DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS
ANTRADIENIS – TUESDAY, RUGSĖJO – SEPTEMBER 26, 2017 • Vol. CVIII Nr. 111

PERIODICALS

Kaina 1.50 dol.

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 142 dienos

NEWSPAPER – DO NOT DELAY – Date Mailed 09-25-2017

Pergalės
džiaugsmą
temdo

šalies susiskaldymas

R

Vokietijos kanclerė A. Merkel perrinkta ketvirtai kadencijai.

ŠIAME NUMERYJE:

ugsėjo 24 dieną vykusiuose federaliniuose
rinkimuose Vokietijos kanclerė Angela Merkel buvo perrinkta ketvirtai kadencijai. Nors
rinkimuose A. Merkel Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) ir jai artima Krikščionių socialinė sąjunga (CSU) pasirodė prasčiausiai per beveik
70 metų, ji vis tiek išliks didžiausia partija parlamente. Sąjungai CDU ir CSU tai blogiausi rinkimai

EPA-ELTA nuotr.

nuo pat 1949 metų, kai pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo buvo surengti nacionaliniai rinkimai.
Martin Schulz vadovaujamiems socialdemokratams šių rinkimų rezultatai taip pat yra prasčiausi nuo 1949-ųjų. Po istorinės nesėkmės rinkimuose Socialdemokratų partija (SPD) teigia eisianti
į opoziciją.
– 2 psl.

Prasidėjo nauji
mokslo metai – 4 psl.

JAV lietuviams studentams – tautiečių filantropų parama

S

Iš k.: Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkas Gintaras Plačas, verslo stipendijų įsteigėja Gražina Liautaud, stipendininkas Domininkas Mockus, generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, prof. LSS filisteris Vydūno jaunimo fondo tarybos pirmininkas Romas Viskanta, stipendininkai Jokūbas Baranauskas ir Brigita Gerulskytė.
M. Bekešiaus ,,Facebook” psl. nuotr.

Margesnė už pasaulį – 6 psl.

avaitgalį iškilmingame renginyje, vykusiame
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, buvo išdalintos Vydūno jaunimo fondo stipendijos Amerikoje gyvenantienms ir čia besimokantiems
lietuvių kilmės studentams. Keturi iš jų gavo po vienkartinę 10 tūkstančių dolerių stipendiją. Tris iš šių
stipendijų įkūrė garsi filantropė Gražina Liautaud.
Jos įsteigtos neseniai mirusio sutuoktinio, James P.

Liautaud atminimui. Stipendijos skirtos verslą studijuojantiems jauniems žmonėms. Dar vieną 10 tūkstančių dolerių stipendiją įsteigė Lietuvių skautų sąjungos (LSS) filisterė Gražina Musteikytė.
Kasmetinė vienkartinė Vydūno fondo vardinė 1000
dolerių stipendija paskirta 19-kai JAV lietuvių kilmės
studentų skautų iš visos Amerikos. Tarp ją gavusiųjų
yra ir keturi čikagiečiai
,,Draugo” info

