievos šeima buvo ap-
gyvendinta vieno kambario bute. Ša-

Knygos autorei vietoj gėlių dovanojo duonos

Knygos ,,Half a slice of bread” autorė I. Neimanas Pipynė (antra iš d.) su muziejaus prezidentu S. Balzeku, sūnumi Marcum ir susitiki-
mo dalyviais. V. Petrauskienės nuotr. 

lia jų namų buvo karo belaisvių stovykla. Alkani ir basi la-
gerio gyventojai kasė apkasus. Knygoje autorė prisimena
vieną labiausiai įsirėžusių vaikystės epizodų – ji nunešė be-
laisviams riekelę duonos, o išbadėję žmonės dėl tos duonos
tarpusavyje susimušė. 

„Mūsų ir kitų panašių emigrantų šeimos turėjome kas-
dien dalyvauti rikiuotėje, dainomis ir šūkiu ‘Heil Hitler’ šlo-
vinti Vokietiją. Mano šeima buvo išskirta. Tėtį vokiečiai iš-
siuntė vertėjauti. Mama liko viena su vaikais”, – šeimos iš-
gyventas „germanizavimo” kančias prisiminė I. Neimanas
Pipynė. 

1944 metais grįžusi į Lietuvą, Ievos šeima neilgai ten
pabuvo. Karas artėjo prie pabaigos, Lietuvai vėl grėsė so-

vietų okupacija. Taigi, klajonės nesibaigė, teko vėl iš nau-
jo trauktis link Vokietijos...

„Esame dėkingi amerikiečiui fermeriui, kuris laidavo
už mus, todėl visa mūsų šeima galėjo atvykti į Ameriką”,
– susitikimo metu sakė I. Neimanas Pipynė. 

Jaudinanti autorės šeimos klajonių ir kančių istorija
surašyta nedidelėje knygelėje. Simboliška, kad ją Balzeko
muziejuje susirinkusiems skaitytojams pristatė protestantų
diakonė Erika Brooks. Buvusios pedagogės, dabar bažny-
čios dvasininkės skaitomos ištraukos skambėjo itin įtaigiai.
Pačios autorės I. Pipynės Neimanas pasakojimą iliustravo
jos šeimos nuotraukos, kurias demonstravo autorės sūnus
Marcus. 

Atkelta iš 1 psl.

Kaune „Tarp pilkų debesų” ko-
manda filmuoja Rotušės aikštėje, ar-
kivyskupijos kurijos teritorijoje, prie
Vytauto bažnyčios, prie Žaliakalnio fu-
nikulieriaus, Donelaičio gatvės at-
karpoje ir Dainavos gatvėje prie Kau-
no dailės gimnazijos.

„Kine siekiame, kad mūsų darbo
nesimatytų, tiesiog persikeltumėte į
kitą laiką, – pasakoja filmo ‘Tarp pil-
kų debesų’ dailininkė Jurga Gerdvi-
laitė. Ji atskleidžia, kad scenoms Kau-
ne teko paslėpti daug šiuolaikinio gy-
venimo detalių: pakeistos visos iška-
bos, nuimti gatvių pavadinimai, nu-
meriai ir ženklai, uždėtos rodyklės. Kai
kuriose vietose žvyru užpiltas grin-
dinys, pasodinti augalai, pastatytos
tvoros, uždengti plastikiniai langai.

Smalsuoliai Rotušės aikštėje fo-
tografavo filmavimams pastatytą tuo-
mečio Sovietų Sąjungos vadovo Josifo
Stalino skulptūrą. „Skulptūra aikštė-
je nestovėjo, bet mes ir nesiekėme
tiksliai atkurti būtent šią Kauno vie-
tą, – sako J. Gerdvilaitė. – Tiesa ta, kad
tuo metu būta sovietinės simbolikos.
Mes norėjome, kad žiūrovams būtų aiš-
ku, koks laikotarpis vaizduojamas fil-
me”.

Autentiškai atrodo ir to laikmečio
drabužiai, kurių visam filmui sukur-
ta per 800. Praeiviai su susižavėjimu
stebėjo masuotės aktorius, vilkinčius
trijų dalių kostiumus ar aktores gėlė-
tomis, spalvingomis suknelėmis. „Ku-
riant kostiumus daugiausia remtasi to
laikmečio nuotraukomis. Mada apsi-
suko ir įliemenuotas, nuo klubų krin-

tančias sukneles puikiai dėvėtume ir
dabar”, – mano filmo kostiumų daili-
ninkė Daiva Petrulytė. Ji pasakoja,
kad scenose Kaune veikėjų aprangoje
vyrauja mėlyna, oražinė, žalia ir visos
žemės spalvos.

Aurelijus Silkinis, „Kauno filmų
biuro” atstovas, džiaugiasi, kad Kau-
nas – puiki vieta kino filmavimams dėl
atviro ir geranoriško žmonių požiūrio.
„Projektai, kurie liečia istorinę at-
mintį, kauniečiams labai svarbūs. Tar-
tis dėl filmavimų buvo visiškai nesu-
dėtinga tiek su savivaldybės įstaigo-
mis, tiek su gyventojais. Neišgirdome
nė vieno ‘negalima’, o juk prašėme pa-
keisti užuolaidas ar langines, apribo-
ti eismą. Žmonės net paklausdavo, ar
aktoriams reikės kavą arba arbatą pa-
ruošti”.

„Tarp pilkų debesų” bus baigtas
filmuoti birželio viduryje, o kino teat-
rus pasieks 2017 m. Romantinę dramą
režisuoja lietuvių kilmės amerikiečių

režisierius Marius Markevičius, žino-
mas kaip filmo „Kita svajonių ko-
manda” kūrėjas. Scenarijų pagal R. Še-
petys bestselerį filmui parašė Sun-
dance kino instituto alumnas Ben
York Jones. Filmo operatorius – Lie-
tuvos ir Čekijos kino apdovanojimus
pelnęs Ramūnas Greičius.

Filme pagrindinę heroję Liną vai-
dina britų aktorė Bel Powley, pagar-
sėjusi po Sundance kino festivalyje
rodytame filme „Paauglės dienoraštis”,
„Gotham” apdovanojimo laureatė ir
BAFTA nominantė. Jos mylimąjį And-
rių – britų kino talentas Jonah Hauer-
King.

Linos mamos Elenos, stiprios, ne-
palūžtančios moters, vaidmeniui pa-
sirinkta norvegų aktorė Lisa Loven
Kongsli, Lietuvos žiūrovams pažįstama
iš filmo „Force Majeure”.

Į Sibirą ištremto garbaus amžiaus
vyriškio pono Stako vaidmenį atlieka
britų aktorius James Cosmo, vaidinęs

„Tarp pilkų debesų” filmavime atgimė 1941-ųjų Kaunas

populiariame seriale „Sostų karai”
(„Game of  Thrones”), pasaulinio gar-
so filmuose „Narsioji širdis” („Brave-
heart”), „Kalnietis” („Highlander”),
„Troja” („Troy“),  „Traukinių žymė-
jimas” („Trainspotting”).

