
PERIODICALS

N
EW

SP
A
PE
R�
-�D

O
 N

O
T

 D
E

L
A

Y
-�D

at
e�
M
ai
le
d�

10
-2

7-
20

17

LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

DRAUGAS

ŠIAME NUMERYJE:

Reformacijai – 500 metų – 2 psl. 

Renginys, skirtas 
prof. Marijai Gimbutienei – 10 psl.

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 110 dienų!

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, SPALIO-OCTOBER 28, 2017 • Vol. CVlII NR. 125 Kaina 2 dol.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Pirmadienį, prieš išskrisdamas į Lietuvą, „Draugo” redakcijoje
apsilankė Čikagoje viešėjęs Lietuvos Respublikos preziden-
tas Valdas Adamkus. Jis, lydimas generalinio konsulo Čika-
goje žmonos Eglės Bačionytės ir generalinio konsulato Či-
kagoje trečiojo sekretoriaus Sauliaus Pumpučio, žvaliai užlipo
į antrąjį aukštą, kur yra redakcijos darbuotojų kabinetai. Pre-
zidentas prisipažino, kad jam paskutinį kartą „Draugo” re-
dakcijoje teko lankytis jau senokai – gal prieš 30 metų. 

„Čia kai kas pasikeitę, tačiau kabinetai liko tie patys.
Štai šiame dirbo Kazys Bradūnas”, – prisiminė V. Adam-
kus. Prie istorinio medinio stalo, redakcijoje tarnaujan-
čio jau šešias dešimtis metų ir mačiusio ne vieną legen-
dinę redakcijoje dirbusią ar svečiuose apsilankiusią as-
menybę, susėdome pasikalbėti ir išgerti arbatos. Pokal-
biai sukosi apie daugelį dalykų – buvo sugrįžta į Prezi-
dento praeitį, susijusią su Čikaga, pasikalbėta ir apie da-
bartį, ir apie Lietuvos ateitį, kokią ją norėtųsi matyti. 

– 11 psl.

arbata su Prezidentu V. Adamkumi

„Draugo” redakcijoje –

Nuo Los Angeles per Omahą iki Washingtono

arba 
viščiukai 
skaičiuojami 
rudenį

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Lietuvių liaudies išmintis byloja, kad
viščiukus skaičiuoja rudenį. Ši patarlė
puikiai tinka ir Amerikos lietuvių vi-
suomeninei veiklai, ka dangi būtent
rudens metu už Atlanto prasideda
„tikrasis” lietuviškas gy venimas. Jau
31-ąjį kartą didžiulė dalis ne vien tik
Vakarų pakrantėje gyvenančių mūsų
tautiečių pirmąjį spalio mėn. savait-
galį susitinkame vis dar saulutės
maloniai šildomame Los Angeles. Ir
šiemet tai nebuvo išimtis, nors po ju-
biliejinių 30-ųjų Lietuvių dienų „An-
gelų mieste” praėjusiais metais daug
kas nuogąstavo, kad kitą kartą lie-
tuviai Šv. Kazimiero parapijoje, netoli
Holy woodo įžymybių bei garsiųjų
Californijos paplūdimių, gal rinksis
vangokai. Juo labiau kad ir visų taip
mėgstamo Andriaus Mamontovo
antrus metus į šią šventę organiza-
toriai nebeišgalės pasikviesti. Ta-
čiau ir vėl pesimistai suklydo – tūks-
tančiai lietuvaičių sugužėjo į Los An-
geles ir šiais metais, o žvaigždžių ne-
trūko tiek iš Lietuvos, tiek ir iš Šiau-
rės Amerikos.          

– 5 psl.

Omahoje vykusio-
je LB Tarybos sesi-
joje dalyvavo gau-
sus būrys svečių iš
Lietuvos bei visas
LR diplomatinis kor-
pusas Jungtinėse
Valstijose. 

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500
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Čikagoje bus paminėta prof. Marija Gimbutienė

Dr. Audrius Plioplys
prof. Marijos Gim-
butienės asme-

nybės paminėjimui bei
mokslinio palikimo ar-
cheologijoje įvertini-
mui rengia paskaitą,
vyksiančią The Orien-
tal Institute prie The
University of Chicago.