Mažai žinantys žmonės daug kalba, o daug žinantys – mažai. – Jean-Jacques Rousseau
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au kuris laikas kiekviename
venimas, karo meto įvykiai ir pokario
„Draugo” numeryje skelbiama,
partizanų kovos, išeivių buities kaskiek dienų yra likę iki kitų
dienybė, atskleidžiamos sudėtingos
metų Vasario 16-osios – Lietuvos Neveikėjų dvasinės kolizijos, skaudūs išpriklausomybės paskelbimo šimto
gyvenimai. Stiliui būdinga metaforimetų sukakties. Tam ruošiasi visa
nis puošnumas, poetiškumas” (JAV
Lietuva ir po svietą pasklidę jos dukLietuviai, biografijų žinynas, Moksros ir sūnūs. Tuo tarpu susidomėjau,
lo ir enciklopedijų leidybos institutas,
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
kokių kitų sukakčių dar turima šiais
Vilnius, 1998). Reikia manyti, kad ši
metais. Štai jų virtinėlė, surinkta iš
sukaktis bus tinkamai prisiminta ir
įvairių interneto šaltinių.
paminėta.
1517 m. spalio 31 d. augustinieTaip pat šiemet minimos Algirdo
Ameriką dirbo fabrikuose, o nuo 1955 m. buvo vie- Juliaus Greimo šimtosios gimimo metinės. Šie mečių vienuolis Martynas Liuteris paskelbė 95 tezes.
nas „Draugo” redaktorių.
Tai laikoma reformacijos pradžia… Prieš du šimtus
tai yra paskelbti A. J. Greimo metais, o šimtmečio
Kūrinius pradėjo spausdinti 1937 m. Parašė ap- sukaktis įtraukta į UNESCO minimų sukakčių sąmetų buvo įkurtas „University of Michigan”…
sakymų (išleido rinkinius „Žvaigždės ir vėjai”, rašą. Algirdas Julius Greimas buvo politikas, liePrieš 150 metų Karolis Marksas išleido savo veika1951; „Antrasis krantas”, 1954; „Saulės grįžimas”, tuvių kilmės prancūzų semiotikas, kalbininkas,
lą „Das Kapital”… Prieš 150 metų Rusijos caras Alek1964; „Išdžiūvusi lanka”, 1970; „Šilko tinklai”, 1974; mitologas, eseistas. Profesorius yra vienas iš šimto
sandras II pardavė Alaskos teritoriją Amerikai.
„Trisdešimt istorijų suaugusiems”, 1981), novelių ro- iškiliausių tūkstantmečio lietuvių, pažymėtų paKaina buvo 7.2 mln. dolerių, arba du centai už akrą.
maną „Debesys plaukia pažemiu” (1951); romanus minkle „Vienybės medis” Vilniuje. Š. m. kovo 9 d.
Po trisdešimties metų prasidėjo vadinamasis Klon„Užgesęs sniegas” (1953), „Sodas už horizonto” pranešime žiniasklaidai Irena Degutienė, LR Seimo
dike aukso ieškotojų antplūdis, pritraukęs 30 000 no(1955), „Mėnesiena” (1957, latvių k. 1974), „Vieniši me- pirmininko pavaduotoja, teigia, kad didžioji dalis
rinčiųjų praturtėti. 1959 m. Alaska tapo 49-ąja JAV
džiai” (1960), „Lieptai ir bedugnės” (1961), „Trečio- profesoriaus Greimo minčių ir žodžių tinka ir mūsų
valstija.
ji moteris” (1966), „Pavasario lietus” (1968), „Vėjas savijautai nusakyti. „Šalia nepakartojamų profePrieš 75-erius metus, Antrojo pasaulinio karo
lekia lyguma” (1971), „Abraomas ir sūnus” (1973), soriaus nuopelnų ir pasiekimo moksle, politikoje,
metu, 1942.08.23, prasidėjo Stalingrado mūšis, nu„Laivai ir uostai” (1979), „Mirti visada suspėsi” kultūroje, visada liks kažkas daugiau, kažkas nesinešęs du milijonus kareivių ir civilių gyventojų gy(1981). Dar parašė humoristinių eilėraščų S. Aliūno pasakyta ir neįvardyta. Visada bus tai, kas išskiria
vybių. Grūmėsi Hitlerio ir Stalino pajėgos… Šiemet
slapyvardžiu, religinių pasakojimų ir legendų, kū- šį autorių iš visų kitų ir verčia vėl ir vėl įsiskaitytaip pat prisimenamas Šešių dienų karas tarp Egiprinių vaikams. Paskelbė literatūros kritikos ir pub- ti į jo knygas, straipsnius”.
to ir Izraelio, vykęs prieš 50 metų. To karo pasekmės
licistikos straipsnių, išvertė kitų autorių kūrinių.
regione toliau drumsčia taikos galimybes… Tais paKaip matome, įvairių sukakčių tikrai netrūksAloyzas Baronas yra laimėjęs daugelį premijų.
čiais metais – 1967 m. – buvo atlikta pirmoji sėkta. Tiesiog yra iš ko pasirinkti, o pasirinkus – pri„Kūryboje vaizduojamas prieškario Lietuvos gy- deramai paminėti.
minga širdies persodinimo operacija.
Toliau – dar daug šiemet šimtmečio senumo įvykių. John F. Kennedy gimtadienis. Jis tapo jauniausiu, 35-uoju JAV prezidentu. Su jo prezidentavimu susiję įvairių įvykių – „Peace Corps” įsteigimas, Berlyno
siena, branduolinių raketų krizė Kuboje, JAV Pilietinių teisių sąjūdis ir t.t.... Marijos pasirodymas
trims priemenėliams Fatimoje, Portugalijoje… Denali
National Park įkūrimas Alaskos valstijoje… „Nikon”
įmonės įsteigimas… US Virgin Island teritorijos įsteigimas. Prieš tai ji buvo vadinama Danish West Indies… „National Hockey League” įsteigimas… Rusijos
revoliucijos pradžia… Suomijos Nepriklausomybės
Atkelta iš 1 psl.
paskelbimas… Pasaulyje didžiausios laivyno bazės
įkūrimas Norfolk, Virginia… JAV kariuomenės
Anot M. Schulz, rezultatai
„Aberdeen Proving Grounds” įsteigimas.
reiškia didelės koalicijos su A.
Toliau prie šimtmečio sukakčių rikiuojasi EsMerkel sąjunga pabaigą. Atmetes Park, Colorado, miestelio įkūrimas… Leonard
tus koalicijos su SPD galimybę,
Bernstein gimtadienis… „National Automobile DeaA. Merkel pasirinkimas tampa
lers Association” pradžia… „Lions Club Internasiauras ir naujos koalicijos sutional” įkūrimas… JAV įstojimas į Pirmąjį pasauformavimo procesas gali trukti
linį karą… Boys Town Omaha, Nebraska, įkūrine vieną mėnesį.
mas… Michigan valstijos policijos įsteigimas…
A. Merkel teigia prisiUnited Way įsteigimas… University of Alaska Fairimanti asmeninę atsakomybę
banks įkūrimas.
už sekmadienį vykusių BunMano nustebimui į šimto metų sukaktuvių sądestago rinkimų atskleistą porašą įsirikiuoja ir Latvija, kuri savo Nepriklausolitinį šalies susiskaldymą. Kancmybės sukaktį švęs penkerius metus, pradedant nuo
lerė atkreipė dėmesį, kad gilus
2017-ųjų. Šie metai pavadinti Valios metais. 2018 m.
visuomenės pasidalijimas atsibus Gimimo metai. 2020 m. – Laisvės metai ir 2021
rado dėl jos pasirinkto pabėgėm. – Augimo metai. Visam penkmečio laikotarpiui
lių krizės sprendimo būdo.
Nors ir kritikuojama dėl pabėgelių politikos, A. Merkel buvo išrinkta.
yra numatyta daugiau kaip 800 renginių, kurie
Tokia įvykių raida „taip
EPA-ELTA nuotr.
kartu pavadinti „Aš esu Latvija!”
pat susijusi su manimi kaip asTuo tarpu apie būsimą Lietuvos Nepriklausomeniu”, sakė A. Merkel, reaguodama į prasmybės paskelbimo sukaktį informacijos šaltiniuotesnį nei tikėtasi savo vadovaujamų kon- rinkimų kampaniją padarė klaidų.
Pirmą kartą nuo praėjusio amžiaus šeštojo dese anglų kalba dar neteko matyti.
servatorių pasirodymą rinkimuose.
šimtmečio
į Vokietijos parlamentą išrinktos šešios parNoriu paminėti dar vieną sukaktį, nors ji miTačiau, nepaisant fakto, kad apie militijos.
Nacionalistinei
partijai AfD laimėjus pirmąsias
nėtuose šaltiniuose nebuvo įvardinta. Šių metų pajoną A. Merkel krikščionių demokratų vabaigoje – gruodžio 12 d. – sukanka šimtas metų nuo
dovaujamo politinio bloko rėmėjų sekma- vietas parlamente, kilo protestai. Prie dešiniosios parašytojo Aloyzo Barono gimimo. Jis gimė 1917 m. Vadienį rinkimuose balsavo už dešiniųjų po- kraipos partijos, nusistačiusios prieš migrantus ir isbalninke, Biržų apskrityje. Mirė 1980 m. rugsėjo 7 d.
pulistų partiją „Alternatyva Vokietijai” lamą, būstinės Berlyne rikiavosi demonstrantai.
ELTA
Čikagoje. Tai Amerikos lietuviams, ypač „Draugo”
(AfD), kanclerė atsisakė pripažinti, kad per
skaitytojams, gerai pažįstama asmenybė. Atvykęs į
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Įvairių sukakčių –
kaip grybų!
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ukrainietiškai ir su mumis jie taip pat
„Tėvynės sąjungos” žiniose internete
kalba tik ukrainietiškai. Pokrovskoje
skelbiamas buvusio Tėvynės sąjunmiestelyje kavinės savininkė į mūsų
gos vadovo ir du kartus Lietuvos
rusiškai užduodamus klausimus atpremjero Andriaus Kubiliaus rensakinėjo tik ukrainietiškai, nors ir gegiamo tradicinio (beveik 15 m.) dvirai suprato, kad mes esame ne iš Ruračių žygio „Suk į dešinę”, vykusio ir
sijos,
o iš Lietuvos. Net ir po to, kai
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
šią vasarą, aprašymas. Jo vadovaumes, nesupratę jos ukrainietiškai įvarjama didesnė ar mažesnė žygeivių
dintų populiariausių patiekalų iš kavinės meniu pavadinimų, paprašėme
grupė pirmiausia tyrinėjo Lietuvą –
ją dar kartą paaiškinti, iš ko tie paregionus apvažiavo ne vieną kartą.
tiekalai
pagaminti, ji mums pakartojo tą
Po to lankė Lenkijos lietuvius. Dar vėliau –
patį ukrainietiškai, tik lėčiau. Atrodė,
Baltarusijos lietuvius. 2015 m. dviračio vaikad ji net nemoka rusiškai, nors greirą jis pasuko į Vakarų Ukrainą, – A. Kubilius
čiausiai tai būtų klaidinga išvada. Ir tokie
yra vienas nuosekliausių politikų – nepriepizodai kartojosi visos kelionės metu, kai
klausomos Ukrainos rėmėjų, 2015 m. Uklankėmės mažesniuose miesteliuose ar
kaimuose. Tik didesniuose šachtininkų
rainos prezidentas Petro Porošenka jį pamiestuose išgirsdavome rusų kalbą. Tuo
skyrė patariamosios reformų tarybos nariu.
tarpu mažesniuose Rytų Ukrainos miesSeimo narys ir Tėvynės sąjungos politikos koteliuose ukrainiečių kalba dominavo”.
miteto pirmininkas su grupe bendražygių
Čia žygio vadovas plačiau aptarė 2015
šiemet pedalus mynė Rytų Ukrainos keliais
m. įspūdžius iš Vakarų Ukrainos, kur
– ypač pavojingame regione, pafrontėje. Žytaip pat negirdėjo rusų kalbos ir kur žmogio vadovo tikslas, kaip jis pats rašo savo kenės yra ypač priešiškai nusistatę Rusijos
lionės įspūdžiuose, buvo ištirti, ar tikrai
atžvilgiu. Ten kaimuose jie dažnai matė paminklus ukrainiečių nacionalistui SteRytų Ukraina yra rusiška, ar tikrai Rytų ukpanui Banderai, o didesniuose miesterainiečiams reikia Putino ir Rusijos, kaip
liuose – dar ir paminklą Tarasui Ševčentrimituoja Kremliaus propaganda. Štai apie
kai. A. Kubilių ir jo bendražygius džiugitai iš pirmų lūpų ir norisi sužinoti, bet prano, kad Rytų Ukrainos miesteliai niekuo
džioje dar reikia eilinį kartą apgailėti, kad Donecko srityje, Sergijivkos autobusų stotelėje, A. Kubilius su rugsėjo 1-ąją, moks- nesiskyrė nuo tokių pat Vakarų Ukrainos
Andrius Kubilius, europinio lygio politikas, lo metų pradžia, pasveikino moksleives, kurios, nors kalbėjosi rusiškai, bet ant miestelių – rusų kalbos ir čia neišgirsi.
taip anksti konkurentų savojoje partijoje šventiškų mokyklinių uniformų segėjo Ukrainos vėliavos spalvų žiedus.
„Priartėjus prie Donecko, gryną ukraibuvo išstumtas iš vadovo pozicijos. Tai neniečių kalbą keitė vietinis ‘suržyko’ dialektas, kurio santykis su ukrainiečių kalba, matyt,
paprasto talento ir darbštumo politikas, kuris visada
yra
panašus į mūsų ‘tuteišų’ vartojamos ‘lenkų’ kalbuvo labai arti realaus gyvenimo, iš jo sėmėsi idėjų,
bos
santykį su Varšuvoje girdima lenkų kalba. Tair tai padėjo jam ne kartą (du – tai tikrai) Lietuvą iščiau ir ‘suržykas’, kurį girdėjome, skambėjo visai ne
gelbėti nuo bankroto. Reikia manyti, kad prie šiuo
rusiškai. Taip Rytų Ukrainoje žlugo pirmasis mūsų
metu vėl kylančio Tėvynės sąjungos populiarumo priatsivežtas mitas, kad visa Rytų Ukraina kalba tik rusideda ir Politikos komiteto vadovo A. Kubiliaus išsiškai”, – rašo A. Kubilius.
mintis. Na, bet tai tik pakeliui. Šis pasakojimas – apie
Rytų Ukrainą.