Generolo Komarovo vaidmenį fil-
me atlieka vienas žinomiausių suomių
aktorių Peter Franzén. Jo pavardę ga-
lima rasti visuose didžiuosiuose suo-
mių filmuose, o lietuviams aktorius pa-
žįstamas iš televizijos serialo „Vikin-
gai”.

„Tarp pilkų debesų” filmuojasi
ir lietuvių aktoriai: Aistė Diržiūtė
(„Sangailės vasara”), Gabija Jarami-
naitė („Vaikai iš ‘Amerikos’ viešbučio”,
„Aurora”, „Nereikalingi žmonės”),
Darius Meškauskas („Vienui vieni”),
Ramūnas Cicėnas („Kaip pavogti žmo-
ną”, „Traukinio apiplėšimas, kurį
įvykdė Saulius ir Paulius”). 

www.forumcinemas.lt

Filmavimo akimirka

Kūrybinė grupė su Irena Saulute Špakauskiene (2-tra iš d.) – pagrindinės filmo herojės
Linos prototipe. 
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žiūrovo
įspūdžiai

RIMAS ČERNIUS

Sekmadienį, gegužės 15 dieną, Morton
gimnazijos auditorijoje, Cicero prie-
miestyje Lietuvių Opera Čikagoje atli-
ko Franz Lehar operetę ,,Paganini”.
Praėjusiais metais šio pastatymo ne-
sulaukėme, nes buvo keblumų su so-
listų iš Lietuvos vizomis. Džiugu, kad
nors ir pavėluotai, pagaliau ,,Paganini”
premjera įvyko.

Operetė ,,Paganini” neturi to-
kio pasisekimo kaip Strauss
,,Šikšnosparnis” (Die Fleder-

maus) ar to paties Lehar ,,Linksmoji
našlė”.  Gal šios operetės populiaru-
mui kenkia pati tematika? Muzikos is-
torijoje Paganini yra įdomus asmuo,
užima ryškią vietą tarp kompozitorių
ir smuikininkų. Ir jo gyvenimas, at-
rodo, turėtų būti įdomus. Tačiau Lehar
operetė ,,Paganini” apsiriboja vienu
epizodu, būtent – jo tariama meilės is-
torija su Napoleono seserimi, kuni-
gaikštiene Anna Elisa. Operetė iš da-
lies paremta istoriniu faktu. Nuo 1805
m. iki 1808 m. Paganini buvo oficialu-
sis karališkojo dvaro rūmų smuiki-
ninkas Italijos mieste Lucca. Tuos rū-
mus valdė kunigaikštis Baciocchi, o

Pagaliau Paganini!

Napoleono sesuo Elisa buvo kuni-
gaikščio Baciocchi žmona. Lehar ope-
retėje Paganini ir Elisos meilės istorija
baigiasi nesėkmingai: Paganini ku-
nigaikštienę palieka ir atsiduoda vien
savo menui, savo smuikui. Linksmo-
sios operetės herojus Paganini galų
gale lieka vienas.   

Pagrindinį Paganini  vaidmenį
atliko Raimondas Baranauskas. Savo
liekna figūra, tamsiais ilgais plau-
kais ir juoda apranga jis buvo panašus
į paveiksluose vaizduojamą Paganinį.
Baranauskas įtikinamai  pavaizdavo ir
griežimą smuiku. Antrajame veiksme,
kai  Paganini koncertuoja karališkojo
dvaro rūmuose, atrodė, kad jis tikrai
griežia, nors smuiko partiją iš tikrųjų
atliko smuikininkė Linda Veleckytė-
Nussbaum.  

Kunigaikštienės Elisos vaidmenį
atliko Čikagos lietuviams gerai pa-
žįstama solistė Nida Grigalavičiūtė. So-
listė yra dainavusi pagrindines  par-
tijas daugelyje Lietuvių operos pasta-
tymų. Ir laikysena, ir išvaizda, ir ap-
sirengimu ji tiko Napoleono sesers, ku-
nigaikštienės Elisos vaidmeniui. Leng-
vai buvo galima patikėti, kad čia Na-
poleono sesuo, linkusi valdyti, įsaki-
nėti. Sunkiau, mano nuomone, buvo
patikėti jos ir Paganini meile.   

Savo puikia ir komiška vaidyba
pasirodė Gediminas Maciulevičius,
atlikęs juokingą markizo Pimpinelli
vaidmenį. G. Maciulevičius scenoje
jautėsi labai laisvai. Jo vikrumas įne-
šė gyvumo ir linksmo sąmojaus. Mar-
kizui Pimpinelli gyvenime rūpi tik du
dalykai: moterys ir moterys. Iš Paga-
nini jis mokosi moterų viliojimo meno,
tačiau jam tai sunkiai sekasi. Jo ban-
dymai suvilioti moteris antrajame

Raimondas Baranauskas (Paganini).

Nida Grigalavičiūtė (Elisa), Dalia Žarskienė (grafienė De Laplace) ir Linas Umbrasas (šei-
mininkas). 

Kristina Siurbytė (Bella) ir Gediminas Maciulevičius (Pimpinelli).
Kunigaikštienė ir kunigaikštis klausosi Paganini smuikavimo. Nida Grigalavičiūtė, Ben -
ja minas Želvys ir Raimondas Baranauskas.

Pirmo veiksmo finalas. Raimondas Baranauskas (Paganini), Nida Grigalavičiūtė (Elisa), Benjaminas Želvys (Baciocchi), Gediminas Maciulevičius (Pimpinelli), Kristina Siurbytė
(Bella), Dalia Žarskienė (grafienė De Laplace), Lietuvių operos choras. Jono Kuprio nuotraukos
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Lietuvos muziejus pasiekė vertingos 
dovanos iš Pietų Amerikos
Tarptautinės muziejų dienos
proga „Lewben Art Founda-
tion” ir Lietuvos išeivijos dai-
lės fondas paskelbė Lietuvos
dailės muziejui dovanojantys
devynis Lietuvos Gogenu va-
dinamo tapytojo Jono Rim-
šos (1903–1978) kūrinius, mol-
bertą bei paletę. Šie kūriniai,
kaip ir dailininko asmeniniai
daiktai – molbertas ir paletė, į
Lietuvą atkeliavo iš Pietų Ame-
rikos, kur menininkas praleido
didžiąją savo gyvenimo dalį.

Kitai kultūrinei
įstaigai – Nacio-
naliniam M. K.

Čiurlionio dailės muzie-
jui – Viešoji įstaiga „Lew-
ben Art Foundation”  ir
Lietuvos išeivijos dailės
fondas paskelbė, kad do-
vanoja  septynis  Jono
Rimšos kūrinius bei keliasdešimt dailininko rašytų laiškų. 

J. Rimša – Amerikos lietuvių dailininkas, vertinamas įvairių užsienio
šalių dailėtyrininkų. Lietuvoje jo kūrinių nėra daug. Menininkas kūrė
figūrines kompozicijas, portretus, peizažus. Ankstyvieji kūriniai sodraus,
tamsių spalvų kolorito, vėlesniesiems būdingi egzotiški motyvai, de-
koratyvumas, ekspresyvios stilizuotos formos, raiškus kontūras, kont-
rastingos spalvos.

