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Revoliuciją parengia genijai, įvykdo fanatikai, o jos vaisiais naudojasi perėjūnai 
– Otto von Bismarck 

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 100 dienų

Šmeižtu pasinaudojo
Kremlius – 3 psl. 

Neabejinga tarpukario
visuomenė – pavyzdys mums

– 6 psl. 

ŠIAME NUMERYJE: Taip pat susitikimo
metu diskutuota apie
turizmo skatinimo į

Lietuvą galimybes, kurias
pristatė Wayne’s World
Media Group atstovai, at-
vykę iš New Yorko. Susi-
rinkusieji susipažino su
ekspedicijos ,,Misija Sibi-
ras” vadovais Arnoldu
Foku ir Raminta Kėželyte,
kurie buvo pakviesti į Lie-
tuvos diplomatų susitiki-
mą. 

Šiuo metu Amerikoje
viešintys ir ,,Misija Sibi-
ras 2017” kelionės įspū-
džius pristatantys abu ,,si-
biriečiai” rengia susiti-
kimus su JAV gyvenan-
čiais lietuviais bei jiems
pasakoja apie pilietiško Lietuvos jaunimo tikslą – su-
tvarkyti kuo daugiau Rusijos platybėse palaidotų mūsų
tautiečių tremtinių kapų. 

Ketvirtadienį, lapkričio 2-osios vakarą, jie atidarė
parodą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje apie šių

metų kelionę ,,Misija
Sibiras 2017”. Šiame
renginyje dalyvavęs M.
Bekešius ir nusprendė
R. Kėželytę su A. Foku
pasikviesti į diplomatų
susitikimą, kad būtų
dar plačiau paskleista
Lietuvos jaunimo ini-
ciatyva ir veikla, įam-
žinant mūsų tremtinių
kapus. Beje, muziejuje
prieš pat prasidedant
renginiui, muziejinin-
kės Rita Janz ir Karilė
Vaitkutė generalinį
konsulą ir jo žmoną
Eglę bei svečią iš Airi-
jos, Lietuvių Bendruo-
menės atstovą Dainių
Čepaitį, supažindino su

rengiama nauja paroda, kuri bus skirta Lietuvos Res-
publikos atkūrimo 100-mečiui ir nušvies JAV lietuvių
veiklą, siekiant, kad Amerika kuo greičiau pripažintų
Lietuvos nepriklausomybę.

,,Draugo” info

Lietuvos diplomatinių atstovybių JAV vadovai ir garbės konsulai aptaria Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimą. 

Čikagoje susitiko Lietuvos diplomatai

Šeštadienį, lapkričio 4 d., prieš Lie-
tuvių Fondo jubiliejinį pokylį ,,Ant
laisvės sparnų”, vykusį Chicago
Marriott Southwest Burr Ridge (IL)
viešbutyje, gretimoje salėje, susitiko
Lietuvos diplomatinių atstovybių
JAV vadovai ir garbės konsulai. Su-
sitikimo metu ambasadorius JAV ir
Meksikai Rolandas Kriščiūnas, ge-
neraliniai konsulai:  Mantvydas Be-
kešius (Čikaga), Julius Pranevičius
(New York),  Darius Gaidys (Los
Angeles) ir gausiai susirinkę garbės
konsulai iš JAV ir Meksikos, aptarė
svarbius klausimus, susijusius su Lie-
tuvos Valstybės atkūrimo šimtme-
čio paminėjimu. 

2017 m. ekspedicijai į Sibirą skirta paroda atidaryta Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje. 

Apie jaunimo ekspedicijas į Sibirą pasakoja vienas iš ,,Misija Sibiras” vadovų Arnoldas
Fokas.  ,,Facebook” nuotraukos
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tuvos partizanų bei visų laisvės kovotojų atminimui.
Tikimasi dainas pristatyti visoje Lietuvoje ir su kon-
certais aplankyti kuo daugiau nuošalių krašto vie-
tovių, kuriose akademinė muzika skamba labai re-
tai.

Tą pačią dainą „Partizanų būrys”, tik atliekamą
garsaus aktoriaus Vlado Bagdono (beje, buvusio R.
Vanagaitės vyro), „Facebooke” paskleidė populiarus
televizijos laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis. Au-
toritetingų žmonių žodis ypač veikia jaunimą, kelia
diskusijas ir skatina domėtis giliau. 

Politikų žodis šioje istorijoje 

Jaunasis Gabrielius Landsbergis su kolegomis
konservatoriais Seimo nariais Andriumi Kubiliumi,
dr. Mantu Adomėnu, Radvile Morkūnaite bei Ed-
mundu Pupiniu paskelbė siūlymą 2019 metus skelb-
ti žydų atminimo Lietuvoje metais. Ir tai buvo sa-
votiškas atsakas į Europos žydų kongreso pareiški-
mą, esą R. Vanagaitė yra tendencingai puolama, ir
priminimą apie žydų genocidą Lietuvoje. („Delfi”
tinklalapis atkreipė dėmesį, kad Europos žydų kong-
reso prezidentas yra prieštaringai vertinamas Ru-
sijos pilietis, oligarchas M. Kantoras, siejamas ne tik
su nelegalia ginklų prekyba, bet ir su Kremliumi.)

„Lietuvos žydai yra neatskiriama mūsų visuo-
menės dalis dar nuo Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės laikų, – sakė konservatorių pirmininkas
G. Landsbergis. – Po Antrojo pasaulinio karo ir jo
metu išgyventų skaudžių tragedijų būtina įtvirtin-
ti nedviprasmišką visuomenės ir valstybės santykį
su Holokausto tragedija ir Lietuvos žydų bendruo-
mene, juolab kad pastaroji Lietuvai suteikė daug iš-
kilių asmenybių. Siekdami parodyti pagarbą žydų
bendruomenei ir kurdami artimesnę bendrystę su
žydų tauta siūlome 2019 m. paskelbti Lietuvos žydų
metais”. „Taip, Holokausto tema tebėra mūsų vi-
suomenei jautri ir opi. Kad neliktų erdvės speku-
liacijoms ir pigaus populiarumo darymosi šia tema,
kaltinant antisemitizmu visą Lietuvos visuomenę,

paskelbkime, 2019-uosius Lietuvos
Žydų metais – ir leiskimės į rimtą,
nuodugnų, pamatuotą bei atvirą
mūsų istorijos, mūsų tautos sąžinės
tyrimą”, – teigė kitas pareiškimo au-
torius dr. M. Adomėnas.

Lietuvos žydų reakcija

Dar vienas šioje istorijoje svarbus
dalykas – kad Lietuvos žydų bendruomenė atsiribojo
nuo R. Vanagaitės kaltinimų, esą su sovietų okupa-
cija kovojusių partizanų vadas Adolfas Ramanaus-
kas-Vanagas galėjo būti susijęs su Holokaustu. Ben-
druomenės pareiškime nurodoma, kad nėra duo-
menų, kurie patvirtintų tokius teiginius. „Ragin-
dama visas puses susilaikyti nuo skubotų pareiški-
mų, skatinančių visuomenės susipriešinimą, Lie-
tuvos žydų bendruomenė pabrėžia, jog diskusija su-
dėtingais lietuvių-žydų istorijos klausimais turi va-
dovautis pagarbos, atvirumo, sąžiningumo princi-
pais”.

O visą šį triukšmą R. Vanagaitė pradėjo dėl to,
kad Seimas 2018-uosius ketina paskelbti A. Rama-
nausko-Vanago metais, minint jo 100-ąsias gimimo
metines. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę imtasi
įamžinti partizaninių kovų dalyvių atminimą. Nuo
1995 m. pastatyti aštuoni paminklai partizanų apy-
gardoms įamžinti, per 300 atminimo ženklų. Vilniuje
įsikūrusi Karo akademija ir gimnazija Raseiniuose
pavadintos partizanų vado generolo Jono Žemaičio
vardu, partizanų Juozo Lukšos-Daumanto vardas su-
teiktas gimnazijai Garliavoje, o Adolfo Ramanausko-
Vanago – Alytuje.   

Partizanų būrys...

Partizanų būrys / Paklebeno duris, / Paklebeno
į sodžiaus pirkelę. / Atidarė duris jiems liūdna mer-
gina – / Čia broliukai, nuvargę, sušalę. / Naktis buvo
tamsi, / Jie sumigo visi, / Tik mėnulis per debesis žen-
gė. / Bet nemigo stribai, mūs tėvynės rykliai, / Vyrams
kruviną pokylį rengė. / Pasigirdo kas tai, / Lyg mo-
torų garsai – / Tai rusai apsupo pirkelę. / Sudrebėjo
namai, išbyrėjo langai / Ir granatos praskynė jiems
kelią. / Rytas buvo gražus, / Kito tokio nebus, / Tik
ta kruvina žiema, šaltoji. / Juos ant gatvės numes, šal-
tas vėjas bučiuos, / Neateis, neapverks mylimoji. / Po
senais ąžuolais / Kilo jie sakalais, / Jie krūtinėmis
laisvę apgynė. / Pasiliko jauni, dainose amžini, / Par-
tizanai sūneliai tėvynės.

Galima būtų jau ir užmiršti istori-
ją, prieš savaitę sukrėtusią Lie-
tuvą – kai aikštingoji veikėja Rūta

Vanagaitė, parašiusi knygelę apie save,
užsimanė ją pareklamuoti apšmeiž-
dama partizanų vadą, vieną tauriausių
Lietuvos didvyrių Adolfą Ramanauską-
Vanagą. Mat autorė pasidavė ir neva at-
gailauja, kad buvo arogantiška ir ne
viską žinojo. Vargu ar kas patikės jos
nuoširdumu, greičiausiai ji išsigando nuo-
stolių (nesutikdama su jos „vertybėmis” knygų lei-
dykla „Alma Littera” nutraukė bendradarbiavimo
sutartį), bet jau nors tiek. Bet ši istorija atnešė ir tei-
giamų dalykų – tai buvo tarsi mūsų pačių visuo-
menės patikrinimas, išbandymas, mobilizavimas. In-
ternetas ūžė kaip bičių avilys, ten jaunimo patrio-
tiniai jausmai liejosi per kraštus. Netgi mūsų duk-
ra, kuri nemėgsta skaityti knygų, šiomis dienomis
internetu nusipirko tūkstančio puslapių knygą apie
Trakų apylinkėse, kur ji šiuo metu gyvena, veiku-
sius partizanus (tai buvo ir partizanų vado Vanago
veiklos teritorija). Ji dažnai važiuoja pro paminklą,
pastatytą partizanų mūšio vietoje, ir panoro sužinoti
jo istoriją. 

Išbandymas

Po Rusijos agresijos Ukrainoje lietuviams tai
buvo pirmas toks didesnis bendrystės išbandymas,
ir džiaugiuosi, kad jis dar kartą parodė – tauta turi
idealų, tauta tiki savo didvyriais ir neleis jų šmeiž-
ti. Žinoma, buvo ir grūmojimų, kad mes būsime pa-
smerkti, kad mūsų išsižadės Europa ir pasaulis, kad
mes slopiname R. Vanagaitės žodžio laisvę. Bet juk
ir mes, kuriems Vanagas yra didvyris, turime žodžio
laisvę ir turime teisę ginti savo nuomonę. Ir šį kar-
tą mūsų daugiau ir mes aktyvesni. Juk šmeižtą ra-
šytoja pakartojo ir Izraelio televizijai, tik dar atvi-
riau, dar grubiau – kad partizanų vadas Vanagas
buvo išdavikas, KGB agentas ir žydšaudys, nors da-
bar pati pripažino, kad visa tai yra melas (grei-
čiausiai perskaitytas partizanų kankintojo, – tarp jų
ir Ramanausko, – NKVD-isto N. Dušanskio užra-
šuose, kuriuos, matyt, jai pakišo dabartinis jos gy-
venimo draugas, Vyzentalio centro direktorius E. Zu-
roffas, medžiojantis žydšaudžius). 

Vėl pasijutome vieningi, kaip Sąjūdžio laikais,
kai reikėjo Baltijos kelyje suremti pečius laisvės
grandinėje. Pasipylė idėjos, kai kas į savo puslapį in-
ternete įsidėjo partizano Vanago nuotrauką, tuo pa-
reikšdamas, kad solidarizuojasi su laisvės kovotojais.
Savaip sureagavo grupė muzikų: Klaipėdos muzi-
kinio teatro direktorius, dainininkas ir kompozito-
rius Jonas Sakalauskas su bendraminčiais, klasi-
kinės muzikos atikėjais, Adolfui Ramanauskui at-
minti pagal partizanų dainą „Partizanų būrys” su-
kūrė muzikinę interpretaciją, kurią paskelbė „You-
Tube”, ir melodija pasklido po internetą. 

„Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vana-
gas mums yra didvyris. Tokia Lietuva, kurioje mes
šiandien gyvename, išliko tik tų žmonių dėka, ku-
riems laisvos šalies idėja buvo svarbesnė už gyvy-
bę, – komentavo dainininkas J. Sakalauskas. –
Praeityje į panašią situaciją žmonės reagavo ramiau.
Tuo metu, kai Algirdas Paleckis pareiškė, kad sau-
sio 13-ąją savi šaudė į savus, klausytis tų sapalioji-
mų buvo tiesiog skaudu. Lietuvoje yra tūkstančiai
tos nakties liudininkų, tarp jų buvo ir mano tėvas,
gynęs televizijos bokštą ir stipriai nukentėjęs, kai per
jį pervažiavo tankas. Tai, kad po R. Vanagaitės pa-
reiškimų Lietuvoje žmonės stipriau sujudo, tik pa-
rodo, kad šalyje gyvena daug valstybiškai mąstan-
čių patriotų”. Šis neseniai susibūręs atlikėjų an-
samblis ieškos rėmėjų įrašyti visą albumą, skirtą Lie-

Nėra to blogo,
kas neišeitų į gera
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Rašytoja Rūta Vanagaitė atsiprašo dėl savo pa-
reiškimų apie garsųjį partizaną Adolfą Rama-
nauską-Vanagą. 