Marija Gimbutie-
nė (1921–1994) – iški-
liausia, pasaulinį pri-
pažinimą pelniusi lie-
tuvė mokslininkė, su-
kūrusi savitą mokslo sritį bei tyrusi senosios Europos
civilizaciją. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
pasaulio šalyse M. Gimbutienės paskaitas lankė gar-

sūs Amerikos žurnalis-
tai, aktoriai bei politikai.
Savo darbais moksli-
ninkė kvietė permąs-
tyti žmonijos istorinę
raidą, nauju žvilgsniu
pažvelgti į pasaulio
praeities ir ateities ga-
limybes. Ji ragino keis-
ti civilizacijos ir istorijos
supratimą. Dėl savo ne-
standartinio požiūrio ji
laikoma viena iš įtakin-
giausių archeologių,
savo tyrimuose sujun-
gusių archeologiją,
lingvistiką, etnologiją
ir religijotyrą į bendrą

discipliną – archeomitologiją, gerokai pakeitusią
Europos priešistorės sampratą. Atvykusi į JAV dirbo
Harvard University, vėliau profesore UCLA (Univer-
sity of California Los Ange les). 1993 metais M. Gim-
butienei suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto
garbės daktaro laipsnis.

Ji taip pat buvo aktyvi Santaros-Šviesos orga-
nizacijos narė, padėjo Vytautui Kavoliui leisti „Met-
menų” žurnalą, jame skelbė mokslo straipsnius lie-
tuvių kalba.

Šios iškilios asmenybės bei jos mokslinio indėlio
į pasaulinę archeologiją paminėjimas vyks lapkričio
8 d. trečiadienį, 7 val. vakare, University of Chicago
– Oriental Institute – 1155 E 58th St. Chicago, IL 60637.
Prelegentas – lordas Colin Renfrew. Tai neeilinis
įvykis. Šia proga kalbiname šios idėjos sumanytoją
ir organizatorių dr. Audrių Plioplį, kurio noras paminėti
savo tautietės pasiekimus pagaliau bus išpildytas. 

Laukia neeilinis įvykis lietuvių išeivių gyvenime – Orien-
tal Institute, kuris yra dalis Univer sity of Chicago, surengsite
paskai tą prof. Marijos Gimbutienės asme nybės ir jos in-
dėlio į archeologiją paminėjimui. Papasakoki te plačiau apie
šį renginį.  

Oriental Institute – aukštai įvertintas ir ger-
biamas tarptautiniu mastu senovės pasaulio ar-
cheologijos centras, aktyviai vykdantis archeologi-
nius kasinėjimus ir nuolat skelbiantis tų kasinėjimų
rezultatus. Be to, kaip University of  Chicago dalis
turi labai aktyvias bakalauro ir magistro studijų
programas. Turiu pastebėti, kad institute esantis mu-
ziejus yra sukaupęs bei demonstruoja įspūdingus
eksponatus iš senovės Artimųjų Rytų kultūrų. Taip
pat indoeuropiečių kalbų kilmės tyrinėjimai pa-
sauliniu mastu yra sulaukę didžiulio susidomėjimo.
Todėl vykdydamas švietimo ir edukacines progra-
mas, institutas kartą per mėnesį organizuoja viešas
paskaitas archeologinėmis temomis, iš kurių pirmą
kartą paskaita bus skirta konkrečiam asmeniui, bū-
tent prof. Marijos Gimbutienės nuopelnams ar-
cheologijoje paminėti. 

Kaip Jūs susidomė jote Ma rijos Gimbutienės moksli-
ne veikla?

