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Šį savaitgalį, lapkričio 1–3 dienomis Pasaulio lie-
tuvių centre (PLC) vyko daug renginių, tarp ku-
rių – kasmetinis Lietuvių Fondo (LF) pokylis. Jame

dalyvavo ir nemažas būrys jaunų žmonių, Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovų, atvykusių ne
tik iš Čikagos bei jos apylinkių, bet ir Portlando, Ca-
lifornijos, New Yorko, Canados, Europos, Pietų Ame-

rikos. Kaip tik tuo metu vyko tris dienas trukęs PLJS
suvažiavimas. Pasaulio lietuvių jaunimas jau antrus me-
tus savo susitikimui ir svarbių klausimų aptarimui ren-
kasi PLC erdves.

Apie šį suvažiavimą ,,Draugui” papasakojo
PLJS vadovas Vladas Oleinikovas, kuris į renginį sa-
vaitgaliui atskrido net iš Londono. 

– 9 psl.

Jaunimas jungiasi į Pasaulio lietuvių darbus

PLJS suvažiavimo dalyviai ir svečiai.

Karaliaučiaus didybę liudija 
istoriniai šaltiniai – 8  psl.

„Rašiau knygas, kad anūkai suprastų
mano gyvenimą” – 4 psl.

Jei neturi draugų – pats tapk draugu kitam. Jei praradai viltį – suteik jos kitiems. Nick Vujicic

Baltijos filmai – po vienu skėčiu
Jau šį savaitgalį startuoja antrasis New Yorko Baltijos šalių kino festivalis. Žiūrovų lau-

kia tikrai kokybiško lietuvių, latvių ir estų dokumentinio kino dienos. Apie tai, ko tikė-

tis ir laukti šių metų Baltijos šalių kino šventėje, kviečiame skaityti 6-7 puslapiuose spaus-

dinamus  mūsų bendradarbių kino dokumentininko Arvydo Reneckio interviu su festi-

valio iniciatore ir filmų programos direktore Jūle Rozite bei Rasos Sėjonaitės pokalbį su

Lietuvos kino centro direktoriumi Rolandu Kvietkausku. 
– 6 psl.
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Iš jubiliejinės konferencijos Ženevoje sugrįžus
DALIA POŠKIENĖ

RIMA KAŠUBAITĖ-BINDER

2019 m. liepos 25–28 d. Šveicarijoje, Ženevoje, vyko
„Graduate Women International“ (GWI) 100-mečio
šventė ir 33-ioji Generalinė asamblėja. Daugiau kaip
400 delegačių iš 50 šalių Ženevos universitete dalyvavo
GWI šimtmečio renginyje. Tarp delegačių buvo ir Lie-
tuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) iš Ame-
rikos. Teisę balsuoti turėjo tik R. Kašubaitė-Binder. 

Programa buvo rengiama ilgiau nei metus.
Renginio organizatoriai dėkingi Šveicarijos
universitetų moterų asociacijai (SVA), JAV LB,

Ženevos universitetui (UNIGE), Rytų Anglijos uni-
versitetui už dosnią paramą ir visiems, parėmusiems
šį tarptautinį, pasaulinės reikšmės renginį. 

Žengiant į antrąjį šimtmetį GWI renginys pri-
statė naują etapą, kurio vienas iš strateginių tikslų
– bendradarbiavimas su Jungtinėmis Tautomis
(JT), socialinės ir ekonominės atskirties mažinimas,
tarptautinis bendradarbiavimas su nacionalinėmis
valstybinėmis institucijomis siekiant apsaugoti
moterų ir mergaičių teises visame pasaulyje. 

33-ioji Generalinė asamblėja (GA) prasidėjo
GWI prezidentės Geeta Desai įžanginiu žodžiu.
Šveicarijos NFA prezidentė Doris Boscardin svei-
kinimo kalboje organizatorių ir savanorių vardu iš-
reiškė padėką UNIGE ir sakė, kad Šveicarijos moterų
asociacija didžiuojasi savo šalyje pirmą kartą su-
rengta GWI konferencija ir Generaline asamblėja.
Liza Mazzone – Šveicarijos nacionalinės tarybos
narė, kalbėjo, kad prieš šimtmetį buvo tik 10 procentų
aukštąjį mokslą baigusių moterų. Ji apžvelgė pir-
muosius šios tarptautinės moterų organizacijos
žingsnius, nutiesusios kelius į pažangą, ir pabrėžė,
kad viso pasaulio moterys turi kovoti už žmogaus tei-
ses, užtikrinančias geresnę gyvenimo kokybę. Bri-
gitte Mantilleri, UNIGE lyčių lygybės direktorė, skai-
tė pranešimą ,,Švietimas: įrankis prieš mizoginiją”
(mizoginija – tai liguista neapykanta moterims).
Mantilleri pasidalijo istorijomis, iliustruojančiomis
lyčių nelygybę ir mizoginiją, kuri, kaip ji sakė, su-
btiliais būdais vis dar egzistuoja Europoje, nepaisant
pažangos  moterų teisių srityje. Ji pateikė pavyzdžių
apie mizoginiją. Klausantis pranešimo, buvo galima
taip pat palyginti moterų situaciją JAV.

Antrąją Generalinės asamblėjos dieną buvo
svarstomi švietimo, prekybos, vystymosi,
taikos ir lyčių lygybės klausimai, taip pat
aptartas aktualių problemų sprendimas na-
cionaliniu ir pasauliniu lygmeniu. GWI su-
rengė Keynote diskusiją pavadinimu "Ben-
dras pasaulio ekonomikos plėtros tiks-
las". Dalyvavo Simonetta Zarrilli, Jungti-
nių Tautų vyriausioji prekybos, lyčių ir
plėtros programos atstovė, Anoush der
Boghossian, Pasaulio prekybos organiza-
cijos (PPO) teisės profesorė Gabrielle Mar-
ceau, ir kiti. PPO pabrėžia svarbą tarp pre-
kybos ir moterų teisių. Svarstyta, kaip pa-
dėti pasaulio moterims pasiekti pakanka-
mą pragyvenimo lygį, teisę į  lyčių lygybę. 

Tos dienos vakarą salėje rinkomės
švęsti 100 metų draugystės ir bendradar-
biavimo tarp universitetų moterų visame
pasaulyje. Buvo išdalintos stipendijos,
vyko daugiakultūrė dainų ir šokių prog-
rama, kurioje dalyvavo Japonijos, Indijos,

Nigerijos ir Turkijos kolektyvai. 
Konferencijos dalyvės buvo pakviestos į Pasau-

lio prekybos organizacijos (PPO) renginį "Diskusi-
ja dėl prekybos ir lyčių lygybės“. Pranešėjai  buvo Ro-
berto Azevedo, PPO generalinis direktorius, PPO ta-
rybos pirmininkas, ambasadorius Sunanta Kang-
valkulkij, Tarptautinio prekybos centro vykdanty-
sis direktorius Arancha Gonzalez, Ratnakar Adhi-
kari – sustiprintos integruotos sistemos vykdanty-
sis direktorius, PPO Teisės reikalų skyriaus patarėja
Gabrielė Marceau, Anoush der Boghossian ir Gee-
ta Desai – GWI prezidentė.

Pagrindinę konferenijos dieną delegatai ir sve-
čiai turėjo garbės pasveikinti Zamaswazi (Swati) Dla-
mini Mandela, žmogaus teisių aktyvistę Nelsono
Mandelos anūkę, kaip Taikos per švietimą konfe-
rencijos pagrindinę pranešėją. Savo įžanginėje kal-
boje M. Dlamini Mandela nuoširdžiai pasidalijo
Mandelos šeimos istorija, papasakojo, kokią didelę
įtaką jos gyvenime turėjo senelis ir močiutė. 

Pranešėja pasidalijo savo žiniomis ir įgyta pa-
tirtimi, kovojant už žmogaus teises Pietų Afrikoje bei
už jos ribų, pabrėžė, kad kova už švietimo skleidimą
bei laisvės siekis svarbus visiems pasaulio žmonėms. 

Konferencijos „Taika per švietimą“ nariai pasi-
dalijo mokslinių tyrimų, politikos plėtros patirtimi
ir žiniomis, aptarė strategijas, teikiančias pirmenybę

moterų švietimui.
Taikos per švietimą konferencijoje surengtos dis-

kusijos dviejose sekcijose dalyvavo suburti eksper-
tai ir pasaulio lyderiai. GWI Generalinės asamblė-
jos darbe ir konferencijoje pranešimus skaitė ir Lie-
tuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) Va-
karų Amerikos skyriaus pirmininkė prof. Rima
Kašubaitė-Binder bei jaunimo grupei atstovavusi
LUMA Vilniaus skyriaus narė Ieva de Sousa. Prof.
Rima Kašubaitė-Binder dalyvavo ir visuose plena-
riniuose posėdžiuose su balso teise ir atstovavo Lie-
tuvos universitetų moterų asociacijai bei skaitė
pranešimą ,,Išlaisvinti moters pajėgumą: pasižada-
me ugdyti visuotinę taiką. Antanina Gustaitytė-
Šalčiuvienė”. 

Prof. Rimos Kašubaitės-Binder ir Ievos de Sousa
bei jos pranešimo mokslinės vadovės dr. Inos Dagy-
tės-Mituzienės, atstovavusių Lietuvos universitetų mo-
terų asociacijai (LUMA), pranešimai buvo puikiai įver-
tinti, sulaukė daug klausimų. Kašubaitė-Binder pra-
nešime pristatė Antaninos Gustaitytės-Šalčiuvienės
veiklą ir jos, kaip pirmos Lietuvos pirmininkės ir de-
legatės dalyvavimą Generalinėje moterų klubų (GFW)
konferencijoje. Ieva de Sousa pristatė tyrimus apie jau-
nų moterų visuomeninę veiklą ir dalyvavimą inter-
netinėje svetainėje. 

Konferencijoje dalyvavusios LUMA delegatės Jū-
ratė Caspersen, Vida Jasaitytė, Dalia Poškie-
nė susitiko su jubiliejinio renginio dalyvėmis,
aptarė bendradarbiavimo klausimus.

LUMA delegates į GWI šimtmečio šventę
lydėjo ir daugiau LUMA narių – Utenos sky-
riaus pirmininkė Danutė Mikalajūnienė, narės
Iliuminata Gaigalaitė, Irena Kaminskienė, ke-
lionės vadovė Teodora Dilkienė, vilnietės Ja-
nina Balsienė, Virginija Paliulienė, kaunietės
Vilma Urniežiūtė, Vida Jasaitytė, Jūratė Vai-
tiekūnienė, Greta Jurgelevičienė ir kitos.
LUMA dėkoja visiems, prisidėjusiems prie
asociacijos reprezentavimo tarptautinėje erd-
vėje.