Rytų Ukraina
Kremliaus nemyli

R

„

ugpjūčio pabaigoje-rugsėjo pradžioje tradicinio dviračių žygio ‘Suk į dešinę’ pedalus mynėme Rytų Ukrainos keliais: nuo Mariupolio
pro Berdianską ir Pokrovską pasiekėme Kramatorską – 5 dienos, 500 kilometrų. Šis tekstas ne apie
tai, ką patyrėme – ilgi pakilimai ir stiprus priešinis
vėjas (patyrę dviratininkai žino, ką tai reiškia), ne
apie tai, ką pamatėme, mindami 80–100 km atstumu
nuo fronto linijos (skurdūs miesteliai, begaliniai saulėgrąžų laukai, šachtos ir iškastų atliekų kalnai, ištisomis duobėmis virtę asfalto keliai), bet apie tai,
kaip sugriuvo mitai, kuriais prieš pradėdami žygį ir
mes, ir greičiausiai dauguma ne ukrainiečių, nepažinę šios žemės, tikėjome”, – rašo dviračių žygio
vadovas A. Kubilius.
Dviratininkai važiavo per patį geografinį Rytų
Ukrainos vidurį – per rusų ir jų statytinių neužgrobtas Donecko, Zaporožės, Dnepropetrovsko ir vėl
Donecko srities žemes kairiajame Dniepro upės
krante, apytikriai – per vidurį tarp Dniepro upės ir
Rusijos sienos. „Tai žemės, kurias Kremliaus imperiniai ideologai mėgino vėl iš naujo pakrikštyti
‘Novorossija’, kur nuo 2014 m. Maidano revoliucijos
bandė siautėti I. Girkino (Strelkovo) samdiniai, kuriems buvo pavykę keliems mėnesiams užimti ne tik
Donecką ir Luhanską, bet ir tą patį Kramatorską.
Kramatorską po kelių mėnesių atsiėmė Ukrainos kariuomenė, samdiniai liko tik Luhanske ir Donecke,
iki kurio pakelės nuorodos rodė 90 km”, – tęsia pasakojimą žygio vadovas.
Jis sako, kad išvykdamas jis pats manė, jog Rytų
Ukraina yra prorusiška, nes tai iš dalies rodė to krašto žmonių nusistatymai – po 1990-ųjų jie balsuodavo
už prorusiškus kandidatus. Pasakotojas sako, kad kelionės metu jie tikėjosi pakeliui girdėti tik rusų kalbą, kad „bus pavojinga ką nors kritiško pasakyti apie
Putiną ir Kremliaus politiką, o apie Ukrainos europinę ar NATO perspektyvą užsiminę galbūt sulauktume ir fizinių priešiškų veiksmų. Šiais mitais
tikėjau nepaisant to, kad po daugelio vizitų Kijevą
pažįstu jau beveik taip pat gerai kaip Vilnių. Tačiau
Rytų Ukrainoje iki šiol teko lankytis tik keletą kartų ir dažniausiai tik didžiuosiuose miestuose ar pačioje pafrontėje. Akivaizdu buvo, kad Rytų Ukrainoje
iš susitikimų su naujais miestų vadovais ar Ukrainos kariais negali susidaryti objektyvaus įspūdžio

Lietuviai R. Ukrainoje nerado
ir Putino gerbėjų

Atokvėpio minutė autobusų stotelėje su rusišku užrašu.

Žygeiviai iš Lietuvos su ukrainietėmis prie parko vartų.
apie visą kraštą ir jo žmones, todėl prieš žygį šioks
toks nerimas ėmė, kad minsime per ištisines prorusiškų ‘vatnikų’ žemes ir iš to nieko gero negali tikėtis”.

Rytų Ukraina kalba ukrainietiškai
Prityrusio politiko nuostabai su lietuviais niekas nekalbėjo rusiškai. Štai jis prisimena žygio atkarpą nuo Azovo pakrantės link Pokrovsko ir Kramatorsko, begalinių saulėgrąžų laukų kraštą, kur jie
judėjo pro mažus miestelius ir didelius kaimus
prastais keliais. „Provincija, atsilikimas, daug išlikusių sovietmečio simbolių: sovietinių karių skulptūrų, ant postamentų užkeltų sovietinių tankų ar
senų ‘Staliniec’ tipo vikšrinių traktorių. Visa tai lyg
ir turėjo patvirtinti tuos mitus, kuriais iki čia atvažiuodami tikėjome, kad ukrainiečių kalbos čia negirdėsime. ...O paaiškėjo, kad kaimų ir nedidelių
miestelių parduotuvėse, kavinėse ar viešbutėliuose
bei bendrabučiuose žmonės tarpusavyje kalbasi

Nors Rytų Ukrainos miesteliuose lietuviai žygeiviai matė dar užsilikusių paauksuotų paminklų
sovietiniams kariams (bet ne Leninui, ar Stalinui),
tačiau matydavo ir Ukrainos nacionalinės simbolikos: tautinėmis mėlynai geltonomis spalvomis buvo
išdažyti geležiniai tiltų turėklai, elektros stulpai, dideli reklaminiai stendai, iš kurių žvelgė vietinės įmonės (dažniausiai valstybinės) vadovas ir sveikino su
Rugpjūčio 24-ąją – Ukrainos Nepriklausomybės diena. Nors bendrabučiuose, kuriuose jie nakvojo, lietuvaičiai pasijuto sugrįžę į gilų sovietmetį, bet vestibiuliuose matė stendus, skirtus iš to miestelio kilusiems karo su Rusija didvyriams.
„Tačiau labiausiai įsiminė visiškai nežymus pakelės epizodas, kai, likus iki Kramatorsko keliolikai
kilometrų, pakelėje pamatėme nedidelį, kuklų akmens paminklą trims kovose žuvusiems jauniems
Ukrainos savanoriams, galbūt kilusiems iš tų apylinkių, o galbūt žuvusiems toje vietoje. Šalia paminklo plevėsavo Ukrainos vėliava, paminklą puošė šviežios gėlės. Paminklas nebuvo apsaugotas nei
kokia nors tvora, nei kokiomis nors video kameromis, tačiau nesimatė jokių ženklų, kad kokie nors
vandalai ar vietiniai ‘vatnikai’ bei ‘tituškos’ būtų
bandę šį paminklą kaip nors išniekinti, išdaužyti ar
bent dažais išteplioti. Nors artėdami prie Kramatorsko mynėme pro šachtas ir šachtininkų miestus,
įkurtus sovietmečiu, suvežant žmones iš visos Sovietų Sąjungos, tame tarpe ir iš Rusijos, tačiau
žvelgdami į Ukrainos simbolius ir pagarbą jiems to
nematėme ir nejautėme net Kramatorsko apylinkėse, kur vis tik šalia šachtų jautėme ir rusų kalbos populiarumą”, – rašo A. Kubilius. Dar daugiau – nedideliame miestelyje Guliaj Pole, Zaporožės apskrityje, kazokų sostinėje, kur gimė garsus anarchistas
ir pilietinių karų 1917–1920 m. lyderis Nestoras
Machno (čia jis iki šiol gerbiamas), miestelio žmonės „yra 100 proc. už Ukrainą”.
„Ir tai išgirdome pačiame Rytų Ukrainos geografiniame centre, pačiame Putino propaguotos ‘Novorosijos’ centre, – sako A. Kubilius, baigdamas padaręs išvadą: – Šio regiono proukrainietiškumas yra
didžioji Putino tragedija – jis niekada nesugebės pajungti šių žemių savo politinei valiai”.
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TELKINIAI

Prie ČLM vaikų sukurto žinių laivo - (iš k.) naujoji mokyklos direktorės pavaduotoja Vilma Poliuvienė, LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius ir direktorė Vida Rupšienė.

Mažiesiems pirmokėliams, kuriuos į mokyklą atlydėjo tėvai, buvo iškilmingai įteikti pirmoko pasai.
ČLM administracijos nuotraukos

Pirmoji diena Čikagos lituanistinėje mokykloje
VIDA RUPŠIENĖ
Saulutė lyg užsakyta savo spindulėliais šildė žemę,
o Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) mokiniai, nešini didžiulėmis puokštėmis, rinkosi mokykloje. Mokyklos kieme jau puikavosi ČLM laivas – žinių laivas.
Mokinukai skubėjo į klases susipažinti su savo mokytojais, o po to – į Jaunimo centro koplyčią, kur visų
jau laukė kunigas Gediminas Keršys, pamoksle pasakęs visiems suprantamą dalyką: „Gyvenimo prasmė – tai tvirtas pamatas. Tvirta pradžia – darbų sėkmė”.
ai draikosi voratinkliai ir žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai pietuosna išsineša vasaros svajas, ne vieno
mūsų paširdžius nusmelkia nerimas, sumišęs su
džiaugsmu. Rugsėjis... Margaspalvių jurginų galvos
siūbuoja vėjyje – rugsėjis. Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis – rugsėjis. O jūs išleidžiate, palydite arba patys išeinate... į Mokyklą.
Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai, šiandien jūs
atveriate dar vieną mokyklinio gyvenimo knygos
puslapį. Ir kol kas jis tuščias... Reikės daug stengtis,
mokytis, ieškoti ir atrasti, kad jį užpildytumėte.
Todėl žinokite, kad visas kliūtis galima nugalėti,
tereikia neišsigąsti, nenuleisti rankų, daug dirbti ir
nepamiršti... šypsotis!
Linkiu, kad pakili nuotaika, aplankiusi visus
pirmąją mokslo metų dieną, ilgai neišblėstų, o
jums, vaikai, į mokslo ir pažinimo pasaulį eiti gerumo taku.
Tad dirbkime, mokykimės ir nebijokime svajoti”, – tokiais linkėjimais mokyklos direktorė Vida
Rupšienė pradėjo pirmąją mokslo dieną Čikagos lituanistinėje mokykloje.
Džiugu, kad mokykloje šiemet yra visos klasės
– nuo kiškių iki dešimtos, yra ir patys mažiausi – iki
trejų metukų. Bandome suburti „Tėvų ir vaikų klubą”, turime ir kalbą norinčių išmokti suaugusiųjų
klasę, po pamokų rengsime pamokų ruošimo užsiėmimus.
Mokykla išlaikė tą patį mokinių skaičių kaip
praėjusiais metais, vadinasi, einame teisinga linkme, o tai dėka Jūsų, mieli mokinukai, tėveliai, pagalbininkai ir rėmėjai.
Ar girdėjote apie kelionę mokykliniu autobusu
į mokyklą? O apie ČLM mokiniams mecenatų, aukotojų ir rėmėjų pagalba surinktą stipendiją? Tiek
daug naujų dalykų.
Šiemet prie mokyklos administracinės komandos prisijungė mokytoja Vilma Poliuvienė.
Sveikiname naująją Čikagos lituanistinės mokyklos direktorės pavaduotoją, kuri daugelį metų dirbo pradinės mokyklos 2 klasės mokytoja.
Mokykla į naujuosius metus plauks dideliu ir
spalvingu ČLM šeimos laivu, kuris buvo pilnas šūkių ir linkėjimų. Mokyklos renginių koordinatorė
ir švenčių rengėja Sandra Krumhorn-Stašaitis savo
nuotaiką ir energiją perteikė mokinukams ir jų tė-

„

K

Štai kiek mūsų – norinčių mokytis ir mokyti lietuviškai.