„Aš nenorėjau skandalo. Nenorėjau įskaudin-
ti garsiojo partizanų vado dukros ir jos tėvo at-
minimo”, – rašo R. Vanagaitė. Savo atsiprašymo
laiške ji pabrėžė nenorėjusi netekti savo ir savo šei-
mos dvasios ramybės. 

„Nenorėjau netekti visų savo knygų. Nete-
kau. Mano komentarai nuskambėjo pačiu netin-
kamiausiu laiku – linksmos autobiografinės kny-
gos pristatymo dieną. Priešingai nei skelbiama są-
mokslo teorijose, tai buvo atsitiktinis sutapimas ir
didelė mano klaida. Ji kainavo man labai brangiai”,
– rašo R. Vanagaitė.

R. Vanagaitė gailisi klausimus dėl A. Rama-
nausko-Vanago praeities neapdairiai iškėlusi ne-

tinkamu metu bei dėl to, kad jos pateikti faktai nu-
skambėjo kaip kaltinimai Lietuvos didvyriui.

„Mano žodžiai buvo priimti kaip priešiškų jėgų
inicijuota ataka prieš Lietuvą. Tokios reakcijos jo-
kiu būdu nesitikėjau ir esu jos sukrėsta”, – sako ra-
šytoja.

R. Vanagaitė aiškino nežinojusi istorijos de-
talių, todėl prisipažino padariusi didžiulę klaidą.

„Esu sukrėsta ir faktų, kuriuos šiandien iškėlė
į viešumą detaliai dokumentus tyręs istorikas
Darius Juodis savo interviu. Tikrai jų nežinojau:
nei apie partizanų vado santykius su KGB ir jo mo-
tyvus, nei apie siaubingus ir ilgus jo kankinimus.
Šiandien aš atvirai pripažįstu, kad mano išsaky-
ta nuomonė dėl to, kad Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas nepatyrė kankinimų, o susižalojo pats, buvo
visiškai klaidinga, paremta bylose užfiksuotu
melu, stengiantis paslėpti kankinimų pėdsakus. La-
bai gailiuosi dėl savo skubotų ir arogantiškų ko-
mentarų viešumoje.” ELTA

Rūta Vanagaitė atsiprašo 
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Pastarųjų dienų rašytojos Rūtos Vanagaitės pareiš-
kimai viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose, spaudo-
je sukėlė didelę emocijų audrą. Jau dabar matyti, kad ne-
užbėgsime už akių ir pamažėl atsirandančioms įvairiau-
sioms sąmokslo teorijoms, insinuacijoms, kurios kiršina
ir dalija visuomenę į dvi stovyklas. Kaip panašioje situa-
cijoje turėtų elgtis brandi visuomenė, kuri yra nepavy-
dėtinoje geopolitinėje padėtyje, kurios nacionaliniam sau-
gumui nuolat  atsiranda grėsmių ir ji nuolat paveiki ideo-
loginei propagandai?  

Brandi visuomenė pirmiausiai neturėtų pasi-
duoti emocijoms. Bet kuris propagandinis puolimas
skirtas emociškai paveikti puolamą objektą, išmušti
iš po kojų racionalų pagrindą ar net sunaikinti
orientyrus, kurie leistų priimti apgalvotą sprendimą
vienoje ar kitoje situacijoje. Esant tokiam pavojui
visuomenė turėtų nuolat ugdyti atsparumą galimam
priešiškam komunikaciniam poveikiui. Tačiau,
žinoma, padaryti tai yra kur kas sunkiau nei pa-
sakyti. Turime mokytis iš turimos patirties, o taip
pat ir savo klaidų. Akivaizdu, kad mokytis teks ir
iš R. Vanagaitės istorijos.

Leidyklos „Alma Littera” sprendimas išimti knygas
akivaizdu buvo priimtas iš karto po to, kai tos pačios lei-
dyklos autorius Andrius Tapinas pareikalavo leidyklos va-
dovų išreikšti savo poziciją. Tekstas socialiniuose tinkluose
skambėjo panašiai: arba jis, arba Vanagaitė. Negana to,
buvęs premjeras Andrius Kubilius atsekė ir tai, kad lei-
dyklos savininkas iki pat Lietuvos Nepriklausomybės, 1990-
ųjų metų, buvo ideologinės kontržvalgybos KGB opera-
tyvinis įgaliotinis. Dar labiau šliukštelėjo žibalo į ugnį, kai
televizijos ir medijos lyderiai pritariamai linksėjo, kad lei-

Rūtos Vanagaitės šmeižtu pasinaudojo Kremlius
dyklos sprendimas išimti iš prekybos R. Vanagaitės kny-
gas yra pats teisingiausias žingsnis. Kaip vertinate šiuos
veiksmus ir ar tai nėra dar vienas nesąmoningas propa-
gandinio karo įrankis, patogus informacinio karo kursty-
tojams?

Esu viešai, t. y. savo publicistiniuose tekstuose,
kritikavęs tokį sprendimą. Man atrodo, kad knygų
išėmimas nėra tinkamas ar proporcingas atsakas.
Skandalas kilo ne dėl teiginių, išsakytų knygose, o
dėl vėlesnio jų autorės pasisakymo. Sprendimas
išimti visas R. Vanagaitės knygas iš prekybos lei-
džia jai kelti klausimą dėl ideologinio persekiojimo. 

Užtenka tik pabandyti įsivaizduoti, kaip visa tai
atrodo iš šalies tiems, kas nežino visų šios istorijos
niuansų. Na, o Kremliaus propagandos kūrėjai iš
viso turėtų šokinėti iš džiaugsmo. Dabar jie turi pui-
kią progą badyti Lietuvą pirštais ir stūgauti: „Žiū-
rėkite, mes gi sakėm – Lietuvoje veikia cenzūra, jie
nepriima kitos nuomonės, naikina knygas”. 

Sakyčiau, jog knygų išėmimas buvo ta žalinga
emocinė reakcija, apie kurios pasekmes dėl man ne-
suprantamų priežasčių niekas nepagalvojo. Tos pa-
sekmės turėjo būti iš pat pradžių akivaizdžios
kiekvienam komunikacijos specialistui.      

Ar Jums neatrodo, kad laiku istorikų neatliktas dar-
bas paliko landų panašiems įvykiams, ne visada tiesą ati-
tinkantiems pareiškimams atsirasti?  Kalbu apie pačią pra-
džių pradžią – R. Vanagaitės knygą „Mūsiškiai”? Noriai
reklamuojama tų pačių žiniasklaidininkų, to paties A. Ta-
pino moderuota ir pristatyta susitikime su rašytoja, o kur
dar aktyvus lyderiaujančių medijų ir kai kurių intelektualų
pozicionavimas knygos būtinumu, kuris tik išarė pirmą
vagą, leidusią šiam autorės kūriniui lygiuotis vos ne į rim-
tą mokslinio tyrimo darbą. Nors istorikas Vidmantas Va-
liušaitis „Mūsiškiuose” rado nemažai faktinių  klaidų ir kny-
gą pavadino labiau estradiniu šou, nei veikalu, skirtu at-
skleisti istorinę tiesą, vis dėlto šiandien matome ir kitą me-
dalio pusę, kaip įsibėgėjęs ideologiniu propagandiniu pa-
raku kūrenamas traukinys nežada sustoti. Kokia Jūsų nuo-
monė?   

Aš manau, kad R. Vanagaitės knyga, nepaisant
dabartinio skandalo, atliko svarbų vaidmenį. Vi-
suomenei yra reikalingi dirgikliai, kurie paskatintų
kalbėtis apie sudėtingus dalykus, kuriuos būtina ap-
tarti, išsiaiškinti. Vienas tokių dalykų, kurie ne-
duoda ramybės Lietuvos visuomenei, yra kraupi
žydų naikinimo istorija Lietuvos teritorijoje Antrojo
pasaulinio karo metu. Pastaraisiais metais Lietu-
voje pastebimos pastangos grįžti prie šios temos, kad
joje galima būtų surašyti visus taškus virš „i”. Vyks-
ta diskusijos, atsiranda visuomeninės iniciatyvos
– tokios, kaip, pavyzdžiui, Molėtų maršas. Knyga
„Mūsiškiai” tapo šio proceso dalimi. Žinoma, būtų
gerai, kad atsirastų daugiau panašaus pobūdžio kny-
gų, taip pat, o gal – pirmiausiai ir istorikų parašy-
tų. Knygų, kurios populiariai ir aiškiai papasako-
tų apie tą laikotarpį, padėtų jį apmąstyti, leistų pa-
sakyti, kad ir skaudžią, bet tiesą apie minėtus įvy-
kius. 

Negalima teigti, jog daugiau tokio pobūdžio
knygų neatsiranda. Pavyzdžiui, neseniai žurnalis-
tas ir rašytojas Arkadijus Vinokuras išleido šiai te-

mai skirtą knygą „Mes nežudėme”. Tačiau kol ne-
turime panašių veikalų kritinės masės, tos pačios R.
Vanagaitės knyga „Mūsiškiai” atlieka svarbią funk-
ciją, kurios esmė – kvietimas diskusijai. 

Kitas dalykas yra susijęs su faktu, jog skaudūs
ir iki galo neatskleisti istoriniai įvykiai labai leng-
vai gali būti naudojami manipuliacijai, informaci-
niam puolimui bei propagandos poreikiams. Tai tam-
pa papildoma kliūtimi atviros diskusijos kelyje. Be
to, atsižvelgiant į įvardintą pavojų, tokiose disku-
sijose preciziška faktų kalba yra tiesiog būtina, tai
yra vienintelė apsaugos priemonė.

Aš, kaip Lietuvos pilietė, gerbianti ir neribojanti savo
teisių į žodžio ir minties laisvę, matydama tos pačios R.
Vanagaitės bandymus ieškoti tos vadinamos istorinės tie-
sos, matau ir tai, kaip atsiranda neklystantys nuomonės
formuotojai, kurie, pasinaudodami esama situacija, ban-
do krautis sau politinį kapitalą. Turbūt nesuklysiu sakydama,
kad ne tik išoriniai, bet ir vidiniai priešai turi gerą progą
pasinaudoti šia patogia situacija, kai tokiomis priemonė-
mis skaldoma ir kiršinama tauta, slopinama ir toji pati žo-
džio laisvė, kai kritiškai mąstanti visuomenės dalis tam-
pa etikečių klijuotojų įkaitais?

Deja, bet gyvename tikrai ne idealiame pasau-
lyje. Suprantama, jog panašaus pobūdžio skandalai
mobilizuoja žiniasklaidos dėmesį, tampa karšta
tema visuomenės diskusijose, kuriam laikui pa-
virsta pagrindiniu viešosios erdvės diskursu, tad
bandymai pasipelnyti iš to, kalbant pirmiausia
apie politinį kapitalą, neturėtų stebinti.

Juozo Statkevičiaus interviu prokremliniam propa-
gandiniam tinklalapiui ir Rūtos Vanagaitės mesti kaltini-
mai Lietuvos pokario partizanui A. Ramanauskui-Vanagui
bendradarbiavus su KGB, pasirodė viešumoje vos ne vie-
nu metu. Tuo tarpu dizaineris atsiprašė Lietuvos visuo-
menės, o Rūta Vanagaitė toliau eskalavo susidariusią pa-
dėtį ir dalijo interviu Rusijos medijoms. Kaip Jūs vertina-
te šiuos dviejų skirtingų žmonių skirtingus poelgius pa-
našioje situacijoje? 

Abi istorijos yra nemalonios. Žinoma, gerai, kad
J. Statkevičius atsiprašė. Galbūt jis tikrai nežinojo,
kokia informacinė priemonė yra „Sputnik”, nors, at-
rodytų, Lietuvoje apie tai kalbama ir rašoma ne-
mažai. Klysti yra žmogiška. Tai dar viena pamoka,
kuri parodo, jog viešieji asmenys šiandien turi aiš-
kiai įsivaizduoti, kam duoda interviu ar komentarą.
Dabartinėje situacijoje tiesiog būtina žinoti, kas yra
tikroji žiniasklaidos priemonė, siekianti informuoti
visuomenę, o kas – žiniasklaidos funkcijas imituo-
janti propagandinė priemonė. Prie pastarųjų labai
aiškiai priskiriami tiek „Sputnik”, tiek „RT”. 

Kalbant apie R. Vanagaitės pasirinktą taktiką –
man kyla tam tikrų klausimų. Bendrai pažiūrėjus ge-
riausia taktika šioje situacijoje būtų ramiai išsi-
aiškinti šį klausimą pirmiausiai Lietuvoje, nuslo-
pinti skandalą, siekti sumažinti žalą arba, pavyz-
džiui, turint patikimų įrodymų, įrodyti savo tiesą Lie-
tuvos visuomenei. Tai, kad visa ši tema domina
Kremliaus propagandą ir gali tapti jos įrankiu – nėra
paslaptis.

Nukelta į 8 psl.

