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Daug kalbėti ir daug pasakyti ne tas pats – Sofoklis

Iki Vasario 16-osios liko 37 dienos!

Dailininkės atminimas gyvas
žemiečių širdyse – 5 psl. 

90 metų su ,,yo-yo” – 6 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Vilnių aplankė Trys karaliai

Lietuvos visuomenė profesorių politologą Liudą Mažylį
labiausiai įsidėmėjo dėl pernai jo surastų 1918 m. vasario
16-osios nepriklausomybės akto originalų lietuvių ir vo-
kiečių kalbomis. Tačiau prof. L. Mažylis ne mažiau nu-

veikė populiarindamas Lietuvoje vakarietiškos žurnalistikos
principus, nuodugniai tyrinėjo Atgimimo laikų (1990–1991
metų) lietuviškos žiniasklaidos vaidmenį atkuriant, ginant,
stiprinant valstybę. 

Lietuvos žurnalistų draugijos Stasio Lozoraičio premi-
jos vertinimo komisija vieningai nusprendė aukščiausią kas-
metinį draugijos apdovanojimą – premiją „Kelyje į Vilties Pre-
zidento Lietuvą” – skirti Vytauto Didžiojo universiteto pro-
fesoriui L. Mažyliui už ilgametę spaudos publicisto – hu-
manitaro, o pastaruoju metu – ir televizijos laidų vedėjo veik-
lą, atkaklius ieškojimus, kuriuos vainikavo surastas Vasa-
rio 16-osios aktas.

Apdovanojimas iškilmingai bus įteikiamas sausio 11 d.
Kaune, istorinėje Prezidentūroje (Vilniaus g. 33). Premijos
mecenatas –ūkininkas, teisininkas Kazys Starkevičius. 

Stasio Lozoraičio žurnalistinė premija įsteigta 1998 me-
tais. Prof. L. Mažylis – jau 20-asis jos laureatas.

Lietuvos žurnalistų draugijos info

Stasio Lozoraičio premija –
prof. Liudui

Mažyliui

Prof. L. Mažylis Asmeninio albumo nuotr.

Šeštadienį vilniečiai ir miesto svečiai šventė Trijų ka-
ralių dieną. Kaip ir kasmet, Vilniaus senamiesčio gat-
vėmis, nuo Aušros vartų iki Katedros aikštės, vyko

Trijų karalių eitynės, kurių metu žaisminga persirengėlių
svita visus sveikino su Naujaisiais, 2018-aisiais, linkėjo ge-
ros kloties ir pasiekusi Katedros aikštėje esančią prakar-
tėlę pagarbino Kūdikėlį Jėzų. Trijų metrų aukščio karalių
figūrų – Kasparo, Merkelio, Baltazaro bei jų palydos te-
atralizuota eisena sostinėje vyko jau 18-ąjį kartą.

Vakare Vilniaus mokytojų namų kiemelyje vyko gra-

žia Vilniaus miesto tradicija tapusi šventė visai šeimai – „Lik
sveika, Kalėdų eglute”. Tai renginys, kuriame netrūksta žai-
dimų, smagių pokštų, dainų ir šokių. Vilniečiai ir miesto sve-
čiai į šventę atsineša nupuoštas savo žaliaskares ir atsi-
sveikina su jomis iki kitų Kalėdų.

Šventei baigiantis į kiemelį tradiciškai užsuko Trys ka-
raliai, kurie visus palaimino ir palinkėjo sėkmingų Naujųjų
metų, o nupuoštos eglutės buvo palydėtos miško globon
ir panaudotos biokurui gaminti. 

ELTA

Pro Aušros vartus įžengę persirengėliai patraukė Katedros aikštės link. Dainiaus Labučio nuotr.



AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Paskutinėje 2017 m. „Draugo” laidoje, remdamasi žur-
nale „Kultūros barai” (2017 m. 7/8 nr.) rašytojo ir ver-
tėjo Virgilijaus Čepaičio pateikta informacija, pa-
skelbiau, kad poetė Salomėja Nėris: „1928 m. užmezgė
kontaktus su pogrindine Lietuvos komjaunimo kuo-
pele Kauno universitete, 1931 m. tapo Kominterno
ryšininke (slapyvardis Virvyčia), 1934–1936 m. už-
tikrino ryšių kanalą su pogrindiniu komunistiniu
laikraščiu ‘Žemaitijos tiesa‘, 1936–1937 m. buvo ko-
minterno ryšininkė su Lietuvos ir Lenkijos kompar-
tijos vadovybe Paryžiuje”. Dėl to susilaukiau griež-
tos prof. Algirdo Avižienio kritikos („Draugas”, 2017
m. 1 nr.), nes šių žinių nepatikrinau. Profesorius iš da-
lies teisus – pirminio šaltinio negaliu pateikti, – V. Če-
paitis nurodo, kad jis rėmėsi neseniai išslaptintu ir Ru-
sijoje paskelbtu Kominterno, vienijusio viso pasau-
lio komunistus, archyvu. Kita vertus, žinios apie S. Nė-
ries ryšius su pasauline komunistų organizacija ne-
galiu ir paneigti. Dabar apie viską iš eilės.

Ar galima tikėti Rusijos šaltiniais

Oficialus Rusijos valstybės archyvo puslapis in-
ternete skelbia, kad Kominterno, gyvavusio
1919–1943 m., archyvas išslaptintas 2015-03-06.

Elektroniniame Kominterno archyve yra 1 mln.
700  tūkst. elektroninių dokumentų kopijų ir jis su-
darytas iš kelių dokumentų kompleksų, tarp jų – Ko-
minterno kongresų, komunistų partijų (Baltijos
valstybių komunistų atstovybė Kominterne buvo
jungtinė, sugrupuota su lenkų; lietuvis Vincas Mic-
kevičius-Kapsukas atstovavo Rusijos kominterno
sekcijai), Raudonojo profsąjungų internacionalo, taip
pat internacionalinių Ispanijos respublikos junginių
bei brigadų dokumentų ir kt. Dokumentai buvo reng-
ti keliomis kalbomis, taip pat ir rusiškai. Skelbiama,
kad elektroninis archyvas viešinamas remiantis „Ko-
minterno archyvu” ir įgyvendintas vadovaujant
Tarptautinei archyvų tarybai ir Europos Tarybai.
Priėjimas prie šios bazės davinių ir kolekcijų yra vi-
suotinis ir nemokamas, – tuo galima įsitikinti ap-
sidarius dokumentus. Taip pat oficialiai pranešama,
kad nėra išslaptinti tie dokumentai, kurie susiję su
Rusijos valstybės saugumu, o tokių esama apie 10
proc. Įdomu, kad prie tokių ypatingų dokumentų pri-
skiriamas ir Kominterno archyvo fondas nr. 495 (Ар-
хив Коминтерна РГАСПИ, фонд 495 и последую-
щие), kuriuo remiasi rusų internetiniai puslapiai,
platindami lietuvių poetės biografiją su faktais
apie bendradarbiavimą su Kominternu. O tokių ant-
rinių šaltinių yra nemažai. Įdomu, kad rusiškai skel-
biama informacija apie S. Nėries ryšius su Komin-
ternu yra identiška ir akivaizdu, kad remiamasi vie-
nu šaltiniu, kuris bent jau iš Lietuvos neprieinamas.
Neprieinamų fondo nr. 495 dokumentų pobūdis: iš-
plėstinių Kominterno plenumų medžiaga, specfon-
dai, šifruoti susirašinėjimai tarp Kominterno sek-
retoriato ir partijų vadovybių, Kominterno vykdo-
mojo komiteto, prezidiumo, politsekretoriato, pa-
stovios komisijos aprašymai ir kt. Pvz., Kominter-
no sekretoriato biuro aplankas turi beveik 1 tūkst.
dokumentų puslapių, ir jie mums neprieinami.

O rusiški puslapiai minėtą informaciją apie

2 2018 SAUSIO 9, ANTRADIENIS DRAUGAS

LAIŠKAI

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by
the Lithu anian Catholic Press Society, 

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)

Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $99.00 

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą  – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija dirba kasdien nuo 9:00  iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Redaktorė – 
Virginija Petrauskienė

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 

Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai 
sutampa su redakcijos nuomone.

Administracija –
skelbimai@draugas.org.,    administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė, 
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

APIE SALOMĖJĄ NĖRĮ IR
PETRONĖLĘ ORINTAITĘ

Audronė Škiudaitė sako, kad jos gruodžio 28 d.
straipsnis „Drauge” apie Salomėją Nėrį buvo
įkvėptas kai kurių teigimų, kuriuos užtiko „Viki-
pedijos” rusų kalba versijoje. 

Yra platus bendras klausimas, kiek galima ne-
patikrinus faktų kituose šaltiniuose, remtis vien
„Vikipedijos” straipsniais, ypač tais, kurie surašyti
rusiakalbiams apie Lietuvą ir lietuvius.   Tačiau aš
čia atkreipiu dėmesį į Škiudaitės siauresnę klaidą. 

Škiudaitė teisingai mane cituoja, kur aš pa-
teikiau mano motinos Petronėlės Orintaitės žodžius
apie Salomėją Nėrį. Tačiau išvada, kurią Škiudai-
tė daro iš tų žodžių, nėra teisinga. 

Mano motinos žodžiai buvo: dabar apie Salo-
mėją ,,šnekų šnektos”, tokių nebūtų pramanų plin-
ta, koktu skaityti. Ir iš šių žodžių Škiudaitė daro iš-
vadą, kad mano motina 1936 m., kai ji ir Salomėja
abi gyveno Paryžiuje, nežinojo apie Salomėjos ko-
munistinę veiklą.  

Bet mano motinos tie žodžiai buvo pasakyti vi-
siškai kitame kontekste. Tos ,,nebūtos pramanos”,
kurias mano motina turėjo omenyje, nėra apie Sa-
lomėjos komunistinę veiklą, bet apie klaidas prel.
Mykolo Krupavičiaus, dr. Jono Griniaus ir kitų at-

siminimuose apie Salomėją Nėrį. 
Tas klaidas mano motina nurodo savo knygo-

je apie Salomėją ,,Ką laumės lėmė” (2001 m. Vilnius)
puslapiuose 162–216. Tarp tų klaidų, pvz., yra Gri-
niaus nepagrįsta aliuzija, kad neva Salomėjai są-
žinė griaužė dėl jos civilinių vedybų, Krupavi-
čiaus mėginimas įrodyti Salomėjos neva religin-
gumą ir pan.

Mano motina buvo turbūt Salomėjos arti-
miausia draugė nuo Vilkaviškio gimnazijos laikų
iki pat 1940 m. bolševikmečio. Aš nežinau, kiek gi-
liai ji buvo susipažinus su Salomėjos komunistine
veikla. Bet tie mano motinos žodžiai, iš kurių
Škiudaitė daro tą klaidingą išvadą, su tuo klausi-
mu neturi nieko bendro. 

Jeigu kas domisi, ką mano motina turėjo ome-
nyje, kai ji, jau po karo gyvendama Los Angeles, pa-
sakė tuos cituojamus žodžius, galėtų pradėti su
mano motinos 1947 m. išleisto ,,Nekrologo Salomėjai
Nėriai” mano  knygoje ,,Lietuviški takai” (2015 m.
Vilnius) puslapiuose 218–221.  

Donatas Januta
San Francisco, CA

Žinios apie S. Nėries ryšį su Kominternu
negalima nei patvirtinti, nei paneigti

vieną iš personalijų – Salomėjos Nėries ryšius – skel-
bia viešai, tik nežymiai skiriasi jų interpretacija.
Tiksliai tokius S. Nėries biografijos faktus apie jos
ryšį su Kominternu, kuriuos pateikė „Kultūros ba-
rai”, skelbia šie internetiniai puslapiai: pasaulio is-
torijos puslapis http://cinref.ru/razdel/02400isto-
ria_mira/11/230788.htm; „Akademikas” – https:// -
dic.  academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38362; taip pat „Vi-
kipedija” rusų kalba. O, pvz., puslapyje „Senas ra-
dijas” pateikiamas Justo Paleckio, buvusio Sovie-
tinųės Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos prezidiu-
mo pirmininko, 1974 m. įrašytas audio įrašas apie
Salomėją Nėrį http://svidetel.su/audio/190, prie
kurio pridedama ir poetės biografija su informaci-
ja apie ryšius su Kominternu.

Pvz., moterų žurnalo „Super stilius” puslapyje
http://old.superstyle.ru/23oct2009/salomeja_neris
sakoma:  „Pagal  oficialią versiją Salomėją patrau-
kė komunizmo idėjos, kai ji mokėsi paskutiniame
Kauno universiteto kurse, susipažino su pogrindi-
nės komjaunimo organizacijos atstovais. Žvilgs-
nis į jos 1928 m. parašytus eilėraščius padeda at-
skleisti tą  paslaptį: kažkas pabučiavo mergaitę ir
prašau – ji prasitarė apie tai, kaip jai tai malonu ir
kad ji dabar priklausoma. ...Tokį eilėraštį  galėjo pa-
rašyti tik įsimylėjusi mergaitė ir, galima įtarti,
kad ji  įsimylėjo  kažką iš  tų pačių komjaunuolių
pogrindininkų,  kurio  vardo  istorija neišsaugojo.
Todėl  pagalvokite patys: kaip politinės idėjos gali
papulti  į galvą  aistringai  įsimylėjusios   jaunos
poetės? Tik vienu keliu – per mylimą vyriškį. Ne-
praėjo ir metų, kaip Salomėja Nėris aktyviai įsijun-
gė į partijos veiklą ir tapo Kominterno, kuris jungė
‚visų šalių proletarus‘, ryšininke. Kas galėjo įtarti:
švelni mergaitė svajingomis akimis ir su kaso-
mis”.