Dovaną mokyklai – meistrės Odetos Bražėnienės meninį karpinį įteikė tėvų komiteto narys A. Rašymas (k.). Šalia jo – V.
Rupšienė, V. Poliuvienė ir S. Krumhorn Stasaitis.

vams, ir tai leido pajusti laivo plaukimą į naujus ČLM
mokslo metus.
Mokiniai – nuo mažiausio iki vyriausio – klasėse
skandavo šūkius, kuriais vadovausis visus mokslo
metus. O šūkių būta visokių – ir linksmų, ir gudrių,
net ir pamokančių: „Būk laimingas, būk kitoks – paskaityk lietuviškai ką nors”, „Draugausime, mokinsimės, išdykausime linksmai”, „100 kartų labiau
stengsimės mylėti Lietuvą”, „Pažink save ir savo tautą”.
Po šūkių žodį tarė mokyklos svečiai. Mokyklą aplankė Lietuvos Respublikos generalinis konsulas
Čikagoje Mantvydas Bekešius. Tai buvo pirmasis konsulo ir jo žmonos vizitas ČLM. Jutome, kad konsulas
tikrai pasijuto esantis lietuviškoje salelėje, pajuto tikrąsias širdies gaidas, kurios skambėjo iš Lietuvą mylinčių širdžių. Nes po konsulo vizito jo „Facebook”
paskyroje atsirado tokie žodžiai: „Šį rytą susidraugavom su Deividu ir Joriu ir visais Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniais. Smagu, kad jų daug,
kad tėveliai ryžtasi paaukoti kiekvieną šeštadienį dėl
to, kad jų vaikai mylėtų savo Tėvynę ir tradicijas, bet
svarbiausia – šie vaikai mokykloje kalba tik gimtąja kalba, o dešimtokų darbus tikrinantys mokytojai
Lietuvoje negali patikėti, kad taip gerai rašo vaikai,
gimę ir augę Čikagoje”.
Kalbėjo buvusi ČLM direktorė Jūratė Dovilienė,
buvusi ČLM direktorė Laima Apanavičienė, Jaunimo centro valdybos pirmininkė Neringa Aleksonis,
Rimas Rekašius – ČLM tėvų komiteto pirmininkas,
Viktoras Kelmelis – JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio vakarų Braighton Parko apylinkės pirminin-
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kas. V. Kelmelis paskatino ir toliau
taip šauniai semtis žinių lituanistinėje mokykloje. Jis pademonstravo puikią lietuvių kalbą ir pamokė mokinius,
kad kalbėti savo gimtąja kalba yra
malonumas.
Buvęs ČLM tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašymas, mokyklai
įteikdamas nuostabią dovaną – karpinių meistrės Odetos Bražienienės karpinį „ČLM” – palinkėjo gerų metų ir
sėkmės. Mokykla taria ačiū visai Rašymų šeimynai už nuostabią dovaną.
L. Apanavičienė pristatė mokyklos
pasididžiavimą – naujai išleistą vadovėlį „Aš – antrokas”. Mokykla dėkoja
autorei Elenai Marcelionienei ir projekto vadovei L. Apanavičienei, dailininkams Martai Žuravskajai ir Mindaugui Braslauskaui, redaktorei Daivai Litvinskaitei, maketuotojai Skaistei Bosas ir ČLM bei Maironio lituanistinės mokyklos mokytojoms, padėjusioms ruošti šį vadovėlį. Nuoširdžiai dėkojame vadovėlio rėmėjams,
parėmusiems šios mokymo priemonės leidimą: LR švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvių Fondui (LF), Kazickų šeimos fondui, Martynui Stašaičiui ir įmonei ,,Devbridge Group”.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus džiaugiasi CCA darbuotojo,
kvalifikuoto muziejininko A. Leith pagalba.

Smagus pranešimas ir kvietimas
nuskambėjo iš skautų vadovės Lilijos
Gelažis lūpų: „Norėtume visas Čikagos
lituanistinės mokyklos šeimas pakviesti prisijungti prie mūsų skautiškos veiklos. Lietuviškoji skautija 2018
metais švęs šimtmečio jubiliejų – mūsų
tikslas smagiai sutikti šimtmetį ir
tiesti skautišką kelią į kitą šimtmetį”.
Skautų sueigos Čikagos lituanistinėje
mokykloje vyksta šeštadieniais po pamokų. Kviečiame.
Mokykla didžiuojasi ir džiaugiasi,
kad mokykloje dar liko dirbti tautinių
šokių mokytoja Nijolė Pupienė, kuri 25
metus moko vaikus šokio gudrybių. Ji,
kaip žinome, už ilgametį darbą lituanistinėje mokykloje, už didžiulį indėlį auklėjant jaunąją kartą išeivijoje, lietuvišką dvasią ir už švietėjišką veiklą
yra gavusi 2016 metų JAV LB Švietimo
tarybos Švietėjo premiją (mecenatas –
LF).
O pagrindinis mokyklos ir mokytojų džiaugsmas – tai būsimi abiturientai – 10-okai ir mūsų mažieji – pirmokėliai. 10-osios klasės mokiniai pasveikino mokyklą, mokytojus ir tėvelius
ir įteikė mažiesiems – pirmokams – Lietuvos Respublikos pirmoko pasus. Mažųjų akys švytėjo, nes jie vieninteliai,
tokie išskirtiniai buvo šioje šventėje.
Tokia graži ir linksma, paliesta
saulės spindesio, buvo pirmoji diena
Čikagos lituanistinėje mokykloje. Be
galo esame dėkingi visiems, kurie ją
lanko, kurie dirba, kurie ją remia.

A. Leith su muziejaus Genealogijos departamento vadove Karile Vaitkute.
V. Petrauskienės nuotr.

Amerikietis jaučiasi esąs ir lietuvių kultūros įsūnis
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
jau nuo vasaros pradžios pradėjo dirbti naujas konsultantas – Chicago Cultural Alliance (CCA) komandos narys,
kvalifikuotas ir puikią muziejininko
patirtį turintis specialistas Andrew
Leith. Jis pakeitė čia anksčiau dirbusią
kitą CCA pasiuntinę Candice Rasinghani.
Leith Loyola University Chicago yra įgijęs istorinės archeologijos ir muziejinės antropologijos specialybę. Magistro laipsnį jis įgijo Texaso universitete (Austin).
A. Leith dešimt metų dirbo Field Museum of Natural History. Jam taip pat
kelerius metus teko darbuotis ir Paryžiuje esančiame d’Orsay muziejuje.
Savo, kaip specialisto profesinius įgūdžius jis tobulino tarptautinės asociacijos ICOMOS (International Council
on Monuments and Sites) tyrime ir kultūrinio paveldo išsaugojimo projekte
Jamaicoje, Falmouth mieste. Apie save
A. Leith sako:
,,Turiu dvi istorijas, paaiškinančias, kodėl aš pasirinkau muziejininko
specialybę. Abu šie paaiškinimai yra
tiesa. Pirmasis – į šią sritį mane pastūmėjo mano studijų baigiamojo darbo vadovas. Jis dirbo Field Museum ir
atliko kasinėjimus tose vietose, kur yra
įsikūręs China Town. Šis žmogus mane
pakvietė dirbti jo asistentu. Todėl aš
savo studento praktiką atlikau Field
Museum of Natural History. Dirbau valydamas, klasifikuodamas radinius ir
taip daug sužinojau apie tuos žmones,
kurie gyveno toje teritorijoje XVI-XVIII
amžiuje. Šis darbas man buvo puiki galimybė įgyti praktikos, nes universitete
įgytos žinios – daugiau teorinės.
Antroji istorija, kurią pasakoju
draugams, aiškindamas, kodėl aistringai susidomėjau muziejininko spe-

A.

O aš šiemet jau pirmokė.
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cialybe – ji yra iš mano vaikystės. Aš
turiu seserį. Kai mes su ja buvome
maži, tėvai mus dažnai palikdavo pas
močiutę, kuri buvo tarsi šeimos istorikė. Tuo metu, kai amerikiečiai troško kuo naujesnių baldų, mesdami iš
namų senuosius, mano močiutė saugojo senus laikus primenančius daiktus. Tuo metu, kai mes dar buvome
maži, močiutė neturėjo televizoriaus.
Ji mus su seseria pasodindavo prie
seno stalo, duodavo valgyti iš senovinių indų, rodydavo prosenelių, dėdžių,
tetų nuotraukas ir pasakodavo su jais
susijusių istorijų. Mes supratome, kad
šie žmonės yra mūsų šeimos dalis. Aš
išmokau ypatingai vertinti tokius daiktus, kurie yra tarsi tiltas tarp mūsų ir
tų žmonių, kurie gyveno prieš mus”.
Jaunas specialistas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje dirba nepilną darbo savaitę. Šiuo metu A. Leith
padeda rengtis būsimai muziejaus parodai, skirtai Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Taip pat CCA darbuotojas konsultuoja muziejaus specialistus, pats padeda inventorizuoti naujai gaunamus
eksponatus, fotografuoja, aprašo, sistemina jau esančias kolekcijas. A. Leith
pagelbsti neseniai muziejuje pradėjusiai dirbti meno kuratorei Daivai Valerijai Karužaitei susipažinti su specialia inventorinimo programa.
Vieną dieną per savaitę jis praleidžia CCA biure, dirbdamas su komandos nariais, kadangi dabar labai
svarbu pasiruošti artėjančiam dideliam projektui – visą spalio mėnesį
vyks įvairių tautų kultūrų paveldui
skirtas renginys ,,Inherit Chicago”,
suvienysiantis visus Čikagos muziejus
ir kultūrinius centrus. Gausybė renginių bus tarsi savotiška ekskursija,
lankytojus supažindinsianti su įvairių
pasaulio tautų kultūriniu paveldu.
A. Leith dirba ir su kitų CCA priklausančių etninių muziejų darbuotojais. Be Balzeko lietuvių kultūros mu-