Viktoras Denisenko – žurnalistas, politikos
apžvalgininkas, socialinių mokslų daktaras.
Bendradarbiauja su skirtingomis Lietuvos ži-

niasklaidos priemonėmis ir liberaliąja rusakalbe ži-
niasklaida. Kelių knygų autorius – tarp jų publicis-
tinio veikalo „Spėti pabėgti iš Rusijos: žurnalistai ir
autoritarizmas” (Vilnius, 2011). 2016 m. Vilniaus uni-
versiteto Komunikacijos fakultete apgynė diserta-
ciją „Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos
šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)”.
Šiuo metu yra VU Komunikacijos fakulteto Žurna-
listikos instituto Politinės komunikacijos katedros
asistentas bei kelių analitinių centrų kviestinis eks-
pertas, kurio profesinių interesų laukas – politinė ko-
munikacija, propaganda, informaciniai karai, ko-
munikacinės poveikio priemonės. Kalbamės su
socialinių mokslų daktaru Viktoru Denisenko apie
tai, kaip vieši rašytojos Rūtos Vanagaitės pareiški-
mai, menkinantys  Lietuvos karininko, partizanų
vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą, su-
priešino visuomenę ir kaip šiuo, žeminančiu istori-
nę tiesą, skandalingu įvykiu akivaizdžiai pasinaudojo
Rusijos proputiniški leidiniai, palaikantys Krem-
liaus propagandinę politiką. 

Viktoras Denisenko.                      Asmeninio archyvo nuotr. Rūta Vanagaitė ir Efraimas Zuroffas.        15 min. nuotr.
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,,Lost & Found. Stories of Displace-
ment” – taip pavadinto renginio, vy-
kusio spalio 28 dieną Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, dalyviai klausėsi pa-
sakojimų ir patys dalijosi mintimis apie
namų praradimą. 

Jausmai, kuriuos žmonės išgyve-
na netekę namų, yra panašūs. Jie
nepriklauso nuo to, kas tu, kokia

tavo odos spalva ir kokiame pasaulio
taške yra tavo namai.  Renginio orga-
nizatoriai – Chicago Cultural Alliance
(CCA) nariai – Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejus ir National Public Hou-
sing Museum. Šios įstaigos direkto-
riaus pavaduotojas Robert Smith va-
dovavo pokalbiui, jo pašnekovai buvo
menininkas, Cabrini-Green rajono at-
stovas Raymond McDonald, Nijolė Ka-
šuba bei parodos ,,No Home To Go To”
kuratorė Irena Chambers, o taip pat ir
žiūrovai, kurie pateikė nemažai klau-
simų, dalyvavo diskusijoje.

R. McDonald kalbėjo  apie buvusį

Apie prarastus namus pasakojo ir amerikiečiai

me Gdanską, iš ten traukiniu keliavo-
me į Bavariją”, – pasakojo N. Kašuba.
Kita R. Smith moderuojamo renginio
pašnekovė I. Chambers taip pat buvo
dar labai maža mergaitė, kai jos tėvai
pasitraukė iš savo namų Lietuvoje. Ji
pasakojo, kad tėvas mamai liepė neimti
daug daiktų, nes tikėjo, kad po kelių
dienų ar savaičių visi galės grįžti. Ta-
čiau taip neatsitiko. 

Susirinkusieji išgirdo apie DP
(Displaced Persons) stovyklas Vokie-
tijoje, apie tai, kaip lietuviai, nepaisy-
dami nepatogių gyvenimo sąlygų, stei-
gė mokyklas, sportavo, rengė šventes,
puoselėjo savo tautos kultūrą. Tik ten
daugelis šeimų suprato, kad kelio atgal
į namus nebėra.  

,,Paskaitykite neseniai išleistą kny-
gą ‘We Thought We‘d Be Back Soon’.
Joje rasite daugiau lietuvių papasakotų
pasitraukimo iš Tėvynės istorijų”, – re-
komendavo susirinkusiems amerikie-

čiams J. Smith. Šios knygos sudaryto-
jos Dalia Stakė Anysas ir Laima Pet-
rauskas VaderStoep taip pat buvo at-
vykusios į renginį, kuris buvo vienas
iš daugelio CCA spalio mėnesį vykusio
festivalio ,,Inherit Chicago” sąraše.
Diskusijų metu nevengta ir aktualijų
– buvo paliesta ir Sirijos karo pabėgė-
lių tema. Viena iš salėje buvusių klau-
sytojų – Sigita Balzekas muziejaus
svečiams rekomendavo perskaityti dar
vieną – Rūtos Šepetys knygą ,,Between
Shades of  Gray”(,,Tarp pilkų debe-
sų”), kurioje paauglės akimis pasako-
jama tos lietuvių tautos dalies istorija,
kuri patyrė sunkiausius išbandymus.
Šie žmonės gyvuliniais vagonais buvo
išvežti į Sibiro lagerius, iš ten  dauge-
lis mūsų tautiečių taip ir nebegrįžo.
Renginio ,,Lost & Found. Stories of
Disp lacement” svečiai turėjo progą
aplankyti Balzeko muziejuje tebevei-
kiančią parodą ,,No Home To Go To”.

socialinių būstų Cabrini-Green rajoną,
esantį netoli šiaurinės Čikagos dalies.
Jis buvo pradėtas statyti 1850 metais,
baigtas 1962-aisiais. Pradžioje čia kū-
rėsi neturtingos švedų, italų emig-
rantų šeimos. Tačiau praėjusio am-
žiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje
šiame rajone pradėti steigti socialiniai
būstai, kuriuose būdavo apgyvendi-
namos mažas pajamas gaunančios šei-
mos. Palaipsniui rajono gyventojų

daugumą ėmė sudaryti afroamerikie-
čių šeimos. Čia virė savas gyvenimas,
savais namais tapusiuose socialiniuse
būstuose keitėsi jų gyventojų kartos.
Rajonas pavadintas dviejų žmonių –
vienuolės Frances Cabrini (ji padėjo ra-
jono gyventojams, po mirties buvo pa-
skelbta šventąja) ir William Green,
buvusio ilgamečio JAV Darbo federa-
cijos vadovo vardais. Tačiau bėgant lai-
kui, rajone suklestėjo nusikaltėlių
gaujos. Miesto valdžia nusprendė, kad
Cabrini-Green rajoną reikia atnaujin-
ti: nugriauti senuosius namus jų vie-
toje statyti naujus pastatus. Didelei da-
liai čia gyvenusių šeimų teko išsi-
kraustyti. 

,,Kai griovė senąjį mūsų rajoną, at-
rodė, kad netekome dalies savo sielos.
Žmonės buvo išvaryti iš savo namų, ku-
riuose gimė, augo, kuriuose gimė ir jų
tėvai. Ten buvo mūsų gimtinė”, – sakė
šio rajono gyventojas R. McDonald.
Tarp Cabrini-Green 15 000 gyventojų
tik dalis buvo tokių, kurie nepaisė įs -
ta tymų, darė nusikaltimus. Pats R.
Mc Donald yra iki šiol tebegyvena šia-

me perstatytame savo
vaikystės rajone ir yra
Cabrini-Green Local Ad-
visory Council narys.
Kai kurie buvusieji se-
nojo Cabrini-Green ra-
jono gyventojai renkasi
pabūti kartu: jiems pa-
tinka drauge leisti laiką
– pasikalbėti, pamu zi-
kuoti. 

Ar šie žmonės, iš-
tremti iš Cabrini-Green
jautėsi taip pat, kaip de-
šimtys ir šimtai tūks-
tančių lietuvių, kurie
Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje buvo priversti
palikti savo namus ir pa-
siėmę pačius reikalin-
giausius daiktus su visa
šeima iškeliauti iš tėvy-
nės? 

Į muziejų susirinkę amerikiečiai
pirmą kartą išgirdo pasakojimų apie
dramatišką Lietuvos, Latvijos ir Esti-
jos istorijos etapą, kai keli šimtai tūks-
tančių Baltijos šalių gyventojų keliavo
iš savo namų į nežinią, kad tik pabėg-
tų nuo artėjančios sovietų okupacijos.  

,,Aš savo 8-tąjį gimtadienį ‘šven-
čiau’ arklių traukiamame vežime, ku-
riuo su tėvais bėgome nuo sovietų. Mes
taip keliavome 4 savaites, kol pasiekė-

Renginio svečiai ir pokalbio apie prarastus namus dalyviai (iš k.) I. Chambers, N. Kašuba,
R. McDonald ir R. Smith. V. Petrauskienės nuotraukos

S. Balzekas Jr. su muziejaus viešniomis I. Chambers (v.) ir N. Kašuba.Nedidelėje parodėlėje – daiktai, kurie primena paliktus namus.

Į renginį susirinkę svečiai aktyviai uždavinėjo klausimus pasakotojams, diskutavo.

Pokalbiui pasibaigus – Balzeko muziejaus direktorė R.
Janz ir R. Smith, National Public Housing muziejaus direk-
toriaus pavaduotojas.
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Šiltą rugsėjo 24 d. popietę detroitiškiai, besidar-
buojantys dviejose Lietuvių Bendruomenėse LB Mi-
chigano apylinkėse bei norėdami pasidalinti minti-
mis apie Lietuvių Bendruomenę, rinkosi į Dievo Ap-
vaizdos parapijos didžiąją klasę. Po klebono kun. Gin-
taro Joniko invokacijos ir įprastų formalumų dėl
darbotvarkės priėmimo bei atidaus praėjusių metų
protokolo skaitymo išklausėme Detroito apylinkės pir-
mininkės Rigondos Savickienės ir Grand Rapids pir-
mininko Broderick Norkaus pranešimus. 

Rigonda Savickienė išvardijo renginius, kuriuos
buvo surengusi apylinkės valdyba. Koncertavo
svečiai iš Lietuvos – Irūna Puzaraitė ir Marius

Jampolskis. Jų koncertas buvo labai smagus, nuo-
taikingas. Susitikimas su Retired US Secret Service
Agent Radford W. Jones ypač sudomino jaunimą, mat
pašnekovas įdomiai apibūdino savo vaidmenį sau-
gant Kennedy šeimą. Buvo surengta Draugystės va-
karonė, kuri pritraukė nemažai jaunesnių žmonių,
– visi po savaitės darbų smagiai pabendravo. 

Kaip ir kiekvienais metais, apylinkės valdyba šv.
Mišių metu pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę 1991
m. sausio 13 d. Vasario 16-osios proga Vytauto Di-
džiojo universiteto kamerinis orkestras atliko puikią
programą. Prieš koncertą  suvažiavimo dalyviai
priėmė Krašto valdybos paruoštą rezoliuciją, kurį vė-
liau buvo išsiųsta Kongreso atstovams bei senato-
riams iš Michigano valstijos, Prezidentui  D. Trump,
viceprezidentui  M. Pence bei Ukrainos, Rusijos ir
Lietuvos ambasadoms. Apylinkės valdyba surengė
gražų vakarą su Vytautu Landsbergiu, jaunesniuo-
ju, – jis  dainavo bei pasidalijo mintimis apie jo Lie-
tuvoje ruošiamas kūrybines stovyklas vaikams.
Svečias nepraleido progos susitikti su „Žiburio” mo-
kyklos vaikais, kurie entuziastingai pritarė dai-
noms ir atsakinėjo į klausimus. Kai kurie už pa-
vyzdingus atsakymus laimėjo autoriaus knygų. R. Sa-
vickienė kartu su Janina Udriene dalyvavo „Žiburio”

mokyklos mokslo metų užbaigtuvėse. Buvo pa-
gerbta ir gėlėmis bei Lietuvos istorijos knyga ap-
dovanota mokyklos vedėja Vida Pekorienė, vado-
vavusi mokyklai 16 metų ir dabar atsisveikinanti.
Baigdama pranešimą apylinkės pirm. R. Savickie-
nė padėkojo savo valdybai ir visiems remiantiems
LB apylinkės veiklą.

Grand Rapids pirmininkas savo pranešimą pa-
darė anglų kalba, mat jis yra trečios kartos lietuvis
ir jam lietuvių kalba yra sunkiau kalbėti. Broderick
pranešė, kad buvo išrinkta nauja valdyba ir pasi-
džiaugė, kad dabar aktyviau bendrauja per savo apy-
linkės „Facebook” puslapį. Broderick pristatė atei-
nančių metų planus: rengs šv. Kalėdų šventę, Vasa-
rio 16-ąją – Lietuvos atkūrimo 100-mečio minėjimą,
pavasarį – populiarųjį „Lithuanian Festival”, birželio
pradžioje vyks Meno festivalis, kuriame dalyvaus
Grand Rapids lituanistinės mokyklos „Baltijos
krantas” mokiniai. 

Michigano apygardos pirm. J. Udrienė pristatė
LB Tarybos narius iš Michigano apygardos – dr. Al-

mantą Galvanauską, R. Savickienę, Virgą Šimaity-
tę, Ramintą Vilkienę, apibendrino LB Tarybos me-
tinę sesiją Washingtone ir pasiruošimą sesijai, vyk-
siančiai Omahoje. Artimai bendraujama su Detroito
ir Grand Rapids apylinkių pirmininkais, dalyvau-
jama jų renginiuose. Šiais metais kartu su VDU ka-
meriniu orkestru iš Lietuvos apsilankė žurnalistė Ve-
nesa Urbienė, kuri rinko video medžiagą doku-
mentiniam filmui apie lietuvius išeivijoje. Buvo pa-
kalbinti ir nufilmuoti: Algis Rugienius, kuris pa-
sakojo apie Dievo Apvaizdos parapijos įkūrimą,
kun. Gintaras Jonikas, pasakojęs apie parapiją, Va-
lentina Rauckienė – apie „Žiburio” mokyklos įsi-
kūrimą naujose parapijos patalpose, Ramunė Mi-
kailienė – apie Lietuvos Dukterų  veiklą Detroite, Lai-
ma Maziliauskienė – apie parapijos tarybą, Janina
Udrienė – apie Detroito LB, Algis Zaparackas – apie
iškilius Detroito lietuvius. Žurnalistė planuoja fil-
mą pristatyti 2018 m., švenčiant Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmetį.