Laiškų kalbos stiliaus redakcija netaiso 

Tą pačią informaciją apie S. Nėries ryšius su Ko-
minternu pateikia moterų poezijos puslapis, kur yra
S. Nėries biografija:

http://www.laidinen.ru/women.php?part=543&l
etter=%CD&code=546; 

Taip pat tinklalapis: http://restinworld.ru/sto-
ries/lithuania/20739/1.html; 

Biografijų puslapis „Atmink”, veikiantis nuo
2011 m.: http://pomnipro.ru/memorypage14325/biog-
raphy;

O štai knygų, rekomenduojamų feministėms,
puslapyje https://fem-books.livejournal.com/
1466657.html apie lietuvių poetę sakoma: „Buvo du
gyvenimai (privatus ir poetės. Red.), bet buvo ir tre-
čias: gyvenimas pogrindininkės, Kominterno ryši-
ninkės. Apie tą Nėries, pogrindininkės, įsitikinusios
komunistės, Kominterno ryšininkės, biografijos
puslapį žinoma ne taip jau daug”.

Ir Penzos miesto Rusijoje, kur Salomėja Nėris
kurį laiką gyveno Antrojo pasaulinio karo metais,
oficialus internetinis puslapis „penza on line” – mies-
tas internete – pateikia poetės biografiją su faktais
apie jos ryšį su Kominternu, tik papildęs sampro-
tavimu, kad slapyvardį „Virvyčia” ji pasiėmė grei-
čiausiai Virvytės upės garbei. Prie namo, kur gyveno
lietuvių poetė, yra prikalta ir atminimo lenta. 

Rusų autorius Aleksandr Nosovič piktoje kny-
goje apie Baltijos valstybes „Nuopuolio istorija” (Is-
torija upadka) (paantraštė: Kodėl Pabaltijui nepa-
sisekė), išleistoje 2017 m. rugsėjo mėn., rašo ir apie
Salomėją Nėrį: „...Atsisakymo nuo visko, kas buvo
socialistinio, logika verčia Pabaltijo šalis atsisaky-
ti nuo ištiso savo nacionalinės kultūros sluoksnio.
Dabar ten nepriimta prisiminti daugelio iškilių
rašytojų, poetų, muzikantų, kurie buvo ir netgi
liko komunistais po 1991 m., 1940 m. balsavo už įėji-
mą į SSRS sudėtį ir apdainavo sovietų valdžios kū-
rimą Pabaltijyje. Pvz., Vilniuje, Kaune, Maskvoje yra
Salomėjos Nėries gatvė, Vilniuje jos vardu pavadinta
gimnazija, o Kaune atidarytas jos namas-muziejus. 

Nukelta į 11 psl.
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Rusija ir Vakarai, Rusija ir Lietuva. Santykių mazgas,
kurio jokie politikai, jokios valstybių galvos nesugeba
išpainioti. Kaip situaciją mato žmogus, kurio gyve-
nimo karjera – tarptautiniai santykiai, o pastaroji ke-
lerių metų tarnyba buvo – Europos Sąjungos (ES) įga-
liotinis Rusijoje. Iš darbo Maskvoje į Lietuvą Vygaudas
Ušackas sugrįžo visai neseniai, prieš keletą mėnesių.
Buvusio diplomato, dabar – KTU Europos instituto va-
dovo paprašėme pasidalinti mintimis apie šią įstri-
gusią problemą, išdėstyti savo požiūrį, kodėl viskas
vyksta taip, kaip vyksta.

Iš esmės dabar mes, Vakarai, t. y. Europa ir JAV,
esame pasaulėžiūrų konflikte su Vladimiru Pu-
tinu. Tikiuosi, kad išvengsim tiesioginio karinio

susidūrimo. Pernelyg ilgai Vakarų lyderiai, tiek Eu-
ropos, tiek Amerikos, nuo Bill Clinton iki Barack
Obama, vadovavosi prielaida ir viltimi, kad dirbant
kartu su Rusijos vadovybe ir jos visuomene, bus ga-
lima pasiekti panašių transformacinių rezultatų, ko-
kie buvo pasiekti Vokietijoje ir Japonijoje, kai bu-
vusios priešininkės Antrajame pasauliniame kare
tapo ne tik gerovės, bet ir demokratijos valstybėmis. 

Dar 2000-ųjų pradžioj atkreipdavau Vakarų ko-
legų – ministrų ir ambasadorių – dėmesį į tai, kad
mes turime būti kur kas dėmesingesni tiems nau-
jiems vėjams, kuriuos ateidamas į valdžią su savi-
mi atsinešė Putinas. O jis buvo ganėtinai nuoseklus.
1999 metais, likus 2 dienoms iki jo paskyrimo Bori-
so Jelcino pasekėju, jis paskelbė viešą laišką Rusi-
jos rinkėjams, kuriame pateikė savo Rusijos viziją.
Tas laiškas akivaizdžiai liudijo, kad būsimasis pre-
zidentas mato Rusiją ne tokia demokratine valsty-
be, kokios yra JAV ar Didžioji Britanija. Jis mato ją
kaip stiprią imperiją, kurioje išlikusios „deržavnost”
tradicijos ir kurioje pirmasis asmuo vaidina dide-
lį vaidmenį. 

Tačiau nepaisant tų pirmųjų signalų, Vakarai gy-
veno viltimi, kad galime reformuoti Rusiją į dar vie-
ną Europos valstybę. Pastarųjų metų įvykiai aiškiai
parodė – Putino Rusijoje skirtingai žiūrima į žmo-
gaus ir visuomenės teises bei laisves: demokratinėms
institucijoms ir laisvai žiniasklaidai ten beveik ne-
bėra erdvės, politinei opozicijai neleidžiama veikti,
nėra laisvų ir atvirų diskusijų, labai suvaržyta
žmogaus teisių gynėjų ir aktyvių visuomenininkų
veikla, vadinant juos užsienio agentais ir nepagei-
daujamais asmenimis. Rusija savaip traktuoja ir pri-
siimtus įsipareigojimus prekybos srityje. Dirbdamas
Maskvoje ES ambasadoriumi ir atstovaudamas
visų 28 valstybių ekonominiams bei politiniams in-
teresams, akivaizdžiai pamačiau, kad Rusijos įsto-
jimas į Pasaulio prekybos organizaciją neliberalizavo

Vygaudas Ušackas:
Rusijos ir Vakarų problema – pasaulėžiūrų konfliktas

Rusijos rinkos. Buvo imtasi diskriminacinių priemo-
nių viešųjų pirkimų srityje, įvesti prekybos barjerai
atskiroms ES ir JAV rinkoms. Rusija toli gražu nesi-
laikė tų prisiimtų įsipareigojimų, kurių mes tikėjomės.
Dėl to, beje, Pasaulio prekybos arbitraže dabar pradėta
keletas bylų prieš Rusiją. 

Didžiausias ir tragiškiausias pasekmes turėjo tai,
kaip skirtingai nei Vakarai Rusija traktuoja Ukrainą.
Įdomu pastebėti, kad, gyventojų apklausos duomeni-
mis, prieš Krymo aneksiją 70 proc. rusų laikė Ukrai-
ną savarankiška nepriklausoma valstybe. Įdomu?
,,Yes, but not exactly”, – kaip aš mėgstu sakyti. Kadangi
vyrauja nuomonė, jog Ukraina gali būti nepriklauso-
ma tiek, kiek jos politika ir geostrateginiai interesai
susišaukia su Kremliaus interesais. Kai tik Maskva pa-
matė, kad Ukrainos ketinimai pasirašyti asociacijos su-
tartį su ES, laisvos prekybos sutartį su ES yra rimti ir
nuoseklūs, o tai, be abejo, atitrauks Ukrainą nuo Ru-
sijos, jos interesų, tuoj buvo imtasi priemonių neleis-
ti to padaryti – nuo prekybinių barjerų iki nelegalios
Krymo aneksijos ir destabilizacijos visame krašte.

Pradėjus dirbti ES įgaliotiniu Rusijoje pirmas da-
lykas ir mano kaip ambasadoriaus svarbiausias už-
davinys Maskvoje buvo – paaiškinti ES lyderiams, jog
mes esame ilgalaikiame konflikte su Putinu. Kol jis bus
valdžioje, sunku tikėtis mūsų santykių pagerėjimo.
Nes, kaip minėjau, mes skirtingai žiūrim į pamatinius
dalykus, susijusius su visuomenės ir valstybės sąvei-
ka, į ekonomikos atvirumą, skirtingai suvokiam kai-
mynystę – tai, kad reikia ne tik gerbti šalių teritorinį
vientisumą bei nepriklausomybę, bet ir jų laisvą pa-
sirinkimą,  su  kuo  ir  kaip norima asocijuotis, kaip
norima vystyti savo ekonominius ir politinius santy-
kius.

Putinas ne sykį yra pasakęs, kad jis neįsivaizduo-
ja, jog Ukraina gali tapti ES nare, nes ukrainiečiai ir
rusai yra ta pati tauta. Tai, mano akimis, yra visiškas
nesusigaudymas dabartinėje situacijoje, o ir žala pa-
daryta didžiulė – pirmiausia tarptautiniams santy-
kiams, santykiams tarp žmonių, rusų ir ukrainiečių.
Manau, mažiausiai vienai kartai, 25–40 metų. Bet tie
tragiški įvykiai leido Ukrainai pradėti tapti normalia
valstybe – su savomis institucijomis, sava švaresne po-
litika (nes iki tol ji buvo viena iš labiausiai korumpuotų
valstybių), sava krašto gynyba, ko anksčiau nebuvo...
Valstybė atsigauna. 

Kalbant apie Putiną, nematau, kad jis turi noro vi-
siškai įgyvendinti Minsko susitarimus – pagal jo logiką,

kol Rytų Ukrainoje vyraus neaiškumas ir ne-
stabilumas, tol šaliai sunku bus integruotis į Eu-
ropą. Antra vertus – jis pats yra tapęs savo su-
kurtos politinės sistemos įkaitu. Tai yra siste-
ma, kuri valdoma grupės draugų ar plačios šei-
mos ir kur visuomenei yra įteigta, jog Vakarai
nori Rusiją užpulti, pasisavinti jos gamtinius iš-
teklius ir pakeisti jos režimą. Tad visa visuo-
menė turi susitelkti, kad tai neįvyktų. Tos mo-
bilizacinės nuotaikos labai stipriai skleidžiamos
per kontroliuojamą žiniasklaidą. Ir žmonės
tiki.

Mums gal keista, bet štai ką svarbu paste-
bėti. Mes ne visiškai įvertinom tą pagarbos alkį,
kurį žmonės ilgą laiką juto... Pagarbos valstybei.
Jiems buvo įteigta, ir jie patys įtikėjo, kad Ta-
rybų Sąjungos subyrėjimas (ir Putinas tai sako)
buvo didžiausia tragedija. Daugeliui žmonių tai
buvo tam tikros tapatybės praradimas – juk So-
vietų Sąjunga buvo kažkas, kuo jie galėjo di-
džiuotis. Tai buvo valstybė, kuri galėjo mesti iš-
šūkį JAV ir kurios bijojo Vakarai… Ir staiga ji
subyrėjo, o kartu subyrėjo ir pagarba tai vals-
tybei. Tas akivaizdžiai pasireiškė Boriso Jelci-
no atžvilgiu – jeigu jis buvo mūsų, Baltijos
valstybių sąjungininkas, tai Rusijoje jis buvo be-
veik keikiamas. Su jo – ir Michailo Gorbačiovo
– asmeniu žmonės siejo sunkumus, kuriuos iš-
gyveno. Oligarchinė sistema suklestėjo būtent
Jelcino valdymo laikotariu. Lietuva taip pat tu-
rėjo pereiti nuo planinės ekonomikos į laisvą
rinką, bet mūsų reformos atnešė apčiuopiamų
rezultatų – mes tapom ES, NATO nariais, mums
atsivėrė sienos, mes galėjom keliauti, investuoti,
mokytis svetur... Rusija to neturėjo, ir žmonės
ten jautėsi pažeminti. Putinas grąžino tą pasi-
didžiavimo savo valstybe jausmą, ir taip jis tapo
populiarus.

Tiesa, jo autoritetas irgi buvo kritęs. Po
2012–2013 m. demonstracijų Rusijoje eks-
pertai išsakė nuogąstavimus, kad Putinas

gali imtis tam tikrų užsienio politikos avantiūrų,
agresyvių žingsnių (2013  m. jo populiarumas
krito žemiausiai). Žmonės buvo nusivylę vals-
tybės tarnyba, ypač baziniais dalykais, tokiais
kaip komunalinės paslaugos. Ir, matyt, Putinas
buvo padaręs tam tikrų apskaičiavimų, kad, nu-
kreipdamas dėmesį į užsienį, jis galės mobili-
zuoti tautą, ką ir padarė.

Kartą viena ,,liberalios žiniasklaidos” žur-
nalistė man pasakė: ,,Jūs mus suprantate. Gal
galite pasakyti tiems briuseliečiams, kad jie
mūsų neauklėtų. Kad jie mums nepirštų visokių
GLBT teisių ir laisvių, kad neaiškintų, kokia tu-
rėtų būti mūsų demokratija… Sako: neauklėkit
mūsų, mes niekada geriau nesame gyvenę... Ru-
sai niekad nebuvo tokie laimingi kaip prie Pu-
tino. Nebėra karo (Čečėnijos karas buvo junta-
mas ir pačioje Maskvoje), žmonės jaučiasi sau-
giai. Aukštos pasaulinės naftos kainos (nors tai
ne Putino nuopelnas) realiai didina žmonių pa-
jamas. Ir už saugumą ir gerovę mes esame pa-
siryžę aukoti savo laisvę... 

Tiesa, pastaruoju metu situacija keičiasi.
Krinta naftos kainos, dėl Vakarų sankcijų Ru-
sijai juntama akivaizdi ekonominė stagnacija.
Auga nepasitenkinimas dėl užsienio politikos –
Sirijos, Ukrainos. Atsirado ir naujas fenomenas
– jaunoji karta. Per pastarąjį pusmetį ta jauno-
ji karta buvo išėjusi į demonstracijas daugiau
nei 100 miestų. Išėjo spontaniškai – be lyderio.
Susirinko  per socialinius tinklus. Jaunoji kar-
ta, kuri užaugo prie Putino, išėjo su plakatais:
„Šalin Putiną!” Ir tai šokiravo Kremlių, nes ne-
suvaldoma masė žmonių, išėjusi į gatves, liudija
apie socialinius sukrėtimus, kurie gali prives-
ti prie didesnių perturbacijų. Nors aš nematau
dabar galimybių Rusijoje susitelkti gerai orga-
nizuotai politinei opozicijai – dėl įbauginimų ir
istorinio piliečių pasyvumo. 