Bazelyje, Šveicarijoje, buvo aplankytas
Lietuvos šviesuolio Juozo Ereto gyvenamasis
namas. Tikime, kad patirtis, žinios, parsi-
vežtos iš Ženevos, įkvėps aktyvesnei, pra-
smingesnei asociacijos veiklai,  kuriant dar-
nią ir tvarią visuomenę, organizuojant moterų
švietimą.

LUMA moterys, konferencijos dalyvės. 

Konferencijos narės (iš k.): Dalia Poškienė, Vida Jasaitytė, Jūratė Caspersen.



kiama sąmoningai. 
Bet štai atsirado vienišas kovotojas

už savo teisybę. Tai – dabar jau buvęs
akademinės etikos kontrolierius, vals-
tybės tarnautojas Vigilijus Sadauskas.
Jis paskelbė skirsiąs premiją už pub-
likaciją apie žydų tautybės asmenų
nusikaltimus. Kilo skandalas – kaip jis
drįso; buvo iškviestas į Seimą pasiaiš-

kinti, nes kontrolierius yra skiriams Seimo. Jis pa-
aiškino, kad premiją skyrė dėl Rūtos Vanagaitės kny-
gos „Mūsiškiai” apie lietuvius žydšaudžius. „Su-
laukėme kreipimųsi, kodėl nepradedamas tyrimas dėl
knygos šmeižto, ar etiška ne istorikei rašyti knygas
istorinėmis tematikomis? Kodėl yra sudaryti nusi-
kaltimus dariusių lietuvių tautybės žmonių sąrašai,
o žydų tautybės nėra sąrašų? Ar tai ne dvigubi stan-
dartai moksle?” – klausė V. Sadauskas Seime. 

Jis pasiūlė 1 000 eurų atlygį už publikaciją apie
žydų tautybės asmenis, žudžiusius ar prisidėjusius
prie trėmimų, kankinimų. Jo nuomone, nieko bloga,
jeigu mokslininkai surinks duomenis, apibendrins
ir galės vykti diskusija. Dabar lietuviai yra kaltina-
mi kaip tauta, tai kodėl negali būti apkaltinti kaip tau-
ta žydai? „Kiekvienas žmogus turi teisę į saviraiškos
laisvę, ji leidžia nekliudomai ieškoti, gauti infor-
maciją?”, – sakė kontrolierius. Nepasitikėjimo pro-
cedūrą inicijavusi liberalė A. Armonaitė teigė, kad
kontrolieriaus paskelbtas siūlymas „yra neapykan-
tos kalba”. Kontrolierius buvo atleistas iš pareigų,
nors Seime buvo pasakyta ne viena jį ginanti kalba. 

Kaip problemą spręsti 

Padrąsinta pirmosios knygos sėkmės (buvo iš-
pirkta 17 tūkst. egz. „Mūsiškių”), R. Vanagaitė parašė
ir jos tęsinį, kuris pavadintas „Kaip tai įvyko”. Jos
knygas leidusi leidykla su ja bendradarbiavimą yra
nutraukusi, o ar ryšis kas kitas knygą išleisti Lie-
tuvoje, autorė pati abejoja. Tai pokalbių su ameri-
kiečiu tyrinėtoju dr. Christoph Dieckmann, kuris tyrė
Holokausto Lietuvoje temą, knyga. 

Kiek jie gali mus kankinti? – kartą girdėjau re-
torišką moters klausimą. Išties – kiek ta nesantaika
tarp lietuvių ir žydų gali tęstis? Kur rasti tą išmin-
tingąjį karalių Saliamoną, kuris išspręstų mūsų
ginčą taip, kad nė viena tauta nesijaustų skriau-
džiama ir žeidžiama? Bet vėlgi – Saliamonas buvo žy-
das, ir jis tikriausiai stotų savųjų pusėje. Kaip bebūtų
gaila – tiesa nėra viena. Bent jau šiuo atveju kiek-
viena tauta jaučiasi esanti teisi.

netikėtai buvo atleistas, o jo ambicingas projektas
buvo patikėtas režisieriui A. Areimai. Menininkas
mano, kad laimėtų ginčą teisme, tik nenori kelti skan-
dalo. 

Spektaklį režisuojantis A. Areima socialinėje erd-
vėje pareiškė jaučiantis spaudimą ne tik teatre, bet
ir visuomenėje. „Į mus lekia be galo daug skaudžių,
aštrių kulkų, nors tik norime paprasto dalyko – pa-
statyti spektaklį, kuris primintų, koks žmogus gali
būti žiaurus kitam žmogui, kitos tautos ar kitaip mąs-
tančiam žmogui. Priminti, kad mes vis dar žai-
džiam ant žudynių vietų ir vis dar esame apsupti bai-
mės tai pripažinti. Tiesiog pripažinti, kad tai pada-
rėm. Ir atsiprašyti, kad galėtumėme būti sąžiningi,
moralūs sau, o ne toliau kartoti seną sovietinę ar fa-
šistinę dainelę, kad kažkas buvo ‘patys kalti, ir taip
jiems ir reikia’”. O frazę „patys kalti, ir taip jiems ir
reikia” režisierius priskyrė meno tarybos narei K.
Masiulytei-Paliulienei. Ši pavadino tai šmeižtu. „Pa-
skutiniame susitikime pasakiau, kad suprantu, jog
norite pasigilinti į praeitį, kodėl lietuviai galėjo
prisidėti prie tų baisių žydų tautos žudynių, suprantu,
kad toks noras normalus, bet ne su šita medžiaga. R.
Vanagaitės reputacija Lietuvoje, kai ji Vanagą Ra-
manauską taip apšmeižė, prasta. Pasiūliau remtis, pa-
vyzdžiui, vokiečių literatūra, kuri jau praėjo šį kelią.
Ruošiama kažkokia bomba, kyla įtarimų, kad šis
skandalas kažkam bus naudingas, tik nežinia kam”,
– svarstė K. Masiulytė-Paliulis. 

Atoveiksmis

Natūralu, kad nuolat žydšaudžių vėzdu bom-
barduojamoje visuomenėje ėmė rastis bandymų
priešintis. Pirmiausia, žinoma, išprovokuojami ra-
dikalai. Kai antinacinio ir antisovietinio pasiprie-
šinimo dalyvis J. Noreika-Generolas Vėtra buvo ap-
šauktas prisidėjęs prie holokausto ir Vilniuje mero
įsakymu buvo nuimta jam skirta atminimo lenta prie
Vrublevskių bibliotekos, radikali grupė žmonių sa-
vavališkai lentą atstatė, ir dabar niekas nedrįsta jos
nuimti. Gali būti, kad radikalus išprovokuoti sie-

Po to, kai 2016 m. teatrologė ir knygų
rašytoja Rūta Vanagaitė kartu su tuo-
metiniu gyvenimo partneriu, S. Wie-
sentalio centro vadovu Efraimu Zurof-
fu, ieškančiu žydų žudynėse dalyvavu-
sių žmonių, išleido knygą „Mūsiškiai”,
kurioje lietuviai kaltinami dalyvavę ho-
lokauste, daug vandens nutekėjo. Pirmiau-
sia kilo skandalas, kai autorė knygos pristatyme ir vė-
lesniuose komentaruose aiškino, kad rašydama kny-
gą „Mūsiškiai” pervertė partizanų vado A. Rama-
nausko-Vanago bylą ir rado skandalingų faktų, neva
didvyriu laikomas šis pasipriešinimo rusų okupacijai
dalyvis kolaboravo su KGB ir išdavė bendražygius, taip
pat gal prisidėjo prie holokausto. Žiauriai nukankintas
A. Ramanauskas-Vanagas KGB kalėjime neva pats iš-
tiesintu lango kabliuku susižalojo genitalijas (o iš tik-
rųjų lytiniai organai buvo sutraiškyti) ir išsidūrė akį.
Kadangi KGB archyvai dabar yra atviri ir tenykščius
dokumentus gali skaityti visi, autorė netruko susilaukti
istorikų atkirčio, dėl ko dabar skundžiasi esanti per-
sekiojama. Kaip ir kitas rašytojas – Marius Ivaškevi-
čius, kuris savo knygoje „Žali” šiuolaikiškai „išpre-
paravo” partizanus ir tuo susilaukė įžeistos visuo-
menės dalies nepasitenkinimo. Prieš keletą dienų in-
terviu jis pareiškė esantis persekiojamas, o jį esą spar-
dė net kolegos rašytojai. Labai įdomus mąstymas –
jiems (rašytojams) tyčiotis ir visaip išsidirbinėti su ki-
tos visuomenės dalies garbinamaisiais galima, o jei-
gu kas dėl to įsižeidžia ir ima juos (rašytojus) kaltin-
ti buvus neteisius, ima šaukti esantys mušami. Tad kyla
klausimas – kam priklauso žodžio laisvė? Tik rašyto-
jams? O kritikams ne? Beje, už knygą „Mūsiškiai” Rūta
Vanagaitė gavo Europos žydų kongreso apdovano-
jimą, o šiuo metu pagal šią knygą Panevėžio J. Mil-
tinio teatre statoma pjesė.

„Mūsiškių” tęsinys Panevėžyje

Panevėžio laikraštis „Sekundė” praneša, kad pa-
gal R. Vanagaitės, kuri šiuo metu gyvena Izraelyje
ir sakosi tik ten esanti saugi, knygą spektaklį sta-
tantis Panevėžio teatras vėl yra drebinamas skandalo
(prieš gal metus ten buvo kilęs priekabiavimo skan-
dalas). Pagal „Mūsiškius” spektaklis statomas kaip
folklorinis siaubo miuziklas, bet tam pasipriešino te-
atro meno tarybos narė – Panevėžio garbės pilietė Ka-
rolina Masiulytė-Paliulienė, į Lietuvą gyventi (ir per-
imti garsųjį savo senelio Masiulio knygyną) grįžu-
si iš Prancūzijos aktorė. Pasak jos, tik perskaičiusi
spektaklio tekstus ji supratusi, kad ši pjesė – pro-
vokacija, kuri sukels didžiulį ažiotažą ir už Lietuvos
ribų. Ir nepritarė, kad ji būtų statoma J. Miltinio dra-
mos teatro scenoje. „Tai visiškas absurdas ir pasi-
tyčiojimas, noras skaldyti visuomenę ir įžeisti žydų
bendruomenę. Tiesiog šlykštu, kai Devintasis fortas,
kur buvo nužudyta tūkstančiai žydų, virsta pramo-
gų centru. Man baisu ir nežinau, kaip stabdyti visą
šį procesą”, – sakė kultūrininkė, įsitikinusi, kad ši
premjera užtrauks didžiulę gėdą teatrui. 