Nukelta į 11 psl.

JAV LB Michigano apygardos suvažiavimas

2017 m. LB Michigano apygardos suvažiavimo dalyviai. Pirmoje eilėje sėdi: Rasa Laucius su dukrele; Michigano apy-
gardos valdyba: Janina Udrienė – pirmininkė, Valdas Piestys – iždininkas, Laura Garnytė – sekretorė. Stovi: Nariman-
tas Udrys, Liūda Rugienienė, Kazys Kizlauskas, LR garbės konsulas Algis Zaparackas, Liolė Kizlauskienė, Valentina Rauc-
kienė, Irena Orentienė, Broderick Norkus, Juozas Orentas, Virga Šimaitytė, Raminta Vilkienė, Detroito apylinkės pirmininkė
Rigonda Savickienė, Arūnas Stašaitis, Danguolė Jurgutienė, Vytenis Radzevičius, dr. Almantas. Galvanauskas, Dalia Sto-
nienė, Tadas Aukštakalnis.

2017 m. spalio 31 d.

Chickamauga yra Georgia valstijos
šiaurėje, arti sienos su Tennessee vals-
tija. Teritorija buvo įvardinta nacio-

naliniu parku, todėl dabar visi gali nuvykti
ir apžiūrėti istorinius laukus. Nors visi JAV-
se žino apie šį – žiauriausią mūšį pilietinio
karo metu (Gettysburg), skaitytojai gal nus-
tebs, kad pagal aukų skaičių Chickamauga
yra antroje vietoje. 

Keliautojams patogu, kad čia yra keletas
viešbučių, įkurtų prie pat parko įvažiavimo.
Atvykus į parką verta nueiti į informacijos
centrą ir muziejų. Ten gali susirasti gidą, ku-
ris kas kelias valandas rengia turą aplink par-
ką. Mes su tėvu taip ir padarėm, todėl suži-
nojome daug papildomos informacijos. Pa-
vyzdžiui, kad Šiaurės armija netyčia padarė
klaidą ir pa-
suko ne ta
kryptimi, to-
dėl jų fronto
linijoje atsira-
do plyšys. Vie-
nas šiaurės
generolas var-
du George
Thomas liko
stabdyti pie-
tiečių, kad jie
n e p a s iv y t ų
besitraukian-
čių šiaurės
karių. Mūšis

įvyko 1863 metų rugsėjo 19-20 d. 
Daugelyje parko vietų stovi paminklai;

vieni žymi vietą, kur žuvo garsūs generolai,
kiti rodo, kur stovėjo kuri kariuomenė.
Mums taip pat buvo paaiškinta, kad kai ku-
rie šiauriečiai jau turėjo naująjį išradimą –
šautuvus, kurie galėjo šaudyti 5-6 kartus
greičiau negu pietiečių ginklai. Tai ir padė-
jo apsaugoti besitraukiančią kariuomenę. 

Baigę turą mes grįžome į muziejų. Ten
yra trijų dimensijų modelis, kuris rodo ka-
riuomenių judėjimą. Taip pat yra labai didelė
šautuvų istorijos ekspozicija. Ten yra dau-
giau kaip šimtas šautuvų – nuo XVII a. iki XX
a. pradžios. Apskritai parkas yra labai gerai
sutvarkytas ir paruoštas priimti lankyto-
jus. Jei būsite kur nors netoliese, tikrai ver-
ta sustoti ir čia praleisti kelias valandas. 

Parko adresas: 3370 LaFayette Road, Fort
Oglethorpe, GA, 30742.

Chickamauga: kraujo laukai

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Prieš daugiau nei 150 metų JAV suskilo į dvi dalis. JAV šiaurė,
sakykime, buvo respublikonai, pasisakę prieš vergiją, o JAV pie-
tūs – demokratai, pasisakę už vergiją. Ir nuo to viskas prasidėjo:

kelios pietinės valstijos atsiskyrė nuo JAV ir sukūrė savo valstybę.
Taip netikėtai prasidėjo Amerikos pilietinis karas. Nors Amerikos te-
ritorijoje vyko daug svarbių mūšių, Chickamaugos mūšis buvo iš-
skirtinis. Nors pietų armijos laimėjo, mūšis leido JAV kariuomenei
atsiimti Chatanooga miestą ir vėliau užimti Atlantos miestą. Per Cha-
tanooga buvo nutiesti penki skirtingi geležinkeliai. Tai buvo svar-
bus strateginis miestas. Kviečiu paskaityti mano įspūdžius iš Chic-
kamaugos laukų. Chickamauga mūšio informacijos centras.

Paminklas Chickamauga mūšyje kritusiems.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

,,Neabejinga visuomenė: aktualios tar-
pukario Lietuvos pamokos” – taip pa-
vadinta fotografijų paroda, kurioje
įamžintos tarpukario Lietuvos gyve-
nimo akimirkos kelis mėnesius iki pat
lapkričio veikė Kaune, Istorinės Prezi-
dentūros sodelyje. Parodos kuratorė,
šios institucijos darbuotoja istorikė
Justina Minelgaitė džiaugiasi – paroda
sulaukė dėmesio, sodelyje nuolat su-
stodavo ir nuotraukas apžiūrinėdavo
ir pavieniai žmonės, ir didesnės turis-
tų grupės, ne vienas fotografavo la-
biausiai patikusius vaizdus. 

„Tradicija rengti sodelyje to-
kias parodas po atviru dan-
gumi gyvuoja jau daugiau

kaip dešimtmetį. Dalį nuotraukų tu-
rime mes, bet nemažai jų ir skolina-
mės iš kitų muziejų ar privačių ko-
lekcijų. Pernai visas tų dešimties
metų parodų akimirkas sudėjome į at-
skirą albumą ir jį išleidome. Kasmet
metams artėjant į pabaigą galvoja-
me, kokia galėtų būti kitų metų paro-
dos tema, kad būtų įdomu kaunie-
čiams ir miesto svečiams, o tada ren-
giame projektą ir laukiame finansa-
vimo. Artėjant šiltajam metų laikui so-
delyje vėl pastatome 16 didelių stendų
su nauja įdomia paroda”, – pasakojo J.
Minelgaitė.

Laikotarpis, kurį apima parodos
nuotraukos – 1918–1940 metai. To meto
Kauno ir kitų miestų gyventojai išties
buvo neabejingi  valstybės politiniams
laimėjimams ar nesėkmėms, į juos
gana dažnai reaguodavo masiniais
susirinkimais ir eitynėmis per mies-
tą. Žmonės išėjo į gatves protestuoda-
mi 1919 metais, kai Lenkija užėmė Sei-
nų kraštą, taip pat jie protestavo ir
prieš Lietuvos Vyriausybės pasyvumą
dėl Klaipėdos krašto likimo 1923 me-
tais. Eitynės ir mitingai Kaune su-
rengti taip pat 1926 ir 1938 metais, kai
studentai protestavo  prieš to meto Vy-
riausybės politiką.

Nuotraukose parodoje užfiksuota
ir džiugi žmonių reakcija į kai kuriuos
kitus to meto įvykius. Išties daug
džiaugsmo žmonėms sukėlė pirmieji
Lietuvos valstybės tarptautiniai pri-

Neabejinga tarpukario visuomenė
galėtų būti geru pavyzdžiu ir mūsų dienomis

J. Minelgaitė rengia įdomias parodas Kauno Istorinės Prezidentūros kiemelyje. A. Vaškevičiaus nuotraukos

pažinimai. Vienoje iš nuotraukų – Kau-
no centrą užplūdusi minia, kai 1919 m.
rugsėjo 24 d. Lietuvos Vyriausybę de
facto pripažino Didžioji Britanija –
jau už poros dienų spaudoje buvo ra-
šoma: „Toji skardi ir brangi visiems pi-
liečiams žinia pasklido po visą miestą
apie pusdienį ir per keletą valandų iš
lūpų į lūpas aplėkė visą miestą ir su-
kėlė piliečių širdyse nepaprasto entu-
ziazmo ir neregėto ūpo.”

J. Minelgaitė, komentuodama tą
nuotrauką pasakojo „Draugui”, kad
žmonės tądien skubėjo prie savo namų
iškelti vėliavas ir plūste plūdo į Rotu-
šės aikštę. Čia keliolikos tūkstančių

žmonių minia skandavo šūkius  „Valio!
Tegyvuoja Didžioji Britanija! Tegy-
vuoja Nepriklausoma Lietuva!”, su vė-
liavomis rankose visi ėjo sveikinti
valstybės Prezidento į jo rezidenciją, po
to pasuko link tuometės politinės bri-
tų misijos būstinės. Žmonių buvo labai
daug, iš kelio jiems buvo pašalintos to
meto transporto priemonės konkės ir
vežimai. Džiugios eitynės baigėsi su-
grįžus prie ministrų kabineto pastato
K. Donelaičio gatvėje. 

Panaši didelė ir džiugi minios de-
monstracija įvyko ir 1939 metais, kai
rudenį buvo atgautas Vilniaus kraštas.
Tada žmonės vėl užplūdo Kauno mies-

to gatves, jie rinkosi Vytauto Didžiojo
karo muziejaus sodelyje. 

Žmones suvienydavo ir protestai.
Gerai žinomas istorinis faktas, kai
kauniečiai rengė boikotą Kauno elekt-
ros stočiai, kuri buvo nustačiusi labai
aukštas elektros kainas. Stotį išnuo-
mojus Belgijos bendrovei, ši pastatė dar
vieną jėgainę Petrašiūnuose ir už elekt-
rą iš lietuvių norėjo gauti po 1,20 lito už
kilovatvalandę, o vienu metu – net
1,35 lito. Tai buvo ypač didelė kaina, nes
1939 metais vidutinis darbininko atly-
ginimas buvo apie 98,75 Lt per mėnesį,
vadinasi, už vidutinį atlygį buvo gali-
ma nusipirkti maždaug 87 kWh elek t-

ros. Ji buvo prieinama tik turtinges-
niems žmonėms. 

Elektros vartojimas buvo labai
menkas, ji naudota dažniausiai tik ap-
švietimui. Savaitę trukusio boikoto
metu žmonės buvo raginami nenaudoti
elektros, o užsidegti žibalinę lempą ar
žvakę. Prasidėjus boikotui į miestą
išvažiavo agitaciniais plakatais apkli-
juotas sunkvežimis ir net buvo bars-
tomi agitaciniai lapeliai iš lėktuvo.

Boikotas buvo atšauktas tik su-
mažinus elektros kainą iki 82 centų,
nors gyventojai norėjo dar mažesnės
kainos – 57 centų. Įdomu tai, kad boi-
koto dienomis elektros nenaudojo ne
tik paprasti gyventojai, bet ir Kauno
miesto savivaldybė, Prezidentūra. Būta
ir atvejų, kai šviesas neišjungusioms 

Parodos plakatas.

Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių proga Lietuvą apkeliavęs paveikslas parneša-
mas į Kauną. 1930 m. rugsėjo 7 d.
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parduotuvėms daužyti langai.
J. Minelgaitė pabrėžė, kad iš tar-

pukario visuomenės tikrai galima pa-
simokyti neabejingumo, nes tuo metu
nemaža dalis Lietuvos gyventojų pri-
klausė net ne vienai, o kelioms visuo-
meninėms organizacijoms, jie labai
aktyviai dalyvaudavo įvairiose pa-
triotinėse, labdaros ar švietimo akci-
jose. Gana dažnai tokius socialinius
projektus ir pradėdavo visuomenės
atstovai, o tik vėliau į juos įsitraukdavo
valstybės institucijos. 

Tais laikais, ypač pirmaisiais Ne-
priklausomybės metais, kai šalis buvo
ekonomiškai silpna, būta ir labai daug
supratimo bei pagalbos tiems, kuriems
to labiausiai reikėjo. Dešimtys įvai-
riausių organizacijų rinko maistą ir
drabužius Lietuvos kariams savano-
riams, taip pat rūpinosi sužeistaisiais,
kare nukentėjusiais civiliais asmeni-
mis, našlaičiais vaikais. Tos organi-
zacijos į pagalbą kviesdavo karius,
moksleivius ar studentus. Apie įvairias
paramos akcijas ir lėšų rinkimą daug
rašė ir nuolat informuodavo to meto
spauda, ir eiliniai žmonės stengdavosi
atsiliepti į kvietimus bei padėti, pa-
remti ar sušelpti. 

Tokios paramos nemažai buvo su-
laukta 1936 metais, kai Kauną užliejo
potvynis – buvo organizuota rinkliava
nukentėjusiems asmenims, kaunie-
čiai nukentėjusius žmones priimdavo
laikinai pagyventi į savo namus, šelpė
maistu ir rūbais. 