Nuolatinės kelionės, gyvenamosios vietos aplinka (Brazilija, Boli-
vija, Argentina, Taitis, JAV) darė įtaką ir J. Rimšos kūrinių motyvams,
ir kūrybos stiliui. Pietų Amerikoje autorių neatsitiktinai laikė vienu stip-
riausių vietos menininkų, iš Bolivijos net buvo uždrausta išvežti jo pa-
veikslus.

VšĮ „Lewben Art Foundation” – tai ne valstybinė institucija, admi-
nistruojanti reprezentatyvią meno kolekciją, kurią sudaro Lietuvos ir
užsienio menininkų kūriniai nuo XVIII a. pabaigos iki šių dienų. Be ta-
pybos, sudarančios kolekcijos branduolį, didelę dalį užima skulptūros,
fotografijos, grafikos darbai, video darbai bei instaliacijos. Bendradar-
 biaudama su dailėtyrininkais, kuratoriais, menininkais ir įvairiomis
kultūros institucijomis, „Lewben Art Foundation” organizuoja parodas,
leidžia meno albumus. 

„Lewben Art Foundation” yra VšĮ Lietuvos išeivijos dailės fondo, ku-
rio tikslas – sistemingai tyrinėti išeivijos dailę bei grąžinti kūrinius į
tėvynę, steigėja. Lietuvos išeivijos dailės fondo administruojamą kolekciją
sudaro Lietuvos išeivių darbai nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų.

Ši dovana Lietuvos dailės muziejui – jau ne pirma fondų iniciatyva.
2015 m. Lietuvos išeivijos dailės fondas Lietuvos dailės mu ziejui pado-
vanojo devynis J. Rimšos tapybos kūrinius-paveikslus „Titikakos eže-
ras”, „Vietiniai su baltu arkliu”, „Čigonės”, „Laisvė”, „Indėnai misio-
nieriai”, „Nevada Argentinoje”, „Motina ir vaikas”, „Žmonės pusnyse”
ir „Indėnės aktas”. 

Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų taip pat pasiekia jau ne
pirma fondų iniciatyva. 2013 metais Lietuvos išeivijos dailės fondas šiam
muziejui padovanojo septynis J. Rimšos tapybos kūrinius bei vertingą
iškarpų albumą apie tapytojo kūrybą ir veiklą anapus Atlanto.             

Elta

veiksme sukelia daug gardaus juoko.  
Puikia vaidyba pasižymėjo Kris-

tina Siurbytė, kuri atliko elegantiškos
primadonos Bella Giretti rolę. Ji sėk-
mingai vaizdavo moterį, kuri savimi
pasitiki ir dėl kurios vyrai kraustosi
iš proto. Antrajame veiksme ji pri-
verčia Paganini dedikuoti jai dainą,
kurią jis parašė kunigaikštienei Eli-
sai. Tačiau iš meilės trikampio – Eli-
sa, Bella ir Paganini – nieko neišeina.
Elisa turi grįžti pas savo vyrą, kuni-
gaikštį Baciocchi. Bella nutaria tekėti
už Pimpinelli. O Paganini, atsisakęs
abiejų moterų, pasiduoda savo pir-
majai meilei – smuikui.  

Operetėje yra daug šalutinių vaid-
menų, kuriuos sėkmingai atliko so-
listai, atvykę iš Lietuvos, kartu su vie-
tiniais solistais. Kunigaikščio Ba-
ciocchi vaidmenį atliko Benjaminas
Želvys. Grafo Hedouville – Linas
Sprindys. Impresarijaus Bartucci –
Dainius Bervingis. D. Bervingis taip
pat scenoje jautėsi labai laisvai. Jam
čia, be abejo, padėjo choreografinis iš-
silavinimas – D. Bervingis yra Kauno
muzikinio teatro baleto trupės vado-
vas. Jisai taipogi buvo ,,Paganini”
operetės choreografas. 

Šokėjai pasirodė kiekviename
veiksme.  Pirmajame veiksme jie
buvo šokantys miestiečiai, antrajame
– šokantys tarnai ir pagaliau trečia-
jame – šokantys čigonai. Jų šokiai pa-
gyvino operetės scenovaizdį.  Tačiau
man choreografija atrodė šiek tiek per
paprasta, nelabai išradinga. Įdomu,
kad šokti reikėjo net ir solistams.
Links mai žiūrovus nuteikė nuotai-
kingas Pimpinelli ir Bellos šokis ant-
rajame veiksme.  

Operetės muzika rūpinosi diri-

gentas Julius Geniušas ir chorvedė
Jūratė Grabliauskienė. Muzikos atli-
kimą   geriau  gali  aptarti   muzikos
žinovai.  Mano ausims ir solistai, ir
ch oras, ir orkestras skambėjo gra-
žiai ir sklandžiai. Operetės muzika
yra melodinga. Ypač gražiai skambėjo
meilės daina, kurią Paganini sukūrė
savo mylimajai Elisai. 

Sklandi buvo ir režisūra, kuria
rūpinosi režisierius Kęstutis Jakš-
tas. Choras stengėsi būti judrus, ven-
gė statiškumo. Tik trečiajame veiks-
me, mano nuomone, kontrabandinin -
kų vaidyba buvo kai kur perdėta. So-
listai scenoje buvo įtikinami.  Šokėjų
pasirodymai gražiai derėjo prie cho-
ristų.  

Po žiemos šalčių pavasarį norisi
pasiklausyti ką nors linksmesnio,
šviesesnio. Gal todėl ir logiška Čika-
gos lietuvių operai pavasarį statyti
operetes.  Tačiau man gaila, kad Či-
kagos lietuvių opera virsta lyg ir
Kauno muzikinio teatro padaliniu –
Čikagos lietuvių operete. Ar būtina
tiek daug solistų ,,importuoti” iš Lie-
tuvos? Argi neturime pakankamai
vietinių? Taip pat nesuprantu, kodėl
nebegalima statyti operos? Manau,
kad pasiryžus statyti operą, choras la-
biau domėtųsi pastatymu ir mieliau
dainuotų operines chorines partijas,
kurios reikalauja didesnių pastan-
gų, bet atneša svaresnių muzi kinių re-
zultatų.  

P. S. Redakcija tikisi, kad kiti  skaity-
tojai pasidalins savo įspūdžiais, vertinimais
bei mintimis – tiek apie matytą ,,Pagani-
ni” spektaklį, tiek ir apskritai apie  Lietu-
vių Operą  Čikagoje ateities perspektyvas.

– Red.

Linas Sprindys (Kuprius Bepas) kontrabandininkų smuklėje.  