Teatrui dėl priekabiavimo atstatydinus ankstesnį
direktorių, jam vadovauja laikinas vadovas, kuris
turi mažai valdžios, o meno vadovas esą susidoroja
su jam neįtikusiais, kurie be jokio įspėjimo pakei-
čiami kitais. Kultūros ministerijai, sakoma, ši skan-
dalinga pjesė pasirodė nesvarbi, nes į spektaklio
„Mūsiškiai” aptarimą neatvyko nė vienas jos at-
stovas. „Teatras pasidarė kaip šiukšlių dėžė. Visai
nenorėjau eiti į Meno tarybą. Ten patekau į baisią
atmosferą. Dabar, jeigu bus pastatyta ši pjesė, viso-
je Europoje nuskambėsime itin prastame konteks-
te. Nesuprantu, kokia yra Meno tarybos nauda, jei-
gu jų narių nuomonė niekam nerūpi. Kai garsiai pa-
sakiau, kad R. Vanagaitė savo knygoje ‘Mūsiškiai’ iš-
kraipė istoriją, A. Jevsejevas (meno vadovas – red.)
šaukė, kad tai, ką parašė R. Vanagaitė, yra visiška
tiesa. Baisu, neturiu net žodžių apibūdinti šiai si-
tuacijai”, – „Sekundės” laikraščiui kalbėjo K. Ma-
siulytė-Paliulienė.

Bet konfliktas vyksta ir kitu planu. Paryžiuje gy-
venantis JAV menininkas Aaron Kahn Panevėžio J.
Miltinio teatro vadovus apkaltino pasisavinus jo idė-
ją statyti spektaklį pagal minėtąją R. Vanagaitės kny-
gą, o jį patį atleido iš darbo nieko nepaaiškinę. Kaip
žiniasklaidai tvirtino A. Kahn, jis buvo tas žmogus,
kuris teatro vadovams pasiūlė pastatyti pjesę Lie-
tuvos scenai pagal knygą „Mūsiškiai” ir pats krei-
pėsi į R. Vanagaitę dėl idėjos įgyvendinimo, tačiau
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Čia reikia 
Saliamono
AUDRONė V. ŠKIUDAITė

Šį savaitgalį, lapkričio 3 dieną savo 93-iąjį gim-
tadienį paminėjęs kadenciją baigęs prezi-
dentas Valdas Adamkus, panašu, yra kaip nie-

kad laimingas. Jis žurnalistams sakė,  jog šiuo metu
turi tikrai ne vieną priežastį džiaugtis. Tą lėmė ir gra-
žiai prabėgę metai, ir gyvenimo bendrakeleiviai, o
ypač nuotaiką jam skaidrina pagerėjusi žmonos Al-
mos Adamkienės sveikata. 

Valdas Adamkus šį gimtadienį norėjęs būti na-
muose, nieko įmantraus neplanavęs. Tiesa, visa tai
dėl to, jog namuose – žmogus, su kuriuo šią šven-
tę minėti, turbūt, smagiausia. Po ilgos pertraukos

iš ligoninės bent šventiniam savaitgaliui buvo iš-
leista Alma Adamkienė.

„Ji tikrai sustiprėjo, tai turbūt mano gražiau-
sia gimimo dienos dovana”, – neslėpė jis. Pa-
klaustas, kaipgi tokį gyvenimą nugyventi, kad bū-
tum laimingas, buvęs prezidentas pasidalijo savo
patarimais. „Reikia turėti šviesų žvilgsnį į ateitį, ne-
paskęsti aplinkoje. Matai nelabai šviesių dalykų,
girdi, bet nepasimeti nevilty. Reikia su tikėjimu
žengti į priekį, džiaugtis tuo, ką esi gyvenime pa-
daręs”, – sakė jis.

Parengta pagal 15min.lt

Valdas Adamkus atšventė savo gimtadienį

Žygimanto�Gedvilos�nuotr.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Spalio 19 dieną Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejuje buvo surengtas susitiki-
mas su dviejų knygų – „Samogitia Mea
Patria” ir „Building Capitalism One Al-
ternator at a Time” –  autoriumi Leo L.
Algminu. Į susitikimą su skaitytojais au-
torius atvyko kartu su šeimos nariais –
žmona, dviem dukromis, žentais, broliu.
Svečią pasveikino ir susirinkusiems pri-
statė muziejaus direktorė Rita Janz. 

Apie Leo L. Algmino knygas
trumpai papasakojo abi auto-
riaus dukros – Audra Ebling ir

Kristina McGann. A.  Ebling, prista-
tydama „Samogitia Mea Patria”  sakė,
kad skaitydama šią knygą, ji daug su-

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus naujienos

viai, vadinamieji „berniukai”, kurie
norėjo investuoti savo staiga iš kažkur
atsiradusius didelius pinigus. 

Į klausimą, kokie jo ateities planai,
autorius sakė norįs pabaigti versti į lie-
tuvių kalbą „Building Capitalism One
Alternator at a Time” ir apsispręsti, ar
ji bus išleista ir pristatyta Lietuvoje.

„Aš savo knygų neplatinsiu”, –
tvirtino Leo L. Algminas. Biografinę

knygą „Samogitia Mea Patria” išleis-
tą 600 egzempliorių tiražu, jis išdova-
nojo Lietuvos miestų ir regionų bib-
liotekoms bei Vakarų Lietuvos gim-
nazijoms.

,,Lietuvoje sutikau daug daugiau
gerų žmonių nei blogų. Tai, ką aš dir-
bau,  buvo mano meilės darbas Lietu-
vai. Aš mielai būčiau jį dirbęs vel-
tui”, – prisipažino Leo L. Algminas. 

Leo. L. Algminas: „Rašiau knygas, kad anūkai suprastų mano gyvenimą”

Muziejaus svečią ir knygų autorių Leo L. Algminą pristato muziejaus direktorė Rita Janz
(d.). Prie stalo sėdi Audra Ebling (k.) ir Kristina McGann.

žinojo apie savo tėčio vaikystę ir tą
laikmetį, kuriame jis augo. Tai buvo
tarsi visai kitas pasaulis, sunkiai su-
prantamas JAV gimusiam žmogui.
Beje, ši knyga yra išleista ir lietuvių
kalba, ją vertė pats autorius. 

Apie tai, kaip būdamas patyręs
inžinierius, norėjo padėti Lietuvai
vystyti verslą ir kaip jam tai sekėsi,
Leo L. Algminas papasakojo savo kny-
goje  „Building Capitalism One Alter-
nator at a Time”. Ją pristatė antroji au-
toriaus dukra Kristina McGann. 

Tai pasakojimas apie tai, kaip Va-
karų kultūros auklėtiems žmonėms
pasirodė buvusios sovietinės šalies
įstatymai ir posovietinėje Lietuvoje vis
dar tebegaliojančios nerašytos tai-
syklės, kokias kliūtis teko nugalėti
autoriui, norėjusiam Lietuvoje pasi-

keisti pasą, nusipirkti automobilį ir
vystyti verslą.

Atėjusieji į muziejuje surengtą su-
sitikimą, galėjo pamatyti pavyzdžius
automobilių detalių, kurias ėmėsi ga-
minti Leo L. Algmino ir jo kolegos
amerikiečio įmonė. Jis tvirtino, kad tik
kruopštūs, atsakingi ir auksarankiai
lietuviai galėjo suprojektuoti ir paga-
minti tokias sudėtingas detales. Kai ku-
rie specialistai, su kuriais teko dirbti
Leo L. Algminui, liko jo draugai iki šiol.

Į klausimą, kodėl nusprendė para-
šyti ir išleisti knygas, Leo L. Algminas
sakė: „Mano vaikystė taip smarkiai
skyrėsi nuo mano anūkų vaikystės.
Abu berniukai dabar yra universiteto
studentai. Jie anksčiau klausinėdavo
manęs, prašydami papasakoti apie savo
vaikystę. Buvo neįmanoma paaiškinti,
kaip aš augau. Jie negalėjo suprasti,

kad mums su broliu įdomiausia buvo
surasti besimėtančių sprogmenų ir
juos susprogdinti. Taip buvo. Aš jiems
pasakiau, kad aš geriau parašysiu.
Anūkė dar per jauna skaityti šias kny-
gas, tačiau netrukus ateis tas laikas,
kai jai taip pat bus įdomu”, – sakė au-
torius.   

Paklaustas apie antrąją knygą, pa-
sakojančią apie sudėtingą verslo pa-
saulį posovietinėje Lietuvoje, autorius
pripažino, kad turėjo praeiti keliolika
metų, kol apsisprendė joje papasakoti
savo patirtį. Tačiau liko ir neaprašytų
patirčių, apie kurias Leo L. Algminas
linkęs ir iki šiol tylėti. Pakanka prisi-
minti, kad tuo metu Panevėžyje vis dar
tebekerojo ypatingais žiaurumais pa-
garsėjusi „tulpinių” grupuotė, o į vers-
lą brovėsi naujieji išsilavinę, lietu-

Šeimos nuotrauka muziejuje: (stovi iš k.) K. McGann, Dalia Algminas, Leo L. Algminas, A.
Ebling, Brian Ebling. Priklaupęs Joe McGann su dukra Dalia McGann.

Autografai skaitytojams.  Virginijos�Petrauskienės�nuotr.�
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Nuo šių metų vasaros pradžios Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje vyksta dideli atnaujinimo darbai. Per
nepilną pusmetį nuveikta išties nemažai. Pirmajame
aukšte buvo pakeistos viso koridoriaus lubos ir po jo-
mis esantis vamzdynas,  įrengti nauji modernūs
šviestuvai, perdažytos sienos, vestibiulio parodinė erd-
vė. Taip pat buvo perdažyti darbuotojų kabinetai, juo-
se pastatyta naujų biuro lentynų, ant langų sumon-
tuotos naujos žaliuzės. 

Pirmame aukšte esantys vyrų ir moterų tuale-
tai buvo iš esmės atnaujinti, sukurtas moder-
nus jų interjeras: grindys ir lubos išklijuoti

naujomis keramikos ir stiklo plytelėmis, pakeista san-
technikos įranga, spintelės ir vidaus dekoro ele-
mentai. 

Buvo nudažyti laiptai į antrą ir trečią aukštus.
Antrajame aukšte esančioje Gintaro salėje,  kur pa-
prastai vyks ta naujų knygų pristatymai, koncertai,
paskaitos ir kitokie renginiai, ant lubų sumontuotas
modernus projektorius, įrengtas ekranas. Trečiaja-
me aukšte, kur eksponuojamos teminės parodos, buvo
pakabintos naujos užuolaidos. Naujausias muziejaus
pirkinys – prie paradinių durų įrengtas medžiaginis
stogelis su jo vidaus apšvietimu. 