J. Minelgaitė pasakoja, kad kartais
tokios paramos akcijos apimdavo ne tik
Kauną, bet visą šalį – taip buvo 1936 me-
tais, kai pirmą kartą surengta Žiemos
pagalbos rinkliava nepasiturintiems
asmenims. Akcijos koordinatoriais
buvo Lietuvos šaulių sąjunga, jai padėjo
ir tautininkų, jaunalietuvių, ateitinin-
kų bei kitų organizacijų atstovai. Vien
pirmąją rinkliavos dieną Kaune rink-
ti paramos vargstantiesiems išsiruošė
apie 500 aukų rinkikų, o iš viso daly-
vaujančiųjų skaičius siekė apie tūks-
tantį. Kariuomenė bei privačios ben-
drovės aukų rinkėjams vykti į kelionę

paskolino 17 sunkvežimių ir 31 vežimą.
Spaudoje rašyta: „Rinkikai aukojasi.
Eina į gatves, nebodami, ar blogas, ar
geras oras. Eina valandai, ar kelioms
atitrūkę nuo savo tiesioginio darbo.” Šie
žmonės lankė gyventojų butus ir na-
mus, o apie jų atvykimą pirmiausia pra-
nešdavo kieme pasirodę trimitininkai.

Aukojo ir įvairios įmonės – J. Mi-
nelgaitė surinko duomenis, kad, pa-
vyzdžiui, to meto bendrovės ,,Mais-
tas” ir „Lietūkis” šiai Žiemos rinklia-
vai paskyrė maisto už 3 tūkstančius
litų, „Lietuvos cukrus” – 3 tūkstančius
kilogramų cukraus, o „Drobė” – 91
metrą medžiagos. Vidaus reikalų mi-
nisterijos tarnautojai įsipareigojo 3
mėnesius šiam tikslui skirti po 2 proc.
atlyginimo, Darbo rūmų valdyba – po
pusę gauto už posėdžius uždarbio.
Šiandien jau sunku net įsivaizduoti,
kad galėtų būti kas nors panašaus.

Iš viso tų metų Žiemos pagalbos
rinkliavą Kaune surinkta apie 200 mai-
šų žaislų, dėvėtų baltinių, kelnių, švar-
kų, suknelių, kaliošų ir kitų. Įmonės pi-
nigais suaukojo apie 40 tūkstančių
litų, o gyventojai – apie 19 tūstančių
litų. Už šias aukas buvo sušelpta apie
4 tūkstančiai varguomenės šeimų, ku-
rioms prieš Kalėdų  šventes buvo nu-
pirkta miltų, cukraus, riebalų ir kitų
maisto produktų.

„Įdomu tai, kad tie, kurie nenorė-
jo remti ar rėmė labai mažomis sumo-
mis, spaudoje net būdavo sugėdinami
ar pabarami. Paminėti atvejai, kai vie-
ni miesto gydytojai aukojo vos po litą,
o siuvyklos šeimininkė davusi tik 70
centų. Matyt, tokia kritika padėdavo,
nes panašių atvejų nebuvo daug”, – šyp-
sojosi J. Minelgaitė.

Parodos nuotraukos atspindi ir
tarpukaryje rengtas bei didelio dėme-
sio sulaukusias Lietuvos atželdinimo
savaitės ir Medelių sodinimo šventes.
Pasak parodos kuratorės, šis sumany-
mas įtraukė daugybę lietuvių ir įgavo
nacionalinį mastą ir patriotinių as-
pektų – medelius visoje Lietuvoje so-
dino ir aplinką tvarkė mokiniai, įvai-
rios visuomeninės ir valstybinės or-

ganizacijos, miestų ir miestelių ben-
druomenės. 

„Medis buvo tapatinamas su vals-
tybe, kurią reikia mylėti ir rūpintis.
Prie sodinamų medelių buvo rengiami
patriotiniai pasirodymai, giedamas
valstybės himnas, o į simbolinių me-
džių sodinimo šventes traukdavo or-
ganizuotos eitynės. Kasmet Lietuvoje
buvo pasodinamas ir vienas medis,
kuriam buvo suteikiama simbolinė
reikšmė, dažnai susijusi su įvairio-
mis datomis. Pavyzdžiui, 1923 m. so-
dintas Laisvės, 1924 m. – Vilniaus, 1925
m. – Aušros, 1926 m. – Klaipėdos, 1927
m. – Prezidento medis.

Medžių sodinimo mastai buvo
įspūdingi. 1924 m. per Lietuvos atžel-
dinimo savaitę Kaune ir jo apylinkėse
apie 8 tūkstančiai mokinių pasodino
daugiau nei 16 hektarų miško. Po me-
delių sodinimo švenčių labiau suža-
liavo ir visa Lietuva. Pavyzdžiui, 1937
m. medžiais Lietuvoje buvo apsodinta
apie 460 plentų ir vieškelių, 60 ha miš-
ko, 6 760 viensėdžių, 19 kapinių bei 25
miestai ir miesteliai. Verta paminėti,
kad atželdinimo savaitės metu sodinti
ne tik medžiai. 1925 m. Kaune prie Tau-
tos patriarcho Jono Basanavičiaus

biusto Karo muziejaus sodelyje paso-
dinta ir Vilniaus rožė. Šią gėlių sodi-
nimo ceremoniją lydėjo šalia stovėju-
sios mergaitės tautiniais drabužiais
malda Dievui susigrąžinti Vilnių”, –
teigė J. Minelgaitė.

Pasak jos, puošdami Lietuvą me-
deliais ir želdynais, žmonės kartu iš-
sakydavo savo svajones ir mintis apie
Lietuvos praeitį ar ateitį. Tai matyti ir
iš patriotinių plakatų medelių sodini-
mo šventėse, ir iš želdynų formos. Tar-
pukario fotografijos įamžino žmonių
sukurtus patriotinius šedevrus – Ge-
dimino pilies, geležinio vilko, Vyčio
kryžiaus formos gėlių darželius ir žel-
dynus. Iš įvairių medžiagų buvo su-
kurta daugybė Gedimino pilių make-
tų miestų ir miestelių gatvėse, ir tai
rodė, kad Vilniaus susigrąžinimo klau-
simas buvo labai svarbus. 

Ateinančiais, 2018 metais, kai bus
minimas Lietuvos atkūrimo šimtmetis,
Istorinės Prezidentūros darbuotojai
pakvies į naują parodą, kurioje nuo-
traukose bus pristatomi visi svar-
biausi tarpukario Lietuvos pasieki-
mai. J. Minelgaitė neabejoja, kad nau-
joji ekspozicija taip pat sulauks dide-
lio lankytojų dėmesio.

Elektros boikotas įrodė visuomenės vieningumą.

Kauniečių padėka Didžiajai Britanijai už nepriklausomybės pripažinimą. Kaunas, 1919 m.
rugsėjo 26 d.

Aktyvūs piliečiai.



DRAUGAS2017 LAPKRIČIO 7, ANTRADIENIS8

-metį pasitinkant: LIETUVĄ KĖLĖ DAUG RANKŲ 

Partijos įkūrimas ir politinė lietuvių veikla po
Vasario revoliucijos (I)

Jau 1917-ųjų sausio 1 d. vedamajame „Lietuvių
balse” išskiriami lietuvių visuomenėje aplink
laikraštį susibūrę panašių socialinių ir politi-

nių įsitikinimų žmonės, kuriuos galima pavadinti
tautos demokratais. Demokratinėje santvarkoje savo
gyvenimą visuomenė tvarkosi pati. Tačiau šalia sa-
varankiško individualaus, socialinio atskirų sluoks-
nių ir grupių, visos tautos gyvenimo, esama tokių vi-
suomenės reikalų ir darbų (bent tam tikromis ap-
linkybėmis), kuriuos visos srovės gali ir net priva-
lo dirbti bendrai ir sutartinai. Susirūpinimas vienybe
ir raginimas permainų akivaizdoje dėti pastangas pa-
tiems tvarkytis rodė artimiausios veiklos gairę.

Vasario 26 d. Juozas Tumas skelbia straipsnį
„Tautos pažanga”, kur, apžvelgęs viltininkų kelią, iš-
dėstė programines nuostatas. „Mūsieji ir svetimie-
ji laikraščiai kupini keistų keisčiausių žinių apie Lie-
tuvos likimą, Tremtinių lietuvių širdys kupinos ne-
rimo, kokiais gi keliais privalu tautai žengti, kad ji
nebūtų nuo kitų atsilikusi, sumaningai ir santar-
mingai plėtotų savo pajėgas.” Taip nusakęs žmonių
nuotaikas, jis aiškina, kad įvairios partijos apie ke-
lius ateitin savaip mąsto. Žmonės, 1906 m. pabaigo-
je susibūrę „Vilniaus žinių” redakcijoje, paskui ap-
link „Viltį” ir pagaliau apie „Vairą”, kad ir neišlei-
dę atskiros programos, savo straipsniais per aštuo-
nerius metus iki karo gebėjo parodyti visuomenei,
kuo skiriasi „kaip nuo kairiųjų krypsnių, taip ir nuo
dešiniųjų, patys palikdami ‘centrininkais’, ‘tauti-
ninkais demokratais’ ar net ‘ietuvių tautos demok-
ratais’”. Jie „nesispyrė prie bet kurio vardo, beve-

lydami vadintis savo spaudos organų vardais“ ir tik-
riausias apibūdinimas būtų pavadinant „tautos kul-
tūrininkais arba realios ‘tautos pažangos’ žmonėmis”.
Puolus garbinti anarchizmą, komunizmą ar kitus „iz-
mus”, suteikiant vienos srovės šūkiams vienintelio
vaisto galią ar paverčiant ją „tikrosios” pažangos sim-
boliu, gresia kalbėjimasis tik su savimi, aklas karš-
tuoliškumas. Tokiam, anot J. Tumo, „siaurizmui” pa-
veikti senieji viltininkai, neneigdami kiekvienos sro-
vės pagrinduose esant dalį tiesos, taikė kritikos
koštuvą, nes „natūrali daiktų evoliucija eina ir sa-
vaime, maitindamasi visu kuo geru ir tiksliu gyvy-
bei tuo laiku ir tomis aplinkybėmis; jog išmintin-
giausia nekaišioti lazdų į tekinį, o tai dažniausiai pa-
daro kambarių doktrinieriai”.

Tad kaip ateitis atrodė programinių nuostatų
veidrodyje? Tautos pažangos tikslas – „laisva Lietu-
va su pačių lietuvių apsisprendimo teise”. Valstybės
forma nėra svarbiausia: laisvo žmogaus nepavergs
konstitucinė monarchija, o vergų dvasios piliečių ne-
padarys laisvais demokratinė respublika. Svar-
biausias dalykas – pagrindinių žmogaus teisių: ti-
kybos, sąžinės, žodžio, susirinkimų, organizacijų, są-
jungų laisvės, asmens, buto, korespondencijos ne-
liečiamybės, apsauga. Kiekvienam žmogui pripa-
žįstamos lygios teisės, nepaisant kokia kieno tauty-
bė, tikyba, lytis ir luomas. Pripažįstant ir ginant in-
dividualią žmogaus lygybę ir laisvę, tas pats princi-
pas skirtas ir tautoms, nepamirštant jų kultūrinės au-
tonomijos. Krikščionybės etika laikoma „visų darbų
doros mastu”. Liudas Noreika, rašydamas apie Tau-
tos pažangos programą, šį teiginį paryškino: „Krikš-
čionybės etika yra tiek tobula ir tiek bendra, kad ji
nebus priešinga ir nekrikščioniui”. Kalbėdamas

apie valstybės formą, jis priminė, kad
reikšmingesnis dalykas yra piliečių tei-
sės ir jų apsaugos būdas. J. Tumas tautos
bendrumo kilimo požymius apibrėžė
raiškiai ir tiksliai: „gyvoji kalba, sielos
ir kūno ypatybės, kultūros, ekonomijos
ir istorijos veiksniai ir ilgas gyvenimas
vienoje žemėje”. Oficiali valstybinių
įstaigų ir teismų kalba – lietuvių kalba.
Šitoks reikalavimas negalėjo būti neį-
trauktas, skaudžiai kentus gimtosios
kalbos ignoravimą ir niekinimą.

Toliau platėliau aptariamas bažny-
čios padėties valstybėje klausimas, tiki-
nant, kad politiniame ir visuomeniniame
gyvenime partijai reikia veikti vado-
vaujantis bendraisiais valstybės ir jos pi-
liečių reikalais, neišskiriant vienos kon-
fesijos, kad partinės veiklos „darbai ir
klydimai nebūtų primetami pačioms
bažnytinėms organizacijoms ir pati ti-
kyba nebūtų naudojama politikos tiks-
lams”.

Neteikiant iš anksto pirmenybės ko-
kiam nors socialinės santvarkos tipui, tai
paliekama „nuolatinei visuomenės pa-
žangos evoliucijai”. Išskiriama, kad,
„žengiant prie turtų visuomeninimo”
turi būti garantuota, „kad vieni visuo-
menės sluoksniai nenaudotų kitų”. Dar-
bininkų reikalus turi ginti įstatymai;
visuomenės kapitalų kooperacija turi
plėtotis įvairiausiais pavidalais. Spren-
džiant Lietuvai aktualų žemės klausimą,
teigiama, kad ja negali būti spekuliuo-
jama: „jos valdyti negali tas, kas iš jos ne-

Lietuviai Rusijoje

Liko tik 100 dienų iki didžiojo mūsų valstybės jubiliejaus – Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo 1918 metų vasario 16 dieną. Vilniuje pasirašytas
dokumentas skelbė, kad atkuriama Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tolimesnį valsty-
bės likimą bei santvarką pavesta kurti Atkuriamajam Seimui. Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to, kai dr. Jonas Basanavičius rado komp-

romisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. Šiandieną pradedame spausdinti ištraukas iš istoriko ALGIRDO GRIGARAVIČIAUS studijos ,,Tau-
tos pažangos partijos įkūrimas Rusijoje 1917 m.” – apie lietuvių politinius žingsnius Rusijoje, vedusius link Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. 

gyvena”, pripažįstama, jog bežemius ir mažažemius
aprūpinant įvestinas privalomas dvarų žemės iš-
pirkimas. Apie švietimą pasakyta, kad bendrojo la-
vinimo ir kitos mokyklos išlaikomos valstybės ir
mokslas jose nemokamas; pradinis mokslas pri-
valomas, privačios mokymo įstaigos, programomis
prilygstančios panašioms valstybinėms, lygiateisės
su šiomis. Tokios buvo Tautos pažangos ateities dar-
bo gairės. Čia pabrėžti dalykai, keliantys tautos ma-
terialinę ir dvasinę kultūrą, Lietuvos valstybės pa-
grindu laikant ne atskirų sluoksnių, bet visų žmo-
nių interesus. Ne populiarumo ar revoliucinės
konjunktūros vardan įtraukti punktai apie darbi-
ninkus ir panašiai. Tai skatino supratimas rūpin-
tis visomis socialinėmis grupėmis.