Siekis sužinoti savo kilmę, Visatos atsiradimo
klausimai, gyvybės Žemėje arba indoeuropiečių
kalbos ir kultūros susiformavimas, – visa tai man
buvo ir bus įdomu. Tos temos natūraliai mane atvedė
prie Marijos Gimbutienės mokslinio palikimo. Jos
hipotezės – kad senąją Europą sudarė taiki, matri-
fokalinė visuomenė (kitaip – ne kartu gyve nanti šei-
ma, arba matriarchatu pa grįsta visuomenė – Red).
Nuo Kau kazo stepių, stiprios invazinės jėgos veda-
mi, indoeuropiečiai plito po Europą, brėždami mūsų
protėvių kelią. Gimbutienė tai vadino Kurga no hi-
poteze, nes, jos manymu, pirmieji indoeuropiečiai
arklių pagalba sugebėjo nukakti neregėtus atstumus,
dėl ko arkliai atsirado tokiuose regionuose kaip Lie-
tuva. Lordas Colin Renfrew indoeuropiečių kilmės
klausimu turėjo kitą interpretaciją, teigdamas, jog
indoeuropiečių išta kos yra dabartinė centrinė Tur-
kija, iš kur jie palaipsniui plito Europos link. Sun-
ku pasakyti, kuri iš šių te orijų gali būti teisinga.

Ir kodėl būtent dabar nutarėte su rengti jos paminėji-
mo paskaitą?

Kaip jau minėjau, indoeuropiečių kilmės klau-
simai mane domina visą gyvenimą, todėl nenuosta-
bu, kad mano bibliotekoje atsirado dokumentinis fil-
mas „Signs out of  time” (Ženklai už laiko ribų – Red.)
– Marijos Gimbutienės interviu, įrašytas 2003 metais
studijoje „Belli Production”, režisuotas kanadiečių
režisierės Donna Read. Beje, keletą egzempliorių vis
dar galima rasti „Amazon” internetinėje svetainėje. 

Toje filmuotoje medžiagoje ji pasakoja prisimi-
nimus apie patirtus sunkumus traukiantis iš Lie-
tuvos kartu su vyru ir dviem mažametėmis dukro-
mis Antrojo pasaulinio karo metais. Po to prisime-
na gyvenimo ir karjeros kelio posūkius nuo gauto iš-
silavinimo Lietuvoje iki profesorės laipsnio UCLA,
o kartu neįtikėtinus žeminimo atvejus, priskiriamus

pilietinių moters teisių (mi-
tozinio) pobūdžio diskrimi-
nacijai Harvard University.
Tokia buvo tiesa, nors kartu
man atrodo, jog ji taip pat ne-
išvengė ir diskriminacijos
kaip Rytų Europos emigran-
tė. 

Sužinojęs apie M. Gim-
butienės pasiekimus archeo-
logijoje ir supra tęs, kokio
sunkumo kelią ji nuėjo iki to-
kių mokslo aukštumų, jau-
čiau pareigą supažindinti
aukščiausio akademinio ly-
gio bendruomenę su M. Gim-
butienės asmenybe bei moks-
liniu palikimu. Truko pu-
santrų metų nuolatinių pa-
stangų, kol pagaliau jos at-
minimui skirta paskaita bus
surengta Oriental Institute.

Paskaitą skaitys svečias iš
Anglijos, lordas Colin Renfrew,
kuris, kiek žinoma, buvo di-
džiausias M. Gimbutienės moks-
linių tezių oponentas. Kokiais

klausimais jie nesutarė?
Daugelio nuomone, lordas Colin Renfrew yra vie-

nas žymiausių archeologų pasaulyje, McDonald ar-
cheologijos instituto (McDonald Institu te for Ar-
chaeological Research), įkurto prie Cambridge Uni-
versity, direktorius Anglijoje. 

Ilgus metus jis buvo labai artimas Marijos Gim-
butienės bičiulis bei ne kartą jie kartu dalyvavo ar-
cheologiniuose kasinėjimuose. Tačiau indoeuro-
piečių geografinės kilmės klausimas tapo lemtingas
jų nuo monėms išsiskirti, ir lordas Renfrew tavo stip-
riu Marijos teorijos oponentu.   