Jaunuolė mėlynais džinsais. 1965 m. Drobė, aliejus

Kunigaikščio rūmų damos sužavėtos Paganini grojimu.  Raimondas Baranauskas ir Lietuvių operos choras.
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Po 80 metų į tėvynę diplomatas Antanas Liutkus
grįžo savo dailės darbais

ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Grįžimas iš Žydrosios pakrantės” – taip vadinasi
Maironio lietuvių literatūros muziejuje gegužės 7
dieną atidaryta ir iki birželio 11 dienos veik sianti pa-
roda, kuri ne vienu atveju yra išties ypatinga. Ypa-
tinga dėl to, kad pirmą kartą po 80 metų galima pa-
matyti Lietuvos diplomato, tėvynėje beveik neži-
nomo Antano Liutkaus (1906–1970) tapybos dar-
bus, taip pat išleistas išsamus tų darbų katalogas,
pristatantis ir patį diplomatą, ir su dė tingą jo gy-
venimo kelią, ir jo darbus. 

Parodos atidarymas buvo ypatingas dar ir dėl
to, kad ją parengęs A. Liutkaus sūnus, ilga-
metis buvęs Pran cūzijos Lietuvių Bendruo-

menės pirmininkas Perkūnas Liutkus kartu atsivežė
didelę dalį savo šeimos, net ir proanūkius, o kartu
susirinko daugybę patį P. Liutkų pažįstančių žmo-
nių, jo draugų ir bičiulių,  skubėjusių į šį ne eilinį
renginį specialiai iš Prancū zijos. 

Parodos kuratorė Elvyra Marke vi čiūtė pasi-
džiaugė, kad meno mylėtojai galės pamatyti ir A.
Liutkaus ta pytus Žydrosios pakrantės Prancūzi joje
peizažus, ir portretus, taip pat ir monotipijas, pie-
šinius. Parodą puikiai papildo asmeniniai A. Liut-
kaus daik tai, jo parodų programos ir katalogai, laik-
raščių iškarpos su paties diplomato straipsniais (jis
itin daug bendradarbiavo su Clevelande leidžia ma
„Dirva”, kuriai šiemet rugpjūtį sukaks 100 metų. Bū-
tent „Dir vai” jis buvo pažadėjęs parašyti prisimi-
nimus apie Lietuvos pasiuntinybę Paryžiuje, bet
ankstyva mirtis to ne leido padaryti).

„Unikalu yra tai, kad Žydrojoje pa krantėje jis
atrado tokią erdvę ta pybai tokiomis spalvomis. Gy-
venda mas Prancūzijoje, Antanas Liutkus iš saugojo
savo tapatybę, Lietuva jam buvo labai brangi, o savo
kūrybai jis galbūt negalėjo skirti labai daug lai ko,
buvo šeimos žmogus. Priverstinai praradus tėvynę,
kūryba jam buvo atgaiva ir pašaukimas”, – sakė pa-
rodos kuratorė.     

Labai gražia ir vaizdinga lietuvių kalba prabi-
lęs Perkūnas Liutkus pirmiausia parodė du pasus –

Lie tu vos ir Prancūzijos, sakydamas, kad abi šios ša-
lys jam labai brangios. Jis prisiminė, kad tėvų na-
muose Prancū zijoje, Villefranche-sur-Mer mieste-
lyje nuolat lankydavosi daug inteligentų – diploma-
tas ir rašytojas Jurgis Sa vickis buvo paties Perkūno
Liutkaus krikštatėvis, į svečius užsukdavo ir amba-
sadorius Petras Klimas, taip pat dažnas svečias buvo
poetas Jonas Aistis. Liutkų namai Villa America sve-
 tingai atvėrė duris daugybei Lie tuvos inteligentų, kul-
tūros žmonių, čia neseniai lankėsi Paryžiuje gyve nan-
tis rašytojas Valdas Papievis, specialiai atvykęs į šios
parodos atida rymą Kaune, o čia apsilankiusi šios pa-
rodos kuratorė, anot P. Liutkaus, ir pasiūliusi surengti

diplomato tapybos darbų parodą Kaune.
„Pamenu, kai buvau dar mažas vaikas, tėvas, su-

sitikęs su Savickiu ir Klimu paprašydavo mus išei-
ti į sodą, kad negirdėtume, apie ką jie kalba. Tų pri-
siminimų yra labai daug ir ga lėčiau kalbėti valan-
dų valandas, nes iš vienos istorijos išsirutulioja kita
ir taip be galo. Labai džiaugiuosi, kad tėvo darbai su-
grįžo į Lietuvą, kad juos pirmą kartą pamatys dai-
lės gerbėjai, visi, kam įdomi Lietuvos diplomatijos
istorija. Labai džiaugiuosi, kad parodos atidarymo
išvakarėse įvy ko gražus renginys tik ką atidaryta-
me Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-mu-
ziejuje – su ten vei kian čiu Išeivijos institutu ben-

Į parodos atidarymą atvyko daugybė meno mylėtojų. Parodos kuratorė E. Markevičiūtė ir P. Liutkus.

Parodos plakatas.                           

Antano Liutkaus darbai.

Dailininko molbertas.

A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Danutė Paškonis, gyvenanti Eastlake, OH, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol., o taip pat atsidėkodama už kalendorių
atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finansinę paramą.

Gražina Traška, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metinės „Draugo
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama dar ilgam išsaugos
gimtąją kalbą išeivijoje.

Dalilė Polikaitienė, gyvenanti Westlake Village, CA, pratęsė me-ti -
nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žo -
džius skiriame Jums.

Violeta Chaves, gyvenanti Peachtree City, GA, kartu su meti nės
„Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skamba tarp mūsų.

Jonas R. Kaminskas, gyvenantis St. Pete Beach, FL, pratęsė meti nę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą.

Bronius Bikulčius, gyvenantis Arlington, TX, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės
skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

dradarbiausime, padovanosiu tėvo
darbų ir daiktų, nes ten būdamas pa-
jutau, kad jiems tai tinkama vieta”, –
sakė P. Liut kus.

Jaudinančio ir labai jaukaus pa ro-
 dos atidarymo metu skambėjo ir ak-
torės Inesos Paliulytės skaitomos eilės,
Jono Aisčio 1941 metais parašytos Ja-
ninai, Antanui ir Perkūnui Liut kams,
ir aktorės bei dainininkės Neringos
Nekrašiūtės atliekamos lie tuviškos
dainos, ir draugų, bičiulių pri simini-
mai apie išties ypatingą Liut kų šeimą. 

Parodos kataloge P. Liutkus rašo,
kad jų šeima yra kilusi iš mažo Že mai-
tijos kaimelio Leckavos šalia pa sienio
su Latvija. Pirmojo pasaulinio karo
pradžioje Rusijos valdžios nu ro dymu
šeima buvo deportuota į Rusi jos gilu-
mą, Saratovo miestą prie Vol gos. Lie-
tuvai 1918 metais paskelbus Nepri-
klausomybę, Liutkai grįžo į Lie tuvą.
Antanas Liutkus 1927 metais baigė vi-
durinę mokyklą Mažeikiuo se, po to Vy-
tauto Didžiojo universitete Kaune stu-
dijavo teisę, dirbo Valstybės kontrolė-
je, o 1933-aisiais tapo Užsienio reikalų
ministerijos tar nautoju. 1936 metais jis
buvo pa skirtas Lietuvos ambasados
Prancū zijoje antruoju sekretoriumi
ir netru kus su žmona atvyko į Paryžių.
1939-aisiais gimė Perkūnas Liutkus, vė-
 liau – jo sesuo Eglė bei brolis Antanas
Gediminas.