Nukelta į 11 psl.

Jono Kuprio nuotraukos
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TELKINIAI

DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Sausio 20 d. Pasaulio lietuvių centre,
„Sielos” galerijoje, bus surengtas kon-
certas, kuriame savo kūrybą pristatys
Nerijus Glezekas, lietuvių bendruo-
menei žinomas kaip muzikos kūrėjas ir
atlikėjas, kuris ne kartą atliko savo kū-
rybos dainas įvairiuose lietuvių orga-
nizuojamuose renginiuose, grojo mu-
šamaisiais žinomose amerikiečių gru-
pėse „Heart Set Self Destruct”, „Ac-
cording to Sarah”. Apie jį ne kartą rašė
JAV lietuvių spauda. 

Renginys žada būti neeilinis,
jame galėsime išgirsti ne tik pir-
mąjį Nerijaus sukurtos grupės

„Paradigm” pasirodymą, bet ir pasi-
grožėti tuo pačiu metu atidaroma fo-
tografo Andriaus Sprindžio paroda.

Albumą įrašė vienas pats

2018 m. pradžioje Nerijus Glezekas
nori pristatyti antrąjį savo kūrybos al-
bumą „Beyond Simplicity”, kuriame
skamba septynios jo sukurtos dainos.
Visus instrumentus, kuriuos galima iš-
girsti albume, ir vokalą atlieka pats au-
torius. Sunku net įsivaizduoti, kiek į
albumą buvo įdėta darbo. Pats Nerijus
sukūrė dainų tekstus, muziką visiems
instrumentams – gitaroms, būgnams
– ir viską atliko pats vienas; visą mu-
ziką įrašė savo profesionalioje garso
studijoje. Vien albumo įrašymas truko
keturis mėnesius. 

Pasak Nerijaus, tai buvo labai
sunkus ir kruopštus darbas, nes kiek-
vienam instrumentui ne tik reikėjo su-

kurti partiją, bet ir atlikti taip, kad ne-
sijaustų, jog visa tai daro vienas žmo-
gus, – sukurti skirtingus atlikimo sti-
lius, emocijas, braižus ir charakte-
rius. Nerijus savo dainoms pritarė
trimis gitaromis – soline, bosine, akus-
tine bei mušamaisiais. Albumo auto-
rius sako, kad liko patenkintas savo
darbu, nors tuoj pat prisipažįsta, kad
yra labai savikritiškas ir priekabus.
Jis daug pastangų įdėjo, kad muzikos
instrumentai kartu gerai skambėtų,
todėl ne kartą teko perrašinėti jau be-
veik baigtas dainas. Paprastai grupė-
je grojantys žmonės įrašo metu gali
prisiderinti vienas prie kito, o įrašant
vienam atlikėjui visą kūrinį, reikia
pergroti iš naujo dar kartą, todėl al-
bumo įrašymas užėmė labai daug lai-
ko. Padaręs visus įrašus Nerijus nu-
siuntė medžiagą geram savo bičiu-
liui muzikantui ir garso įrašų spe-
cialistui Matt Motto, kad perklausytų
ir profesionaliai juos apdirbtų (mixing
ir mastering). Jo darbu autorius yra la-
bai patenkintas.

Nerijus sako, kad yra labai dė-
kingas savo žmonai Vestai, kuri net
augindama jų sūnelį, rasdavo laiko pa-
dėti jam patarimais, palaikymu ir net
atlikdama pritarimo partiją vienoje iš
dainų.

Groti būgnais pradėjo 
septynerių

Pirmąsias savo dainas Nerijus
įrašė būdamas septyniolikos, pade-
damas žinomo muzikanto Jerry Soto,
po to 2011 m. pasirodė pirmasis Neri-
jaus kūrybos albumas „acant”, o dabar
išleistas antrasis jo albumas – „Beyond

Naujo albumo pristatymui – nepamirštamas 

Simplicity”. Tai jau brandaus muzi-
kanto darbas; pasak autoriaus, nuo
minties įrašyti albumą iki jo išleidimo
praėjo labai daug laiko ir buvo įdėta
daug sunkaus darbo.

Nerijaus kaip būgnininko patirtis
yra labai plati, – grota daugiau nei 600
koncertų. Kaip dainų autorius jis ne-
rengė personalinių koncertų, tik pa-
staruoju metu pradėjo dalyvauti lie-
tuviškuose renginiuose su savo dai-
nomis, pritardamas sau akustine gi-
tara.

Nerijaus muzikinė kelionė prasi-
dėjo jam būnant vos septynerių. Mu-
zikos meno jis mokėsi iš geriausių
mokytojų – tuo metu gerai Lietuvoje ži-
nomų muzikantų. Tuo metu jis pamė-
go būgnus. Būdamas keturiolikos jis
jau buvo kviečiamas groti mušamai-
siais su žinomiausiomis Lietuvos gru-
pėmis buvusiame Kauno naktiniame
klube „Elfų šėlsmas”. Į Ameriką Ne-
rijus atvyko 16-os ir beveik iš karto pra-
dėjo groti amerikiečių grupėse. Ne-
trukus prisijungė prie originalios mu-
zikos grupės „Heart Set Self  Dest-
ruct”, su kuria išleido du albumus, gro-
jo daugybę koncertų tokiuose klu-
buose kaip „House of  Blues” ir „Met-
ro”. Dalyvavo „Warped Tour” muziki-
niame festivalyje ir daugelyje kitų.
Šiuo metu Nerijus yra dainų autorius
ir atlikėjas. Albumas „Beyond Simp-
licity” – vienas iš naujausių darbų. 

Grupės „Paradigm” debiutas –
lietuviams

Nerijus specialiai subūrė grupę
„Paradigm”, kad galėtų koncertuoti ir
pristatyti savo sukurtas dainas. Lie-
tuviams suteikiama unikali galimybė
– būti pirmiems, kurie galės įvertinti
naujos muzikinės grupės profesiona-
lumą. Nors pradžioje Nerijus galvojo,
kad grupę sukurs tik albumo prista-
tymui, bet surinkęs draugus, kurie
sutiko jam padėti, suprato, kad susi-
rinko labai geri muzikantai. Nerijus
nusprendė, jog gaila būtų prarasti to-

kią gerą sudėtį, todėl jam kilo mintis
sukurti tikrą grupę ir koncertuoti ne
tik lietuviams, bet ir amerikiečiams.

Sausio 20 d. koncertas bus naujai
sukurtos muzikos grupės debiutas.
Nerijus Glezekas sako, kad koncerte
būgnais jis negros, nors tai jo myli-
miausias muzikos instrumentas, šį
kartą jo rankose išvysime gitaras ir iš-
girsime jo balsą. Būgnus ir kitus mu-
zikos instrumentus Nerijus patikėjo
profesionaliems muzikantams, savo
draugams. Koncerto metu bus gali-
ma išgirsti ne tik Nerijaus sukurtą mu-
ziką, bet ir keletą populiarių kitų gru-
pių atliekamų dainų.

Grupės pavadinimą „Paradigm”
sugalvojo gitaristas Ran, kuris, per-
klausęs visas albumo dainas, pasakė
būtent šį žodį, nes, pasak jo, visos re-
peticijos prasideda nuo lengvo roko,
bliuzo muzikos ir einama iki stipraus
roko (viena iš žodžio „paradigm” reikš-
mių yra – prielaidų, sąvokų, vertybių
ir veiklų visuma). „Beyond Simplicity”
albume skamba labai įvairaus stiliaus
muzika, kuri apima didelę muzikos
amplitudę. Autorius sako, kad jis no-
rėjo, jog klausytis dainų būtų nenuo-
bodu. Jis mano, kad jo muzika turėtų
patikti tiek jaunimui, tiek vyresnio am-
žiaus žmonėms ir įvairių muzikos sti-
lių gerbėjams. 

...Ir A. Sprindžio foto paroda

Koncertas vyks pagal visas gero
renginio taisykles – apšildanti grupė,
profesionali garso aparatūra, šviesos
efektai, gera muzika, atliekama pro-
fesionalių muzikantų. Prieš koncertą
ir pertraukos metu bus galima apžiū-
rėti fotomenininko Andriaus Sprindžio
parodą „Piešimas šviesa”. Beje, ant
naujosios kompaktinės Nerijaus Gle-
zeko plokštelės viršelio puikuojasi
kaip tik šio fotografo darbai. Pertrau-
kos metu Andrius ruošia siurprizą su
šviesos efektais, kol kas fotografas
kruopščiai slepia savo sumanymą, tai
galės pamatyti tik apsilankę koncerte.

renginys lietuviams

Naujo Nerijaus Glezeko CD viršelis.

Nerijus savo studijoje įrašinėja naują dainą pritardamas sau gitara.
Nuotraukos iš asmeninio Nerijaus Glezeko albumo
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

„M. B. Stankūnienės vilčių ir darbų
vieš kelis” – taip buvo pavadinta popie -
tė, surengta Vilkaviškio rajone esan-
čiame Paežerių dvare sausio 5-ąją ir
skirta kraštietės dailininkės, mecena-
tės Magdalenos Birutės Stankūnienės
(1925–2017) gimtadieniui bei jos at-
minimo pagerbimui.

Tądien visų mylimai dailinin-
kei būtų sukakę 93-eji. Deja,
šio savo gimtadienio ji jau ne-

sulaukė – į Amžinuosius sodus iške-
liavo pernai lapkričio 26 dieną, palai-
dota Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje
šalia motinos ir sesers.

Paežerių dvaro buvusioje ledai-
nėje, kuri buvo atnaujinta ir rekonst-
ruota prieš kelerius metus pasiūlius
dailininkei ir įrengus čia parodų erd-
vę, susirinko nemažas būrys daili-
ninkės bičiulių, draugų, jos kūrybos
gerbėjų. Iš kraštiečio dailininko, sce-
nografo Algimanto Šiugždos tapyto
portreto M. B. Stankūnienė žvelgė į vi-
sus susirinkusius ir tarsi buvo kartu,
nes Paežerių dvare ji ne kartą lankė-
si, jos paaukotomis lėšomis dvaro ofi-
cina rekonstruota, ji puikiai pažinojo
darbuotojus, jiems dažnai paskam-
bindavo, parašydavo, čia sukaupta
apie 15 tūkstančių jos dovanotų pačių
įvairiausių daiktų, dokumentų, nuo-
traukų, straipsnių. 

Popietės metu buvo prisiminta
jos biografija ir kūrybinis kelias, dai-
lininkės šviesus atminimas paminėtas
tylos minute. Muziejaus darbuotoja
Elena Rupeikienė sakė, jog visada
buvo jaučiamas M. B. Stankūnienės
rūpestis, dėmesys, ji nuolat domėjosi
visomis naujienomis, stengėsi pado-
vanoti kuo daugiau savo kūrybos dar-
bų bei asmeninių daiktų. 

Dailininkės M. B. Stankūnienės atminimas 
gyvas ją pažinojusiųjų širdyse

Renginys buvo paįvairintas jaunųjų solisčių dainomis.

Į popietę Paežerių dvare susirinko nemažai dailininkės bičiulių.

rie sėdėjo salėje ir žiūrėjo tas iškilmes. 
„Jūs tik pabandykite įsivaizduoti,

kas  būtų buvę, jei dailininkė nebūtų
kažkada užsukusi į paežerių dvarą ir
nebūtų užsimezgusi ilgametė drau-
gystė – kaip viskas atrodytų? Mes dabar
turime toliau vykdyti jos valią, deramai
įamžinti jos atminimą, kai daug kas pri-
klausys ir nuo valdžios žmonių. Skulp-
torius tautodailininkas Vidas Cikana iš
Šakių rajono M. B. Stankūnienės už-
sakymu kuria skulptūrinę kompozici-
ją, kuri turėtų įamžinti jos tėvus ir at-
sidurti jos gimtajame krašte, mari-
jampolietis skulptorius Kęstutis Bal-

čiūnas baigia kurti jos
biustą”, – pasakojo susi-
rinkusiems O. Surdokienė.

Savo prisiminimais
pasidalino ir buvęs Vilka-
viškio krašto muziejaus
direktorius istorikas An-
tanas Žilinskas. Jis prisi-
minė dailininkę kaip pilną
optimizmo, nuoširdžią, hu-
morą mėgusią asmenybę,
kuri visą save išdalino ki-
tiems. Jis džiaugėsi, kad
dailininkės atminimas de-
ramai saugomas Paežerių
dvare, kad būtent čia yra
daug jos kūrybos darbų ir
asmeninių lėšų.

Vilkaviškio rajono
viešosios bibliotekos direktorė Vilija
Gilienė papasakojo, kokius dailininkės
darbus saugo pas save, taip pat prista-
tė bibliotekos interneto svetainę, kur
yra patalpinta daug medžiagos apie dai-
lininkę ir jos kūrybą, sudėti įvairūs ži-
niasklaidos straipsniai apie ją, tarp jų
ir tie, kurie buvo spausdinta „Drauge”.

Prisiminimais apie bendravimą
su dailininke buvo pakviestas ir šių ei-
lučių autorius. Jis džiaugėsi, kad be-
veik 30 metų turėjo galimybę pažinti
šią ypatingą asmenybę, kalbėjo apie pa-
skutinį savo susitikimą su dailininke
Čikagoje praėjusių metų gegužę, tada
išsakytus M. B. Stankūnienės norus ir
planus,  taip pat kvietė nepamiršti jos
begalinio gerumo ir deramai įamžinti

dailininkės atminimą. Ekrane buvo
parodytos ir nuotraukos iš šio susiti-
kimo su dailininke. Savo prisiminimais
taip pat pasidalino ir muziejininkė
Aušra Mickevičienė.