Gal žinote,  kaip jie susipažino?
1967 m. lordas Renfrew buvo pakviestas apsi-

lankyti UCLA, kur tuo metu dirbo Marija, ir jie su-
sipažino. O jau kitais metais lordas pradėjo trejus me-
tus trukusius archeologi nius kasinėjimus Sitagroi
kaimo teritorijoje, Graikijoje. O tuo pat metu Mari-
ja vadovavo kasinėjimams Obre kaime, Bosnijoje, ku-
ris yra apie 250 mylių nuo Sitagroi. Mano žiniomis,
jie apsilankė vienas kito archeologinėse vietose bei
kartu dirbo pristatant tyrinėjimų rezultatus ir tik-
rai labai gerai pažinojo vienas kitą. 

Kiek praėjo laiko, kol M. Gimbutienės mokslinis triū-
sas buvo tinkamai įvertintas ir lordas C. Renfrew sutiko su
profesorės teiginiais?

Tiesą pasakius, man buvo labai didelė staigme-
na sužinojus, jog lordas Renfrew taip drastiškai pa-
keitė iki tol tvirtą savo nuomonę. Daugelyje biolo-
ginių ir medicininių tyrimų sričių genetika tampa
kertiniu akmeniu, panašu, jog archeologijoje taip pat.
Nes lordas aktyviai tebedalyvauja Vidurinių Rytų ir
Europos genetinio žemėlapio sudarymo tyrimuose,
kurie pagrindžia Marijos Gimbutienės genetinių ty-
rimų rezultatų teisingumą.  

Papasakokite plačiau, kaip Jums pavyko prisikviesti
lordą Colin Renfrew ir kokia bus jo skaitomo pranešimo
tema?

Paskaitos, kurią skaitys lordas, pavadinimas
„Marija Rediviva: DNA and Indo-European Ori-
gins” („Marija Rediviva: DNR ir indoeuropiečių kil-
mė”. Red.), kur rediviva reiškia iš naujo atrasti ar at-
gimti. Pradėjus mąstyti apie tokio pobūdžio paskai -
tos organizavimą, man kilo idėja pakviesti lordą C.
Renfrew, tačiau tolesni kontaktai ir atvykimo deta-
lės buvo derinamos prisijungus Oriental Institute di-
rektoriui. Tai bus istorinės reikšmės paskaita vien
todėl, kad lordas niekada iki tol nebuvo viešėjęs
Oriental Institute, o juolab skaitęs ten paskaitą. 

M. Gimbutienė yra viena ryškiausių lietuvių kilmės pa-
sau linį pripažinimą pelniusių moterų mokslininkių, tačiau
ir tokiai asmenybei teko patirti nemenkų sunkumų dirbant
Harvard University?

Prof. Marija Gimbutienė

Dr. Audrius Plioplys

Marijos Gimbutienės sukurtas žemėlapis aiškinant Kurganų hipotezę.

Lordas Colin Renfrew
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Atkelta iš 1 psl.

Netrukus, lapkričio 3 dieną 91-ąjį
gimtadienį švęsiantis V. Adamkus ste-
bina savo puikia darbine nuotaika: jis
pasakojo, kad kiekvieną darbo dieną at-
vyksta į savo kabinetą, esantį Prezi-
dentūroje ir čia dirba po keturias va-
landas. Beje, į Prezidentūrą kasdien at-
keliauja laiškų iš visos Lietuvos, ad-
resuotų būtent Prezidentui V. Adam-
kui. Juose žmonės dalinasi rūpesčiais,
džiaugsmais, prašo pagalbos. Padir-
bėjęs nuo dešimtos valandos ryto iki
antros po pietų, V. Adamkus keliauja į
namus. Tris kartus per savaitę jis dar
užsuka į baseiną ir valandą skiria
plaukimui. 