Mieli muziejaus nariai, esame dėkingi už tai, kad
daugelį metų esate kartu, kad remiate mūsų darbus.
Sėkmingai pradėti muziejaus atnaujinimo darbai bus
tęsiami, todėl labai kviečiame toliau juos paremti
savo aukomis. 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus inf. 

Balzeko�lietuvių�kultūros�muziejaus�nuotr.�

Muziejus atsinaujina

Žinios trumpai

Lapkričio 2-ąją, Banys šei-
mos salėje svečiai rinkosi į
kasme tinį Lietuvių Fondo
pokylį. Šiais metais jame –
beveik 400 dalyvių. Tarp po-
kylio svečių –  ir  Pasaulio
lietu-vių jaunimo sąjungos
atstovai. Apie tai, kokių
staigmenų būta šioje LF
šventėje, žadame papasa-
koti artimiausiame ,,Drau-
go” numeryje. 

Karilės�Vaitkutės�nuotraukos

Sekmadienį, spalio 27 d., Penkių Šventųjų Kankinių bažnyčioje įvyko tarptautinis koncertas, skirtas paminėti
prieš 40 metų vykusį Švento Jono Pauliaus II apsilankymą Brighton Parke.  Koncerte dalyvavo amerkiečių, lie-
tuvių, lenkų ir meksikiečių muzikinės grupės. Lietuviams atstovavo Algimantas ir Ligita Barniškiai bei Vilija
Vakarytė.  Klebonas Ricardo Castillo taip atliko keletą dainų ir giesmių.

Brighton�Park�archyvo�nuotr.
,,Draugo” info.
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Šiuo retoriniu klausimu ir žodžiais apie „neatras-
tąjį kiną” žiūrovus kviečia skelbimas 2019-ųjų metų
lapkričio 7–10 dienomis apsilankyti New Yorke,
Skandinavijos namuose įvyksiančiame trijų Bal-
tijos šalių filmų festivalyje. Dokumentinių filmų re-
žisierius Arvydas Reneckis kalbėjosi su festivalio ini-
ciatore ir filmų programos direktore iš Latvijos Jūle
Rozite. 

Pagrindinis festivalio tikslas yra puoselėti visas
tris Baltijos valstybes, dėl to svarbu ir jose su-
kurtus filmus rodyti greta, tarsi po vienu skė-

čiu. Atskirai paėmus, kiekviena iš Baltijos šalių yra
be galo savita ir viena nuo kitos gerokai skiriasi, ta-
čiau mes turime kur kas daugiau bendrumo nei at-
skirybių. Ypač šiais laikais, kuomet vis daugiau ša-
lių laikosi  įsitvėrę vien savo nacionalistinių už-
mačių, o Europos Sąjunga rieda akmenuotu keliu,
man yra svarbu pabrėžti vientisumą, panašumus ir
bendrystę – teigia Jūle Rozite.

Įdomu, kad Baltijos šalių filmai New Yorko žiū-
rovams yra pristatomi ne kokiame nors miesto
kino centre, o Skandinavijos namuose. 

Baltijos valstybės yra neatsiejamos nuo Šiaurės
Europos. Nors jos ir nepriklauso Skandinavijos ša-
lių grupei, visiškai prasminga jas pateikti būtent šia-
me regioniniame kontekste. Manau, kad tai padeda
žmonėms geriau susiorientuoti. Kita vertus, Skan-
dinavijos namai labai tinka tokio pobūdžio rengi-
niams: čia yra visos reikalingos techninės priemo-
nės, puiki erdvė filmų peržiūroms ir diskusijoms, be
to – Skandinavijos namai yra įsikūrę labai patogio-
je New Yorko vietoje, šis unikalus pastatas mieste yra
gerai žinomas, o tai padeda pritraukti žiūrovus.

Tarptautinius kino festivalius dažnai įsivaizduojame kaip
savotiškas varžybas, kur filmai yra įvertinami pagal atskiras
kategorijas, o jų kūrėjai turi galimybę pelnyti apdovano-
jimus arba įvairias nominacijas, ir tai juos išgarsina. Ar ne-
būtų verčiau, jei valstybės daugiau rūpintųsi geresniu savo
šalies menininkų darbų pateikimu būtent tokiems festi-
valiams?

Čia nėra jokio konflik-
to. Dauguma

Kas mes esame po 30-ies metų. 
Dar viena Šiaurės Europos kinematografija 

filmų, kuriuos mes rodysime Baltijos šalių
filmų festivalyje New Yorke, yra dalyvavę
garsiausiuose pasaulio festivaliuose. Pa-
vyzdžiui, filmo Spoon („Šaukštas”, rež.
Laila Pakalnina) tarptautinė premjera
įvyko Karlovy Vary, o Little Comrade („Ma-
žasis draugas”) buvo rodytas daugybėje fes-
tivalių visame pasaulyje – nuo Busano iki
Palm Springs. Summer Survivors („Išgy-
venusieji vasarą”) – greta kitų fimų buvo
pristatytas festivalyje Toronto mieste. Mes
nesiekiame užsiimti atskirų filmų plati-
nimu arba jų festivalinėmis strategijo-
mis. Kur ir kada filmą rodyti ar jo nero-
dyti – galutinį sprendimą visuomet priima
filmo prodiuseris arba platintojas. Baltijos
šalių filmų festivalis kino kūrėjams sutei-
kia puikias sąlygas ir nuostabią galimybę
savo darbus parodyti New Yorko žiūro-
vams. Beje, skirtingai nuo daugelio festi-
valių, mes nekeliame ir reikalavimų, kad
filmai turi būti neseniai pagaminti. Šis fes-
tivalis siekia pateikti prasmingą filmų
programą, kuri atskleidžia unikalų tema-
tinį turinį. Dėl to mes manome, kad nėra
prasmės vaikytis vien naujausių filmų. Juk
pasaulyje yra tiek daug nuostabių kino kū-
rinių, apie kuriuos ne visada visi tuoj pat
sužino arba juos pasižiūri garsiuosiuose
kino festivaliuose, kino teatruose ar kito-
mis priemonėmis. Nematau jokios bėdos,
jeigu žmogus gerą filmą pamato ir kiek vė-
liau. Juk žiūrovui visada norisi gero kino,
kuris praėjus vieneriems – dvejiems metams nė
kiek nepablogėja.

Didžiausias panašių į šį festivalių tikslas būna atkreipti
kuo didesnį vietinių gyventojų dėmesį. Kaip to siekiate?

Manau, kad jei mūsų festivalis ir toliau tęsis su
ta pačia jėga, su kuria jis buvo pradėtas – viskas įvyks
savaime, organiškai. Apie jį susižinos vis daugiau
žmonių, ir žiūrovas vis geriau atpažins savitus vien
tik šiam pasaulio regionui būdingus atspalvius.
Baltijos šalių kiną žmonės ims sieti su Šiaurės Eu-
ropa. Juk mūsų festivalio šūkis ir yra „dar viena Šiau-
rės Europos kinematografija”. Manau, kad tai yra la-
bai skvarbi, ir tuo pačiu – pagavi sąvoka. Žmonėms
ima nusibosti lygūs, vienodi, sklandžiai nušlifuoti
skandinaviški filmai. Atrodo, kad daugelis žiūrovų
jau yra pribrendę ir šiurkštesniam vaizdui. Galų
gale, geriausiai už save kalba patys filmai.

Apie ką šio festivalio filmai? Gal galėtumėte
2019-ųjų metų Baltijos šalių kino festivalio programą
apibūdinti kokiu nors bendru teiginiu? 

Kadangi šiemet pažymime Baltijos kelio 30-
metį, siekiau, kad ir šis festivalis, nors ir ne-
tiesiogiai, atspindėtų bendrystę. Lapkričio 8 d.,
penktadienį, 5 val. p. p. rodysime filmą, kuris
yra skirtas būtent paminėti Baltijos kelią. Po
peržiūros įvyks diskusija. Bendrystės tema
plačiai įsipina ir į visą programą. Joje gau-
su Baltijos šalių koprodukcijos pavyz-

džių.Kuriant filmą Motherland („Tėvynė”), bendra-
darbiavo Lietuvos, Latvijos, Vokietijos ir Graikijos
kino kūrėjai, minėtąjį Spoon („Šaukštas”) latviai
kūrė kartu su lietuviais ir norvegais. Bendrystė iš-
ryškėja ir įvairių filmų tematikoje. Buvo labai svar-
bu festivalyje pateikti filmų ir iš vėlyvojo 8-ojo bei
ankstyvojo 9-ojo dešimtmečių, tuo būdu Baltijos ša-
lių istorija savitai įsirašo į platesnį šio regiono kon-
tekstą. Kalbant apie praeitį, kinematografijoje ligšiol
dažniausiai yra vaizduojama vien praėjusiojo am-
žiaus vidurio arba dar senesnių laikų istorija. Norisi
pateikti naują ir gaivią Baltijos valstybių versiją, dar
ne visai nugramzdintą istorijoje. Filmai Pank, Pa-
radise’89 („Pankai, rojus’89”) ir Motherland („Tė-
vynė”) yra puikūs to pavyzdžiai. Šis laikotarpis ir pa-
sakojimas apie jį yra dar ne visai išblėsę ir verti at-
skiros vietos tautinėje sąmonėje.

Vis dėlto man labiausiai norisi, kad pasaulis gerb-
tų ir pripažintų Baltijos šalių regioną ne vien už tai,
kad čia gyvenantys žmonės yra patyrę sunkią praei-
tį, bet pirmiausiai – už jo išskirtinę geografinę bei
kutūrinę vietą pasaulyje, kuriame gali tarpti ir
skleistis unikalios istorijos.  

Baltijos šalių filmų festivalį New Yorke rengia Estijos,
Latvijos ir Lietuvos generaliniai konsulatai. Daugiau in-
formacijos ir festivalio programą galima rasti tinklalapyje
balticfilmfestival.com arba scandinaviahouse.org

Pagrindiniai festivalio rėmėjai: Nacionalinis Latvijos kino
centras, Estijos kino institutas ir Lietuvos kino centras.

Jūle Rozite. 



A. Matelio filmas pelnė 
šešioliktąjį apdovanojimą

Arūno Matelio dokumentinis filmas – ,,Nuostabieji
lūzeriai. Kita planeta” – Italijoje pelnė jau še-
šioliktąjį filmo apdovanojimą. Šį kartą filmui įteik-

tas ,,Specialiojo paminėjimo” (Honourable Mention)
prizas. Apdovanojimas įteiktas 37-ojo Milano tarp-
tautinio FICTS festivalio, vykusio spalio 25-30 die-
nomis, uždarymo ceremonijoje.