Sovietams okupavus Lietuvą, ke-
 lias į tėvynę buvo užkirstas, Baltijos ša-
lių ambasadų pastatai atimti, ir Liut-
 kai atsidūrė netoli Nicos (Nice) esan-
čiame Villefranche-sur-Mer mies telyje.
Likimas taip lėmė, kad į tėvynę A. Liut-
kus jau niekada negrį žo, o stengda-
masis išlaikyti šeimą jis augino dar-
žoves, triušius, vištas ir lais valaikiu
piešė. Jis mokėsi Nicos dailės mokyk-
loje, nuo 1945 metų dalyvavo parodose,
draugavo su daugeliu dailininkų, kar-
tu su bičiuliais įkūrė nepriklausomų
dailininkų draugiją. 

Parodos kataloge P. Liutkus pasa-
 koja, kiek daug įvairių svečių sulauk-
davo – čia beveik metus gyveno rusų
dailininkas Aleksandras Orlovas iš
Peterburgo, po kelias savaites kasmet
praleisdavo Jonas Aistis, prieš visam
laikui išvykdami į Jungtines Ame ri kos
Valstijas lankėsi iš Lietuvos pa sitraukę
dailininkai Antanas Galdi kas,  Vy-
tautas Jonynas, taip pat iš New Yorko

grįžęs Albertas Veščiūnas – Villa Ame-
rica tapo tikru lietuvių dai lininkų
priėmimo centru.

„Vėliau, 1954–1964 metų vasaro mis
pas mus viešėjo semiotikas Algir das
Greimas su žmona Onute ir įduktere
Ada Martinkus. Clevelando lietuvių
laikraštyje „Dirva” paskelbtame hu-
moro kupiname straipsnyje Grei mas
pasakojo apie Antano Liutkaus vai-
dintą žemaičių patriarchą. Lietu vai at-
kūrus Nepriklausomybę, šis straipsnis
buvo ne kartą per spaus din tas”, – rašo
P. Liutkus.

Jis prisimena, kad sovietų okupa -
cijos nepripažinusi Prancūzijos už sie-
nio reikalų ministerija kasmet pra tęs-
davo diplomatinius leidimo gyventi
dokumentus, bet A. Liutkui nesisekė
rasti darbo, jo bandymai įkurti kem-
pingą, auginti ir parda vi nėti gėles ar
vištas baigėsi nesėkme. Nuo 1949-ųjų A.
Liutkus dirbo su lie tu vių pareigūnais
prancūzų valdomo je Vokietijos zonoje,
rūpinosi lie tu viais pabėgėlių stovyk-
lose – ši mi si ja tęsėsi trejus metus. 

1960 metais jis apsigyveno Pary-
 žiu je, ėjo neoficialaus Lietuvos amba-
 sados sekretoriaus pareigas, kartu su
Jurgiu Baltrušaičiu atstovavo Lietu vai
Prancūzijos valdžios įstaigose, nuo lat
bendravo su bičiuliais daili nin kais
Pranu Gailiumi, Žibuntu Mik šiu ir
Antanu Mončiu, o tapydavo tik grįžęs
į Villa America. Jis staiga mirė nuo šir-
dies priepuolio 1970 me tų vasario 9 die-
ną.    

„Perkūnas Liutkus, surengda mas
ir pirmą kartą Lietuvoje prista tydamas
retrospektyvinę savo tėvo dar bų pa-
rodą, ne tik svariai papildė savo grįži-
mo prie nukirstų šaknų te mą, bet ir at-
vėrė platų kultūrinį lietuvių tremties
Prancūzijoje kontekstą. Esame dėkin-
gi už pažintį su unikalia Antano Liut-
kaus asmenybe ir gali mybę pasigrožėti
ryškiomis jo pa veikslų, nutapytų ir iš-
saugotų tokio mis sudėtingomis aplin-
kybėmis, spal vomis. Taip pat už pa-
triotizmo, parodyto atiduodant šią pa-
garbos ir meilės duoklę, pavyzdį”, –
rašo kataloge parodos kuratorė E.
Markevi čiū tė.  Šiems žodžiams tikrai
gali pritarti ir kiekvienas, atėjęs į pa-
rodos ati da ry mą, ir tas, kuris atras iki
šiol ne pažįstamą Antaną Liutkų, kol
veiks paroda „Grįžimas iš Žydrosios
pa krantės”.

Antano Liutkaus parodos eksponatai.

Perkūno Liutkaus rankose – lietuviškas ir prancūziškas pasai.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Mažins reikalavimus referendumui dėl pilietybės
Vilnius (BNS) – Premjeras Algir-

das Butkevičius pritaria, kad referen-
dumui dėl dvigubos pilietybės įteisi-
nimo būtų padaryta išimtis ir nuleis-
ta kartelė dėl būtino surinkti balsų
skaičiaus.

Socialdemokratai yra parengę Re-
ferendumo įstatymo pataisą, kad Kons-
titucijos 12 straipsnio pakeitimas būtų
laikomas priimtu, jeigu tam pritarė du
trečdaliai piliečių, dalyvavusių refe-
rendume.

Šiuo metu Referendumo įstaty-
mas numato, kad Konstitucijos pir-
mojo skirsnio pakeitimui reikia, jog už
jį balsuotų daugiau kaip pusė piliečių,
turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rin-
kėjų sąrašus.

Politikai svarsto galimybę rengti
referendumą dėl dvigubos pilietybės

įteisinimo, bet išeiviai tvirtina, kad
esant dabartiniams reikalavimams
mėginimas referendumu įteisinti dvi-
gubą pilietybę nebūtų sėkmingas.

Konstitucijos 12 straipsnis sako,
kad išskyrus įstatymo numatytus at-
skirus atvejus niekas negali būti kar-
tu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.

Konstitucinis Teismas yra išaiš-
kinęs, kad iš esmės plačiau leisti dvi-
gubą pilietybę  galima tik pakeitus
Konstituciją. Reikalingas Konstituci-
jos straipsnis keičiamas tik referen-
dumu.

Šiuo metu dviguba pilietybė  lei-
džiama tik tiems piliečiams, kurie iš-
vyko iš Lietuvos iki nepriklausomybės
atkūrimo ir jų palikuonims, tačiau
nėra suteikiama išvykusiems nepri-
klausomybės metu.

Vilnius (ELTA) – Gegužės 23 die-
ną prasideda jau penktus metus iš ei-
lės rengiama akcija „Šioje šalyje nėra
vietos šešėliui”, kuria siekiama at-
kreipti visuomenės dėmesį į šešėli-
nės ekonomikos problemas. Šių metų
akcijos šūkis „Kiekvienas gali rinktis
skaidrų kelią” kviečia skleisti žinią,
kad visi galime prisidėti prie savo ir vi-
suomenės gerovės kūrimo.