Kalba pasisuko ir apie
Kaune esančią Prezidento
Valdo Adamkaus biblioteką-
muziejų. Čia yra sukaupta
daug medžiagos ir informa-
cijos, susijusios su V. Adam-
kaus gyvenimu ir politine
veikla. Redakcijos svečias pa-
tvirtino, kad muziejuje ne-
trukus atsiras dar vienas ypa-
tingas eksponatas – iš Čika-
gos per Washingtoną į Lietu-
vą atkeliavusi raudonai nu-
dažyta plyta, ant kurios nu-
pieštas pjautuvas ir kūjis. Ne-
daug truko, kad prieš beveik
keturis dešimtmečius ši ply-
ta būtų pataikiusi V. Adam-
kui. Tąsyk už jo nugaros pa-
biro dūžtantys stiklai. Plyta iš
kiemo su visais stiklais įskri-
do į Jaunimo centro salę, kur
tą vakarą vyko iš Lietuvos at-
vykusio Vaclovo Daunoro
koncertas ir sužalojo solistės
Danos Stankaitytės (beje, tuo-
met dirbusios „Draugo”
administracijoje) ranką.
Aršūs piketuotojai to-
kiu būdu išreiškė savo
protestą prieš tai, kad
organizacijos Santara-
Šviesa nariai (V. Adam-
kus buvo vienas iš jų)
pakvietė, Jaunimo cent-
ras priėmė, o šimtai žiū-
rovų susirinko klausytis
TSSR liaudies artisto V.
Daunoro. Apie šį 1979
m. gruodžio 8 d. įvykį
daug informacijos su-
rinko ir rengiasi ją de-
taliau pateikti muziko-
logės Jūratės Katinaitės
knygoje apie V. Daunorą
nuolatinis „Draugo”

bendradarbis Raimundas Marius La-
pas. Jis kartu su žmona, dabartine
„Draugo” redaktore Ramune Lapas
vedė lietuviškas informacines radijo
laidas,  tokias kaip ,,Rytmečio ekspre-
sas”, ,,Studija R” ir kt., o V. Adamkus,
gyvendamas Čikagoje, buvo ne tik
nuolatinis jų klausytojas, bet ir dažnas
šių radijo laidų svečias. 

Prezidentui parodėme brangiausią
redakcijos eksponatą – pirmąjį „Drau-
go numerį”. Jis pasirodė 1909 metų lie-
pos 12 dieną. Pasidžiaugėme, kad iki
šiol vis dar galime leisti ilgiausiai be
pertraukos, jau net 108 metus spaus-
dinamą lietuvišką laikraštį, kuris yra
įrašytas net į „Lietuvos rekordų kny-
gą”. 

Man labai džiugu, jog Mariją Gim-
butienę teko matyti ir girdėti kelis
kartus Čikagoje. O pastarasis kartas
buvo vos keli mėnesiai prieš jos mirtį.
Viešuose pasisakymuose bei publika-
cijose ji niekada neminėjo susidariusių
sunkumų ir vienintelis kartas, kai
apie tai prakalbo, buvo tas dokumen-
tinis filmas, apie kurį minėjau anks-
čiau. Tuos faktus patvirtino ir prof. Er-
nestine Elster, viena iš pirmųjų Gim-
butienės studenčių, o vėliau – artima
kolegė, einanti profesorės pareigas
UCLA, mūsų telefoninio pokalbio
metu. 

Nuo 1950 iki 1963 Marija dirbo
Harvard University Peabody muzie juje
moksline bendradarbe, mokė studen-
tus, atliko tyrimus, o rezultatus skelb-
davo šio universiteto leidiniuose. Visą
šią veiklą ji vystė prie darbo stalo kaž-
kur giliai muziejaus rūsyje bei nieka-
da negavo autorinių honorarų už pub-
likacijas ir net knygas, kurias spaus-
dino universitetas.  

Be viso to, kad negaudavo atlygi-
nimo, ji turėjo iškentėti kitus nesusi-
pratimus. 

Tuo metu veikė kelios tyrimų bib-
liotekos, bet jai, kaip moteriai, buvo už-
drausta naudotis jos moksliniams dar-
bams reikalinga literatūra, kas labai
apsunkino tyrimų procesą iš esmės.
Kaip kolegė įsijungti į fakulteto klubo
veiklą galėjo tik tuo atveju, jeigu vy-
riškos lyties klubo narys ją pakviestų
dalyvauti ir kartu lydėtų į susirinki-
mus. Marija laisvai kalbėjo keliomis
Europos kalbomis, fakulteto vyrai pra-
šydavo jos versti straipsnius ar kitas
publikacijas, ir ji tai darė, negaudama
jokio apmokėjimo už darbą. Tai buvo
laikas, kai visuomenėje klestėjo moters
kaip individo diskriminacija.