Jaukios ir nuoširdžios popietės
metu skambėjo Vilkaviškio jaunimo
centro dainos studijos „Akimirka” jau-
nųjų solisčių atliekamos dainos, o jos
pabaigoje laukė dar vienas netikėtu-
mas. E. Rupeikienė papasakojo, kad
pernai rudenį jai paskambinusi daili-
ninkė papasakojo iš Lietuvos spaudos
sužinojusi, jog labai puolama jos kraš-
tietė poetė Salomėja Nėris, kurios poe-
ziją M. B. Stankūnienė visada itin ver-
tino ir kvietė neskubėti smerkti bei pa-
bandyti įsigilinti į tas aplinkybes ir tą
laikmetį, kai poetė gyveno ir kūrė.

„Magdalena sakė nutapiusi keletą
darbų S. Nėries kūrybos tema ir pa-
klausė, kam juos galėtų padovanoti. Aš
pasakiau, kad Vilkaviškyje turime S.
Nėries vardo pagrindinę mokyklą, o ir
poetės gimtinėje Alvite taip pat veikia
pagrindinė mokykla. Po kiek laiko su-
laukėme jos nuostabaus tapybos darbo,
kurį šiandien norime įteikti S. Nėries
mokyklos bendruomenės atstovams
bei poros ant medžio tapytų darbų, ku-
riuos perduodame Alvito mokyklai”, –
sakė E. Rupeikienė, prisiminusi, jog su-
sirinkta Trijų Karalių dienos išvaka-
rėse ir tai tarsi šių karalių dovanos.

Abiejų mokyklų atstovai, priėmę
dovanas, labai džiaugėsi ir dėkojo už to-
kias netikėtas dovanas. Po to visi dar
rinkosi arbatos puodeliui, dalijosi pri-
siminimais ir svarstė, ką dar reikia pa-
daryti, kad deramai būtų įamžintas
dailininkės ir mecenatės atminimas.

Dailininkės gimtadienis tą vakarą
buvo paminėtas ir Marijampolės kul-
tūros centre, kur tradiciškai jau ne-
mažai metų susirenka jos bičiuliai,
draugai, pasidalina prisiminimais, ap-
taria jos vardo galerijoje per metus su-
rengtas parodas, susipažįsta su ateities
planais. Dailininkės bičiuliai tądien
rinkosi ir Kaune, Švietimo istorijos
muziejuje, kur taip pat paminėjo švie-
sų dailininkės atminimą. 

Susirinkusieji pažiūrėjo prieš tre-
jus metus Marijampolės televizijos su-
kurtą dokumentinį filmą apie daili-
ninkę „Mecenatė”, o vėliau savo prisi-
minimais apie bendravimą su daili-
ninke pasidalijo ją artimai pažinoję
žmo nės.

Marijampolės kultūros centro pa-
rodų rengėja dailininkės bičiulė Onutė
Surdokienė prisiminė, jog su dailinin-
ke prieš porą metų bendravo Čikagoje,
kai čia buvo pakviesta parodyti savo kū-
rybą – popieriaus karpinius. Ji papa-
sakojo, kad dailininkės bičiuliai Mari-
jampolėje turėjo galimybę interneto
pagalba matyti atsisveikinimą su M. B.
Stankūniene Čikagoje, kai buvo skai-
tomi ir jos paskutiniai laiškai tiems, ku-

Dviejų mokyklų atstovams įteikiami naujausi dailininkės
darbai. A. Vaškevičiaus nuotraukos  

A. Sprindys sako: „Piešimas švie-
sa yra neišsemiama tema, labai plati
sfera ir platus kūrybos išsireiškimas.
Praktiškai kuo giliau lendi į šį mišką,
tuo įdomiau, nes tai nėra tiesiog juoda-
balta. Čia tu esi projekto dirigentas ir
vadovas, pats groji viso orkestro inst-
rumentais. Instrumentus aš kuriu pats,
kas taipogi įdomu, nes kurdamas jau
matau, kokį rezultatą turėsiu gauti
būsimose nuotraukose. Ir jų panaudo-
jimas gali būti labai skirtingas. Pa-
vyzdžiui, nereiškia, kad fotografuoju
tiktai naktį, – pusė mano nuotraukų
yra padarytos dieną”. 

Nerijus Andriui yra dėkingas už
albumo viršelio sukūrimą bei postūmį
surengti koncertą lietuviams, nes, pa-
sak fotografo, lietuviai nėra lepinami
gerais renginiais.

Renginyje dalyvaus 
profesionalūs muzikantai

Koncertą pradės apšildanti grupė
– Jim Andrews – dainininkas/dainų
autorius iš Čikagos. Jis atlieka įvairaus
žanro muziką: nuo country iki pop,
roko ir bliuzo. Jim yra grojęs daugelyje
vietų Čikagoje ir priemiesčiuose. Jis
yra koncertavęs Nashville muzikos
festivalyje bei buvo apšildomoji grupė
,,Drake Bell” iš televizijos serialo „Dra-
ke & Josh”. Taip pat Jim akompanavo
James McCoy Taylor iš televizijos lai-
dos „The Bachelorette”. Ir šiuo metu
yra James grupės narys, dalyvausian-
tis kitų metų pavasario gastrolėse.

Visi grupės „Paradigm” nariai
turi nemažos muzikinės patirties, yra
groję su kitomis amerikiečių grupėmis
ir gali pasigirti dideliais  pasiekimais.
Be dainų autoriaus Nerijaus Glezeko
bus galima išgirsti ir dar trijų muzi-
kantų pasirodymą. Trumpai supažin-
dinsime su kiekvienu „Paradigm” mu-
zikantu atskirai.

Ran Romanelli – gitara, prita-
riamasis vokalas. Ran gimė 1981 m., gi-
tara pradėjo groti būdamas 9-erių. Šio
amato išmoko pats, nuo mažens do-
mėdamasis įvairiais muzikos stiliais –
nuo klasikinio roko, 80-ųjų metų
roko/metalo, 90-ųjų „grunge”, iki da-
bartinio roko/pop. Pats Ran meilę mu-
zikai įvardija kaip „tekančią jo veno-
mis”. Daugybę metų jis ugdė tik sau
priklausantį stilių. Tad ir šiandien jį
veikia daug įvairių stilių, kitų muzi-
kantų ir kūrinių. Pastarieji dvidešimt
metų buvo skirti muzikos kūrimui,
įrašymui ir muzikinėms gastrolėms po
visas Jungtines Amerikos Valstijas.
Ilgą laiką Ran koncertavo su nepa-
prasta vestuvių/korporacinių rengi-
nių/privačių vakarėlių grupe, atlik-
damas šešių dešimtmečių populia-
riausias dainas. 

Drew Goddard – mušamieji.
Drew gimė 1988 m., būgnais pradėjo
groti būdamas 6-erių. Mokykloje grojo
orkestre, maršo grupėje, tačiau visada
pirmenybę teikdavo paprastiems būg-
nams. Pastaruosius dešimt metų Drew
plėtojo savitą stilių ir garsą, grodamas
St. Louis  ir  Čikagos apylinkėse. My-
lėdamas įvairius muzikinius stilius,
šiuo metu priklauso dviejų skirtingų
žanrų grupėms – „Dissona” ir „Para-
digm”.

Dan Kalnes – bosinė gitara. Mu-
zikantas pradėjo groti bosine gitara bū-
damas dvylikos. Dan turi bakalauro
laipsnį iš džiazo analizės ir magistro
laipsnį muzikos švietimo srityje. Mu-
zikantas yra grojęs daugelyje Jungtinių
Amerikos Valstijų vietų su grupėmis
„Free Space”, „Big Time”, „World Class
Noise”, „Mike & Joe”, „Brass from the
Past” ir kitomis. Be muzikos Dan mei-
lės yra jo nuostabi žmona, dvi dukrytės,
šunys ir alus.
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„Yo-yo” – tai disko pavidalo ritė, ant kurios už-
vyniota virvutė, turinti laikiklį arba kilpą
nykščiui. Anot Webster žodyno, žodis ,,yo-yo”
yra kilęs iš Pietų Filipinų Ilocano genties žo-

džio ,,yóyo” (,,sugrįžti”). Šis žaisliukas, beje, buvo ži-
nomas dar senovės graikams (400–500 m. pr. Kr.), ką
liudija senovinės vazos su žaidžiančių ,,yo-yo” jau-
nuolių atvaizdais. Graikijoje ,,yo-yo” paprastai ga-
mino iš medžio, metalo ar molio. 1765 m. Indijoje ras-
ta maža dėžutė, ant kurios dangtelio nupiešta mer-
gaitė raudona suknele, žaidžianti ,,yo-yo”. Dar po 25
metų ,,yo-yo” pasiekė Europą – Ško-
tiją, Prancūziją ir Angliją. Iš pražių
ši pramoga buvo prieinama tik aukš-
tuomenei. 1789 m. nutapytame pa-
veiksle pavaizduotas būsimasis Pran-
cūzijos karalius Liudvikas XVII, lai-
kantis rankoje ,,yo-yo”. Tuo metu
žaisliukus gamino iš stiklo, dramblio
kaulo, sidabro ir puošdavo brangak-
meniais. Paveikslas nutapytas Pran-
cūzijos revoliucijos metu, kai dau-
gelis aristokratų, gelbėdami savo gy-
vybę, bėgo iš šalies. Dėl to ,,yo-yo”, pa-
gaminti tuo laikotarpiu, gavo pava-
dinimą ,,l’emigrette” arba ,,palikti
šalį”. Beje, keliaudamas iš vienos
kultūros į kitą, žaisliukas įgijo skir-
tingus vardus: Anglijoje jis buvo va-
dinamas ,,baladore” arba ,,quiz”,
Prancūzijoje – ,,incroyable” arba
,,coblentz”, Graikijoje – tiesiog ,,δί-
σκος” (,,diskas”).

Žaisliukas net buvo įamžintas
literatūros kūriniuose. Prancūzų
dramaturgo Pierre Beaumarchais
1778 m. parašytoje komedijoje ,,Fi-
garo vedybos” yra scena, kai susier-
zinęs Figaro bando nusiraminti žais-
damas ,,yo-yo”. Į klausimą, kuo gi
toks ypatingas tas ,,l’emigrette”, Fi-
garo atsako: ,,Tai nuostabus žaisliu-
kas – jis išsklaido protinio darbo nuovargį”. Įdomu
dar ir tai, jog prieš Waterloo mūšį 1815 m. Napoleo-
nas ir jo kariai atsipalaiduodavo žaisdami ,,yo-yo”.

Komerciniam ,,yo-yo” – 90!

Šiandien būtų sudėtinga nustatyti, kada šis
žaisliukas atsirado Šiaurės Amerikoje. Pirmasis JAV
patentas ,,naujam ir naudingam bandelore” buvo iš-
duotas 1866 m. Ohio gyventojams James L. Haven ir
Charles Hettrick. Jis buvo gaminamas iš metalo. Ar
prigijo jis liaudyje, šiandien sunku pasakyti. Pra-
slinkus pusei amžiaus buvo išduoti keli patentai to-
kio tipo žaisliukui. O pats žodis ,,yo-yo” JAV pir-
mąsyk pavartotas 1916 m., kai Scientific American
žurnale pasirodė straipsnis ,,Filipino toys”, kuria-

me aprašoma, kaip pačiam pasigaminti tokį žais-
liuką.

Tačiau pirmasis komercinis, toks, kokį mes
šiandien žinome, ,,yo-yo” pasirodė JAV žaislų rinkoje
gerokai vėliau. 1928 m. Santa Barbaroje, Californi-
joje, filipinietis imigrantas Pedro Flores įsteigė
,,Yo-yo Manufacturing Company”. Pradžioje gana
kukliomis sąlygomis rankiniu būdu buvo gamina-
ma dvylika skirtingų žaisliukų. Tačiau verslas su-
klestėjo, ir 1929 m. lapkritį Flores atidarė dvi papil-
domas gamyklas Los Angeles bei Hollywoode. Buvo

samdoma 600 darbininkų, kurie per dieną paga-
mindavo 300 000 ,,yo-yo”.

Netrukus verslininkas Donald F. Duncan įžvel-
gė šios naujos mados privalumus ir išpirko Flores ga-
myklas bei visą jo produkciją. Kansas City gimęs vy-
ras buvo apsukrus verslininkas, jau turėjęs ,,Good
Humor” valgomųjų ledų padalinį (,,franchise”) ir au-
tomobilių taksometrų fabriką. Anot rašytinių šal-
tinių, pavadinimas ,,yo-yo” buvo šios žaislų firmos
užpatentuotas dar 1930 m. Tačiau virtualioje erdvėje
skelbiami duomenys dažnai būna prieštaringi. Ki-
tur tvirtinama, jog ,,yo-yo” 1932 m. užpatentavo
Sam Dubiner iš Vancouverio, Kanados. Įdomu tai,
kad tais pačiais metais Švedijoje įsikūrusi firma
,,Kalmartissan” taip pat pradėjo gaminti šiuos grei-
tai pasaulyje išgarsėjusius medinius žaisliukus, o

Nekaltas žaisliukas, siejantis mus su Antikos laikais

Tikėtina, jog žaislų įmonė ,,Savo” Kaune gamindavo ir medinius ,,yo-yo”…
1938 m. skelbimas.

Laikinosios sostinės gyventoja pasislėpu-
si bando išmokti valdyti ,,ju-ju”. 1931 m. 

Š. Bajerio nuotr.

Kauno burmistas greit išmoko ,,naujo įgūdžio”. Ser-
gejs Civinskio pieštas šaržas, paskelbtas 1933 m.
bulvariniame savaitraštyje ,,Sekmadienis”.

„Yo-yo”
pasaulyje ir Lietuvoje

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Esu iš tų, kurie jau peržengė šešiasdešimt-
mečio slenkstį. Plaukai šiek tiek pražilo,
žingsniai sulėtėjo, klausa suprastėjo, tačiau

širdyje jaučiuosi tebesąs jaunas. Ypač, kai prisi-
menu vaikystę ir Kalėdas. Nepaisydami pusnių
gatvėse, po švenčių apylinkės vaikai subėgdavo
pasigirti, kokių dovanėlių gavo iš Kalėdų sene-
lio. Ir beveik visi švytinčiomis akimis demonst-
ruodavo savo Duncan ,,yo-yo” – raudonus, žalius,
geltonus, – visų vaivorykštės spalvų. Tai buvo ma-
žas ekologiškas žaisliukas, kuris lavino koordi-
naciją bei vikrumą. 