ziejaus jis nemažai laiko atiduoda Dank
Haus German Cultural Center ir Chinese American museum of Chicago.
Remdamasis geriausiomis praktikomis ir atsižvelgdamas į mažųjų,
CCA priklausančių muziejų finansines
galimybes, A. Leith jiems padeda patardamas, kaip geriau apsaugoti ir išlaikyti eksponatus, kaip sutvarkyti
kolekcijų saugojimo erdves. Kita jo
darbo dalis – padėti aljanso nariams,
kurie nori kurti virtualias savo muziejų parodas. Specalistas pataria, kaip
fotografuoti objektus, kaip juos aprašyti, kaip sugrupuoti. Trečias darbas,
kurį Andrew dirba CCA – tai grupinės
pamokos (workshops), kuriose mokoma, kaip paruošti saugojimui muziejinius eksponatus bei kolekcijas.
,,Man labai patinka mano darbas.
Kasdien einu į jį žinodamas, kad ką
nors pats išmoksiu iš tų žmonių, su kuriais kartu dirbu. Aš galiu praleisti laiką dirbdamas su tokiomis nuostabiomis kolekcijomis, sužinoti naujų istorijų, susijusių su muziejuose esančiais
daiktais. Ir galiu bendrauti su tais protingais, savo darbui pasišventusiais
žmonėmis. Aš jaučiuosi įsitraukęs į tas
bendruomenes, tarsi būčiau vokiečių,
kiniečių, lietuvių bendruomenių narys.
Aš mokausi iš šių tautų turtingų kultūrų ir istorijos. Mano paties giminėje
buvo slovakų, lenkų, rumunų, vokiečių,
truputėlį kraujo turiu iš škotų ir prancūzų. Aš esu penktos kartos čikagietis,
mano proseneliai atvyko į Ameriką
daugiau kaip prieš 100 metų. Todėl jų
tautų tradicijos neišliko mūsų giminėje.
Tačiau pats įsiliejęs į įvairių kultūrų
bendruomenes aš jaučiuosi kaip įvaikintas vaikas, atrasdamas čia nuostabiausių dalykų. Ir pagrindinė bendrybė, kurią matau įvairių kultūrų
muziejuose, yra ta: čia dirbantys žmonės yra labai atsidavę savo darbui”, –
džiaugiasi savo turtinga patirtimi A.
Leith.

Verslo premiją laimėjo Alex Paulius

emonto gimnazijos moksleivis Alex
Paulius laimėjo premiją Būsimų
Amerikos verslo vadovų konferencijoje, kuri vyko Californijoje, Anaheim mieste, birželio 29 – liepos 2 dienomis. Būsimų Amerikos verslo vadovų organizacija (Future Business
Leaders of America) skelbiasi esanti
didžiausia ir seniausia verslo studentų organizacija pasaulyje. Jai priklauso ketvirtis milijono studentų,
mokytojų, administratorių, verslo profesionalų, tarp jų ir verslu besidominčių gimnazistų. Organizacija ruošia studentus karjerai verslo srityse.
Kasmet ruošiamos konferencijos, kuriose tarpusavyje varžosi studentai.
Prieš tai dalyviai rungiasi tarpusavy-

je valstijų padalinių konferencijose, o
geriausieji jau turi progą pasireikšti didžiojoje nacionalinėje konferencijoje.
Praeitą pavasarį Lemonto gimnazijos
gimnazistas Alex Paulius laimėjo pirmą vietą Illinojaus padalinio konkurse vertybinių popierių ir investicijų
(Securities and Investments) kategorijoje. Tuo būdu jis įgijo teisę dalyvauti
nacionalinėje konferencijoje ir siekti
pergalės. Tose šią vasarą vykusioje
konferencijoje vertybinių popierių ir
investicijų kategorijoje Paulius užėmė
ketvirtą vietą. 2016 metais Alex Paulius taip pat pateko į nacionalinės konferencijos konkursą. Ten jis užėmė
septintą vietą asmeninių finansų (Personal Finance) kategorijoje.

Alex Paulius

Lemont H. S. nuotr.
Pagal ,,Chicago Tribune”
paruošė Rimas Černius
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Pasaulis – margas, paroda – dar margesnė
Apsilankius ,,EXPO Chicago 2017”

Į parodos erdves triukšmingai įsiveržė spalvingas šou ,,Here Hear Chicago”.

Ramunės Lapas nuotraukos

šokėjai. Ugningi mušamųjų garsai, į šokio sūkurį
įtraukti įspūdingi žirgai man priminė La Merce festivalio metu siaučiančią Barceloną. Kiti lankytojai
kalbėjo, kad jie jaučiasi tarsi būtų patekę į Rio karnavalą… Eisenoje, beje, žygiavo talentingiausi Čikagos muzikantai, tarp jų ir džiazo grandas Kahil
El Zabar.

Pasaulio aktualijos – neliko be atgarsio
Rami minutė šurmulingoje parodoje.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
,,EXPO Chicago” yra tarptautinė šiuolaikinio meno paroda, kasmet į ,,Vėjų miestą” sukviečianti menininkus ir jų kūrybos propaguotojus bei gerbėjus iš viso
pasaulio. Tradicija gyvuoja jau nuo 1980 metų. Tiesa, prieš penkerius metus, 2012-aisiais, iš ankstyvesnės
organizacijos, ,,Merchandise Mart Properties”, rengusios ,,Art Chicago”, bet susidūrusios su finansiniais
sunkumais, parodos rengimo naštą perėmė dabartiniai organizatoriai, ,,EXPO Chicago”, ir nuo to laiko
šis tarptautinis projektas sėkmingai įgyvendinamas
Navy Pier erdvėse.

A

Prezidentui D. Trump netrūko menininkų dėmesio. D. Argue ,,Trump Tweets”.

trodo, kad parodos populiarumas kasmet didėja. Šiemet joje dalyvavo net 135 galerijos iš
25 šalių (58 miestų). Lankytojai turėjo progos
susipažinti su daugiau nei 3,000 kūrinių. Vargu bau, ar per vieną apsilankymą įmanoma viską atidžiai apžiūrėti. Keturių dienų paroda taip pat buvo
turtinga pašnekesių, koncertų, knygų sutiktuvių ir
filmų peržiūrų. Kai kurie ,,EXPO Chicago” renginiai
išsikėlė už Navy Pier ribų – į ,,Roundhouse” prie Du
Sable Museum of African American History, Smart
Museum of Art prie University of Chicago, ukrainiečių meno muziejų ir kt.

Vernisažas – La Merce Barcelonoje
ar karnavalas Rio?
Per iškilmingą parodos atidarymą rugsėjo 13osios vakarą akys raibo nuo vaizdų – ir ne tik nuo
paveikslų, kurie kabojo ant sienų, bet ir nuo žiūrovų, kurie sukiojosi aplink tuos paveikslus ar skulptūras. Išties spalvinga ir išradinga minia!
Pasistengė ir rengėjai. Vakarui įpusėjus, linksmą minios ūžesį nustelbė iš toli atitratantys būgnai.
Mušamųjų garsai vis stiprėjo, ir štai pasirodė spalvinga persirengėlių – muzikantų ir šokėjų – eisena.
Pasirodo, tai buvo išskirtinė australų kompozitoriaus, dainų kūrėjo, roko muzikanto Nick Cave ir
tarptautiniu mastu pripažintos čikagietės architektės Jeanne Gang dovana vernisažo svečiams –
meno, dizaino ir performanso kokteilis, pavadintas
,,Here Hear Chicago”. Jame skambėjo naujausias Cave kūrinys ,,Up Right”, kurį įkūnijo grupės ,,Heard”

Per trumpą laiką visko pamatyti neįmanoma.
Į akis krito darbų įvairovė, bet tuo pačiu galėjai pastebėti ir pastaraisiais metais besiklostančias tendencijas. Čia buvo ir modernios klasikos (Andy Warhol ,,Jacky”), ir erdvinės tapybos (Patrick Hughes
,,Poignant Palazzo”), ir fotografinių miesto panoramų (Jean-Franćois Rauzier ,,Chicago Veduta”),
daug eksperimentavimo faktūromis, įdomių instaliacijų. Nemažai atsiliepimų į laikmetį ir politinių
aktualijų. Naujojo JAV prezidento Donald Trump asmenybė tapo net kelių menininkų įkvėpimo šaltiniu.
New Yorko Marc Straus galerija pristatė ryškiomis
oranžinėmis ir geltonomis spalvomis nutapytą ir
šmaikščiu humoru pripildytą didelio formato
Trump-oratoriaus portretą, pavadintą ,,Trump
Tweets” (dail. Doug Argue, 2017). Centre – dabartinis JAV prezidentas, per mikrofoną prabylantis į tautą, o aplink – tarsi vėjo sūkuryje – skraido jo kontroversinės frazės… Ar šis kūrinys atras garbingą
vietą Baltuosiuose rūmuose – galėsiu jums pranešti
tik po kito apsilankymo mūsų šalies sostinėje!
Prezidento Trump rinkimų kampanijai ir inauguracijai buvo skirtas ir dail. Federico Solmi įspūdingas triptikas-videokoliažas ,,The Beloved Trickster” (2017), kurį pristatė Luis de Jesus Los Angeles
galerija.
Politinių motyvų šioje parodoje buvo ir daugiau.
Čia matėme didelį groteskišką paveikslą iš School
of the Art Institute of Chicago fondų. Besišypsančios Boriso Jelcino, Michailo Gorbačiovo, George H.
W. Bush bei Ronald Reagan figūros įgauna grėsmingą pavidalą milžiniškoje Roger Brown (1941–
1997) drobėje ,,The War We Won” (1991). Tapytojas,
kuris labiausiai yra siejamas su ,,Chicago Imagists”
sąjūdžiu, šiuo savo kūriniu primena pasaulį skaudžiai pakeitusį Vietnamo karą. Vargu bau ar anuomet gerai nusiteikę, netrukus po Berlyno sienos grovimo draugiškai vienas kitam rankas spaudžiantys
pasaulio didieji galėjo įsivaizduoti, kokia įtampa vėl
tvyros tarp jų šalių? Pažvelgi į drobėje pavaizduotą šelmiškai išsižiojusį Bush, ir šiurpulys nueina per
kūną. Ar jie mano, kad nugalabijo Šaltojo karo šmėklą?