„Nors šešėlinės ekonomikos mas-
tas šalyje po truputį traukiasi, 2015 m.
šešėlis sudarė 25,8 proc. Lietuvos Ben-
drojo vidaus produkto – tai maždaug
9,3 mlrd. eurų. Jei mes visi skirtume
daugiau dėmesio šiai problemai ir ne-

toleruotume aplink save šmėsčiojančio
šešėlio, šiuos pinigus būtų galima in-
vestuoti į viešųjų paslaugų ir infrast-
ruktūros gerinimą bei kitas programas
saugiai visuomenės ateičiai kurti”, –
teigė akciją organizuojančių „Inves-
tors' Forum” vykdomoji direktorė ir
iniciatyvos „Baltoji banga” tarybos
pirmininkė Rūta Skyrienė.

Prie akcijos įgyvendinimo akty-
viai prisideda Prezidentūra, Vyriau-
sybė, Valstybinė mokesčių inspekcija,
„Sodra”, „Junior Achievement”, mies-
tų ir rajonų savivaldybės bei daugiau
nei 100 verslo ir nevyriausybinių or-
ganizacijų.

Klaipėda (Ve.lt) – Klai-
pėdoje, ant Grįžgatvio gatvės
6-ojo namo, atsirado memo-
rialinė lenta skirta iškilaus
Lietuvos žydo Dovydo Volf-
sono, tapusio trečiu pagal
svarbą asmeniu Izraelio vals-
tybei, atminimui. Šis versli-
ninkas, sionizmo veikėjas, Iz-
raelio vėliavos ir valiutos pa-
vadinimo autorius mokėsi
Klaipėdoje.

Užrašas lietuvių, anglų ir
hebrajų kalbomis bylos, kad
„Šiame pastate mokėsi D. Volfsonas
(1856–1914), antrasis Pasaulinės sio-
nistų organizacijos prezidentas, Iz-
raelio vėliavos ir šekelio pavadinimo
autorius”. 

Šie metai – jubiliejiniai Izraeliui.
1946-aisiais gegužės 12 d. oficialiai
buvo įkurta Izraelio valstybė. Šiai da-
tai paminėti vyks nemažai renginių ir
Klaipėdoje.

Vilnius (Bernardinai.lt)
– Valstybinės energetikos ins-
pekcijos prie Energetikos mi-
nisterijos ir Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departa-
mento prie Vidaus reikalų mi-
nisterijos specialistai telkia
jėgas – kartu tikrins šventoves,
kad šios būtų apsaugotos nuo
gaisro grėsmės ir jose būtų
saugu tikintiesiems.

Per kelerius pastaruosius
metus įsiplieskusi ugnis nu-
niokojo ne vienus maldos na-
mus. Dažniausia gaisrų prie-
žastis – netvarkingai įrengta
elektros instaliacija ar įvykę gedimai
jose.

Per šiuos metus abiejų institucijų

specialistai numatę kartu patikrinti 62
maldos namus. Iš jų 29 yra medinės ar-
chitektūros statiniai – bažnyčios, kop-
lyčios ir cerkvės.

Kabulas („Draugo” info) – Afga-
nistano nacionalinis saugumo direk-
toratas patvirtino, kad per JAV su-
rengtą antpuolį iš oro Beludžistano
provincijoje nukautas Afganistano Ta-
libano vadas Mullah Akhtar Mansour.
Į M. A. Mansour, keliavusį automobi-
liu kartu su kitais kovotojais, gegužės
20 dieną buvo nusitaikyta nuošalioje
vietovėje netoli Pakistano ir Afganis-
tano sienos. 

JAV valstybės sekretorius John
Kerry pareiškė, kad M. A. Mansour
kėlė nuolatinę ir neišvengiamą grėsmę

JAV kariams. M. A. Mansour tapo Af-
ganistano Talibano vadu praėjusių
metų liepą, pakeitęs grupuotės įkūrė-
ją ir dvasinį vadovą Mullah Moham-
mad Omar. Talibano vado nukovimas
yra didžiulis smūgis šiai grupuotei. 

JAV prezidentas Barack Obama
taip pat patvirtino, kad A. Mansour,  or-
ganizacijos vadas, kuri planavo ir vyk-
dė daug atakų prieš JAV pajėgas ir jų
sąjungininkes bei kariavo su afganų
tauta, yra negyvas. Jis teroristo žūtį pa-
vadino svarbiu pasiekimu Afganista-
no taikos procese. 

Canberra (ELTA) –
Numušto Malaizijos oro
linijų lėktuvo aukų šei-
mų vardu Australijos ad-
vokatų firma padavė ieš-
kinį dėl kompensacijos
Rusijai ir jos prezidentui
Vladimirui Putinui. Ieš-
kinys pateiktas Europos
Žmogaus Teisių Teisme. 

Keleivinis lėktuvas
buvo numuštas Ukrai-
noje, Rusijos palaikomų
sukilėlių kontroliuoja-
moje teritorijoje 2014 m.
liepos 17 d. Žuvo 298 ke-
leiviai ir įgulos nariai, tarp jų – 28 Aust-
ralijos piliečiai. 

Nyderlandų saugos valdyba pernai
nustatė, kad orlaivis, skrendantis iš
Amsterdamo į Kuala Lumpurą, buvo

numuštas Rusijoje pagaminta raketa
,,žemė-oras”. 

Ieškinyje kaip atsakovai nurodyti
Rusijos Federacija ir V. Putinas. Teis-
mo iš jų prašoma priteisti po 10 mln.
JAV dolerių už kiekvieną keleivį.

Cannes (Bernardinai.lt) – Can-
nes kino festivalio pabaigoje nugalė-
toju tapo britų režisieriaus Ken Loach
fimas „Aš, Danielis Bleikas” (I, Daniel
Blake). „Auksinę palmės šakelę” pelnė
jau antras socialines dramas kuriančio
režisieriaus filmas. Prieš dešimt metų
režisierius buvo apdovanotas už filmą
„Vėjas, siūbuojantis miežius” (The
Wind That Shakes the Barley).

Filme „Aš, Danielis Bleikas” kal-
bama apie vidutinio amžiaus stalių, po
traumos gyvenantį iš valstybinės pa-
šalpos. Filmo herojus sutinka ant skur-
do ribos atsidūrusią vienišą mamą. Re-
žisieriui, kuris po mėnesio švęs aš-
tuoniasdešimtąjį jubiliejų, visą gyve-
nimą rūpėjo kitų paniekinti, paže-
minti, užribyje esantys žmonės.

Didįjį žiuri prizą  pelnė kritikų
neigiamai vertintas kanadiečių reži-
sieriaus Xavier Dolan filmas „Tai tik
pasaulio pabaiga” (It’s Only the End of
the World).

Prizą už  geriausią scenarijų  lai-
mėjo iraniečių režisierius Asghar Far-
hadi už filmą „Pardavėjas”.  Šiemet žiu-

ri prizas buvo skirtas filmui „Ameri-
kos mylimoji” (American Honey), ku-
rio režisierė Andrea Arnold.

Už geriausią vyro vaidmenį buvo
apdovanotas Shahab Hossein, vaidinęs
A. Farhadi filme „Pardavėjas”. Jaclyn
Jose buvo pripažinta geriausia aktore
už vaidmenį filipiniečių režisieriaus
Brillante Mendoza filme „Ma’Rosa”.