Didžiulio masto renginyje Italijoje buvo paro-
dytas Arūno Matelio filmas ,,Nuostabieji lūzeriai.
Kita planeta”. Seansas vyko prestižiniuose Milano
Giureconsulti rūmuose, Milane, esančiuose greta žy-
miosios miesto katedros. Čia dalyvavo ir filmo reži-
sierius Arūnas Matelis bei prodiuserė Algimantė Matelienė.

Kartu su filmo rodymu surengta ir fotografijų paroda pavadinimu ,,Iš Gre-
gorių pasaulio”, kurios nuotraukų autorius yra fotografas Gintautas Ber-
žinskas. Nuotraukos, darytos Giro d’Italia lenktynių metu, fiksuoja taip pat
ir filme pasirodžiusių dviratininkų – gregorių – pasaulį. Jomis festivalio lan-
kytojai galėjo gėrėtis iki festivalio pabaigos.

Dar praeitą mėnesį A. Matelis buvo apdovanotas penkioliktuoju – Ge-
riausio režisieriaus apdovanojimu – Krasnogorsko tarptautiniame filmų fes-

tivalyje. Didingą ceremoniją Milane atidarė tarptautinio olimpinio
komiteto prezidento daktaro Tomo Bacho sveikinimas.

,,Sporto filmai ir TV 2019 – 37-asis Milano tarptautinis FICTS
festivalis” yra išskirtinės struktūros ir masto renginys. 16-oje fes-
tivalių, vykstančių net 5-iuose žemynuose, rodomi įvairūs sporto
filmai, kurių geriausi patenka į didįjį festivalio ,,finalą”, vykstantį
Milane. Viso festivalyje surengti 136 filmų seansai, atrinktų iš 55
šalių, dalyvavo 270 žurnalistų, 174 televizijų atstovai, dalyvavo 207
filmų režisieriai ir prodiuseriai.

Filmo pristatymą Italijoje parėmė Lietuvos kino centras. 

Studio Nominum info.

7DRAUGAS 2019�LAPKRIČIO�5�D.,�ANTRADIENIS

RASA SĖJONAITĖ

Artėjant New Yorko  Baltijos šalių kino festivaliui
apie jo perspektyvas ir svarbą garsinant lietuviš-
ką kiną mintimis pasidalino ir į ,,Draugo” klausi-
mus atsakė, vienas iš festivalio programos orga-
nizatorių,  Lietuvos kino centro direktorius Rolan-
das Kvietkauskas.

Ką paprastai tokie festivaliai duoda plėtojant ne tik kino
ryšius, bet ir tarpkultūrinius santykius? Iš esmės, turime
ne tiek daug Baltijos šalių bendros koprodukcijos filmų, ta-
čiau pavyksta sukurti šių šalių kino kūrėjų vienalytę kino
programą. Kaip manote, koks mus yra vienijantis kodas?

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad Baltijos šalys –
vieni iš dažniausių bendros filmų gamybos
partnerių. O bendradarbiavimas trijų šalių
yra pagrįstas ir panašia kino industrijos si-
tuacija, ir tuo, kad šalys panašaus dydžio, va-
dinasi panaši darbo kultūra, projektų apimtys
ir pobūdis, geri tarpusavio ryšiai. Bendradar-
biavimą skatina ir pastarųjų metų kartu kurtų
filmų tarptautinė sėkmė: pereitais metais ir
festivalyje New Yorke pristatytas A. Matelio fil-
mas „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta”, šiemet
Šanchajaus festivalio pagrindinį dokumentikos
prizą laimėjęs režisierių K. Briede ir A .Stonio do-
kumentinis filmas „Laiko tiltai”, šių metų Kanų
kino festivalyje pristatytas Latvijos režisieriaus J.
Kursiečio filmas „Olegas”, kuriame pagrindinį
vaidmenį suvaidino puikus aktorius Valentinas

Baltijos
šalių
kinas
išgyvena
pakilimą
Novopolskis.

Pastaruoju metu kur kas didesnis iššūkis yra fil-
mų platinimas kaimyninėse šalyse. Šioje srityje
dar laukia gana daug darbų. Norėčiau pasidžiaugti,
kad mūsų kūrėjų filmai sulaukia dėmesio kino fes-
tivaliuose Rygoje ar Taline. Jau kelinti metai kartu
su kolegomis iš Estijos ir Latvijos įgyvendiname pro-
jektą „Baltijos kino dienos”, kurių metu pristatome
kaimynų filmus, nerodytus mūsų šalių kino teat-
ruose. Tad sakyčiau, kad, be kita ko, turėdami pa-
našią naujųjų laikų istorinę patirtį, galime lengviau
vieni kitus suprasti ir bendradarbiauti, bet tuo pa-
čiu esame pakankamai skirtingi, kad turėtume
kuo pasidalinti ir sudominti vie-
ni kitus.

Šiemet festivalyje New Yorke  pristatomi daugiausia
jaunųjų kūrėjų darbai. Kokie tai filmai ir kokia toji naujo-
ji karta?

Vienas iš kino kritikų yra paminėjęs, kad nau-
joji karta bando atskleisti šiuolaikinę mūsų aplinką
taip, kaip to lietuviškame kine dar niekas nedarė. Iš-
ties gana sunku glaustai apibūdinti pastaruoju
metu į lietuvišką kiną atėjusį nemažą būrį jaunų kū-
rėjų – jų pasirenkamos temos, stilistika, pasakojamos
istorijos yra tokie skirtingi. Turbūt ilgainiui lietu-
višką kiną įtakos ir tai, kad pastaruoju metu galime
matyti vis daugiau moterų – režisierių, scenarisčių,
operatorių – kuriamo kino. Daugelis pritaria teigi-
niui, kad pastaruoju metu vieni įdomiausių atradi-
mų vyksta dokumentiniame kine.

Kaip ateityje įsivaizduojate šį New Yorko Baltijos ša-
lių kino festivalį?

Norėtųsi, kad šis sumanymas, gimęs kaip
graži iniciatyva paminėti mūsų nepriklausomy-
bių šimtmetį ir suradęs puikų partnerį – Scan-
dinavia House – įsitvirtintų New Yorko kultūros
žemėlapyje. Baltijos šalių kinas pastaruoju metu
išgyvena pakilimą, mumis domimasi įvairiose
šalyse, atsiranda naujų vardų, turime daugiau
galimybių. Tikiuosi, kad galėsime išnaudoti šią
bangą ir vienoje iš pasaulio konkurencin-
giausių scenų. Šis festivalis rodo, kad ben-
dradarbiaudami tam tikrose srityse galime pa-
siekti daugiau. 

Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rusijos Federacijos Karaliaučiaus (Kaliningrado)
miestas – vos už 180 kilometrų nuo Lietuvos sienos.
Ilgą ir turtingą istoriją turintį miestą, kuriame gyve-
na apie pusė milijono gyventojų pastaruoju metu
ėmė daug dažniau lankyti ir lietuviai – savaitgaliais
čia atvyksta po keliolika turistinių autobusų. Tokio
pagyvėjusio turizmo priežastis paprasta – nuo liepos
į Karaliaučiaus kraštą, kuriame iš viso gyvena apie 1
milijonas žmonių galima patekti su nemokamomis
elektroninėmis vizomis, kurios anksčiau kainavo
apie 60 eurų. 

Pagyvėjimą pajuto ir netoli sienos su Lietuva
esantis lietuvių grožinės literatūros pradi-
ninko Kristijono Donelaičio memorialinis

muziejus Tolminkiemyje (Čistyje Prudy), kuris su-
laukia gerokai daugiau lankytojų, ir kiti srities mies-
tai – Tilžė (Sovetskas), Gumbinė (Gusevas), Kras-
noznamenskas (Lazdynai), taip pat prie Baltijos jū-
ros esantis Krantas (Zelenogradskas).

Važiuojant per Karaliaučiaus kraštą, kuris so-
vietmečiu lietuviams buvo lengvai pasiekiamas ir ne-
reikėjo jokių vizų – daugelis atvažiuodavo pigesnių
prekių ar apleistose pakelės sodybose rudenį prisi-
skindavo vaisių, uogų, dabar į akis krenta tai, kad per
tuos dešimtmečius nedaug kas pasikeitė. Pakelės
miesteliai atrodo taip pat skurdžiai, akį rėžia di-
džiuliai plotai nedirbamos žemės. Tačiau kai atva-
žiuoji į patį Karaliaučių, jausmas jau visai kitoks –
miestas tiesiog žiba, daugybė prabangių pastatų, nau-
ji automobiliai, gražiai pasipuošę žmonės. 

Karaliaučius iš pirmo žvilgsnio šiandien jau ma-
žai kuo skiriasi nuo Vakarų Europos miestų – net ir
kainos parduotuvėse aukštos, maisto produktai kai-
nuoja kaip Lietuvoje, o kai kurie yra ir brangesni. Čia
sukoncentruota visa srities pramonė, čia verda kul-
tūrinis gyvenimas. Kai praėjusiais metais Kara-
liaučiuje buvo surengti kelios pasaulio futbolo čem-
pionato rungtynės, miestas buvo tiesiog išblizgintas,
nugriauta daugybė senų pastatų, pastatyti nauji
viešbučiai, nutiesti keliai, atsirado didelis modernus
stadionas.   

Karaliaučiaus vietoje iki XIII a. buvo sembų gy-
venvietė pavadinimu Tvanksta. 1255 m. kryžiuočių
ordinas sugriovė gyvenvietę ir pradėjo statyti pilį, ku-
riai suteikė Kionigsbergo (karalių kalvos) pavadi-
nimą. Aplink Karaliaučiaus pilį ėmė kurtis gyven-
vietė, kuri ir davė pradžią Karaliaučiui. Nuo to lai-
ko iki 1946 metų pilis, o vėliau ir miestas oficialiai va-
dintas Königsbergu. Dabartinis oficialus rusiškas pa-
vadinimas suteiktas Sovietų Sąjungai aneksavus
šiaurinę Rytprūsių dalį, įamžinant partinį veikėją Mi-
chailą Kalininą.