Prancūziškas šarmas

Iškalbingas skulptūrų trio.

Moskowitz Bayse galerijos iš Los Angeles stende akį patraukė Eleanor Swordy drobė ,,First time”
(2017). Amerikietė dailininkė gimė Paryžiuje 1987
metais, tačiau dabar gyvena ir kuria Woodstock

DRAUGAS
mieste, Vermonte. Figūros jos paveiksluose minkštos, sudribusios,
tarsi kūnas be kaulų. Swordy kuria nerealią animacinę erdvę, kurioje svorio
centro normos tarsi neegzistuoja.
Prancūziškos prabangos bei prestižo epitetas ,,Lalique” taipogi rado užuovėją ,,EXPO Chicago”. Nors parodoje didesnis dėmesys skiriamas vaizduojamajam menui – tapybai, skulptūrai, – kelioms taikomojo meno galerijoms buvo padaryta išimtis. Greičiausiai todėl, kad jų menas balansuoja ant taikomojo ir vaizduojamojo
ribos. ,,Lalique” stiklo skulptūros –
aukštasis menas. Parodoje buvo eksponuojami stiklo meistrų Yves Klein
,,Victoire de Samothrace” ir ,,La Terre Bleue”, Terry Rodgers juodos ir žalios ,,Sirenes” bei Mario Botta permatomos ir nakties mėlio GEO vazos.
,,Lalique Art” naudoja seną ir užmirštą senovės egiptiečių išrastą vaško
technologiją atkuriant išskirtinius
meno kūrinius. Nuo 2011 m. ,,Lalique Art” dalijasi savo patirtimi su
pirmaujančiais šiuolaikiniais menininkais kuriant išskirtinius krištolo
pavyzdžius.
Įdomią keramikos kolekciją pristatė ir Atelier van Lieshout iš Rotterdamo, Olandijos. Čia porcelianas
naudojamas kaip drobė – ant kiekvieno indo puikuojasi vis kitoks piešinys.
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miausi šiemetinėje ,,EXPO Chicago”
parodoje, pareikalavę daug tyrinėjimų
ir pastangų, kad būtų taip skoningai ir
akademiškai, tačiau nenuobodžiai pateikti žiūrovui.

Ieškoma vis naujų potyrių

Animacinis tapytojos E. Swordy pasaulis (,,First Time”).

Iš tolimojo Oslo, Norvegijos,
,,EXPO Chicago” pirmą kartą dalyvavo Standard galerija. Įsigilinę labiau į
savo glėbinukus nei į praeinančius potencialius pirkėjus, norvegai lankytojams leido patiems ,,atrasti" jų atvežtą meną. Akį patraukė dvi juodos
miniatiūrinės mašinos. Atrodė tarsi
žaislinės, net, žengus link jų, pradėjo
judėti. Tačiau geriau įsižiūrėjus pamatai, kad pro šių miniatiūrinių ,,Range Rover” langus kyšo …žmogaus
plaukai! Nina Beier kūrinys ,,Automobile” – tikrai ne vaikams!
Fantasmagorišką instaliaciją
,,And the Dogs Went Silence” (dail. Lavar Munroe) pristatė galerija IN/SITU.
Parašiutas atskraidino ne šios žemės
gyventoją, kurį lojimu pasiruošę sutikti šunys sustingo tyloje…
Lucas Simoes kūrinį ,,Bebadosamba” (2017), sukurtą iš stiklo, betono ir plastiko, galėjai patirti po jį
…pasivaikščiojęs.

Be kuro
toli nenuvažiuosi

Kitaip apsirengusi sena draugė
Su 1965 m. Koelne, Vokietijoje
įkurta Galerie Gmurzynska mano ryšiai tęsiasi nuo senų laikų. Beveik
keturis dešimtmečius studijuoju ir
nagrinėju supermatistus (geografinių abstrakcijų menas, 1913–1915 m.
suformuotas garsaus ruso menininko
Kazimiro Malevičiaus, kurio šalininkais buvo Liubovė Popova, Olga Rozanova, Nadežda Udalcova, Ivanas
Puni ir kt., o po Spalio revoliucijos šiuo
meno sąjūdžiu susidomėjo ir Vakarų
Europa). Gmurzynska turbūt buvo
pirmoji, pradėjusi nuolat rengti šio
žanro kūrinių parodas ir leisti akademinio lygio katalogus (kurie jau ne
vieną dešimtmetį puošia mano biblioteką ir kuriais dažnai pasinaudoju).
Tiesa sakant, nustebau pamatęs
šios galerijos iškabą ,,EXPO Chicago”
– nurodant buvimo vietą ne Vokietijoje, bet New Yorke. Dar didesnis netikėtumas buvo – kad nė kvapo neliko
anuometinės slaviškos dvasios. Pasirodo, JAV yra tik galerijos atstovybė,
o pati galerija tebeveikia Europoje. Tiesa, iš Vokietijos ji perkelta į turtingąją Šveicariją – Ciurichą, St. Moritz ir
Zug. Galerijos 1, 200 kvadratinių pėdų
paviljoną Čikagos parodai sukūrė žinomi italai dizaineriai Antonio Monfreda ir Sergio Salerni.
,,Vėjų mieste” Gmurzynska sumaniai eksponuoja meną ir istorinius

Parodoje buvo pristatytas ir garsiosios Joan Miró skulptūros sumažintas maketas.
eksponatus, kurie siejasi su Čikagos
praeitimi. Mes matome tris ankstyvuosius Christo (autorius dalyvavo
parodos atidaryme) darbus iš neįgyvendinto 7-to dešimtmečio projekto
,,Wrapped Museum of Contemporary
Art Chicago”. Galerijos sienas puošia
ir du Art Institute of Chicago absolvento Robert Indiana monumentalūs
paveikslai. Akį taipogi pamalonino
žymaus prancūzo Ferdinand Léger
drobės, nutapytos 1929 ir 1931 metais ir
1931 m. lapkritį eksponuotos ,,Arts

Prie dail. J.-F. Rauzier paveikslo ,,Chicago Veduta” ilgam sustojo ne vienas parodos lankytojas.

Surengti tokio masto tarptautinę
meno parodą nepaprastai daug kainuoja. Šeštojo ,,EXPO Chicago” dalyviai ir meno mylėtojai ypač dėkingi jau
penktuosius metus ,,presenting sponsor” naštą prisiimančiam Northern
Trust bankui. Pagrindinių rėmėjų
gretose taip pat rikiuojasi BMW of
North America, David Yurman, RollsRoyce Motor Cars Americas bei Ruinart Champagne. Dosniai šį renginį
rėmė Artsy, Art Money, Articheck, Athena Art Finance, AXA Art Americas
Corporation, Chartwell Insurance Services, The Conservation Center, Fashion Outlets of Chicago, Heritage
Auctions, Lalique, Leslie Hindman
Auctioneers, The Peninsula Chicago,
School of the Art Institute of Chicago,
Sotheby’s, Terry Dowd, Inc., United
Airlines, Vista Residences ir Willis
Towers Watson. ,,EXPO Chicago” taip
pat rėmė Aqua Carpatica, EFFEN
Vodka, Sipsmith Gin, Lagunitas Brewing Co., SōmruS, Terrazas de los
Andes bei Nespresso.

Club of Chicago” surengtoje parodoje.
Tarp kitų šedevrų puikavosi ir ispano Joan Miró i Ferra skulptūros
,,The Sun, the Moon and One Star”
(1981) maketas-miniatiūra. Pati skulptūra stovi Čikagos
cent re, Brunswick
Building Plaza – skersai nuo Chicago Picasso. (Mielai būčiau
įsigijęs tą maketą, bet
kaina labai kandžiojosi). Iš galerijos atstovų gavau dovaną –
puikų ką tik išleistą
katalogą ,,Juud /Malevich” (jį, beje, galima užsisakyti internetu www.gmurzynska.com).
O kur dar vengro
modernisto László
Moholy-Nagy (Čikagos Bauhaus mokyklos direktorius), Louise Nievelson, Wilfred
Lam bei kitų dailininkų unikalios muziejinės vertybės, kurios džiugino šios parodos žiūrovus? Reikia pripažinti, jog Galerie Gmuzynska rodiniai – patys įdo- Dvi skulptūros grožisi paveikslu.
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VARDAN TOS LIETUVOS
Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Lietuvos šauliai pasipildė išskirtiniu padaliniu

Iškilminga diena Kauno technologijos universitetui: per 30 studentų ir dėstytojų prisiekė ištikimybę Lietuvai.