Kaip Jūs galvojate, kas buvo sun-
kiausia to meto moteriai ir dar emigrantei
siekiant mokslininkės karjeros?

Aš galvočiau, jog Marijos Gimbu-
 tienės pasakojimai diskriminaciniais
klausimais patys kalba už save. Kiek
panašių atvejų buvo aptikta kituose to
meto universitetuose, negaliu pasa-
kyti, tačiau, mano giliu įsitikinimu,
joks vyras, net ir Rytų Europos emig-
rantas, tuo laikotarpiu tikrai nebūtų
patyręs to, ką išgyveno M. Gimbutienė.
Kad ir šiomis dienomis Amerikoje
akademinėje aplinkoje, o kartu ir ki-
tose bendruomenėse mote rys nėra
traktuojamos lygiaverčiai. Todėl ši
tema mūsų gyvenime iki šių dienų
yra labai aktuali.   

Ar tokio lygio paskaitos, sie kiant pa-
minėti konkretų žmo gų, yra įprastos Orien-
tal Institute?

Nuo pat 1931-jų, kai institutas buvo
įsteigtas, tokio lygio paskaita organi-
zuota pirmą kartą. Man labai džiugu,
kad mano idėją palaikė instituto va-
dovybė ir kad mano tautietės darbai ir
moksliniai pasiekimai bus tinkamai
įvertinti. Be to, turiu pastebėti, jog ši
paskaita sudomino ir kitas mokslo
institucijas. Trys asmenys, kurie yra
susiję su UCLA archeologinėmis prog-
ramomis, atskris iš Los Angeles į Či-
kagą vien tik paklausyti šios paskaitos,
kuri bus filmuojama, o įrašas pa-
skelbtas Oriental Institute interneti-
nėje svetainėje. Kiekvienas norintis ga-
lės tą paskaitą išklausyti iš bet kurios
pasaulio vietos. Tai bus garbingas pa-
minėjimas moters, kuri įveikė sunku-
mus ir kartu pasiekė labai daug moks-
linėje srityje. Noriu pažymėti, jog pa-
klausyti nemokamos paskaitos kvie-
čiamas kiekvienas besidomintis ar-
cheologija, vertinantis ir gerbiantis
lietuvių mokslinius pasiekimus. Pas-
kaita vyks lapkričio 8 dieną, 7 val.  va-
kare, University of  Chicago Oriental
Intitute – 1155 E 58th St. Chicago, IL
60637. 

Kalbėjosi Giedrė Vencius

Štai kaip atrodė pirmasis ,,Draugo” numeris.

Jai vienintelei XX amžiuje pavyko surasti ir aprašyti iki tol neatpažintą

civilizaciją. Gausius kasinėjimų Balkanuose duomenis ji apibendrino stam-

biais veikalais apie senosios Europos civilizaciją, davė jai vardą, išskaitė jos

kalbą. Savo ypatingos erudicijos dėka Marija Gimbutienė sugebėjo atidengti

dingusio pasaulio atmintį ir būtent tai, jog neolito gadynėje moters vaidmuo

buvo didesnis už ligi šiol joms priskirtą žmonijos istorijoje. 

Vytautas Kavolis

„Draugo” redakcijoje – arbata
su Prezidentu V. Adamkumi 

Prezidentas kartu su ,,Draugo” bendradarbiu Raimundu Ma-
riumi Lapu – seni pažįstami, todėl turėjo apie ką pasikalbėti. 

Prezidentui Valdui Adamkui ,,Draugo” redakcijoje atgijo praeities prisiminimai. Pirma iš
k.: ,,Draugas News” redaktorė Vida Kuprytė, redakcijos bendradarbis Rimas Černius, ,,Drau-
go" vyr. redaktorė Ramunė Lapas ir generalinio konsulato Čikagoje darbuotojas Saulius
Pumputis. Virginijos�Petrauskienės�nuotraukos

Iš k.: Ernestine Elster, Colin Renfrew ir Marija Gimbutienė 1986 m. per knygos apie Si-
tagroi kasinėjimų rezultatus pristatymą.        Ernestine�S.�Elster�archyvo�nuotr.