Bet ne tik pradžios mokyklos ,,pipsai” žais-
davo su ,,yo-yo”. Jaunimui apskritai tai buvo
,,cool” pramoga. Daugelis gimnazistų, tarsi ere-
liai, išdidžiai žengdavo gatvėmis, demonstruo-
dami savo meistriškumą su įvairiomis ,,yo-yo”
konfigūracijomis. Tai buvo tiesus kelias į merginų
širdis. Vaizdžiai prisimenu, kaip po mokyklos sku-
bėdavome namo, nes televizijos ekrane moky-
davo visokiausių įmantrių ,,yo-yo” triukų. 

Tačiau pats ,,yo-yo” yra gerokai senesnis, nei
aš ar mano prisiminimai…

Garsios prancūzų dailininkės Élisabeth Louise Vigée
Le Brun  1789 m. drobėje pavaizduotas būsimasis
Prancūzijos valdovas su ,,yo-yo”.

Berniukas, žaidžiantis su ,,yo-yo”, pagamintu iš terakotos. 440 m. pr. K. vyno
bokalo (graikiškai ,,κύλιξ”) detalė. Iš ,,Antikensammlung”  fondų Berly-
ne  (F 2549).
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Harvey Lowe tuomet laimėjo pirmąsias pa-
saulines ,,yo-yo” varžybas Londone.

,,Yo-yo” atgimimas 

Po Antrojo pasaulinio karo sumažėjus ,,yo-
yo” perkamumui, ,,Duncan Toys Company”
įkūrėjas nutarė atsiraitoti rankoves ir atsiko-
voti rinką. 1962 m. Duncan pradėjo savo firmos
reklaminę kampaniją televizijoje. Keletą de-
šimtmečių jam pavyko išsaugoti patentą, tačiau
1965 m. į duris pasibeldė nelaimė – buvo iškel-
ta byla: „Donald F. Duncan, Inc.” prieš ,,Royal
Tops Mfg. Co”. Federalinis apeliacijos teismas
išsprendė bylą „Royal Tops Company” naudai,
išaiškinant, kad sąvoka ,,yo-yo” tapo šneka-
mosios kalbos dalimi. Duncan prarado eksk-
liuzyvias teises į ,,yo-yo” pavadinimą. Patyru-
si astronomiškas išlaidas teismo proceso metu,
Duncan šeima 1968 m. pardavė visą savo vers-
lą, teisę naudoti jos vardą ir firminius ženklus
,,Flambeau Inc.” – firmai, kuri nuo 1955-ųjų ga-
mino Duncan plastmasinius modelius. Tačiau
legendinis Duncan firmos vardas net ir po te-
ismo bylų išliko, ir 1999 m. Duncan ,,yo-yo” buvo
įkurdintas Valstybiniame žaislų šlovės mu-
ziejuje Rochesteryje, New Yorko valstijoje.

Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi

Ko gero, patys populiariausi yra plast-
masiniai ,,yo-yo”, kurių vartotojai – prade-
dantys, ypač vaikai. Jie pasižymi ryškiu išo-
riniu dizainu, minimaliu svoriu, prieinama
kaina. Būna ir sudėtinių, pagamintų iš plas-
tiko, bet su įmontuotomis atskiromis metali-
nėmis detalėmis. Šio ,,yo-yo” mėgėjai jau yra
pažengę ir profesionalai. Tokie žaisliukai
idealiai tinka sudėtingiesiems triukams at-
likti, nes pasižymi puikia inercija. Yra ir
vien tik iš aliuminio pagamintų žaisliukų. To-
kių ,,yo-yo” vartotojai yra specialistai. Jie la-
bai ,,paklusnūs”, idealiai tinka laisvojo stiliaus
triukams, kaina yra didelė.

,,Butterfly yo-yo”, – kaip jau sako pats pa-
vadinimas, primena drugelį, jis turi platų tar-
pą tarp dviejų ričių. Daugelis mėgsta ,,impe-
rial” formos ,,yo-yo”: dvi išgaubtos pusės su
siauru tarpu. Tai laikoma klasikine šio žais-
liuko forma, ir jis ypač tinka cikliniams skry-
džiams.

Karaliai be karūnų

,,Yo-yo” varžybos vyksta iš dviejų dalių –
privalomi triukai ir laisvasis stilius. Priva-
lomieji yra iš anksto parinktų triukų serija.
Kiekvienas varžovas privalo iš pirmo ar ant-
ro sykio sėkmingai atlikti visus triukus. Ką pa-
gal pasirinktą muziką parodys laisvojo stiliaus
dalyje, nusprendžia pats dalyvis. Teisėjai vertina
kiekvieno varžovo atlikto triuko sudėtingumą bei
tikslumą. 

Pradžioje pasaulinės ,,yo-yo” varžybos vykdavo
Orlando, Floridoje. Tačiau 2014 m. konkursas ,,per-
simetė” per vandenyną – į Čekijos sostinę Prahą. Tai
buvo pirmas atvejis, kai tokio masto renginys buvo
surengtas ne Šiaurės Amerikoje. Kitais metais buvo
pasirinktas Tokyo, o 2016 m. pasaulinės varžybos bu-
merangu grįžo į JAV – šįsyk į Clevelandą. Praėjusiais
metais jos vyko Reykjavike, Islandijoje, o šiemet bus
surengtos Šanchajuje, Kinijoje.

Į Lietuvą atkeliavo ,,ju-ju”

Populiariame liberalios krypties, nepartiniame,
bulvariniame Naujojo žodžio žurnale 1932 m. lapk-
ričio 1 d. numeryje užtinkame nedidelį pikantišką
straipsniuką ,,Ju-ju atkeliavo į Lietuvą”. Jame ra-
šoma (kalba netaisyta – R. M. L. pastaba):

,,Kas tai per ju-ju? Paklaus gal būt ne vienas nie-
ko apie paskutiniu metu visame pasaulyje paplitu-
sį žaidimą negirdėjęs. Tai ratukas, panašus į siu-
vamosios mašinos špūlę, tik kiek didesnis. [Prie] to
ratuko pririšta virvė; kurios antras galas yra žaidėjo
arba jujisto rankoje. Visas miklumas tame, kai ra-
tuką paleidi ir – virvė išsivynioja, ratukas vėl turi
sugrįžti į žaidėjo ranką.

Tuo žaidimu užsikrėtė pirmoji Amerika, o vėliau
jis persimetė į Angliją, Prancūziją, Vokietiją, šian-
die pasiekė jau ir Kauną. Nors ir nedrąsiai, bet ju-

jistai kai kur mėgina jau ir viešai pasirodyti. Gal ir
nepaplis pas mus tas užkrečiamas žaidimas, kaip pa-
vyzdžiui Paryžiuje, kur ju-ju žaidė policininkai ir net
teisėjai, kas privertė vyriausybę išleisti aplinkraš-
tį, draudžiantį valdininkams tarnybos metu ju-ju
tampyti. Bet vis dėlto ju-ju pradeda Kaune šiokį tokį
populiarumą įgyti. 

Tačiau klystų tas, kas manytų, jog ju-ju yra mo-
derniškas žaidimas.
Klystų ir tas, kas many-
tų, jog ju-ju išrado ame-
rikiečiai; tie visokių nau-
jenybių mėgėjai. Euro-
poj muziejuose, o taip pat
ir Graikijoje gali užtikti
vazas, kuriose Homero
laikų gražuolės arba net
Olimpo deivės mėgina
savo meną tampyti už
virvutės stebuklingąjį
rutuliuką. Taip pat vė-
lyvesnių antikos laikų
paminkluose užtinkami
vaizdai aistringai žai-
džiančių ju-ju žmonių.
Napoleono laikais ju-ju
vėl buvo atgijęs Anglijo-
je. Tuo žaidimu buvo už-
sikrėtusi anglų diduo-
menė ir net pats anuo-
metinis [It]alijos princas,

vėliau karalius Jurgis IV, kurs su savo ju-ju ru-
tuliuku beveik neatsiskirdavo ir žaisdavo
prie svečių. Vėliau ju-ju iš didikų rūmų par-
simetė į gatvę. Anglų vaikpalaikiai mėgo ru-
tuliuką ridenti gatve praeinančioms moterims
pro nosį ir jas erzinti. Bet dešimtmetis, ir ju-
ju buvo vėl užmirštas, palikdamas gulėti mu-
ziejuose, kol mūsų gadynė ir vėl jį ištraukė į
dienos šviesą, padarydama moderniškiu žai-
dimu.

Dabar ju-ju užsikrečia jaunuoliai, mergi-
nos ir vaikinai, užsikrečia valdininkai ir net
rimti valstybės vyrai. Užsienio žurnaluose už-
tinkami šaržai, kur stambūs politikai po ne-
nusisekusių derybų žaidžia ju-ju su tokiu
pat atsidėjimu kaip ir eiliniai piliečiai. Ir ko-
dėl ne. Ju-ju pakeičia pramogas, leidžia žmo-
gui pailsėti pamiršus visus rūpesčius be vie-
no, kad išmestas iš saujos rutuliukas pats ir
vėl grįžtų į saują atgal”.

Straipsniuką puošia dvi įdomios iliust-
racijos – ,,Istoriškas piešinys, vaizduojąs Va-
lijos princą, vėliau karalių Jurgį IV 1791 m. žai-
džinantį ju-ju”, bei žinomo kauniečio fotog-
rafo Š. Bajerio daryta nuotrauka ,,Ju-ju žai-
dimas pasiekė Lietuvą. Čia matome kuklią
Kauno merginą, kuri savo pirmuosius prati-
mus dar daro pasislėpusi”.

Vis pagalvoju, kur tarpukario Lietuvoje
galėdavo pardavinėti ,,yo-yo” (arba ,,ju-ju”,
kaip jie buvo tuomet vadinami)? Kokios buvo
jų kainos? 1935 m. Lietuvos telefono abonentų
sąraše užtinkame, jog I. Volpianskis Prezi-
dento gatvėje Kaune pardavinėdavo žaislus –
galbūt ir ,,ju-ju”? Tuometinė parduotuvė buvo
pakankamai didelė, kadangi ji turėjo net du te-
lefono numerius. 1938 m. Lietuvos telefono
abonentų sąraše randame ,,Savo” firmos skel-
bimą, kuriame tarp kitų dalykų bendrovė
reklamuoja Kaune gaminanti ,,gražius žaislus
ir žaidimus”. Manykime, šios įmonės pro-
dukcijoje figūravo ir mediniai ,,yo-yo”, bet tai
tik prielaida. Tiesioginių įrodymų aptikti ne-
pavyko – nei man, nei mano ištikimam ,,de-
tektyvui” kauniečiui bibliotekininkui Alvydui
Surbliui, kuris neseniai tvirtino: ,,To žaislo
reklamų tarpukario spaudoj neteko matyti.
Tik vienas pasišaipymas iš Kauno miesto
burmistro Antano Graurogko su tuo susijęs.
Sergejs Civinski, slapyvardžiu Civis pasira-
šytoje karikatūroje, pastebi, jog burmistro An-
tano Graurogko ginčas su elektros stotimi tar-
si žaidimas ,,ju-ju” – esą toks pats beprasmis”.
Šaržas ,,Ir čia ‘Jo-Jo’…Moderniškas bur-
mistro žaidimas” buvo išspausdintas savait-
raščio Sekmadienis 1933 m. sausio 15 d. laidoje.

,,Yo-yo” populiarus ir šių dienų Lietuvoje,
ką rodo įvairių internetinių parduotuvių
svetainės. 

P. S. O ar Jūs, augdami tarpukario Lietuvoje, ar
pagaliau sovietmečiu, turėjote savo kišenėje ,,yo-yo”?
Pasidalinkite savo prisiminimais, parašydami laiš-
ką redakcijai: vyr.redaktore@ gmail.com arba:
,,Draugas”, 4545 West 63 St, Chicago, IL 60629.

Dokumentai bei iliustracijos iš Raimundo Mariaus Lapo (Či-
kagoje) asmeninio archyvo bei įvairių internetinių šaltinių.

Du didžiausi amerikiečių vaikų kasdieniniai džiaugsmai – ,,Life Savers” sal-
dainiukai ir ,,yo-yo” žaisliukai. 1950 m. skelbimas.

Pasaulio ,,yo-yo” čempionas Art Pickles propaguoja švilpiantį ,,Outspan”. 1950 m. D. Bri-
tanijos bulvarinėje spaudoje pasirodęs skelbimas.

1961 m. Evanstone išleistas Duncan firmos ,,yo-yo” triukų vadovėlis.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

NATO naikintuvai kildavo vis dažniau 

Lietuviai – vieni didžiausių pesimistų  

Vilnius (BNS) – Baltijos šaly-
se dislokuoti NATO oro policijos
naikintuvai pernai lydėjo daugiau
netoli Lietuvos, Latvijos ir Estijos
sienų skridusių Rusijos karinių
orlaivių, lyginant su 2016 metais.

Krašto apsaugos ministerijos
duomenimis, pernai NATO  nai-
kintuvai lydėti Rusijos orlaivių
kilo apie 130 kartų. Užpernai nai-
kintuvai kilo maždaug 110 kartų,
2015 metais – apie 160 kartų, o 2014
metais – maždaug 140 kartų.

Virš Baltijos jūros praskren-
dančių Rusijos karinių orlaivių
skaičius reikšmingai padidėjo 2014
metais paaštrėjus Maskvos ir Vakarų
valstybių santykiams po Rusijos įvyk-
dytos Krymo aneksijos.  Tais pačiais
metais Baltijos šalių oro policijos mi-
sija buvo sustiprinta papildomais nai-
kintuvais.

Dėl virš Baltijos jūros skrendančių
Rusijos karinių orlaivių NATO  nai-
kintuvai 2013 metais buvo pakelti 47
kartus, 2012 metais – 44 kartus, 2011
metais – 37 kartus ir keturis kartus
2010-aisiais.