Platesnių diskusijų dėl programinių dalykų
„Lietuvių balse” nekilo. Vieninteliam Pranui Pen-
kaičiui suabejojus kai kurių teiginių aiškumu, at-
sakydamas partijos vicepirmininkas L. Noreika
dėstė, kad partija pasisako už demokratinę res-
publiką, bažnyčios atskyrimą nuo valstybės, civi-
lines jungtuves, neprivalomą tikėjimo mokymą mo-
kyklose. Tačiau dėl valstybinės santvarkos paste-
bėjo, jog svarbiau ne forma, o kokios piliečių teisės
ir jų apsauga, religija pripažįstama visuomenėje po-
zityviu veiksniu, politikai kaip ir žmogui būtina eti-
ka, krikščioniškoji yra tiek tobula ir bendra, kad
Lietuvoje nebus priešinga ir kitoms konfesijoms,
tad turėtų tapti visų darbų ir politinių veiksmų do-
ros matu. Charakteringas programinių nuostatų po-
žiūriu porevoliucinis kapitalizmo ir kooperacijos
vertinimas: jis naudingas, nes sukultūrins kraštą
ir savaime bus pakeistas kooperacijos. Todėl kelti
prieš kapitalizmą revoliucijos nereikia. Koopera-
cijai savo programose pritarė ir būsimieji krikš-
čionys demokratai, ir liaudininkai socialistai su pa-
žangininkais. Šios idėjos būta vienos kertinių Lie-
tuvos ateities vaizdinyje, tačiau 1919 m. pabaigoje
valdant TPP nors kiek didesnės paramos koope-
ratyvai jau negalėjo sulaukti, atėjus rinkai, Koo-
peracijos departamentas pranyko iš Finansų, pre-
kybos ir pramonės ministerijos.

1.  Vaižgantas, Raštai, t. XIV, p. 76
2.  L. Noreika, Dėl tautos pažangos dėsnių ir programos,
Lietuvių balsas, 1917.03.30, nr. 23, p. 1–2

Algirdas Grigaravičius – istorikas, Vals-
tybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos Registro ir informacinių
sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Bus daugiau

Vaižgantas su savo Kauku.

Antanas Smetona, inž. Kazys Žalys, Juozas Tumas, Liudas Gira.
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lietuvių kalbos ir 
rašto įteisinimas
visuomenėje

GIEDRĖ VENCIUS

Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos pirmininkas
kunigas dr. Valdas Aušra surengė 500 metų Re-
formacijos paminėjimui skirtą šventę, kurią

vainikuos humanitarinių mokslų daktarės Kristinos
Blockytės-Naujokės paskaita „Reformacija Lietuvo-
je ir jos poveikis kultūros raidai”, vyksianti lapkričio 11
d., 12 val. po pietų, galerijoje „Siela” (Lietuvių dailės mu-
ziejus, 14911 E 127th. St. Lemont, IL 60439), ir iškil-
mingas koncertas „Soli Deo Gloria: Lietuva ir Refor-
macija” lapkričio 12 d., 3 val. po pietų, Trinity Lutheran
Church (6850 W 159th. St. Tinley Park, IL 60477), kuriame
susijungs meno  ansamblis  „Dainava”, sopranas Nida
Grigalavičiūtė bei klasikinės gitaros virtuozas iš Bostono
Jonas Kublickas. 

Humanitarinių mokslų daktarė, etnologė, tyrinė-
janti Mažosios Lietuvos kultūrą, Kristina Blockytė-
Naujokė drįsta save vadinti naująja lietuvininke, kadangi
domisi šio regiono dvasiniu ir materialiniu paveldu.
,,Naujojo lietuvininko” terminą pirmoji pavartojo dr. Sil-
va Pocytė, priskirdama jam žmones, nors ir be istorinių
šaknų, bet dabar gyvenančius Klaipėdoje arba buvu-
sioje Mažosios Lietuvos teritorijoje ir jaučiančius pareigą
žinoti bei skleisti šio krašto istoriją. Dr. K. Blockytė jau
nuo 2008 metų daugiau ar mažiau sieja savo veiklą su
Čikaga, kaip sako, „viskas prasidėjo, kai gavau Liudvi-
ko Gedimino Rėzos premiją už mokslinį darbą apie Klai-
pėdos krašto kalendorinių papročių specifiką, ką sudarė
pastarojo dešimtmečio ekspedicijų medžiagos ap-
žvalga. Premiją paskyrė Mažosios Lietuvos fondas Či-
kagoje. Tuomet 2012 m. Lietuvos mokslo taryba pa-
tvirtino mano paraišką stažuoti Illinois universitete, kur
skaičiau paskaitą Lietuvos kultūros tema. Lietuvių or-
ganizacijų archyvuose Čikagoje rinkau medžiagą savo
disertacijai, o kartu aktyviai bendravau ir su lietuvių ben-
druomenėmis”. 

Artėjančios paskaitos „Reformacija Lietuvoje ir jos
poveikis kultūros raidai” proga prelegentė atsakė į ke-
lis „Draugo” klausimus. 

Džiugu, kad Jūs ir vėl atvykstate į Čikagą ir da-
lyvausite renginyje, skirtame Reformacijos 500 metų
sukakties minėjime. 

Labai viliuosi, jog šis renginys puikiai įsilies
į bendrą visame pasaulyje švenčiamos Refor-
macijos 500 metų minėjimų ciklą, o mano pas-
kaita „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis
kultūros raidai” savo ruožtu papildys šio svar-
baus įvykio minėjimo programą. Tai jau antra-
sis renginys, kai iš Mažosios Lietuvos fondo ir
draugijos pirmininko dr. kunigo Valdo Aušros
gaunu pasiūlymą prisidėti. Dar 2014 m. kartu su
teatro sambūrio „Žaltvykslė” režisiere Ilona
Čepaite parašiau scenarijų ir režisavau renginį
,,Sveiks, svieteli margs”, skirtą K. Donelaičio 300-
osioms gimimo metinėms. Gavau neįkainojamos
patirties dirbdama su išeivijos lietuviais, tad net
nesudvejojau ir šį kartą. 

Paskaitos tema skatina atsigręžti į praeitį.
Paskaitos tema išties labai plati bei kartu be

galo reikšminga kiekvienam lietuviui – ,,Refor-
macija Lietuvoje ir jos poveikis Lietuvos kultū-
rai”. XVI a. viduryje pasiekusi Lietuvą Refor-
macija padarė milžiniškos įtakos mūsų tautos
kultūrai. Šventajame Rašte parašyta: ,,Jeigu
nori įvertinti medį, žiūrėk į jo vaisius”. Tad, ne-
sigilinant į Reformacijos priežastis ir jos eigą, pa-
žvelkime į rezultatus, į tai, ką Reformacija atnešė

Lietuvai ir suprasime, kodėl privalu apie tai kalbėti.
Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
formavo laisvos minties raišką, tikėjimo laisvę,
įžiebė teologinį disputą, puoselėjo žodžio kultūrą, ini-
cijavo lietuviškos kalbos vartojimą ir sklaidą, for-
mavo mūsų raštiją. Akivaizdu, kad šis dvasinis, te-
ologinis, visuomeninis sąjūdis reformavo ne tik XVI
a. Bažnyčią ir Europą, bet tiesiogiai arba netiesio-
giai veikė ir tebeveikia kiekvieną iš mūsų.

Dirbate su studentais, ar jaunimas domisi istorija ir
tokiais siauresniais momentais, kaip religijos istorija?

Daugiausiai dirbu su užsienio studentais. Pa-
stebėjau, jog tie, kurie atvažiuoja studijuoti į Lietuvą,
išties labai domisi istorija, kalba, kultūra ir viskuo,
susijusiu su mūsų šalimi. Tačiau vis dėlto vieno
bruožo, kurį turėjo visi didieji reformatoriai, šiuo-
laikiniame Lietuvos jaunime pasigendu. Reforma-
toriai labai, tiesiog liguistai norėjo mokytis! Siekė
aukštojo mokslo, žinių net keliuose universitetuo-
se ir visą savo laisvą laiką skyrė knygoms. Dažnai
dabartinis jaunimas neturi motyvacijos mokytis, o
ypač tokių dalykų kaip istorija, kultūra ar religija.
Šių dienų situacija verčia rinktis ,,perspektyvesnį”
ir didesnį finansinį stabilumą garantuojantį išsi-
lavinimą.

Kaip iš šių dienų perspektyvos įvertintumėte Refor-
macijos reikšmę religijos istorijai?

Galima teigti, jog Šventojo Rašto grąžinimas į

visuomenę – pats didžiausias Reformacijos nuo-
pelnas. Juk protestantai pirmieji pradėjo versti
Bibliją į tautines kalbas. Martynas Liuteris per du
mėnesius išvertė Naująjį Testamentą, o paskui ir
visą Bibliją. Jo Biblijos vertimas sulaukė 430 leidi-
mų! Per Reformacijos šimtmetį Lietuvoje evangeli-
kai liuteronai ir evangelikai reformatai parengė du
pilnus Šventojo Rašto vertimus – J. Bretkūno ir S.
B. Chilinskio. Reformacija išryškino gimtųjų kalbų
svarbą bažnyčioje, švietimo sistemoje, knygų lei-
dyboje. Apskritai Reformacija žmones privertė mąs-
tyti. Tikintiems arba labai religingiems žmonėms pa-
dėjo rasti mąstymo galias, o mąstantiems ir inte-
lektualiems žmonėms – tikėjimo. O šiandien Re-
formacija išlieka aktuali dėl savo krikščioniškos ži-
nios.

Kaip tai tiesiogiai paveikė Lietuvą?
Lietuvoje Reformacijos užuomazgos randamos

toje visuomenės dalyje, kurioje nuo XVI a. 4 de-
šimtmečio brendo naujovių ir permainų poreikis.
Lietuvos visuomeninio gyvenimo srityse, tokiose,
kaip teismų sistema, valstybės valdymas, o ypač kul-
tūros raidą organizuojančiose institucijose ar kul-
tūrinio gyvenimo turinyje, ten, ką tuo metu for-
mavo Katalikų Bažnyčia.  Reformacija padėjo pa-
grindus iš esmės trims naujiems reiškiniams Lie-
tuvos kultūroje: l) nescholastinės teologijos atsira-
dimui (t.y. atsirado teologijos teiginius interpre-
tuojantys tekstai – pirmasis toks tekstas LDK – tai

Abraomo Kulviečio tikėjimo išpažinimas Con-
fessio fidei, 1543 m.); 2) lietuvių kalbos rašto vie-
šam įteisinimui, t. y. knygų lietuvių kalba pa-
rengimui. Apibendrinant Reformacijos reikš-
mę šiuo požiūriu prieita išvados, jog Reformacija
padėjo stipriai išplėsti lietuvių kalbos vartojimą
viešajame gyvenime, skatino lietuvių kalbos
spaudos atsiradimą ir visą šimtmetį toliau dar
palaikė šį procesą. Lietuvių kalbą pakėlė į spau-
dinių kalbos statusą, iškėlė kalbos norminimo
klausimus, sudarė galimybes mokyti rašto, bet
nenugalėjo senosios tradicijos ir raštui vis dar
buvo vartojama svetima kalba; 3) švietimo sis-
temos, jos institucijų bei turinio pertvarkymui.
Kitaip tariant, Reformacija tapo tuo instru-
mentu, kuris XVI a. viduryje Lietuvoje pradėjo
kurti pilną švietimo sistemą – M. Mažvydo pra-
dėtas namų mokyklų su lietuvių kalbos rašto mo-
kymu kūrimas bei Abraomo Kulviečio padary-
tas Lietuvos švietimo sistemos papildymas vi-
durine, humanistinio turinio mokykla. Taigi
apibendrinant galima teigti, kad Reformacija ir
jos idėjos buvo ir yra mūsų tautos, minties, sa-
vivokos, tautos identiteto dalis ir istorinis pa-
veldas.

Ačiū už pokalbį, o skaitytojams belieka priminti,
jog humanitarinių mokslų daktarės Kristinos Blocky-
tės-Naujokės paskaita „Reformacija Lietuvoje ir jos po-
veikis kultūros raidai” vyks lapkričio 11 d., 12 val. po
pietų, galerijoje „Siela” (Lietuvių dailės muziejus, 14911
E 127th. St. Lemont, IL 60439). 