Konkursinėje programoje dėl
„Auksinės palmės šakelės” šiemet var-
žėsi 21 filmas.

JAV prezidentas išvyko į Aziją
Washingtonas („Draugo” info) –

Jungtinių Valstijų prezidentas Barack
Obama išvyko savaitės vizito į Aziją.
Vizito metu Prezidentas sieks skirti
daugiau dėmesio regionui bei dės pa-
stangas, kad būtų stiprinamas ben-
dradarbiavimas ekonomikos ir sau-
gumo srityse.

B. Obama pradėjo svarbų trijų
dienų vizitą nuo Vietnamo. Vizito tiks-
las – galutinai nuspręsti dėl partne-
rystės su buvusia valstybe-priešininke.
B. Obama yra trečiasis į Vietnamą at-
vykęs JAV prezidentas nuo to laiko, kai

1995 metais buvo atnaujinti šalių san-
tykiai. 

Hanojuje jis susitiks su aukš-
čiausiojo rango šalies vadovais, sa-
kys kalbą apie JAV ir Vietnamo san-
tykius, aplankys kultūros lobius ir
susitiks su pilietinės visuomenės at-
stovais bei verslininkais. 

JAV prezidentas atšaukė 50 metų
galiojusį ginklų embargą Vietnamui.
Tačiau bet kokie užsakymai ir toliau
bus siejami su griežtomis sąlygomis. Iš
Vietnamo JAV vadovas vyks į Japoni-
ją ir surengs istorinį vizitą į Hiroshimą.

Specialistai tikrins maldos namus

Prasideda kova su šešėline ekonomika

Atidengta lenta Izraelio vėliavos autoriui 

Pastaraisiais metais sudegė ne viena itin vertinga baž-
nyčia.                                                   „Kauno diena” nuotr.

Patvirtino Talibano vado žūtį

Pateikė ieškinį Rusijai ir V. Putinui

Baigėsi Cannes kino festivalis

3,5 tūkstančio puslapių ieškinyje atsakingais už žūtį nu-
rodoma Rusija ir V. Putinas.                               REUTER nuotr.

Atidengta lenta Izraelio vėliavos ir valiutos pavadinimo
autoriui.                                              Vytauto Petriko nuotr.

Ken Loach įteikta Auksinės palmės šakelė.
Nz news nuotr.
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Ancius Laniauskas, gyvenantis Carol Stream, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų paramos dėka dar
ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Jonas Svaras, gyvenantis Lemont, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius skiria -
me Jums.

Algis Vedeckas, gyvenantis Massapequa, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės
skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.

Jadvyga Mockaitienė, gyvenanti New Buffalo, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Milda Matuzas, gyvenanti La Grange, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai ačiū, kad remiate  lietuvišką
spausdintą žodį.

Nijolė Nausėdienė, gyvenanti Homer Glen, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skamba tarp mūsų.

Mary Krauchunas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 55 dol. Jūsų parama padės skleisti
lietuvišką žodį išeivijoje.

Vidmantas Prikockis, gyvenantis Kirtland, OH, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Gražina Kenter, gyvenanti Danbury, CT, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama dar ilgam išsaugos
gimtąją kalbą išeivijoje.

Mirties metinių proga prisimename iškilų mokslininką 

Arvydas Kudirka
(1935–2015)

REGINA GASPARONIENĖ

Los Angeles lietuvių visuomenėje a. a.
Arvydas Kudirka buvo žinomas kaip su-
dėtingos inžinerijos ir mokslui atsida-
vęs asmuo. Tai buvo labai ramaus
būdo ir pusiausvyrą išlaikantis vyras,
puikus trijų sūnų ir dukters tėvas.

Arvydas gimė nepriklausomoje
Lietuvoje, šviesioje, inteligen-
tiškoje šeimoje. Tėvas Anta-

nas Kudirka (1895–1960 m., Waterbury)
buvo Šakių apskrities teisėjas, o mo-
tina Magdelena  dirbo Šakių gimnazi-
jos mokytoja. Seneliai buvo Šakių

krašto, Sintautų valsčiaus ūkininkai.
Prasidėjusi 1940-ųjų bolševikinė oku-
pacija Lietuvoje privertė teisėjo šeimą
slapstytis. Artėjančios antrosios rusų
okupacijos baimėje šeima pasitraukė
į Vokietiją ir laimingai pateko į anglų
zoną. Po ilgų vargų sugriautoje Vo-
kietijoje ir lietuvių lageriuose tėvo
brolio Jono V. Kudirkos rūpesčiu at-
vyko į Waterbury, CT. Čia Arvydas
baigė gimnaziją ir pradėjo studijuoti
mechaninę inžineriją University Con-
necticut, kurį baigė B. S. bakalauro
laipsniu. Vėliau tame pačiame  uni-
versitete of  Connecticut apgynė M. S.
disertaciją, abu Cum Laude. Toji vai-
kų karta, kurią tėvai į Ameriką atve-
žė iš Vokietijos, Anglijos, Švedijos, pa-
sižymėjo nepaprastu veržimusi į moks-
lus. Jų tėvai suprato mokslo galimybes,

patys imdami atsitiktinius, sunkius,
mažai apmokamus darbus. Labai ga-
bus tiksliuosiuose moksluose, ypač fi-
zikoje ir matematikoje, Arvydas Pur-
due universitete studijavo atominės
energijos ir branduolinės mechani-
nės inžinerijos sritį, čia pelnęs Ph.D.,
o atvykęs į Los Angeles Claremont
Graduate School pelnė dar M.A. iš va-
dybos srities. Jau nuo 1962 metų dirbęs
atominės energijos tyrimo ir išvysty-
mo srityje, Arvydas Kudirka išspaus-
dino šešis straipsnius bei mokslines
studijas apie dviejų fazių dujų-skysčių
šilumos mainus, hidrodinamiką ir
energijos išskyrimą. Visus metus, kol
dirbo prie disertacijų, Arvydas gavo
Argonne National laboratorijos sti-
pendiją, o vėliau čia tęsė mokslinius ty-
rimus. Jo darbo istorija apima sudė-
tingus mokslinius tyrimus įslaptintose
kompanijose, susijusiose su branduo-
line energija: „General Electric Co.”,
„San Jose”, dirbo prie atominio reak-
toriaus  sprausminės pompos; prie
kosminės technikos ir saulės energijos
tyri nėjimų „Jet Propulsion” labora-
torijoje, Pasadena, ir „Lockheed Co.”,
Palmdale, prisidėjo prie „Stealth Bom-
ber” tobulinimo.

Išėjęs į pensiją toliau dirbo „Lock-
heed” kompanijoje prie erdvėlaivių
konstravimo, vieno iš pagrindinių
projektų. Arvydas Kudirka yra įre-
gistravęs keturis patentus, jis yra iš-
spausdinęs daug techninių straips-
nių. Studijų metais priklausė keletai
garbingų organizacijų, pvz., „Sigma
Xi”, „Tau Beta Pi”, „Pi Tau Sigma”,
„Phi Kappa Phi” bei „Sigma Pi Sigma”.   