Kas keturis mėnesius besirotuo-

jantys įvairių NATO šalių naikintuvai
oro policijos misiją vykdo iš bazių
Lietuvoje ir Estijoje.

Sausio 5 dieną Šiaulių aviacijos ba-
zėje nusileido oro policijos funkcijas
perimsiantys Danijos naikintuvai „F-
16”, jie pakeis nuo rugsėjo čia budėju-
sius amerikiečius su „F-15”.

Baltijos šalių oro policijos nai-
kintuvai paprastai keliami palydėti
Rusijos orlaivių, skrendančių virš
Baltijos jūros iš pagrindinės Rusijos
dalies į  Karaliaučiaus sritį ir at-
virkščiai. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lietu-
vos gyventojai pagal šeimose patiria-
mą laimę yra beveik paskutiniai Eu-
ropos Sąjungoje (ES), rodo Eurobaro-
metro apklausa.

Vykdytos apklausos duomenimis,
savo šeimos gyvenimu patenkinti 79
proc. Lietuvos gyventojų, mažiau lai-
mingų dėl savo šeimos yra tik Bulga-
rijoje (74 proc.). Vidutiniškai ES šeimos
gyvenimu patenkinti 91 proc. respon-
dentų.

Laimingiausi šiuo požiūriu yra
Danijos (99 proc.), Airijos ir Maltos (po
97 proc.) gyventojai.

Lietuviai yra ir tarp mažiausiai
gyvenimu savo šalyje patenkintų eu-
ropiečių (laimingi dėl to jaučiasi 75
proc. Lietuvos gyventojų, o ES vidur-
kis – 89 proc.), tačiau labiau nei vidu-
tiniškai ES gyventojai džiaugiasi gy-
vendami bendrijoje (atitinkamai 80
proc. ir 78 proc.).

Pinigų „ekspertas” atvyko į namus 

Gargždai (ELTA) – 84-erių gargž-
diškė tapo sukčių auka ir atidavė jiems
1100 eurų, praneša Klaipėdos apskri-
ties policija.

Šeštadienį, apie 12.30 val.,  į Gargž-
duose gyvenančios moters namus atėjo

policijos ekspertu prisistatęs vyras. Jis
teigė, kad moteris atsiskaitanti netik-
rais eurais, todėl pareikalavo patikrinti
jos santaupas.  Paėmęs 1100 eurų,  vy-
riškis išėjo jų „patikrinti” ir nebegrį-
žo.

Vilnius (Bernardinai.lt) – Nai-
kindamas iki šiol dvasininkams tai-
kytą išimtį, kad jie atleidžiami nuo
karo prievolės, Seimas nutarė, kad
šią prievolę jie turės atlikti tik mobi-
lizacijos atveju. Tuomet dvasininkai
būtų skiriami į karo kapelionų parei-
gas.

Atitinkamas Karo prievolės įsta-
tymo pataisas Seimas priėmė  2017 m.
gruodžio viduryje, taisydamas dabar
galiojančią normą, kurią Konstituci-
nis Teismas (KT) pripažino priešta-
raujančia pagrindiniam šalies įsta-
tymui.

Mobilizacijos, neramumų atve-

ju  dvasininkai rūpintųsi sužeistais
kariais, sakramento teikimu,  ben-
drautų su vietos kunigais, atliktų kitas
jiems pavestas pareigas.

KT paskelbė, kad visi piliečiai,
nepriklausomai nuo jų tikėjimo, pri-
klausymo bažnyčiai, joje užimamos pa-
dėties, turi vienodą konstitucinę pa-
reigą atlikti karo arba alternatyviąją
krašto apsaugos tarnybą.

Dėl dvasininkų tarnybos KT iš-
aiškinimo paprašė Vilniaus apygardos
administracinis teismas, nagrinėjęs Je-
hovos liudytojo skundą dėl kariuome-
nės atsisakymo jį atleisti nuo karinės
tarnybos.

Kaip dvasininkai tarnaus kariuomenėje? 

Žvalgyba neįvertino Šiaurės Korėjos galimybių
New Yorkas (ELTA) – JAV žval-

gyba nepakankamai įvertino Šiaurės
Korėjos galimybes realizuoti raketų ir
branduolinio ginklo kūrimo programą,
rašo laikraštis „The New York Times”.

Donald Trump kadencijos pra-
džioje žvalgybos struktūros jam pra-
nešė, kad raketų, galinčių pasiekti JAV
teritoriją, kūrimo procesas Šiaurės
Korėjoje truks iki ketverių metų, todėl
bus laiko jį sulėtinti arba sužlugdyti.

Jau po pusmečio Šiaurės Korėja
sėkmingai išbandė vandenilinę bombą,
kuri buvo 15 kartų galingesnė už už-
taisą, numestą ant Hiroshimos. Kaip

pažymi leidinys, Šiaurės Korėja pade-
monstravo, kad jos raketos gali pasiekti
Amerikai priklausančią Guamo salą,
paskui – šalies vakarų pakrantę ir ga-
liausiai – Washingtoną.

Anot „The New York Times”, JAV
žvalgyba neatsižvelgė į Šiaurės Korė-
jos galimybes susipažinti su užsienio
patirtimi šioje srityje ir neskyrė rei-
kiamo dėmesio raketų bandymams
2016 ir 2017 metais. 

Dabartiniai ir buvę JAV admi-
nistracijos ir specialiųjų tarnybų dar-
buotojai tai vadina didžiule Ameri-
kos klaida. 

Šiaurės Korėja derėsis su Pietų Korėja
Pchenjanas (ELTA) – KLDR ly-

deris Kim Jong-un, kreipdamasis į na-
ciją, davė nurodymą sudaryti visas
reikiamas sąlygas santykiams su Pie-
tų Korėja gerinti. 

„Valstybės vadovas aiškiai pabrė-
žė, kad mūsų šalis turi tvirtai laikytis
politikos, kuri leistų pasiekti proveržį
savaiminio susivienijimo srityje, – sa-
koma pranešime. – Neverta raustis
praeityje ir prisiminti santykių su

Seulu specifikos. Užuot tai darius rei-
kia gerinti Šiaurės ir Pietų ryšius”.

Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja
sausio 5 dieną vėl įjungė specialiojo ry-
šio liniją dviejų šalių pasienyje. Sausio
3 dieną Pietų Korėjos susivienijimo mi-
nisterija paskelbė, kad Pchenjanas
priėmė Seulo pasiūlymą pirmą kartą
nuo 2015 metų gruodžio surengti aukš-
to lygio derybas. Jos turėtų įvykti sau-
sio 9 d.  

Trump – „ ne protingas, bet genijus”
Washingtonas (ELTA,

BNS) – JAV prezidentas Do-
nald Trump nori, kad žmo-
nės žinotų, jog jis esąs „iš
tikrųjų nuovokus” ir netgi
„labai stabilus genijus”.

Jis paskelbė keletą ži-
nučių Tviteryje, komen-
tuodamas išleistoje Michael
Wolff  knygoje „Ugnis ir
įniršis: Trump Baltųjų
rūmų viduje” (Fire and
Fury: Inside the Trump
White House) daugelio šal-
tinių pareikštas abejones,
kad D. Trump nesuvokia,
koks atsakingas yra prezidento darbas.

Knygoje cituojamas ir buvęs res-
publikono strategas Steve Bannon, sa-
kęs abejojantis D. Trump kompetenci-
ja.

D. Trump su tuo taikstytis neke-
tina. Jis pabrėžė, kad „mano du di-
džiausi privalumai buvo psichinis sta-
bilumas ir buvimas iš tikrųjų nuovo-
kiu”.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad
buvo sėkmingas verslininkas, televi-
zijos realybės šou žvaigždė ir iš pirmo
mėginimo tapo prezidentu.

Visa tai „rodytų, kad (esu) ne su-

manus, o genijus ... ir, beje, labai sta-
bilus genijus”, sakoma D. Trump ži-
nutėje.

Prekyboje pasirodžiusi skanda-
lingoji knyga pakurstė abejones dėl jo
psichinės sveikatos.

Knygos autorius Michael Wolff
pareiškė, kad „D. Trump intelektualiai
nepajėgus būti prezidentu”.

D. Trump advokatai mėgino už-
kirsti kelią šios skandalingos knygos
pasirodymui, tačiau ji parduotuvių
lentynas pasiekė anksčiau nei pla-
nuota ir Washingtone buvo greitai iš-
pirkta.

Italai nestokoja humoro jausmo
Roma (ELTA) – Iš pradžių jos nu-

triušusi išvaizda sulaukė viso pasaulio
pašaipų, ji netgi buvo lyginama su
tualeto šepečiu. Bet dabar garsioji
„plika” Kalėdų eglė, pastatyta Veneci-
jos aikštėje Romoje, gali atsidurti Ita-
lijos Nacionaliniame XXI amžiaus
meno muziejuje (MAXXI). 

Nuo gruodžio nelaimingoji eglė
buvo vadinama „spelacchio”– t. y. „nu-
sususi”, „nuplikusi”. Romos gyvento-
jai ir turistai buvo apstulbę dėl to,
kad eglė nudžiūvo per dvi savaites.
Miesto valdžia išleido beveik 50 tūks-
tančių eurų, kad atsivežtų ją iš rajono
netoli Austrijos sienos.

Atsirado ir nestandartinio medžio
gerbėjų. Tviteryje netgi buvo sukurta
paskyra „@Spelacchio”. „Sako, kad
jie mane nori pastatyti muziejuje.

Traukis, Caravaggio”, – skelbia vienas
iš įrašų.

Po Trijų karalių prieštaringai ver-
tinama eglė bus nupuošta. Pasak šal-
tinių, kelionė į muziejų nėra vienin-
telis jos likimo variantas.

Romos valdžia svarsto planą pa-
statyti iš jos medinį namelį, kuriame
moterys galėtų ramiai pamaitinti kū-
dikius krūtimi arba pakeisti sauskelnes.

Dar vienas variantas – pagaminti
iš garsiosios eglės kelis tūkstančius
pieštukų Romos mokykloms.

Kad ir kaip baigtųsi ši istorija,
tūkstančiai piešinių, nuotraukų ir pra-
nešimų su palaikymo žodžiais užtik-
rins neįprastai Kalėdų eglei vietą is-
torijoje. Tviteryje rašoma: „Mes nie-
kada tavęs nepamiršime”, „Pasilik Ro-
moje”, „Tu – nuostabi”. 

Prekybininkai džiaugiasi knygos komercine sėkme.
ABC nuotr.

Rusijos kariniai orlaiviai paprastai skrenda iš-
jungę automatinius atsakiklius.               

Diena.lt nuotr.

Pinigų  „ekspertas”  patikrinti pinigus žadėjo visai netoliese esančioje laboratorijoje.
Ve.lt  nuotr.  



juosta.” 2018 m. sausį „Nepaprastos aukos” prem-
jeros planuojamos Suomijoje (Helsinkyje) ir Aust-
rijoje (Vienoje). Tą pačią dieną filmas bus rodomas
Merkinėje (Varėnos rajone), kur dirbo Juozas Vitkus.
Filmo pristatymai aktyvios lietuvių bendruomenės
dėka nuolat organizuojami JAV lietuvių bendruo-
menėse. Jau surengtos peržiūros Čika goje, Florido-
je, Omahoje. Dau gelyje iš jų dalyvavo JAV viešintis
J. Vitkaus vaikaitis kun. Gintaras Vitkus SJ. 

„Aš noriu nuoširdžiai padėkoti visiems JAV lie-
tuviams, kurių pastangų ir paramos dėka mums pa-
vyko padaryti šį filmą. Tai tikrai vienas iš tų dar-
bų, kuriuos darydamas tampi geresniu žmogumi ir,
man atrodo, kad didžiausias ir brangiausias pa-
minklas Lietuvos partizanams ir laisvės kovotojams
yra kiekvieno iš mūsų gyvenimas tų idealų šviesoje,
kai be jokių kompromisų ir išskaičiavimų vienin-
telis tikslas yra Lietuva, vienintelis tikslas – laisvė”,
– teigia Agnė Zalanskaitė. 

Pasak kūrėjos, filmo premjeros ir peržiūros yra
būdas ir forma pagerbti laisvės kovotojus ir parti-
zanus. Peržiūras Lietuvoje nuolat lydi diskusijos
apie Lietuvą, laisvę, mūsų istoriją ir ateitį. Diplo-
mato, buvusio Lietuvos ambasadoriaus JAV, Lie-
tuvos Respublikos Seimo nario Žygimanto Pavilio-
nio iniciatyva filmas „Nepaprasta auka” regio-
nuose pristatytas daugiau nei 10 kartų. Spalio 25-ąją
dieną, minint Konsti tucijos 25-metį, filmas iškil-
mingai pristatytas Lietuvos Respublikos Sei me.
Premjeroje dalyvavo vienas iš Lietuvos Respublikos
Konstitucijos autorių ambasadorius Aurimas Tau-
 rantas, Seimo narės Radvilė Morkūnaitė-Mikulė-
nienė, Ingrida Ši monytė, Juozo Vitkaus šeima, ar-
timieji ir per 200 susidomėjusių vilniečių. 

2017 m. gruodžio 10 d. partizanų vado Juozo Vit-
kaus-Kazimieraičio gimti nėje Tirkšliuose, daly-
vaujant Vitkų šeimynai, iškilmingai paminėtas jo
116 gimtadienis, kur taip pat filmas buvo parodytas.
Mažeikių rajone veikia jo vardo – Tirkšlių Juozo Vit-
kaus-Kazimieraičio pagrindinė – mokykla. Prie
sodybos, kur jis gimė, atidengtas paminklinis ak-
muo, prie namo, kur jis gyveno, yra atminimo len-
ta.

Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo daug jaunų-
jų šaulių su vėliavomis. Buvo pašventinta mokyk-
los vėliava. Po Mišių kieme visi buvo vaišinami šau-
liška koše, vėliau Tirkšlių kultūros centre buvo pa-
rodytas filmas. Kadangi filme kalba Vitkų šeimos vy-
rai, o premjeroje dalyvavo ir pora Vitkučių, žodis
buvo suteiktas Kazimieraičio anūkėms Rūtai Vit ku-
tei-Kinderienei (medikei) ir Vilijai Vitkutei-Pra-
nskienei (smuikininkei). Renginiuose dalyvavo Ka-
zimieraičio anūkai Linas Vitkus, Kastytis Vitkus,
Vilija ir Rūta, Kazys Vitkus, sūnus Liudas Vitkus,
provaikaičiai, plati Vitkų žeimaitiškos giminės
pusė. Buvo iškeltas klausimas dėl pagrindinės
Tirkšlių gatvės pervadinimo Kazimieraičio vardu
jo 120-ųjų gimimo metinių proga.
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„Draugas” nuolat skelbė žinias, kai Juozo Vitkaus-
Kazimieraičio arti mųjų iniciatyva ir JAV Lietuvių
Bendruomenės pastangomis buvo kuriamas istori-
nis dokumentinis filmas „Nepaprasta auka” apie iš-
skirtinę asmenybę – pasipriešinimo kovų pradinin-
ką, pulkininką Juozą Vitkų-Kazimieraitį. Filmas vi-
suomenės abiejose Atlanto pusėse priimtas labai pa-
lankiai, todėl gimė kito projekto, skirto įamžinti
kito garsaus partizanų vado – Adolfo Ramanausko-
Vanago, gimusio JAV, New Britain, Connec ticut, at-
minimą.

Filmas „Nepaprasta auka” 
jau keliauja per pasaulį

„Filmo premjeros Lietuvoje, ypač regionuose,
vyksta praktiškai kiek vie ną savaitę. Kaip kūrėja esu
be galo laiminga, kad filmas gyvena gyvenimą ir
premjera Kauno dramos teatre niekas nesibaigė;
juostą rodyti prašo bibliotekos, kultūros centrai vi-
soje šalyje”, – pasakoja dokumentinio filmo scena-
rijaus autorė ir režisierė Agnė Zalanskaitė. 

2017 m. liepos 2 d. Kaune pristatytas dokumen-
tinis filmas „Nepaprasta auka” jau išleistas anglų
ir rusų kalbomis. Kūrėjai siekia, kad juostą pama-
tytų ir rusakalbė auditorija visame pasaulyje. Pasak
filmo pro diuserės, VšĮ „Švietimo standartas” di-
rektorės Dalios Šivickienės, šiuo metu vykdomos de-
rybos su vienu didžiausių nepriklausomu trans-
liuotoju rusakalbei auditorijai „Current Time”,
užmegzti ryšiai su transliuotojais Estijoje ir Latvi-
joje. 

„Tai milžiniška auditorija. Apie 500 milijonų žiū-
rovų visame pasaulyje. Auditorija, kuri nežino tik-
rosios savo istorijos ir tikrų faktų apie sovietų pa-
darytą žalą Lietuvai ir Baltijos šalims. Būtent todėl
matėme prasmę filmą išversti, mums padėjo Užsie-
nio reikalų ministerija, – teigia D. Ši vickienė ir pri-
duria: – Jei mums pa vyks, šis filmas bus plačiausiai
pa saulyje pristatyta lietuviška istorinė dokumentinė

Sėkmingas
projektas įamžinti
partizanų vadą
pakurstė naują
idėją

Jau vyksta darbas prie filmo apie Adolfą
Ramanauską-Vanagą

Paklausta apie artimiausius savo planus Agnė
Zalanskaitė atvira: „Kitąmet minėsime Adolfo Ra-
ma nausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines. Va-
nagas buvo Kazimierai čio mokinys ir bendražygis.
Savo dienoraščiuose Juozą Vitkų jis pamini daugiau
nei 400 kartų. Natūralu, kad galvojame apie juos-
tą, skirtą šiam herojui. Man jis nenugalimas. Toks
greičiausiai galėtų būti ir filmo pavadinimas”, – pa-
sakoja Agnė Za lanskaitė. 

Dokumentinis filmas Adolfui Ramanauskui-
Vanagui kuriamas Agnės Zalanskaitės ir Lietuvos
gy ventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro
vyriausiojo istoriko dr. Dariaus Juodžio iniciatyva,
jie yra ir filmo kūrėjai. Tai televizinė, iki 60 min.
trukmės, juosta, kurią visuo menei planuojama
pristatyti 2018 m. kovo 6 d. per vieną iš lietuviškų
televizijų ir specialiai JAV lietuvių bendruomenei.
Vėliau planuojamos fil mo premjeros Lietuvoje ir už
jos ribų. Bus išleistas DVD.

Adolfas Vanagas 1918 m. kovo 6 d. gimė New
Britain, Connecticut. Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas – vienas ilgiausiai veikusių partizanų vadų,
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas. 2018 m. bus mi-
nimas Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo šimt-
metis ir ta proga planuojamas paminklo jo gimimo
mieste New Britain, Connecticut, pastatymas. Taip
pat šia proga planuojama išleisti istorinį doku-
mentinį filmą. Organizatoriai kviečia pagal gali-
mybes prisidėti prie darbų siekiant įamžinti gar-
 bingą Lietuvos laisvės kovotojų atminimą ir pa-
remti šio filmo kūrimo darbus: 

„Adolfas Ramanauskas-Vanagas gimė JAV, to-
dėl lietuvių bendruo menės garbės reikalas yra
solidžiai paminėti šio didingo partizanų vado gi-
mimo 100-metį. Visos surinktos lėšos bus panau-
dotos dokumentiniam filmui kurti, numatytas biu-
džetas – 12 000 EUR, televizinį filmą ketinama
baigti iki 2018 m. vasario 28 d. Darbai jau pradėti.
Lėšų rinkimo vajų planuojama vykdyti iki 2018 m.
sausio 31 d. Visi rėmėjai bus paminėti filmo titruose,
taip pat pristatymų metu; aukojantiems didesnes
sumas bus suteiktas filmo mecenato vardas. Vi-
siems aukotojams bus išsiųstos vardinės padėkos,
o paaukojusiems 100 dol. ir daugiau – specialiai iš-
leisti proginiai DVD diskai. Filmo premjeros bus
rengiamos Lietuvoje, Lie tuvos ambasadose užsie-
nyje ir JAV lietuvių bendruomenėse. Bus ieškoma
būdų pristatyti šį filmą visose lietuviškose mo-
kyklose Lietuvoje ir užsienyje”, – sako organiza-
toriai.

Tautos fondo Amerikos valdžios mokesčių ko-
das (Federal ID No. 51-0172223), aukos nurašomos
nuo mokesčių pagal IRS įstatymus.

„Draugo” info

Dainavos apygardos vadai su Kazimieraičio rinktinės partizanais. Antras iš kairės sėdi apygardos vadas Adolfas Ra-
manauskas-Vanagas. 1948 m. vasara

Adolfas Ramanauskas-Vanagas
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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

Ar žinote, kaip Kurtuvėnuose šven-
čiamos Užgavėnės, o gal šokote Ku-
piškėnų vestuvėse, ar, galbūt, matėte
kaip žiemą ant ledo sukant „bobas”
gaudomos stintelės ir seliavos? Nuo šiol
šios ir dar 7 tradicijos įtrauktos į na-
cionalinio Nematerialaus kultūros pa-
veldo vertybių sąvadą.

Šių metų gruodžio 14-sios vakarą
Mažojoje Lietuvos nacionalinio
kultūros centro salėje nutiko di-

delis ir mūsų kultūrai labai svarbus
dalykas – buvo patvirtinti pirmieji na-
cionalinio Nematerialaus kultūros
paveldo vertybių sąvado reiškiniai.
Tai – Kurtuvėnų Užgavėnės, Kupiš-
kėnų vestuvės, Senovinis stintelių ir
seliavų gaudymas žiemą sukant „bo-
bas” Mindūnų kaime ant Baltųjų La-
kajų ežero, Jūžintų krašto keptinis
alus, Pietinių (šilinių) dzūkų daina-
vimo tradicija Žiūrų kaime, Kryžių
lankymas Griškabūdžio apylinkėse,
Sodų rišimo tradicija, Lopšinių ir vai-
kų migdymo tradicijos Lietuvoje, Pol-
ka Lietuvoje ir Kūčios.

Po ne vienerius metus trukusio,
nutrūkusio ir vėl atnaujinto darbo
visuomenei atveriamas ne tik forma-
lus nematerialaus kultūros paveldo,
arba, kaip Lietuvoje įvardijama, tra-
dicinės kultūros, reiškinių sąrašas, bet
ir sukurtos prielaidos geresniam savos
kultūros pažinimui, išsaugojimui,
perdavimui ateinančioms kartoms.
Visuomenės dėmesys savo kultūros
šaknims neabejotinai brandina ir ją
pačią – kelia savivertę, stiprina ryšį su
savo gimtine, aplinka, žmonėmis, bu-
ria ir turtina bendruomenes, žmogui
suteikia darnos su pačiu savimi jaus-
mą, palaiko vertybinę pusiausvyrą.
Tai – ir priemonė mums, Lietuvos
žmonėms, apie save su pasididžiavimu
kalbėti pasauliui. 

Pirmuoju teikimu Lietuvos na-
cionalinis kultūros centras – jam pa-
vestas minėto sąvado kūrimas – gavo
17 paraiškų, kurias teikė Jurbarko,
Kaišiadorių, Klaipėdos, Kupiškio ra-
jonų, Marijampolės miesto, Molėtų,
Šakių, Šiaulių, Šilutės, Ukmergės,
Rokiškio, Varėnos rajonų ir Vilniaus
miesto savivaldybių administraci-
jos, kultūros įstaigos, bendruome-
nės.

Paraiškas svarstė šiam tikslui
sudaryta ekspertų komisija, kurios su-
dėtyje – žymūs mūsų šalies kultūros
tradicijas tyrinėjantys, saugantys ir
plėtojantys asmenys: kraštotyrininkė,
etninės kultūros tyrinėtoja Irena Se-

liukaitė, menotyrininkė dr. Teresė Jur-
kuvienė, etnologės dr. Elvyda Lazaus-
kaitė, Gražina Kadžytė, Nijolė Mar-
cinkevičienė, etnomuzikologai prof.
Daiva Vyčinienė, dr. Gaila Kirdienė, dr.
Gvidas Vilys, dr. Loreta Sungailienė,
Kultūros ministerijos Regionų kultūros
skyriaus specialistė Irena Kezienė,
Lietuvos nacionalinės UNESCO ko-
misijos sekretoriato Kultūros progra-
mų vadovė Milda Valančiauskienė ir
Lietuvos nacionalinio kultūros centro
Etninės kultūros skyriaus vedėja Vida
Šatkauskienė.

Ne visos paraiškose pristatytos
tradicijos ir reiškiniai buvo įtraukti į
Nematerialaus kultūros paveldo ver-
tybių sąvadą – atkreipę dėmesį į eks-
pertų pastabas, teikėjai jas galės siūlyti
kitais metais. Sąvado kūrimas yra il-
galaikis procesas ir teikti jo turinį ati-
tinkančias vertybes bus galima kasmet.
Tai daryti kviečiami visi, o ypač – vie-
nas ar kitas kultūros paveldo sritis –
amatus, papročius, dainavimo, muzi-
kavimo, šokio tradicijas, tautos išsi-
ugdytus gebėjimus, sukauptas žinias
apie žmogų, jo psichinę ir fizinę svei-
katą, aplinką ir panašias – išsaugoju-
sias ir puoselėjančias bendruomenes.
Įrašymą į Sąvadą liudijančius sertifi-
katus planuojama iškilmingai įteikti
kitų metų sausio pabaigoje.

Panašius registrus kuria daugelis
Europos ir pasaulio šalių, vertinančių
savo kultūrinę tapatybę, tradicijas, ap-
linką ir dėka to pasiekusių visuomenės
gerovės ar ekonominio proveržio. Tarp
jų – Japonija, Kinija, Šveicarija, Bel-
gija, Prancūzija, Italija, Kroatija, ne-
tolimos kaimynės – Čekija, Estija, Lat-
vija, Lenkija, Norvegija, Slovakija,
Vengrija ir t. t.

Šis sąvadas yra valstybės įsipa-
reigojimo 2004 m. Lietuvai ratifikavus
UNESCO nematerialaus kultūros pa-
veldo apsaugos konvenciją išraiška ir
šios tarptautinės organizacijos skel-
biamų pasaulio nematerialaus kultū-
ros paveldo sąrašų analogas. UNESCO
Reprezentatyviajame sąraše jau yra
Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lie-
tuvoje, lietuvių polifoninės dainos –
sutartinės, Dainų ir šokių švenčių
tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietu-
voje.

Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro info

Lietuva 
kuria 
Nematerialaus 
kultūros 
paveldo 
vertybių 
sąvadą

Pietinių (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų kaime...                                                                   Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuotr.

Sodų rišimo tradicija. 

Lopšinių ir vaikųmigdymo tradicijos.
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Bet paklausus lietuvių jaunimo
mažai kas gali pasakyti, kieno vardu
pavadintos tos gatvės, gimnazija ir
muziejus – didžioji lietuvių poetė Sa-
lomėja Nėris prieškariu, Smetonos
diktatūros metais, buvo Kominterno
ryšininkė, vadovavo komjaunimo
kuopelei Kauno universitete ir orga-
nizavo pogrindinio laikraščio leidybą.
1940 m. dalyvavo delegacijoje, kuri
tarpininkavo Lietuvą įjungiant į
SSRS ir iš Aukščiausiosios Tarybos
tribūnos skaitė „Poemą apie Staliną”.
Ir turint galvoje jos ankstesnę veiklą,
žinoma, ji tai darė nuoširdžiai ir iš įsi-
tikinimo – būtent to negali jai atleis-
ti šiandien lietuvių valdžia. Todėl
dabartinėje Lietuvoje ‘tautos sąžine’
pripažintas Justinas Marcinkevičius,
sovietiniais laikais buvęs Komunistų
partijos narys ir rašęs apie Leniną, o
Perestroikos metu įėjęs į Sąjūdį ir pra-
keikęs nuo to laiko ‘sovietinę okupa-
ciją’. Tuo tarpu Salomėja Nėris nuo-
sekliai išimama iš lietuvių kultū-
ros”.