Vienas didžiausių Reformacijos Lietuvoje nuopelnų  

Kristina Blockytė-Naujokė (k.) su Čikagos teatro sambūrio ,,Žaltvykslė” režisiere Ilona Čepaite  Čikagoje.
Asmeninio albumo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Skaičiuoja sovietų okupacijos padarytą žalą
Vilnius („Lietuvos žinios”) – Lie-

tuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centrui (LGGRTC) pavy-
ko rasti ir pasamdyti specialistę, kuri
archyviniais dokumentais bei konk-
rečiais skaičiais turėtų pagrįsti per ke-
liasdešimt SSRS okupacijos metų
mūsų šaliai padarytą žalą.

Okupacijos žalą norima apskai-
čiuoti taikant kaimynėje Latvijoje
naudotą metodą. Pagal Lietuvos ar-
chyvuose saugomus dokumentus mė-
ginama nustatyti finansinių srautų

tarp Vilniaus ir Maskvos balansą 1946–
1986 metais. Siekiama konkrečiais
duomenimis įrodyti, kad Lietuva buvo
SSRS donorė, o ne išlaikytinė, kaip daž-
nai tvirtinama Rusijoje. Skaičiavimus
tikimasi baigti kitų metų pavasarį.
Tada su kolegomis latviais ir estais ke-
tinama parengti specialų leidinį.

SSRS okupacijos padarytą žalą
Lietuvai 1995 metais speciali komisija
yra įvertinusi daugiau kaip 23 mlrd.
eurų. Priimtas ir specialus įstatymas,
įpareigojantis siekti žalos atlyginimo.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Šeš-
tadienį, lapkričio 11 dieną, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė švenčia 99
metų gimtadienį. Ta proga Vyriausy-
bė atveria duris lankytojams ir kviečia
sudalyvauti diskusijose, filmo peržiū-
roje, paklausyti šventinio koncerto. 

Renginį atidarys diskusijų ciklas
„Praeitis. Dabartis. Ateitis”. Diskusi-
jos kvies išsiaiškinti, kurios istori-
nės asmenybės padarė didžiausią įta-
ką mūsų šaliai ir paliko reikšmin-
giausius pėdsakus Lietuvos politikoje,
taip pat gilinsis į dabarties politikos ak-
tualijas ir ateities perspektyvas.

Vyriausybės kino salėje bus ro-

domas naujas Rimo Bružo filmas „Is-
torijos perimetrai. Vasario 16-osios
Lietuva”. Renginio dalyviai bus vieni
pirmųjų, išvysiantys naują režisie-
riaus darbą. Taip pat vyks ekskursijos,
„protmūšis” apie Vyriausybės istoriją,
užsiėmimai vaikams: vėliavų dirbtu-
vės, atvirukų Lietuvai gamyba, pieši-
nių paroda. 

Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bė savo gimtadienį švenčia lapkričio 11
dieną. Tądien 1918 metais  Augustinas
Voldemaras sudarė pirmąją nepri-
klausomos Lietuvos Vyriausybę, o Vil-
niuje pirmą kartą buvo iškelta Lietu-
vos trispalvė vėliava.

Vyriausybėje – atvira gimtadienio šventė

Vilnius (Vatikano radijas) – Į Va-
tikaną iš Lietuvos keliauja ypatingas
siuntinys popiežiui – trys ąžuoliukai ir
Rūpintojėlio skulptūra. 

Medelius planuojama pasodinti
garsiuosiuose Vatikano soduose. XIII
a. įkurti sodai užima daugiau kaip
pusę visos šalies teritorijos, juose auga
tūkstančiai augalų rūšių iš viso pa-
saulio.

Anot Lietuvos ambasadoriaus prie
Šventojo Sosto Petro Zapolsko, lietu-
viškiems ąžuoliukams Vatikano sodi-

ninkai parinko dvi vietas: „Jie turi net
26 sodininkus. Vatikano sodininkų va-
dovas parodė vietas, kur lietuviški
ąžuoliukai bus pasodinti. Sodas įkur-
tas XIII a., kai popiežius Mikalojus III
perkėlė popiežių rezidenciją iš Late-
rano į Vatikaną.

Šią dovaną popiežiui Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečio proga su-
galvojo Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto darbuotojai. Taip sumanyta
išreikšti padėką Šventajam Sostui už
dėmesį mūsų tautai.

Dovana popiežiui iš Lietuvos 

Vilnius (Savivaldybės info) –
Lapkričio 3 dieną  nuimtos Lukiškių
aikštę juosusios tvoros, žmonės vėl į ją
gali ateiti. Lukiškių aikštėje iškils
memorialas, skirtas įamžinti ir pa-
gerbti kovojusių ir žuvusių už Lietuvos
laisvę atminimą. 

Pasibaigus kūrybinėms dirbtu-
vėms, atrinkti penki memorialo pro-
jektai. Iki lapkričio 19 d. visuomenė
gali balsuoti už vieną iš penkių Lu-
kiškių aikštės memorialo pasiūlymų.
Balsavimas vyksta Vyriausybės ad-
ministruojamoje e.pilietis platformo-
je, kuri pasiekiama interneto puslapyje
www.lukiskiuaikste.lt. Visus penkis
pasiūlymus Lukiškių aikštės memo-
rialui galima išsamiai apžiūrėti Lu-
kiškių aikštėje įrengtuose specialiuo-
se stenduose arba www.cac.lt/lt/lu-

kiskiu/.
Viešosios konsultacijos tikslas – iš-

girsti šalies gyventojų nuomonę ir
kartu priimti sprendimą dėl tinka-
miausio Lukiškių aikštės memorialo.
Šiuo metu renkamasi iš penkių auto-
rių bei autorių kolektyvų darbų – ga-
lutinis sprendimas bus priimtas atsi-
žvelgiant tiek į specialiai sudarytos
ekspertų komisijos, tiek į visuome-
nės nuomonę. Visuomenės ir ekspertų
komisijos balsai bus vienodos svarbos,
t. y. ir ekspertų, ir visuomenės balsai
turės po 50 proc. sprendimo galios.

Planuojama lapkričio pabaigoje
paskelbti galutinius visuomenės ir
ekspertų komisijos balsavimo rezul-
tatus. Lukiškių aikštės memorialas
pagal kvietimo sąlygas turėtų būti
įgyvendintas iki 2018 m. gruodžio.

Koks bus Lukiškių aikštės memorialas

D. Trump išvyko į kelionę po Aziją
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump lapkričio 3
dieną išvyko į beveik dviejų savaičių
trukmės kelionę po Aziją. Kelionė
truks iki lapkričio 14 dienos

Pradžioje jų lėktuvas atliko tarpi-
nį nusileidimą Havajuose Ramiajame
vandenyne, o tada skrido į Japoniją.

Kiti planuojami sustojimai yra
Pietų Korėja, Kinija, Vietnamas ir Fi-
lipinai, planuoja dalyvauti vyksian-
čiame Rytų Azijos viršūnių susitikime.

Manoma, kad pagrindinė pokalbių
kelionėje tema gali būti Šiaurės Korė-
jos branduolinė programa.

Ypatingo dėmesio turėtų sulaukti
ir D. Trump susitikimas su Filipinų
prezidentu Rodrigo Duterte, kuris yra
aštriai kritikuojamas dėl savo brutalios
kovos su nusikalstamumu, susijusiu su
narkotikais.

D. Trump prezidentiniame lėktuve
sakė, kad Šiaurės Korėja yra „didelė
problema mūsų šaliai ir pasauliui, ir
mes norime, kad ji būtų išspręsta”. Ne-
trukus esą bus priimtas sprendimas dėl

to, ar Šiaurės Korėją oficialiai įtraukti
į sąrašą valstybių, remiančių terorizmą.

Konfliktas su Šiaurės Korėja yra
viena pagrindinių D. Trump kelionės
po Aziją temų. JAV prezidentas, be
kita ko, lankysis Pekine. Kinija yra
svarbi Šiaurės Korėjos rėmėja. 

Šiaurės Korėja atmetė derybų dėl
jos denuklearizavimo galimybę ir pa-
grasino didinsianti savo branduolinį ar-
senalą. Tokį pareiškimą Šiaurės Korė-
ja išplatino prasidedant JAV preziden-
to D. Trump kelionei po Azijos šalis.

„JAV turi išmesti iš galvos mintį,
kad KLDR gali atsižvelgti į jų gangs-
teriškus reikalavimus. Joms vertėtų
nebesvajoti apie derybas su KLDR dėl
denuklearizavimo”, – sakoma pareiš-
kime su antrašte „Gana svajoti”.

D. Trump lapkričio 10 d. dalyvaus
Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių
ekonominio bendradarbiavimo (APEC)
viršūnių susitikime Vietname, o lapk-
ričio 12–13 dienomis Maniloje susi-
tiks su Pietryčių Azijos valstybių aso-
ciacijos (ASEAN) šalių vadovais.

Wa s h i n g t o n a s
(ELTA) – Buvęs Donald
Trump rinkimų štabo
patarėjas Carter Page
davė parodymus JAV
Kongreso Atstovų Rū-
mų Žvalgybos komiteto
nariams tiriant galimą
Rusijos kišimąsi į Ame-
rikos prezidento rinki-
mus 2016 metais.

C. Page papasako-
jo, kad buvo susitikęs
su Rusijos pareigūnais,
kai 2016 metų liepą lan-
kėsi Rusijoje. Jis pa-
tikslino, kad susitiki-
mas buvo trumpas.

Yra duomenų, kad C. Page nu-
siuntė elektroninį laišką, kuriame ap-
rašė susitikimų turinį, mažiausiai vie-
nam D. Trump rinkimų štabo darbuo-
tojui.

Anksčiau C. Pages neigė, kad ke-

lionės metu buvo susitikęs su Rusijos
pareigūnais.

Šiuo metu Jungtinėse Valstijose ti-
riamas galimas Rusijos kišimasis į
Amerikos prezidento rinkimus 2016
metais. 

Buvęs D. Trump patarėjas davė parodymus  

Briuselis (BNS) – Buvęs Katalo-
nijos prezidentas Carles Puigdemont ir
keturi buvę jo vyriausybės nariai pa-
sidavė policijai Briuselyje.

Visi penki jie prisistatė į Briuselio
prokuratūrą.

Ispanija siekia, kad Belgija išduo-
tų jai C. Puigdemont ir keturis buvu-
sius Katalonijos vyriausybės narius dėl
vykdomo tyrimo, susijusio su šio re-
giono siekiu atsiskirti.

C. Puigdemont ir keli jo ministrai

šią savaitę išvyko į Briuselį po to, kai
Ispanijos centrinė valdžia panaikino jų
įgaliojimus.

Šis penketas savanoriškai atvyko
į federalinės policijos skyrių ir kad jie
yra sulaikyti. 

Teisėjas per parą turės priimti
sprendimą, kokių reikia imtis tolesnių
veiksmų. Katalonams gali būti taiko-
mos įvairios kardomosios priemonės,
įskaitant areštą, įkalinimą arba palei-
dimą su pasižadėjimu neišvykti.

Katalonų vadovai pasidavė Belgijos policijai

Washingtonas (ELTA) – JAV Cent-
rinė žvalgybos valdyba (CŽV) paskelbė
milžinišką nukauto „Al Qaeda” vadovo
Osama bin Laden archyvą. Tai suteiks
piliečiams galimybę „pažvelgti į šios te-
roristinės organizacijos planus ir vei-
kimo būdą”, – pareiškė CŽV vadovas
Mike Pompeo. Internete paskelbtą ar-
chyvą sudaro 470 000 dokumentų.

Šią medžiagą konfiskavo JAV eli-
tinių pajėgų būrys, kuris 2011 metų ge-
gužę užklupo ir nušovė O. bin Laden jo
slėptuvėje Pakistane. Pasak politikos
instituto „Foundation for Defense of
Democracies” tyrėjų, kurie prieš tai
peržiūrėjo archyvą, jis iš tikrųjų at-

skleidžia naujų duomenų. 
Dokumentai padės „užpildyti kai

kurias tuščias vietas, kurių dar būta
dėl „Al Qaeda” vadovybės”, – sakė
ekspertas Bill Roggio. Archyve, pa-
vyzdžiui, yra O. bin Laden dienoraščių,
taip pat jo mylimo sūnaus Hamsa ves-
tuvių, kurios atrodo vyko Irane, vaiz-
do medžiaga. Tai yra pirmieji laisvai
prieinami teroristų vadeivos jau su-
augusio sūnaus atvaizdai.

O. bin Laden įkūrė teroristų tink-
lą „Al Qaeda”. Jis laikomas 2001 metų
Rugsėjo 11-osios išpuolių, JAV pražu-
džiusių apie 3 000 žmonių, organizato-
riumi. 

CŽV paskelbė O. bin Laden archyvą

Prieš savaitę baigta rekonstruoti Lukiškių aikštė Vilniuje laukia memorialo. 15 min.lt nuotr. 

C. Page anksčiau melavo, kad susitikimas su Rusijos parei-
gūnais buvo vienintelis ir trumpas.        PBS nuotr. 
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Rūtos Vanagaitės 
šmeižtu pasinaudojo Kremlius
Atkelta iš 3 psl.

Todėl ir visų šio skandalo tiesio-
ginių ir netiesioginių dalyvių atsako-
mybė būtų padaryti viską, kad Krem-
lius negalėtų panaudoti šios istorijos
savo tikslams. Ar galime sakyti, kad
tai buvo padaryta? R. Vanagaitė ga-
liausiai atsiprašė ir lyg tai, nors ir pa-
vėluotai, suskubo „gesinti gaisrą”. 