Lietuvos studentija ir dėstytojai demonstruoja tvirtą pasiryžimą dalyvauti valstybės gynimo darbuose. Lietuvos
pašonėje vykstant prieš NATO valstybes
nukreiptoms karinėms pratyboms ,,Zapad 2017” Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai ir dėstytojai
prisiekia ištikimybę Lietuvai. Karo muziejaus sodelyje daugiau nei 30 KTU studentų ir dėstytojų ištarė šiuos Lietuvos
šaulių sąjungos nario priesaikos žodžius ...prisiekiu negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos [Lietuvos valstybės] nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką....
is prisiekusiųjų šaulių įsipareigojimas yra išskirtinis ir tuo,
kad šie šauliai suformuos pirmąjį
Lietuvoje valstybinės aukštosios mokyklos – KTU šaulių būrį. Šis istorinis
įvykis sugrąžina mus į 1991 metų sausį, kai tuometiniai Lietuvos studentai
iš Vilniaus universiteto, Lietuvos pedagoginio instituto, Policijos akademijos, Lietuvos kariuomenės mokyklos
būriais traukė ginti Lietuvos Parlamento. Daugelis iš 1991 metų studentų,
gynusių Lietuvai svarbius objektus,
davė kario-savanorio priesaiką, kuri
juos įpareigoja ginti Lietuvos valstybę
ir jos nepriklausomybę iki šiol.
Steigiant KTU studentų šaulių
būrį, daugiausiai iniciatyvos parodė
KTU studentų reikalų departamento
direktorius ir šio universiteto dėstytojas dr. Martynas Ubartas. Jis paklaustas, kodėl tik dabar ryžosi tapti
šauliu ir kodėl toks susidomėjimas
tapti šauliais yra tarp studentų, atsakė: Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) yra
garbinga ir visuomenėje gerai žinoma
valstybės gynybinius pajėgumus stiprinanti organizacija, kurios nariu bū-

Š

damas gali pasirengti ginti savo valstybę, šeimą ir pagaliau savo Alma
Mater. LŠS suteikia galimybę neatsitraukiant nuo savo pagrindinės – studijavimo arba dėstymo universitete
veiklos – gretimai įgyti pakankamai
naudingų žinių, kurios praverstų prireikus ginklu ginti savo šalį. Tai yra
svarbu ir dėl to, kad pasikeitusi geopolitinė situacija, kai kaimynų atžvilgiu vis agresyvėjanti Rusija, skatina nelaukti, kol studijų metu atidėtas tavo šaukimas į Lietuvos kariuomenę, bet savarankiškai su LŠS pagalba ruoštis nepalankiausiam Lietuvai scenarijui.
Po šaulio priesaikos ceremonijos
šauliai darnioje rikiuotėje nužygiavo
iki KTU, Socialinių, humanitarinių
mokslų ir menų fakulteto Didžiosios
Aulos, kur vyksta pirmoji mokslinė
konferencija ,,Šauliškumas ir studentija”. Šios konferencijos organizatoriai – KTU ir LŠS V. Putvinskio-Pūtvio
šaulių klubo vadovai dr. Audrius Skaistys ir Stasys Ignatavičius.
Konferencijos metu naujuosius
šaulius – brolius ir seseris studentus
pasveikino KTU rektorius prof. Petras
Baršauskas, LŠS vado pavaduotojas
ats. mjr. Židrūnas Šadauskis, Vytauto
Didžiojo šaulių 2-os rinktinės vadas
ats. kpt. Vytautas Žymančius, LŠS V.
Putvinskio-Pūtvio klubo garbės prezidento, „Kęstučio” korporacijos nario
Vytauto Dudėno sveikinimą perskaitė
naujojo studentų šaulių būrio signataras dr. Martynas Ubartas, pranešimą
apie tarpukario Lietuvos atsargos karininkų korporaciją „Ramovė” skaitė
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė, istorikė dr. Aušra Jurevičiūtė, LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo
prezidentas Stasys Ignatavičius savo
pranešime susirinkusiems priminė

apie tarpukario Lietuvos studentų šaulių veiklą, apie kario ir šaulio priesaiką savo mokslinį darbą perskaitė LŠS
Centro valdybos narys, LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo tarybos narys
dr. Audrius Skaistys.
Susirinkusiems į konferenciją
savo kūrinius atliko poetas, bardas

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

Rengėjų nuotr.
Edmundas Janušaitis.
Po konferencijos visi buvo pakviesti pabendrauti prie studentų šaulių paruoštos kavos ar arbatos puodelio, pasmaguriauti įvariais skanėstais.
LŠS V. Putvinskio-Pūtvio
šaulių klubo info ir nuotr.

AKIŲ lIgOs
DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

Tel. 708-422-8260

ADVOKATAI

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

www.draugas.org
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Nepriklausomybės aktą eksponuos Lietuvoje
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vyriausybė pritarė, kad Vasario 16-osios
Nepriklausomybės aktas būtų eksponuojamas Lietuvoje.
Sutartį dėl Lietuvos Tarybos nutarimo dėl Nepriklausomybės skelbimo perdavimo pasirašys užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Vokietijos diplomatijos vadovas Sigmar
Gabriel. Pagal šią sutartį bus suteikta
teisė dokumentą eksponuoti Lietuvoje iki penkerių metų.
Po sutarties pasirašymo Vokietijos
institucijos pradės procedūras, kad

būtų lesta išvežti dokumentą. Tikimasi, kad šis vienintelis turimas originalus Lietuvos nepriklausomybę
skelbiantis dokumentas bus perduotas
Lietuvai laikinam naudojimui kitų
metų pradžioje.
Ranka rašytą nutarimą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis, skirtą Vokietijai, šių metų kovo pabaigoje
Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve Berlyne rado Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis.

L. Linkevičius lieka ministru
Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė tvirtina nematanti priežasčių, kodėl reikėtų keisti užsienio
reikalų ministrą. Taip ji rugsėjo 23 dieną reagavo į Socialdemokratų partijos
tarybos sprendimą palikti valdančiąją koaliciją su „valstiečiais” ir raginimą atsistatydinti visus į postus socialdemokratų deleguotus asmenis.
„Ministras L. Linkevičius – profesionalus diplomatas ir patyręs ministras. Jo keitimui priežasčių nematau”, – sakė D. Grybauskaitė.
Pats L. Linkevičius sakė norintis
ir toliau eiti užsienio reikalų ministro
pareigas, todėl ketinąs trauktis iš Socialdemokratų partijos. „Pateiksiu pareiškimą trauktis iš partijos. (...) Jeigu
mane palaikys Prezidentė, premjeras,
toliau dirbsiu tą darbą, kuris reikalauja pastangų, nuoseklumo ir, tiesą sakant, kokybės”, – sakė ministras.
L. Linkevičius užsienio reikalų

L. Linkevičius lieka ministru. ELTA nuotr.
ministru dirba nuo 2012 metų. Jis
1993–1996 bei 2000–2004 metais ėjo krašto apsaugos ministro pareigas.
Lietuvos socialdemokratų partijos
taryba rugsėjo 22 dieną nusprendė
trauktis iš valdančiosios koalicijos su
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
Rugsėjo 25 dienos ryte paskelbta,
kad L. Linkevičius lieka užsienio reikalų ministro poste. L. Linkevičius
įteikė pareiškimą trauktis iš partijos,
bet neatsisakys Seimo nario mandato.

diniam asmeniui.
Teisėsauga įtaria, kad partijos
naudai kyšius iš koncerno „MG Baltic”
viceprezidento Raimondo Kurlianskio paėmė buvęs Liberalų sąjūdžio lyderis Eligijus Masiulius, eksliberalas
Šarūnas Gustainis.
Šioje Seimo kadencijoje Liberalų
sąjūdis turi 14 atstovų parlamente.

Čekių loteriją rodys per televiziją
Vilnius (BNS) – Lapkritį planuojant surengti pirmąją šalyje čekių loteriją, visos loterijos ir jų laimėtojai bus
rodomi specialiai tam skirtoje kurios
nors nacionalinės televizijos laidoje.
Loteriją organizuosianti Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė
laidos, kuri bus rodoma antradieniais,
kūrėjo konkursą.
„Siekiant kvitų žaidimo rezultatus
pristatyti kuo didesnei auditorijai bei
užtikrinti skaidrų kvitų žaidimo laimėtojų paskelbimą, numatyta juos
skelbti per televiziją. Paslaugų tiekėjas
kiekvieną antradienį turės užtikrinti
vieną savaitinį reportažą, iki 3 minučių trukmės”, – rašoma konkurso dokumentuose.
Loterija bus transliuojama vienoje iš nacionalinių televizijų pagrin-

dinėje žinių laidoje po 18 val., joje bus
skelbiami 10 savaitinių bei vienas mėnesio prizo laimėtojas.
Metinis loterijos prizų fondas sieks
apie 173 tūkst. eurų, joje kas savaitę bus
galima laimėti 10 prizų po 200 eurų, o
kas mėnesį – vieną 5 tūkst. eurų prizą.
Žmonės specialiame žaidimo tinklalapyje galės registruoti kasos aparatų
kvitus, gautus už suteiktas maitinimo,
kirpimo, remonto ir kitas paslaugas
bei turgavietėse įsigytas prekes. Į loteriją vėliau galės būti įtraukti ir į kiti
sektoriai.
Išmaniųjų kasos aparatų kvitų loterijos ar įvairios jų variacijos rengiamos Kroatijoje, Gruzijoje, Portugalijoje, Lenkijoje. Nuo 2014 metų pavasario Portugalijoje tokioje loterijoje išlošiami automobiliai.