Žinia apie Salomėjos Nėries ryšį
su Kominternu buvo skelbta iš Lie-
tuvoje. Štai 2017 m. gruodžio 11 d. apie
tai, kad 1928 m. poetė tapo Komin-
terno ryšininke, kalbėjo Seimo narys
Audronius Ažubalis spaudos konfe-
rencijoje, kur kėlė mintį, jog iš Vil-
niaus erdvės reikia iškelti komunis-
tinių veikėjų, tarp jų ir S. Nėries, P.
Cvirkos ir kt., paminklus. 

O informacijos apie Salomėjos
Nėries verbavimą į Kominterną pa-
teikia lietuviškas tinklalapis „Ki-
birkštis”, kuris prisistato kaip ne-
priklausoma internetinė  svetainė, be-
sivadovaujanti marksizmo-leniniz-
mo mokslu. Iki šiol šių eilučių auto-
rė net nežinojo, kad esama ir tokio
viešo leidinio, kuriame puikuojasi
Markso, Lenino, Kapsuko portretai ir
pjautuvo bei kūjo simboliai. skelbia
ištrauką iš knygos „Didvyriškumo es-
tafetė”, išleistos Vilniuje 1981, p.
527–549. Tai ištrauka iš komu nistų
veikėjo, rašytojo Aleksandro Gudai-
čio-Guzevičiaus, SSRS okupavus Lie-
tuvą 1940 m. (jis pasirašė įsaką dėl
1941 m. trėmimų) ir 1945 m. buvusio
LSSR valstybės saugumo liaudies ko-
misaru, prisiminimų. Jis kalba apie
S. Nėries ir kitų rašytojų verbavimą
į Kominterną būtent 1931 m., kuomet
rusų šaltiniai nurodo S. Nėrį tapus
Kominterno ryšininke: 

„... Kominternas. Maskva. Gorkis.
Kominterno Lietuvių sekcijoje aš
ėjau Lietuvos KP Užsienio biuro tech-
ninio sekretoriaus pareigas ir kartu
buvau Lietuvos komjaunimo atstovu
KJI–e. …Pustrečių metų dirbęs Už-
sienio biure techniniu sekretorium,
aš žinojau, kad pažangūs lietuvių ra-
šytojai, kurie visiškai aiškiai pa-
reiškė savo simpatijas Tarybų Są-
jungai, ieškojo kontakto su pogrin-
dine Lietuvos Komunistų partija. Tai
buvo visa poetų ir prozaikų plejada:
Salomėja Nėris, Petras Cvirka, An-
tanas Venclova ir kt.

Prieš grįždamas į Kauną 1931
metų rudenį, tarpininkaujant poe-
tui Žalioniui, aš užmezgiau ryšius su
Brunu Jasenskiu ir gavau keletą ad-
resų Berlyne, kur aš turėjau susi-
siekti su Johanu Becheriu, Viliu Brė-

deliu arba su kuo nors iš Vokietijos
proletarinių rašytojų sąjungos vado-
vų tam, kad jie savo ruožtu ieškotų
visų įmanomų ryšių su Lietuvos kai-
rėjančiais pažangiaisiais rašytojais –
S. Nėrimi, P. Cvirka, A. Venclova ir kt.

...Atvykęs į Kauną, aš, be tiesio-
ginio darbo – organizuoti Lietuvos
komjaunimo laikinąjį CK, susisie-
kiau su Antanu Venclova ir susita-
riau susitikti su kitais jo draugais.
Antano bute susirinko penki šeši
žmonės, iš kurių geriausiai įsimi-
niau Salomėją Nėrį. Bet į mano at-
kaklius perspėjimus apie galimas
kratas ir areštus, pamokymus apie at-
sargumą ir organizacinių ryšių su-
btilumą trokštantys žygdarbių jau-
nuoliai atsakydavo nepaprastai nai-
viomis kalbomis! O užsisvajojusi Sa-
lomėja, sužaibavusi savo ryškiomis,
stebuklingomis akimis, sušuko: ‚O
juk reikės ir į barikadas stoti!‘”

Apie lemtingąjį S. Nėries gyve-
nimo etapą – 1931-uosius metus –
rašo ir V. Alekna knygoje „S. Nėries
gyvenimo ir kūrybos metraštis”, Vil-
nius, 1997, p. 10-11; autorius sako,
kad komunistinio pogrindžio veikė-
ja Trakimaitė 1931 m. liepos antroje
pusėje organizavo poetės Salomėjos
Nėries susitikimą su CK sekreto-
rium K. Sprindžiu. Rusų šaltiniai
skelbia, kad S. Nėris būtent tuomet
tapo Kominterno ryšininke slapy-
vardžiu Virvyčia.

Ar žinios apie S. Nėries ryšį su
Kominternu gali būti „antis”

Apibendrindama turiu pakartoti,
kad negalėjau nei įrodyti, jog Salo-
mėja Nėris buvo Kominterno ryši-
ninkė, nes pirminis šaltinis nepriei-
namas, nei paneigti, nes apie tai kal-
ba netiesioginiai šaltiniai. Bet štai ne-
rasti ir įrodymai, kad kun. Juozui
Gustui, 1945-06-25 išklausiusiam mirš-
tančios poetės išpažintį, Nėris per-
davusi sąsiuvinį, kuriame neva pri-
pažinusi savo klaidas. O juk beveik
visi autoriai, rašę apie poetę Salomėją
Nėrį, tuo „juoduoju sąsiuviniu” tiki
ir tvirtina, kad dienoraštyje ji jau yra
„atsivertusi”. Nes nori tikėti.

Ar mano šiame tekste paskelb-
tuose rusų šaltiniuose galima būtų
įžvelgti rusų saugumo klastą? Žino-
ma, galima jau vien dėl to, kad pir-
minis šaltinis mums neprieinamas, o
rusų šaltiniai Kominterno informa-
ciją apie ryšininkę Virvyčią naudoja
laisvai. Tų antrinių šaltinių internete
nėra tiek daug, kad jie negalėtų būti
padauginti sąmoningai, turint tikslą
sukompromituoti daugelio lietuvių
taip mylimą poetę S. Nėrį ir siekti
mus tarpusavyje kiršinti ir skaldyti.
Tik reikia atkreipti dėmesį, kad ru-
sams ryšys su komunizmu nėra peik-
tinas dalykas, atvirkščiai – tai kaip ir
kokybės ženklas; jie ir Salomėją myli
todėl, kad ji sava, sovietinė. Nors, kita
vertus, žinia apie Salomėjos Nėries
ryšius su tarptautine komunistų or-
ganizacija (jeigu kada nors tai būtų
arba patvirtinta, arba paneigta) būtų
tik menka smulkmena, lyginant su
tuo, kad 1940 m. kartu su kitais Lie-
tuvos komunistais ji išdavė savo tė-
vynę, pasirašydama sutartį su Krem-
liumi dėl nepriklausomos Lietuvos
valstybės įjungimo į SSRS. 

Žinios apie S. Nėrį

www.draugas.org

Marija Eiva Hauser, gyvenanti Lexington, MA, kartu su metinės
,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Džiaugiamės
turėdami tokių ištikimų skaitytojų ir rėmėjų. Ačiū iš širdies!

Vida Kuprytė, gyvenanti Riverside, IL, atnaujindama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietu-
višką žodį išeivijoje.

Giedrė Končienė, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Peter Buchas, gyvenantis Oak Lawn, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame, kad ne tik skaitote, bet
ir remiate laikraštį.
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Ir kad Putiną vėl išrinks prezi-
dentu kitų metų kovą – neabejoju. Jei-
gu jis panorės, bus prezidentu 6 metus,
o gal net ir ilgiau. Nors Rusijoje jau pa-
sigirsta nuomonių, kad gal užteks, gal
reikia kito žmogaus. Vardan ekono-
mikos pagerėjimo būtinos struktūrinės
reformos, tačiau tai griautų tą klep-
tokratinę sistemą, kurią sukūrė Puti-
nas su savo šaika.

Lietuva, mano galva, formuodama
savo santykius su Rusija, turi labiau
pasitikėti savimi ir savo sąjunginin-
kais. Reikia pripažinti – Ukrainos
konfliktas sukrėtė Lietuvą ir privertė
atlikti tuos namų darbus, kurie nebu-
vo atlikti įstojus į NATO ir ES. Man pa-
čiam buvo gėda dėl neišpildytų pažadų.
Stodami į NATO mes žadėjome, kad ne-
dirginsime Rusijos, nes tai buvo poli-
tiškai jautru; žadėjome investuoti į
savo gynybą, skirdami du procentus
BVP; ir žadėjome grąžinti turtą žydų
bendruomenei. Vieno pažado neįvyk-
dėm – neskyrėm lėšų krašto gynybai.
Ukrainos konfliktas paskatino grįžti
prie šio klausimo sprendimo, kaip ir

prie karinės prievolės grąžinimo. O
NATO mums padeda. Tai, kad Vokie-
tija turi dabar apie tūkstantį karių Lie-
tuvoj, prieš penkerius metus sunku
būtų buvę tuo patikėti. Tai rodo atsa-
kingą NATO požiūrį į atgrasos politi-
kos vykdymą ir mūsų saugumą. 

Esu įsitikinęs, kad Putinas nerizi-
kuotų pereiti tos linijos, bandant es-
kaluoti situaciją vienoje iš NATO ir ES
valstybių, nes tai jam atsilieptų labai
skaudžiai. Mums, manau, suvokiant vi-
sas rizikas, svarbu nebūti paranojiš-
kiems ir daryti, ką galime daryti. Mes
negalime pakeisti Rusijos, bet kaimy-
nams nors minimalus bendravimas
ir dialogas yra reikalingas. Jeigu nėra
intereso palaikyti ryšius su Maskva
prezidento ar premjero lygmenyje, ga-
lima pasirinkti žemesnį lygmenį – už-
sienio reikalų ministro ar jo pava-
duotojo, bet dialogas, bandymas su-
prasti kaimyninės šalies ketinimus
yra svarbus ir reikalingas. Tokie būtų
mano santykių su Rusija vertinimai,
tuo pačiu suvokiant, kad didelių per-
mainų artimiausiu metu nebus. 

Parengė Ramunė Lapas

Rusijos ir Vakarų problema

A † A
SESUO REGINA SITKUS, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2018

m. sausio 6 d., sulaukusi 92 metų
amžiaus. 

Vienuolyne įžaduose gyveno 73
metus. 

Seselė Regina dėstė ir direkto-
riavo pradinėse mokyklose Illi-
nois, Pennsylvania ir Massachu-
setts valstijose. Ji taip pat trumpai
mokytojavo Villa Joseph Marie
gimnazijoje Holland, PA. 

Nuliūdę liko daug dukterėčių ir sūnėnų bei jų vaikų Penn-
sylvanijoje ir New Jersey. 

A. a. Regina buvo a. a. Anthony ir a. a. Anna duktė, dvynukė
su a. a. broliu Vito (žmona Josephine), a. a. Randolph Anthony
(žmona Kathryn), a. a. Joseph (žmona Mary) ir a. a. Almos (vyras
Paul) Zulick sesuo bei a. a. Stephen Sitkus teta.   

Velionė bus pašarvota sausio 11 d., ketvirtadienį, nuo 10:15 val.
r. iki 11:15 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Drive, Le-
mont, IL, kur 11:15 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už seselės sie-
lą. 

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Vietoje gėlių prašoma aukoti SSC Retirement Fund. 

Laidotuvių direktorius – Pailos Gaidas FH, tel. 773-776-1324
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Skaitykite „Draugą” oro uoste, autobuse,
vasarnamyje, gamtoje – visur, kur tik norite, 

naudodamiesi  iPad!
www.draugas.org

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) sausio 14 d.10 val. r. švęsime 2-ąjį eili-
nį metų sekmadienį ir prisiminsime 1991 m.
sausio 13-tosios aukas. Eucharistijos šventi-
mą atnašaus kunigas Gediminas Keršys.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

�  Sausio 21 d., sekmadienį, 11:30 val. r.
Tėviškės parapijoje vyks atminimo pamaldos,
skirtos Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos at-
vadavimo 95-ajai sukakčiai. Pagerbsime žu-

vusiuosius 1991 m. sausio 13 d. ir 1923 m.
sausio 10–15 d. Po pamaldų ir minėjimo –
suneštinės vaišės. Adresas: 5129 Wolf Rd.,
Western Springs, IL, 60558. 

� Mažosios Lietuvos fondas ir draugija ma-
loniai kviečia visus į tradicinį Užgavėnių šiu-
pinį, kuris vyks vasario 10 d., šeštadienį, 6
val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin-
taro” salėje (6500 S. Pulaski Rd.). Vietas už-
sisakyti galite tel. 630-969-1316 (Ramūnas
Buntinas). 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) kelias dienas archyvinę medžiagą rinko Aria-
na Žliobaitė. Ji studijuoja politinius mokslus The University of Notre Dame ir šiuo metu
rašo baigiamąsias tezes apie Šiaurės Amerikos lietuvių paramą Lietuvai ir tos paramos
įtaką Lietuvos politikai po 1990 metų Nepriklausomybės atkūrimo. Ariana darbavosi Ame-
rikos Lietuvių Tarybos (ALT’o) ir dr. Tomo Remeikio politinių mokslų bibliotekos archyvuose,
kur, kaip ji sako, ,,rado neįtikėtinai daug informacijos apie Čikagos lietuvių politinę veik-
lą sovietmečiu. Perskaičiusi įvairius dokumentus, susirašinėjimus tarp JAV Lietuvių Ben-
druomenės vadovų ir JAV valdžios, geriau suprantu, kokiais būdais ta politinė įtaka vei-
kė.” Atsisveikindama mūsų viešnia sakė, kad ji norėtų dar sugrįžt į LTSC ir išsamiau pa-
nagrinėti su savo studijomis susijusią archyvinę medžiagą. Lauksime!

LTSC informacija ir nuotr.

Jauną politologę sudomino archyvas