Albrechto Brandenburgiečio iniciatyva prie ka-
tedros 1544 m. įkurtas Karaliaučiaus universitetas, ku-
rio vietą dabar žymi tik paminklinis akmuo. Po 1422
m. Melno taikos Karaliaučiaus uostas tapo svarbus
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) prekybai
su Prūsija ir Vakarais. 1525–1701 m. Karaliaučius buvo
Prūsijos kunigaikštystės kunigaikščio rezidencija, iki
1660 m. Prūsijos kunigaikštystės sostinė, vėliau ji per-
kelta į Berlyną. Tuo laikotarpiu Karaliaučius tapo vie-
nu svarbiausių reformacijos Prūsijoje centrų, darė
stiprų, nors ir trumpalaikį poveikį reformacijai Lie-
tuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 

XVIII a. Karaliaučius buvo didžiausias Baltijos
rytinės pakrantės miestas, vadintas gražiausiu Prū-
sijos karalystėje. 1701 m. ir 1861 m. jame karūnuoti
Prūsijos karaliai. 1724–1818 m. Karaliaučius buvo
Rytų Prūsijos departamento, 1818–1945 m. Kara-
liaučiaus apygardos centras. 1755 m. pastatyti operos
ir dramos teatrai. 1724 m. įkurtas miesto archyvas. 

XX a. pirmojoje pusėje Karaliaučius tapo did-
miesčiu, nuo 1895 m. mieste važinėjo autobusai ir
tramvajai. 1926 m. įrengta ketvirtoji geležinkelio sto-
tis, viena didžiausių ir moderniausių Vokietijoje, prie
jos – didžiulė halė, kurioje vyko vadinamosios Vo-
kiškųjų rytų mugės. Nuo 1919 m. veikė oro uostas. Šie-
met Chrabrovo vardu žinomą oro uostą pasiūlyta per-
vadinti arba imperatorienės Elizavetos Petrovnos,
arba filosofo, šiame mieste gyvenusio, dirbusio ir pa-
laidoto  Imanuelio Kanto vardu. Buvo surengta gy-
ventojų apklausa, daugiau balsų atiduota už I. Kan-
tą, bet pasirinktas imperatorienės vardas, aiški-

Karaliaučiaus didybę liudija tik istoriniai šaltiniai
Pilies griuvėsių kasinėjimus finansavo vokiečiai.Sienamiestis

Karaliaučiaus katedra mena šimtmečius.

Vis dėlto daugelio turistų iš Lietuvos tikslas –
pats Karaliaučius, jo istorija, lietuviški pėdsakai šia-
me mieste.  Šį miestą iš Lietuvos galima pasiekti ir
maršrutiniu autobusu, kelionė trunka apie 5 va-
landas, iš jų maždaug pusantros užima sienos kir-
timo formalumai – tikrinami dokumentai, apžiūri-
mas autobusas, kai kurie keleiviai dėl vienokių ar
kitokių priežasčių neįleidžiami – taip atsitiko dviem
iš Lietuvos grįžtančioms rusėms, kurios viršijo bu-
vimo mūsų šalyje laiką.

nant – kad I. Kantas – vokietis, jo vardo suteikti oro
uostui nedera.

Per Antrąjį pasaulinį karą miesto centre buvo su-
griauta apie 70 % pastatų. Sovietų Sąjungos valdymo
metais naikinant istorijos kultūrinį paveldą buvo su-
griautas europinės reikšmės įvairiausių kultūrų Se-
namiestis, Knypava, Liepininkai bei gretimi rajonai,
o 1967–1968 m. to meto vadovybės nurodymu iš-
sprogdintos Karaliaučiaus pilies sienos ir kiti statiniai.

Miesto centre – apleisti Sovietų rūmai.

Nugriovus Karaliaučiaus pilies dar išlikusias sienas,
jos teritorijoje 1970 m. buvo pradėtas statyti Sovietų
namo administracinis pastatas, vėliau tapęs neoficialiu
tarybinio ir rusiškojo Karaliaučiaus, dabar oficialiai
vadinamo Kaliningradu, simboliu. Didžiulis monst-
ras miesto centre iki šiol stovi tuščias, su išdaužytais
langais. Pilies griuvėsiai kelerius metus buvo kasi-
nėjami, darbus finansavo Vokietijos laikraštis „Spie-
gel”, bet pinigams pasibaigus viskas sustojo. 

Karaliaučius buvo svarbus lietuvių raštijos, kul-
tūros, švietimo, religinis centras. Iki XIII a. Tvanks-
toje gyveno autochtonai prūsai sembai. Net XVI a. pa-
baigoje, manoma, jų ir lietuvininkų dalis siekė iki 20
%. Tada baltai gyveno daugiausia priemiesčiuose at-
skirais kvartalais, dauguma – vargingieji. 1365 m. Ka-
raliaučiuje buvo pakrikštytas iš Lietuvos pabėgęs ku-
nigaikštis Butautas. Vykstant reformacijai Prūsijos
kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio pastan-
gomis Karaliaučiuje buvo telkiami Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės, Prūsijos bei Mažosios Lietuvos
jaunuoliai mokslinimui, kad galėtų lietuvių ir prū-
sų kalbomis raštu bei žodžiu propaguoti valstybinę
evangelikų liuteronų religiją, ugdyti raštiją. Į Kara-
liaučių iš Lietuvos atvykę lietuvių intelektualai Ab-
raomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis buvo vie-
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ni Karaliaučiaus universiteto steigėjų,
pirmieji jo profesoriai. 

Studentas Martynas Mažvydas pa-
rengė ir Karaliaučiuje 1547 m. išleido
pirmąją lietuvišką knygą „Katekiz-
mas”. Čia 1545 ir 1561 m. išleisti du ka-
tekizmai ir prūsų kalba, 1582 m. pir-
moji spausdinta Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istorija – Motiejaus
Strijkovskio knyga. Karaliaučiaus
spaustuvės išspausdino gana daug lie-
tuviškų knygų. Lietuvių raštijai, kul-
tūrai, dvasiniam gyvenimui nusipelnė
daugelis Karaliaučiaus universiteto
auklėtinių kunigų bei kitų profesijų
žmonių, dirbančių Mažojoje Lietuvoje. 

Karaliaučiuje 1653 m. išleista D.
Kleino pirmoji lietuvių kalbos gra-
matika, 1706 m. J. Šulco pirmoji gro-
žinės literatūros knyga lietuvių kalba.
1747 m. išspausdintas P. Ruigio lietuvių-
vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žo-
dynas, lietuvių kalbos tyrinėjimų stu-
dija, 1727 m. jo su kitais lietuvių kalba
parengti Naujasis Testamentas, 1732 m.
giesmynas, 1735 m. Biblija, 1747 m. iš-
leista jo sūnaus P. F. Ruigio lietuvių kal-
bos gramatika. 1775, 1780 m. išleisti G.
Ostermejerio veikalai senprūsių ir
lietuvių tematika, 1793 m. lietuvių
giesmynų istorija, 1818 m. jo paskelb-
ta K. Donelaičio poema „Metai” ir
1824 m. – 6 pasakėčios, 1825 m. jo pa-
rengtas lietuvių liaudies dainų rinki-
nys su vertimu į vokiečių kalbą.

Šiandien tų lietuviškų pėdsakų
čia aptikti nelengva. M. Mažvydas yra
įamžintas atminimo lenta I. Kanto
vardo Baltijos federaliniame univer-
sitete. Tokią pat lentą čia dar 2014 me-
tais, minint K. Donelaičio 300-ąsias
gimimo metines norėta atidengti ir
šiam poetui, bet iki šiol negaunama
tam leidimo. Prieš pustrečių metų ža-
dėta, kad Karaliaučiaus katedroje bus
įamžintas S. Rapolionio atminimas,
buvo pagamintas bareljefas, net iki
šiol sugalvojama įvairių priežasčių ir

Karaliaučiaus biržos pastate veikia Vaizduojamojo meno muziejus.

Kaliningrado istorijos ir meno muziejuje – Karaliaučiaus šturmas.

jo pakabinti vietos valdžia neleidžia.   
Šiandien buvusios Karaliaučiaus

didybės pėdsakų galima aptikti isto-
rijos ir meno muziejuje, įsikūrusiame
buvusioje miesto salėje. Čia nemažai
dėmesio skirta archeologiniams kasi-
nėjimams, trumpai apžvelgta ir prū-
siškojo laikotarpio istorija, o dau-
giausia vietos skirta panoramai, vaiz-
duojančiai sovietų karių įvykdytą Ka-
raliaučiaus šturmą 1945 metais. 

Vokietijai galutinai pralaimėjus
karą, po kelerių metų mieste likę gy-
ventojai buvo deportuoti į Rytų Vo-

I. Kanto kapas prie katedros.

kietiją ar ištremti į tolimus Rusijos re-
gionus. Vietoj pabėgusių, išžudytų ir
vėliau deportuotų vietinių gyventojų,
į miestą pradėjo keltis rusakalbiai iš
įvairių Sovietų Sąjungos teritorijų,
ypač rusai, ir gana daug gudų bei uk-
rainiečių. Daugiausia jų atkelta iš tų
vietų, kurios labiausia nukentėjo nuo
karo – Tambovo, Pskovo sričių, Pavol-
gio. Šie žmonės, jų vaikai ir anūkai gy-
vena čia be jokių istorinių šaknų, tur-
tinga šimtametė miesto istorija jų ne-
labai domina, ir daugelis yra įsitikinę
bei teigia, kad čia visada buvo rusų že-
mės ir jų kraštas. Tokia šiandienos rea-
lybė, ir nieko čia jau nepakeisi. 

Jaunimas jungiasi į Pasaulio 
lietuvių darbus

Atkelta iš 1 psl.

V. Oleinikovo teigimu, šių metų suvažiavimo tikslas buvo aptarti iš-
eivijos jaunimo pilietiškumą ir galimybę kuo aktyviau dalyvauti Lietuvos
ir Pasaulio lietuvių gyvenime. Susirinkusieji kalbėjosi apie Lietuvių jau-
nimo sąjungos skyrių, išsibarsčiusių įvairiuose pasaulio žemynuose,
veiklą ir patirtis. Penktadienio vakare ,,Sielos” galerijoje įvyko oficialus
suvažiavimo atidarymas, susirinkusius pasveikino galerijos šeimininkė
Asta Zimkienė,  PLC direktorius Artūras Žilys. Tą vakarą Marija Čyvai-
tė pasidalijo įspūdžiais iš šių metų ekspedicijos ,,Misija Sibiras”, kurioje
ji dalyvavo. 

,,Šeštadienis buvo pati intensyviausia ir darbingiausia diena. Tą die-
ną klausytasi pranešimų, diskutuota, taip pat buvo surengtos ‘dirbtuvės’,
kurių metu dalintasi patirtimi. Jose dalyvavo Lietuvių Fondo. JAV LB at-
stovai, kurie ne tik atsakė į suvažiavimo dalyvių klausimus, bet ir išklausė,
kokių minčių turi jaunimas”, – sakė V. Oleinikovas. 