Dar būdamas studentas Arvydas
įsijungė į lietuviško jaunimo veiklą.
Waterbury jis tapo skautų Vyčių ir Lie-
tuvių studentų sąjungos pirmininku.
O dirbdamas San Jose mieste jis buvo
San Francisco Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas. Su žmona Aldona Sidzi-
kauskaite-Kudirkiene įsikūrę Los An-
geles jie susilaukė keturių vaikų: And-
riaus, Pauliaus, Romo ir Audros. Duk-
ra Audra paveldėjo tėvo potraukį į
tiksliuosius mokslus – yra mechanikos
inžinierė. Andrius įgijo  gydytojo spe-
cialybę, Paulius dirba finansų srityje,
Romas – chemijos daktaras. Žmona Al-
dona  dainuoja choruose, taip pat dir-
ba mokytoja Šv. Kazimiero lituanisti-
nė je mokykloje – moko norinčius iš-
mokti lietuviškai.

Jau greit bus metai, kai nepa-
prastai gabus mokslo vyras Arvydas
Kudirka išėjo amžinam poilsiui. Jis
buvo palaidotas Forest Lawn kapinėse,
lietuvių kampelyje.

Arvydas Kudirka

A † A
ROMA MURPHY
SIDERAVIČIŪTĖ

Mirė 2016 m. gegužės 20  d. 
Gimė  1930 m. gegužės 1 d., Lietuvoje, Šakių apskr., Gel gau diš -

kyje.
Gyveno  Brownsburg, IN, anksčiau Indianapolis, IN, Cicero,

IL ir Chicago, IL.
Nuliūdę  liko:  duktė Victoria Arthur su vyru Eric; anū kai

Ryan ir Paul; brolis Antanas Sideravičius su žmona Ra sa Čepukė-
naite. 

A. a.  Roma buvo žmona a. a. James E. Murphy.
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 26 d. nuo  3 val.

p. p. iki 7 val. vakaro Petkus  Lemont  laidojimo na muo   se, 12401
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Atsisveikinimas penktadienį, gegužės 27 d., 10 val. ryto Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park,  kurioje 11 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė  bus palaido-
ta Šv. Kazimiero kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei” arba Salvation
Army.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Bostone bus teikiamos konsulinės paslaugos
Birželio 4 dieną Lietuvos Respub likos generalinis konsulatas New Yor ke ren-
gia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją į Massachusetts valstiją,
Bostono miestą.

Konsulinės paslaugos misijos me  tu bus teikiamos Lietuvių na muose, adresu 368 West
Broadway, South Boston.

Konsulinės misijos metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai dėl pasų keitimo
ir išdavimo, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyve-
namosios vietos deklaravimo, konsu linės registracijos. Taip pat bus at lie kami notariniai
veiksmai ir priimami prašymai dėl Lietuvos Respubli kos pilietybės.

Užsiregistruoti konsulinių pa slau gų gavimui ir dėl išsamesnės in formacijos
prašome skambinti į Lie tuvos generalinį konsulatą New Yorke 

tel. 1-212-354-7840 arba rašyti el. paštu konsuline.misija.ny@urm.lt

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
suaugusiems 

DAINAVOS STOVYKLOJE – Manchester, MI
š. m. rugpjūčio 7–14 d.  

Pradedantiems, pažengusiems ir norintiems patobulinti savo kalbą.
Jūsų amžius ir išsilavinimas nesvarbu.

Susisiekite su Aušrele Sakalaite
tel. 630-243-6302 arba el. paštu: ausreles@comcast.net
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2016 m. VYDŪNO JAUNIMO FONDO JAMES LIAUTAUD
10 000 dol. VARDINĖ STIPENDIJA

VERSLO MAGISTRANTAMS/DOKTORANTAMS

64 metus gyvuojantis Vydūno vardo jaunimo fondas remia lietuvių studentų
studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria Akademinio skautų sąjūdžio garbės
narių vardo mokslo premijas, leidžia knygas ir skelbia rašinių konkursus.

Dosni geradarė Gražina Liautaud įkūrė tris 10 000 dol. stipendijas savo
vyro a.a. James (Big Jim) Liautaud atminimui. Verslininkas ir pedagogas James
Liautaud (mirė 2015 m. spalio 23 d.) Ilinojaus universitete Urbana-Champaign
įgijo mechaninės inžinerijos bakalaurą ir įsteigė nemažai verslų. Jis taip pat pro-
fesoriavo Ilinojaus universitete Čikagoje, kur įdiegė vadovavimo apmokymo
metodą – ,,Process Designed Training”. DePaul universitete James Liautaud įstei-
gė ,,Chicago Family Business Council”.

REIKALAVImAI
Stipendija skiriama lietuvių kilmės studentams, kurie šiuo metu studijuoja ar

yra priimti ir užsiregistravę studijuoti Illinois valstijos pagrindiniame, pripažinta-
me verslo universitete, siekdami magistro ar doktorato laipsnių. 

Informaciją apie stipendiją ir prašymo anketą rasite 
Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje www.vydunofondas.net 
arba galite teirautis el. paštu: vyduno.fondas@sbcglobal.net.

Užpildytus dokumentus reikia grąžinti iki š. m. birželio 15 d.

� Šį sekmadienį, gegužės 29 d., 10 val.
r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL)  švęsime Devintines (Corpus
Christi) – Kristaus Kūno ir Kraujo šven-
tę. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys. 15 minučių prieš Mišių pra-
džią sukalbėsime Švč. Mergelės Marijos li-
taniją. Taip pat atkreipiame dėmesį į nau-
ją ketvirtadieninių Mišių laiką – birželio mė-
nesį jos vyks 8:30 val. r. Kviečiame daly-
vauti.

� Birželio 5 d., sekmadienį, vyks Čikagos
ir jos apylinkės Ateitininkų šeimos šven-

tė. Pradėsime su šv. Mišiomis 9 val. r. Pal.
Matulaičio misijoje. Po Mišių iškilmingas
posėdis 10:30 val. r. PLC didžiojoje salė-
je. Visi kviečiami dalyvauti!

� Birželio 18 d., šeštadienį, 4 val. p. p.
Estų namuose (4 Cross St. & Veterans Hwy.,
Jackson NJ 08527) vyks Joninių mugė. Vi-
sus prekeivius kviečiame dalyvauti ir už-
sisakyti vietas  iki birželio 10 d. el. paštu:
lietuviskabendrija@yahoo.com

www.draugas.org

Lietuvių moterų kultūrinis sambūris
(Lithuanian ladies cultural association)

kviečia visus – moteris, vyrus ir vaikus 
– aplankyti garsųjį Flagler muziejų

1 Whitehall Way
Palm Beach, Fl. 33480

(netoli LR garbės konsulato būstinės)

Išvyka rengiama birželio 5 d. 
Susitinkame 2 val. p. p. muziejaus viduje.

Tą dieną įėjimas į muziejų nemokamas.

Pasiteirauti – tel. 954-815-0556 (Marytė Prunskis-Brizgienė)