Ar tas vėlavimas buvo sąmonin-
gas, ar padiktuotas kokių nors kitų ap-
linkybių, nežinau, tad susilaikysiu
nuo vertinimų. (Kol buvo rengiamas
šis interviu, Rūta Vanagaitė viešai
apgailestavo dėl savo poelgio, teigda-
ma, kad tikrai nežinojo nei apie par-
tizanų vado santykius su KGB ir jo mo-
tyvus, nei apie siaubingus ir ilgus jo
kankinimus. „Šiandien aš atvirai pri-
pažįstu, kad mano išsakyta nuomonė
dėl to, kad Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas nepatyrė kankinimų, o susiža-
lojo pats, buvo visiškai klaidinga, pa-
remta bylose užfiksuotu melu, sten-
giantis paslėpti kankinimų pėdsakus.
Labai gailiuosi dėl savo skubotų ir aro-
gantiškų komentarų viešumoje”, –
savo „Facebook” paskyroje rašė Rūta
Vanagaitė, – aut. past.) 

Apie esamą situaciją pasisakė lietuvis
išeivis intelektualas rašytojas Tomas Venc-
lova, vokiečių istorikas dr. Christophas
Dieckmannas kvietė nedemonizuoti rašy-
tojos, o įvertinti, kokiais istoriografiniais šal-
tiniais ji pasinaudojo, viešai mesdama
kaltinimus žiauriausiai nužudytam pokario
partizanų vadui A. Ramanauskui-Vanagui.
Beje, Rūtą Vanagaitę apgynė Europos
žydų kongresas, kurio veiksmą valstybės ly-
giu įvertino URM savo pareiškime teigda-
mas, kad „žydų genocido ir Lietuvos ant-
isovietinės rezistencijos supriešinimas šia-
me kontekste yra visiškai nepriimtinas ir tar-
nauja tik istorijos iškraipymui”. Kaip Jūs ver-
tinate šias iš bendros kritinės masės išsi-
skiriančias pavienes skirtingas nuomo-
nes? Ar turėtume mes, įvertinę grėsmę na-
cionaliniam saugumui, teikti šioms nuo-
monėms reikšmės? 

Skirtingos nuomonės yra atviros
ir demokratinės visuomenės pagrin-
das. Iš visų šių pareiškimų mačiau tik
T. Venclovos poziciją ir ji man pasiro-

dė aiški, protinga ir subalansuota.
Sakyčiau, kad šiuo atveju mes kalbame
ne vien apie šį skandalą, bet apie pla-
tesnį kontekstą. Aišku, kad mums, t. y.
visuomenei, reikia rasti atsakymus,
kad tikrovės neatitinkanti informaci-
ja ir šmeižtas turi būti paneigti, o tie-
sa – aiškiai įvardinta. Tačiau siekiant
viso to, dar svarbiau neperžengti mo-
ralinės ribos, nenusiristi į „raganų
medžioklę”, kas taptų dar viena mūsų
trauma, susilpnintų pilietinę visuo-
menę ir atvertų dar daugiau galimybių
propagandiniam manipuliavimui ir
atitinkamam poveikiui. 

Jūs, kaip politikos apžvalgininkas,
kurio domėjimosi laukas yra propaganda ir
informaciniai karai, galite šiandien įvertinti
susidariusią padėtį? Tai kas gi yra Rūta Va-
nagaitė – naudinga idiotė ar žmogus, ku-
ris veikia tikslingai, sudarydama sąlygas
priešiškos valstybės ideologinei įtakai plė-
totis ir taip kurstyti nesantaiką?

Aš norėčiau susilaikyti nuo eti-
kečių klijavimo. Nesiimu vertinti, kas
šioje situacijoje yra R. Vanagaitė, nes
neturiu pakankamai objektyvių faktų
savo nuomonei pagrįsti,  t. y., galiu pa-
sakyti kitaip – nenoriu kartoti apta-
riamos rašytojos klaidos. 

Tačiau iš esmės norėčiau pakar-
toti mintį, kurią vienaip arba kitaip
minėjau šiame pokalbyje. Lietuva iš
tikrųjų gyvena nepaskelbto informa-
cinio karo sąlygomis. Norim mes to ar
ne, tačiau Kremlius vykdo informacinį
puolimą, kuris, beje, nukreiptas ne
vien prieš Lietuvą. Tokioje situacijo-
je turime dar geriau ir atidžiau galvoti
apie savo žingsnius ir jų pasekmes. 

R. Vanagaitės istorija taip pat pa-
rodė, kiek dar turime aiškiai neatsa-
kytų klausimų, susijusių su istorija, ir
kokią grėsmę šių atsakymų stoka ke-
lia Lietuvos visuomenės stabilumui.
Turime gauti tuos atsakymus, net jei
dalis jų gali būti skausmingi. Patys sau
bei visam pasauliui nuoširdžiai atsa-
kę į šiuos klausimus tapsime stipres-
ni. Surašę visus taškus ant „i” taip pat
tapsime atsparesni ir Kremliaus pro-
pagandai.  

Kalbėjosi Rasa Kazlas

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

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 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikras-
tis
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PRANAS V. POVILAITIS

Mirė 2017 m. lapkričio 5 d. Lemonte, IL. 
Gimė 1924 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje.
Atvykęs į JAV apsigyveno Evergreen Par -

ke, IL. 
A. a. Pranas Povilaitis  buvo ,,Draugo” di-

rektorių tarybos na rys, priklausė Lietu vos
krikščionių demokratų partijai, ateitinin -
kas, darbštus ir uolus krikščionis.

Velionis bus pašarvotas lapkričio 8 d.,
trečiadienį, 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio-
je, 2700 W. 69th St., Chi cago, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos
šv. Mišios. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Tautos fondui. Čekius rašyti
Lithuanian National Foundation Inc., ir siųsti adresu: 307 West 30th
Street, New York, New York 10001-2703.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime.

Laidotuvės privačios.
Nuliūdusi šeima

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

Atkelta iš 5 psl.

Vasarą dalyvauta Latvių Ben-
druomenės organizuotame pasitari-
me su Michigano senatoriumi Gary Pe-
ters. Buvo įdomu išgirsti, kad senato-
rius yra gerai informuotas apie Pa-
baltijo šalių gynybos reikalus. Buvo
taip pat naudinga susipažinti su latvių
veikėjais.

Kontrolės komisijos pirmininkas
Juozas Orentas teigiamai įvertino Ja-
ninos Udrienės vedamas JAV LB Mi-
chigano apygardos veiklos bylas bei iž-
dininko Valdo Piesčio iždo bylas.

Diskusijose Liūda Rugienienė siū-
lė, kad šių metų LB Tarybos sesijos
metu didesnis dėmesys būtų skirtas vi-
suomeniniams reikalams ir pageidavo
daugiau susitelkti į Lietuvos gynybos
klausimus. Danguolė Jurgutienė siūlė
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-
čio proga suredaguoti rezoliuciją nuo
JAV LB Michigano apygardos, kad
prof. Vytautui Landsbergiui, Aukš-

čiausiosios Tarybos Atkuriamojo Sei-
mo pirmininkui, būtų suteiktas LR
Prezidento statusas bei su šiuo statu-
su susijusios privilegijos, rezoliuciją
pristatant atitinkamoms institucijoms.
Šie siūlymai buvo priimti. Dar vieną
siūlymą – „Idėją Lietuvai“ pristatė
Tadas Aukštakalnis: atsižvelgiant į
faktą, kad užsienyje gyvena 724,000
lietuvių, Lietuvos Seime, pagal įpras-
tą skaičiavimą, reikėtų skirti 29 Seimo
narius, atstovaujančius išeivijos lie-
tuviams. Kilo gyvos diskusijos. Nu-
tarta šį klausimą išsamiau panagrinėti
atskirame susirinkime. 

LB Michigano apygardos suvažia-
vimas baigėsi pirmininkės padėka
dviejų apylinkių valdybos nariams už
nuoširdų darbą, kuris apylinkėms su-
teikia gyvastingumo,  padėkojo taip pat
visiems dalyvavusiems metiniame
apygardos suvažiavime.

Janina Udrienė – JAV LB Michiga -
no apygardos pirmininkė.

JAV LB Michigano apygardos suvažiavimas

D. Grybauskaitė pagal įtakingumą – 68-ta
Vienas autoritetingiausių verslo leidinių

pasaulyje žurnalas „Forbes” į įtakingiausių
pasaulio moterų sąrašą įtraukė ir Lietuvos
prezidentę Dalią Grybauskaitę.

Prezidentei įtakingiausių pasaulio mo-
terų šimtuke atiteko 68-oji vieta. 

Sąraše atsidūrė įtakingos politikos,
meno ir verslo veikėjos, tarp kurių Jungti-
nės Karalystės ministrė pirmininkė Theresa
May, generalinė internetinės svetainės „You-
Tube” direktorė Susan Wojcicki, Tarptau-
tinio valiutos fondo vadovė Christine La-
garde, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir
kitos. Vokietijos kanclerei jau 11 kartą per
12 metų laikotarpį sąraše skiriama pirmo-
ji vieta.

Lietuvos prezidentę žurnalas „Forbes” apibūdina kaip ištikimą Rusijos pre-
zidento Vladimiro Putino kritikę, kuri skatino įvesti Rusijai griežtesnes sank-
cijas. Anot žurnalo, antrai kadencijai išrinkta pirmoji Lietuvos moteris Pre-
zidentė buvo viena iš garsiausiai pasisakančių apie šiais metais vykdytų ben-
drų Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad” pavojus. ELTA

Martyno Ambrazo nuotr.

Viktoras Kelmelis, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis skamba tarp
mūsų.



11/11 – MAGIŠKAS SKAIČIUS!
11:11 yra mūsų angelo sargo Žemėje raginimas sugalvoti norą. Šviesos nešėjus arba angelus Žemėje taip raginama imtis veikti. Kai pamatote skaičius

11:11 – tai yra kvietimas imtis šviesos nešėjo darbo, kai iš aukščiau atveriamas teigiamos energijos šaltinis, iš kurio galėsite semti, imdamiesi veiklos. Kont-
roliuokite mintis, šiuo metu galvokite apie gerus dalykus, neįsileiskite į save jokių baimių, baugščias mintis vykite nuo savęs kuo toliau.  

Na, o jei rimtai, tai lapkričio 11 d., šeštadienį, 7 val. v. Pasaulio lietuvių centre Lemonte – Lietuvių Operos Čikagoje lėšų telkimo vajus – muzikinis vaka-
ras-pokylis! Koncertą atliks Operos solistai, grupė ,,Sandalai”, Lietuvių Operos choras.

Po koncerto – vakarienė, kurioje skanausime šaltus, karštus, saldžius, gardžius patiekalus! Gaivinsimės ne tik kūną, bet ir sielą šildančiais gėrimais!
Bus loterija, prizai, siurprizai ir šokiai! Vietas galite užsisakyti tel. 630-247-4422.
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Balzeko lietuvių kultūros muziejus lapkričio 18 d. 6 val. v. kviečia daly-
vauti svarbiausiame metų renginyje, kuriame bus apdovanotas ir pa-
gerbtas jau 51 kartą muziejaus išrenkamas Metų žmogus. Šiais metais

juo tapo Čikagos lietuvių meno ansamblio ,,Dainava” meno vadovas ir diri-
gentas Darius Polikaitis. Iškilmingas vakaras (Black Tie Optional) vyks The
Drake Oak Brook Hotel (2301 York Road, Oak Brook, IL). Dėl bilietų ir kitų
renginio klausimų kreiptis tel.  773-582-6500 arba el. paštu: info@balzekas-
museum.org.
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Prof. Marijos Gimbutienės iškilios as-
menybės bei mokslinio indėlio į pasaulinę ar-
cheologiją paminėjimas vyks lapkričio 8 d.,
trečiadienį, 7 val. v. University of Chicago,
Oriental Institute, 1155 E 58th St. Chica-
go, IL. Paskaitos prelegentas – lordas Colin
Renfrew, renginį ves dr. Audrius Plioplys.

� Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 11 d., šeštadienį, 11 val. r.
,,Draugo” patalpose, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

� Lapkričio 12 d., sekmadienį, 1:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centre Lemonte, po-
sėdžių kambaryje vyks susirinkimas, kuria-
me bus aptarta Valstybės atkūrimo 100-me-
čio šventė, rengiama Friendship Botanic Gar-
den, Michigan City, IN. Šventė vyks 2018
m. rugsėjo 23 d. Šventės rengimo komite-

to pirmininkė Rima Kašubaitė Binder kvie-
čia dalyvauti komiteto narius ir visus susi-
domėjusius.

� Lapkričio 14 d., antradienį, 7 val. v. ,,Mu-
sic Box” kino teatre, 3733 N. Southport Ave,
Chicago, IL, vyks rež. Juris Pakalniš doku-
mentinio filmo ,,Master Plan” peržiūra. Da-
lyvaus Lietuvos ir Latvijos generaliniai kon-
sulai Čikagoje, Mantvydas Bekešius ir Ro-
bert Blumberg.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) lapkričio 19 d. po 10 val. r. lietuviškų
šv. Mišių parapijos salėje vyks ,,Popietė su
solistu Arnoldu Voketaičiu”. Bus rodomas
apie dainininką sukurtas filmas, JAV LB
Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia pie-
tus.

Laisvalaikis su DRAUGU 
malonus poilsis ir

inteligentiškas pokalbis 
bet kur ir bet kada

Kaina naujiems prenumeratoriams:

metams – 120 dol., internetu – 115 dol.

pusmečiui – 65 dol.

ketvirčiui  – 30 dol. 

Daugiau informacijos tel. 630-805-1404 

arba el. paštu: AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org