Dalyviams buvo įdomu pasiklausyti pranešėjos Daivos Venckus iš Los
Angeles, kuri pasidalijo prisiminimais apie tai, kaip pati jaunystėje įsi-
traukė į Lietuvoje prasidėjusią Atgimimo veiklą. Kalbėjo ir LR generali-
nis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, JAV LB pirmininkas Arvydas
Urbonavičius, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys. 

Šeštadienio kulminacija – suvažiavimo narių dalyvavimas LF kas-
metiniame pokylyje. 

Sekmadienį iki pietų PLJS suvažiavimo darbas baigtas. Nemažai jo na-
rių dar susitiks ateinančių metų sausį Argentinoje vyksiančiame Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavime.

,,Dirbtuvių” renginio diskusijose dalintasi patirtimi.
PLB�ir�PLJS�archyvo�nuotraukos

M. Čyvaitės pasakojimas apie šių metų ekspediciją ,,Misija Sibiras”.

Suvažiavimo darbe pasirodė ir keturkojis dalyvis.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Per Vėlines išvežama trijų rugsėjų atliekų kiekis
Vilnius (Diena.lt ) –

Tik nedidelė dalis žmo-
nių atsakingai pasižiūri
į rūšiavimą kapinėse, o
atliekų kiekis, išvežamas
Vėlinių savaitę, keliais
kartais viršija net mė-
nesio normą, sako atlie-
kų tvarkymo bendrovės
„Ecoservice” generali-
nis direktorius Saulius
Budrevičius.

„Labai skatiname
gyventojus rūšiuoti. (...)
Gyventojams reikėtų gal-
būt daugiau edukuotis,
kad reikia atsakingai rū-
šiuoti. Žmonės, matyda-
mi konteinerius, prideda
ir gėlių vainikų, ir tvarkymo atliekų.
Pasigendame tvarkos, o prie kiekvie-
no konteinerio pastatyti po darbuoto-
ją nelabai išeina. Statome stiklo kon-
teinerius, žvakučių stiklinius inde-
lius po Vėlinių surenkame atskirai ir
vežame tą stiklą perdirbimui”, –  sakė
S. Budrevičius.

Jo teigimu, nors ir gyventojų są-
moningumas didėja, tačiau kapinėse
nelabai kas rūpinasi rūšiavimo kul-
tūra.

„Niekas ten nesirūpina rūšiavimo
kultūra, nepaisant to, kad stovi atskiri
konteineriai. Tik nedidelė dalis žmo-
nių atsakingai pasižiūri į šį procesą,
žvakutes, kurios yra stikle, sugeba
išrūšiuoti. Kai sumaišai stiklą su plas-

Buvęs Lukiškių kalėjimas geidžiamas kino kūrėjų
Vilnius (BNS) – Buvęs Lukiškių

kalėjimas tampa geidžiama vieta už-
sienio filmų kūrėjams. Vilniaus kino
biuras šią unikalią vietą žada plačiai
pristatyti pasaulinei kino industrijai.

Turto bankas iki pavasario turi pa-
rengti koncepciją, kaip būtų gali-
ma  pritaikyti  apie 2 hektarus už-
imančius buvusio kalėjimo pastatus.

Teisingumo ministras Elvinas
Jankevičius sako, kad be amerikiečių
kompanijos „Netflix” filmuoto detek-
tyvo „Jaunasis Volanderis” artimiau-
siu metu Lietuva gali sulaukti dar
vieno garsaus serialo filmavimo.

„Dabar Lukiškėse vyksta ir eks-
kursijos, pobūviai, ir filmuojami se-
rialai. Vilniaus kino biuras mums pa-
deda, jie tampa ambasadoriais, pristato
kalėjimą tarptautinėse parodose”, –
sakė ministras.

Vilniaus kino biuro direktorė Jū-
ratė Pazikaitė sako, kad tokių univer-
salių vietų yra vos kelios pasaulyje, tad
pastaruoju metu išaugus kino kūrėjų

susidomėjimui Lietuva, kalėjimas tapo
šalies koziriu renkantis iš kelių alter-
natyvų.

„Čia gali filmuoti ne tik kalėjimą,
bet ir daugelį kitų scenų. Manau, kad
toks objektas duoda daug Vilniaus pa-
trauklumui, nes vieni sako, kad tokių
yra tik du, kiti – kad tik penki pasau-
lyje”, – pabrėžė ji.

J. Pazikaitė sako, kad biuras pa-
rengė kalėjimo virtualios realybės
vaizdo pristatymą ir jį kitą savaitę
ruošiasi pristatyti Jungtinių Valstijų
kino kūrėjams skirtoje mugėje „Ame-
rican film market”, gruodį – panašia-
me „Focus” renginyje Londone, kitą-
met – Berlyne, Kanuose.

Iš Lukiškių kalėjimo paskutiniai
suimtieji ir nuteistieji išvežti birželio
pabaigoje. Liepą politikai, verslininkai
ir visuomenininkai svarstė, kad at-
laisvintose patalpose galėtų atsirasti
startuolių centras, kultūrinė erdvė,
viešbutis ar būtų įkurtas turistinis ob-
jektas.

Buvusi Sakartvelo ambasadorė Vilniuje paliko skolų 
Vilnius (Diena.lt) – Buvusi Sa-

kartvelo ambasadorė Lietuvoje Cha-
tuna Salukvadzė liko skolinga už buto
Vilniuje nuomą, tačiau net teismo
sprendimas neprivertė padengti skolų.

Ch. Salukvadzė Lietuvos teismo
sprendimo nepripažįsta, nors jis nu-
sprendė, kad gyvendama Vilniuje am-
basadorė nevykdė įsipareigojimų nuo-
motojui, ir priteisė sumokėti skolą ir
palūkanas.

Prabangaus buto Vilniuje termi-
nuotąją nuomos sutartį nepaprastoji ir
įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje Ch. Sa-
lukvadzė pasirašė 2016 m. rugsėjį. Dip-
lomatė įsipareigojo bute gyventi iki
2018 m. rugsėjo 21 d. ir mokėti 3050
eurų kasmėnesinį nuomos mokestį.

Kai sutartis baigėsi, jos nepratę-
susi ambasadorė atsisakė savininką
įleisti į butą. Ch. Salukvadzė ir jos šei-
mos nariai iš nuomojamo būsto išsi-
kraustė tik šių metų balandį, kai bai-
gėsi ambasadorės kadencija Lietuvoje.

Šių metų liepos pabaigoje teismas
ieškinį tenkino ir priteisė Ch. Saluk-
vadzei sumokėti skolą, palūkanas ir by-
linėjimosi išlaidas, bet diplomatė mo-
kėti neskuba – praėjus trims mėne-
siams po sprendimo į nuomotojo sąs-
kaitą neįkrito nė euro.

Ch. Salukvadzė neigia likusi sko-
linga ir teigia, kad nebuvo jokio teismo
ir nėra jokio sprendimo, nors jis buvo
išsiųstas ne tik jai, bet ir Sakartvelo už-
sienio reikalų ministerijai.

tiku, išrūšiuoti tampa labai sudėtinga.
Negalėčiau pasidžiaugti labai dide-
liais rezultatais, bet, nepaisant to, ska-
tiname gyventojus, kurie lankys kapus
Vėlinių metu, atkreipti dėmesį į tai”,
– teigė „Ecoservice” vadovas.

Pasak S. Budrevičiaus, vien per
Vėlinių savaitę kapinėse susikaupia
trijų mėnesių atliekų kiekis.

„Jeigu būtų standartinis rugsėjo
mėnuo, per kurį išvežame, tarkime,
toną (atliekų), tai per tą Vėlinių savaitę
išvežame trijų rugsėjų kiekį”, – sakė S.
Budrevičius.

Didesniu pajėgumu, pasak jo, Vė-
linių laikotarpiu atliekos vežamos tris
kartus dažniau negu standartiniu lai-
kotarpiu.

Vilniaus kapinių lankytojai nesivargina rūšiuoti atliekų.
Diena.lt�nuotr.

A. B. al Baghdadi žūtis nereiškia IS pabaigos
Berlynas (ELTA, BNS) – NATO

generalinis sekretorius Jens Stolten-
berg įspėjo, kad po „Islamo valsty-
bės” (IS) lyderio Abu Bakr al-Baghdadi
žūties nuvertinti grupuotės negali-
ma. 

„A. B. al Baghdadi mirtis nereiš-
kia IS pabaigos, – sakė J. Stoltenberg.
– IS dar toli gražu neįveikta. Mes pri-
valome garantuoti, kad ji nesugrįš”.
Nors džihadistai nebeturi teritorijos,
tačiau „gyvuoja toliau”, – kalbėjo
NATO vadovas. 

Paaiškėjo, kas taps NSD vadovu
Washingtonas (ELTA) – Prezi-

dentas Donald Trump laikinuoju Jung-
tinių Valstijų nacionalinio saugumo
departamento (NSD) sekretoriumi pa-
skyrė Chad Wolf. Prieš tai apie mėne-
sį laiko tvyrojo nežinomybė, kas pakeis
iš pareigų pasitraukiantį departa-
mento laikinąjį vadovą Kevin McA-
leenan. 

Ch. Wolf, kuris šiuo metu yra lai-
kinasis NSD strategijos, politikos ir
planavimo skyriaus sekretoriaus pa-
vaduotojas, bus jau penktas Naciona-

linio saugumo departamento vadovas
per pastaruosius beveik trejus metus,
kai JAV prezidento postą užėmė D.
Trump. 

Ch. Wolf  paskyrimas byloja apie
D. Trump prezidentavimo metu tvy-
rančią sumaištį, paženklintą rekordi-
ne vadovų kaita. Nuo didelės kaitos
ypač kenčia Nacionalinis saugumo
departamentas, kuriame vis neatsi-
randa toks vadovas, kuris pritartų
ypač griežtai ir agresyviai D. Trump
propaguojamai imigracijos politikai.

B. O’Rourke nebekovos dėl prezidento posto
New Yorkas (ELTA) – Amerikie-

čių politikas B. O’Rourke, siekęs tap-
ti demokratų iškeltuoju kandidatu į
prezidento postą, paskelbė pasitrau-
kiantis iš kovos. 

Buvęs charizmatiškasis įstatymų
leidėjas iš Texaso valstijos pripažino,
kad jo kampanijai trūko „priemonių
sėkmingai judėti pirmyn.”

47-erių metų amžiaus politikas
taip pat išreiškė paramą bet kuriam
kandidatui, kurį bepasirinktų de-
mokratai.

JAV prezidentas Donald Trump,
kuris susitiko su savo rėmėjais Mis-
sissippės valstijoje, įgėlė B. O’Rourke,
pavadinęs jį „vargšu tipeliu”, kovą
dėl prezidento posto baigusiu „kaip
šuo”. 

„Matote, žmonės galvoja, kad šis
darbas lengvas, bet jis nėra toks jau
lengvas”, – kalbėjo JAV vadovas, pri-
dūręs kad texasiečio sprendimas yra
„apgailėtinas”. 

Prezidentas taip pat nepraleido

Škotai dalyvavo demonstracijoje už nepriklausomybę
Glasgowas (ELTA) – Tūkstančiai

Škotijos gyventojų Glasgowe dalyvavo
demonstracijoje už nepriklausomybę
nuo Didžiosios Britanijos. Į „Eitynes už
nepriklausomybę”, organizatorių duo-
menimis, susirinko apie 20 000 žmonių,
daugelis jų laikė rankose Škotijos vė-
liavas.

Pirmą kartą per penkerius metus
tokiame mitinge pasirodė Škotijos vy-
riausybės vadovė Nicola Sturgeon. 

„Nepriklausoma Škotija yra arti
kaip niekad anksčiu. Ji tikrai ranka
pasiekiama”, – rašė N. Sturgeon
straipsnyje, kuris prieš mitingą buvo
paskelbtas jos Škotijos nacionalinės
partijos (SNP) tinklalapyje. 

Būsimi Didžiosios Britanijos par-
lamento rinkimai gruodžio 12-ąją esą
gali nulemti Škotijos likimą. „Mums
gresia katastrofiškas „Brexit”, kuris
pareikalaus darbo vietų ir smarkiai pa-
kenks Škotijai kaip tautai”, – teigė N.
Sturgeon. 

Per pirmąjį referendumą 2014 me-
tais 55 proc. škotų balsavo prieš atsi-
skyrimą nuo Didžiosios Britanijos.
Tačiau per „Brexit” referendumą 2016-
aisiais 62 proc. regiono gyventojų pa-
sisakė už pasilikimą ES. Tada pasi-
girdo raginimų rengti naują referen-
dumą dėl nepriklausomybės. Tačiau
tam reikalingas vyriausybės Londono
pritarimas.

Drezdene suaktyvėjo naciai
Drezdenas (ELTA) – Miestas ry-

tinėje Vokietijos dalyje dėl suaktyvė-
jusių nacių paskelbė „nepaprastąją
padėtį”, kuria pabrėžiama rimta prob-
lema, iškilusi dėl kraštutinių deši-
niųjų veikėjų veiksmų. 

Drezdenas – Saksonijos sostinė –
nuo seno laikoma kraštutinių deši-

niųjų tvirtove. Be to, šiame mieste už-
gimė ir prieš musulmonus agituojan-
tis PEGIDA judėjimas. 

Miesto, kuris 2025 m. pretenduoja
tapti Europos kultūros sostine, tarybos
nariai priėmė rezoliuciją, kurioje tei-
giama, kad reikia imtis daugiau prie-
monių kovoje su nacių problema.

B. O’Rourke traukiasi iš kovos dėl JAV pre-
zidento posto.  Washington�Post�nuotr.

Rusijos kariuomenė kol kas negali
patvirtinti, kad „Islamo valstybės” ly-
deris Abu Bakr al-Baghdadi išties
buvo nukautas, kaip paskelbė Jungti-
nės Valstijos, Rusijos televizijai „Ros-
siya-24” pareiškė šalies užsienio rei-
kalų ministras Sergejus Lavrovas. 

A. B. al-Baghdadi, kuris IS vado-
vavo nuo 2014 metų ir buvo labiausiai
ieškomas žmogus pasaulyje, žuvo per
JAV specialiųjų pajėgų reidą Sirijos Id-
libo provincijoje. Apie tai spalio 27 d.
paskelbė prezidentas Donald Trump.

progos sukritikuoti texasiečio ragini-
mų sugriežtinti ginklų kontrolę. 

Jis dažnai buvo lyginamas su bu-
vusiu prezidentu Barack Obama dėl
savo jaunystės ir charizmatiškos iš-
kalbos. 

Šiuo metu buvęs JAV viceprezi-
dentas Joe Biden ir senatoriai Eliza-
beth Warren bei Bernie Sanders lai-
komi favoritais tapti demokratų iškel-
tuoju kandidatu į JAV prezidentus.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GyDyMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�york,�Elmhurst,�IL�60126

Tel. 331-221-9004

ChirurgAi AkiŲ Ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

A † A
VIKTORAS KELMELIS JR

staiga ir netikėtai mirė 2019 m.
spalio 30 d., sulaukęs 60 metų am-
žiaus.   

Gyveno Brighton Park, Chica-
go, IL.

A. a. Viktoras buvo a. a. Vik-
toro ir a. a. Bronės Kelmelių sū-
nus.

Paliko visus, kuriuos mylėjo ir
brangino šiame gyvenime: se se rį
Aldoną Plačienę, švogerį Gintarą
Plačą, dukterėčias Julytę Kudir-
kienę su vyru dr. Andriumi ir
vaikais Ilona ir Luku; Kristą Fab-
rizio su vyru Tom; sūnėną Petrą
Plačą; tetą Danutę Mieliu lie nę;  pusbrolius, pusseseres ir jų šei-
mas  Amerikoje ir Lietuvoje.

Jis buvo veiklus Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
narys. Tarnavo lietuviškoms Mišioms, buvo choro narys, lektorius,
organizavo lietuviškus minėjimus bei parapijiečių suėjimus ir
šventes. Buvo Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės pirmi nin-
kas ir Namų savininkų draugijos pirmininkas;  prisidėjo prie įvai-
rių kitų lietuviškų organizacijų. Buvo pasišventęs Lietuvos pa-
triotas, mėgo dainuoti ir vaidinti, visokeriopais būdais sten gė si
išlaikyti papročius ir kultūrą bei skatino visus kalbėti lietuviškai.
Buvo Dariaus ir Girėno lituanistinės mokyklos mokytojas; daly-
vavo muz. Fausto Strolios Lietuvos Vyčių vaidinimo grupėje „Vai-
va”;  Vyčių chore, Dainavos ansamblio chore ir vyrų oktete.

A. a. Viktoras bus pašarvotas  lapkričio 8 d., penktadienį, nuo
3 val. p. p. iki 9 val. v. Palos Gaidas laidotuvių namuose, 11028 South-
west Hwy, Palos Hills, IL. Šeštadienį, lapkričio 9 d. nuo 9 val. r. vyks
atsisveikinimas Brighton Parko Švč. Marijos Nekalto Prasidėji-
mo parapijos bažnyčioje, 44th ir California Ave., Či ka goje, kurioje
10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero kapi nėse.   

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms. Galite savo mintimis
ir prisiminimais pasidalinti internetinėje svečių knygoje: www.pa-
losgaidasfh.com.   

Giliai liūdinti šeima

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

A † A
VIKTORUI KELMELIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą, artimuosius
ir visus jį pažinojusius. Liūdime netekę malonaus
mū sų parapijos bičiulio.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija

A † A
BIRUTEI ZALATORIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuo-
sius.  

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
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� Sekmadienį, lapkričio 10 d. 10 val. r.
Brighton�Parko�Švč.�Mergelės�Marijos�Ne-
kalto�Prasidėjimo�bažnyčioje�(2745�W.�44th
St.,�Chicago,�IL)�minėsime�Vėlines�ir�mylimo
Brighton�Park�Bendruomenės�pirmininko
Viktoro�Kelmelio�atminimą.�Programą�atliks
Čikagos�lituanistinės�mokyklos�(ČLM)�mo-
kiniai�ir�jų�tėveliai�bei�kiti�Brighton�Park�ben-
druomenės�nariai.��Po�Šv.�Mišių�parapijos
JAV�LB�Brighton�Parko�apylinkės��valdybos
pietūs�su�programa.��Maloniai�kviečiame�vi-
sus�dalyvauti�bei�kartu�prisiminti�netikėtai
į�amžinybę�iškeliavusį��Viktorą�Kelmelį,��jo
lietuvybės�puoselėjimui�skirtus�darbus.

�  Lapkričio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

Vytauto� Didžiojo� rinktinė� kviečia� visus� į
atkurtos�Lietuvos�kariuomenės�100-mečio
paminėjimą� ir� susitikimą� su�Artūru� Jaku-
boniu.�A.�Jakubonis�–�antrasis�pasaulyje�lie-
tuvis,� oficialiai� pėsčiomis� įveikęs�Appala-
chian�kelią�(3542�km).�Apie�kelionės�sun-
kumus�ir�nuotykius�išgirsite�atvykę�į�Šaulių
namus,�2417�W.�43rd�St.,�Chicago,�IL,�60632.
Renginys� nemokamas.� Tel.� pasiteirauti:
773-875-4531.

�  Dr. Audriaus Plioplio instaliaciją Sibe-
ria Souls�II�galite�pamatyti�Balzeko�lietuvių
kultūros� muziejuje,� 6500� S.� Pulaski� Rd.,
Chicago,�IL �60629.�Tel.�pasiteirauti�773-582-
6500.
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NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 110 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 90 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu�_____________��dol.�

Vardas,�pavardė�________________________________________

Adresas:�______________________________________________�

Miestas�___________________�valstija______��zip�____________

Čekį�siųskite:�
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel.�773-585-9500�������www.draugas.org

DRAUGAS
Seniausias�lietuviškas�laikraštis�pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

Draugo fondo narių metinis suvažiavimas įvyks lapkričio 10
d., sekmadienį, 12 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre Banys
šeimos salėje. Kviečiame dalyvauti visus Draugo fondo na-
rius.

Vakarienei ruošiami įvairūs regioniniai patiekalai. 
Po koncerto ir vakarienės, šokiai. 

Lapkričio 16 d., 6 val.v. 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje
5620 S Claremont Ave., Chicago, Illinois 60636

Tautinių šokių ansamblio ,,Gintaras” (Torontas)

KONCERTAS ,,AŠTUONNYTIS”

Kviečiame rezervuoti vietas skambinant Viktorijai, 312-493-8754. 
Bilietai:  $40 su vakariene, 8 prie stalo;   $20 be vakarienės, vietos balkone.

Programa
6 val. v. – vakaro pradžia
7 val. v. – koncertas
8 val. v. – vakarienė
9 val. v. – šokiai

,,Draugo”�prenumeratoriai�gali�skaityti�,,Draugą”
internete�be�jokio�papildomo�mokesčio.

Pageidaujantys�turėtų�parašyti�
apie�tai�administracijai:�

administracija@draugas.org
ir�gauti�,,log�in”�bei�slaptažodį.�

www.draugas.org – 773-585-9500