Steigs Baltų apdovanojimą
Vilnius/Ryga (Mano vyriausybė) – Baltų vienybės dienos, kai lietuviai ir latviai kartu mini istorinį Saulės mūšį, išvakarėse Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministrai Linas Linkevičius ir Edgaras Rinkevičius pranešė, kad steigiamas Baltų
apdovanojimas.
Pirmasis Baltų apdovanojimas

Washingtonas (BNS) – Naikintuvų lydimi Jungtinių Valstijų bombonešiai rugsėjo 23 dieną skraidė palei
Šiaurės Korėjos krantus, kad parodytų jėgą šiai nesukalbamai šaliai, plėtojančiai savo branduolinio ginklavimosi programą, įtampai kylant dar
labiau.
Tuo tarpu Šiaurės Korėjos užsienio
reikalų ministras Ri Yong Ho išjuokė
Donald Trump, pavadindamas jį psichiniu ligoniu.
Ri Yong Ho užsiminė, kad Pchenjanas gali atmosferoje virš Ramiojo

vandenyno susprogdinti vandenilinę
bombą ir taip įvykdyti Šiaurės Korėjos
lyderio Kim Jong Un duotą pažadą.
Pentagonas pabrėžė, kad naujausias
JAV karo lėktuvų skrydis surengtas
šiauriau demilitarizuotos zonos palei
Šiaurės Korėjos pakrantę, Tokių skrydžių šį šimtmetį anksčiau nėra buvę.
JAV karinių oro pajėgų bombonešiai „B-1B Lancer” pakilo iš Guamo, o
juos lydėjo naikintuvai „F-15C Eagle”
iš Okinavos; skrista virš tarptautinių
vandenų palei Šiaurės Korėjos pakrantę.

Šiaurės Korėjoje užfiksuoti požeminiai smūgiai
Seulas (BNS) – Rugsėjo 23 d. Šiaurės Korėjoje užfiksuotas 3,4 balo žemės
drebėjimas.
Kol kas neaišku, ar šių požeminių

smūgių priežastis natūrali, ar jie yra
Pchenjano naujo požeminio branduolinio bandymo padarinys.

AfD kovos su „užsieniečių invazija”

Liberalų sąjūdis nesikurs iš naujo
Vilnius (BNS) – Teisėsaugos pareigūnams praėjusią savaitę politinės
korupcijos byloje pateikus įtarimus
opoziciniam Liberalų sąjūdžiui, partijos taryba nusprendė nekurti naujo
juridinio vieneto.
Tyrėjai pateikė įtarimus dėl stambaus masto kyšininkavimo ir prekybos
poveikiu Liberalų sąjūdžiui kaip juri-

JAV lėktuvai skrido palei Šiaurės Korėją

bus įteiktas 2018 metais, kai abi šalys
švęs savo šimtmetį. Apdovanojimas
bus skiriamas už lietuvių ir latvių
kalbų, literatūros, istorijos tyrinėjimų
ir kitos panašios veiklos propagavimą.
Apie kandidatūrų apdovanojimui gauti priėmimo pradžią bus paskelbta
Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų
ministerijų interneto puslapiuose.

Berlynas (ELTA) – Pirmąsias vietas šalies parlamente iškovojusi Vokietijos nacionalistinė dešiniosios pakraipos partija „Alternatyva Vokietijai” (AfD) pasižadėjo kovoti su „užsieniečių invazija” į šalį. „Norime kitokios politikos”, – po istorinių rezultatų Vokietijos federaliniuose rinkimuose sakė partijos sąrašo lyderis
Alexander Gauland.
AfD iškilo pasinaudodama nepalankiomis reakcijomis į kanclerės Angela Merkel sprendimą 2015 metais atverti migrantams Vokietijos sienas.
Dešinieji populistai sekmadienį vykusiuose rinkimuose iškovojo 12,6
proc. balsų ir tapo trečia stipriausia
jėga parlamente. Jiems turėtų atitekti
94 vietos 709 vietų federaliniame parlamente.
Tačiau partijoje jau kyla akivaizdūs nesutarimai. Partijos pirmininkė
Frauke Petry paskelbė nepriklausysianti AfD frakcijai parlamente. Ji „po
ilgo svarstymo” nusprendė netapti
frakcijos nare, pirmadienį Berlyne pareiškė F. Petry. Ji savo rinkimų apy-

„Alternatyva Vokietijai” pirmininkė F. Petry
paskelbė nepriklausysianti AfD frakcijai Bundestage.
EPA–ELTA nuotr.
gardoje Saksonijoje iškovojo tiesioginį
mandatą. Savo tolesnių planų politikė
komentuoti nenorėjo.
Prieš tai F. Petry atkreipė dėmesį
į mėnesius trunkančią kovą dėl valdžios AfD viršūnėse. Šių nesutarimų
esą negalima nutylėti. „Aš dabar paliksiu šią patalpą”, – pareiškė F. Petry
praėjus kelioms minutėms po to, kai
prasidėjo bendra spaudos konferencija su partijos bendrapirmininku Juergen Meuthen bei sąrašo lyderiais A.
Gauland ir Alice Weidel.

D. Trump nori sąlyčio su Rusija
Kijevas (BNS) – Jungtinių Valstijų Prezidentas Donald Trump yra pasirengęs kurti santykius su Rusija
remdamasis saugumo principais bei
gindamas Amerikos nacionalinius interesus, pareiškė JAV specialusis atstovas Ukrainos deryboms Kurt Volker.
Jis sakė, kad tokia pozicija yra paremta trimis veiksniais: būtina laikytis esamų žaidimo taisyklių, remti
bendrus saugumo principus ir apsaugoti JAV nacionalinius interesus.
Tačiau tokios pozicijos nereikėtų
vertinti kaip antirusiškos, nebent pati

Rusija nusprendžia tapti JAV priešininke, sakė K. Volker. Jo teigimu, Prezidentas D. Trump rimtai kalbėjo, kai
pasakė, kad nori rasti sąlyčio taškų, tačiau Rusija turėtų keisti savo elgesį,
prie kurio yra įpratusi.
K. Volker teigimu, Rusija ir neslėpė savo lūkesčių per pastaruosius
JAV prezidento rinkimus ir tikėjosi
naujos administracijos, kuriai vadovautų savo derybiniais įgūdžiais garsėjantis žmogus, su kuriuo būtų buvę
lengva derėtis. Tačiau tai neįvyko,
sakė JAV specialusis atstovas Ukrainos
deryboms K. Volker.

Kiniška vaza pabrango 10 tūkst. kartų
Ženeva (LRT.lt) – Kiniška vaza,
įvertina 500–800 Šveicarijos frankų,
aukcione Ženevoje buvo parduota už rekordinę sumą – penkis milijonus Šveicarijos frankų, pranešė aukciono namai.
Remiantis katalogo informacija,
vaza yra 60 centimetrų aukščio, joje geltoname fone pavaizduoti trys mėlyni
drakonai. Vaza buvo pagaminta dvidešimtame amžiuje, tačiau ant jos yra
nepatvirtinta žymė iš aštuoniolikto
amžiaus Kianlongo eros.
Aukcione dėl šios vazos kovojo du
žmonės, kurie manė, kad ji yra aštuonioliktojo amžiaus gamybos.
Aukciono namų „Geneve-Enche-

res” vertintojai sakė, kad vazos tikslų
amžių sunku nustatyti, todėl pirminė
kaina buvo nustatyta tokia maža.
„Pridėjus komisinius, bendra vazos kaina yra 6,08 mln. Šveicarijos
frankų (5,1 mln. eurų), – sakė aukciono namų atstovas Olivier Fichot.
Galutinė kaina, už kurią buvo parduota vaza, buvo 10 tūkst. kartų didesnė už pirminę. Vazą nusipirko mėgėjas iš Azijos, kuris buvo salėje. O konkuruojantis pasiūlymas buvo gautas telefonu.
Ankstesnis šiame aukcione parduoto daikto rekordas buvo 550 tūkst.
Šveicarijos frankų už bronzinę Budos
statulą.
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nieji. Bet jaunieji irgi buvo labai gražūs. Kai mano mama ir teta juos pasveikino su vestuvėmis, tai mama net
verkti pradėjo, sakė, kad iš didelio
džiaugsmo. Aš mamai daviau servetėlę, kad ašarytes nusivalytų ir nosį išsipūstų, ir ji man sakė, kad daugiau nebeverks. Ir nebeverkė, paskui jau dainas dainavo. O kai sutemo, per tas vestuves buvo fejerverkas, bet man jis nepatiko. Šviesytės buvo labai gražios,
bet jau taip garsiai sproginėjo, kad
man net baisu pasidarė. Tada aš verkiau ir man net galvytę skaudėti pradėjo.

Mano vestuvių dar nebuvo
Sofija, 4 metai
Na, mano vestuvių tai dar nebuvo. Bet kai mes ėjome vieną kartą pasveikinti mamos draugės, tai man labai patiko. Nuotakos suknelė buvo
labai graži, kaip princesės. O paskui,
kai jau pasveikinome, man davė visą
pintinę saldainių. Tai irgi labai patiko.
Kai plaukėme laivu, visi gėrė kavą, o
jaunajai sakė, kad greičiau vaikučių
atsirastų. Ji tik juokėsi ir su manimi
pasimatavo, ar jai tinka vaikučiai.
Paskui mama ėjo tų vestuvių švęsti į
kavinę, o aš važiavau pas močiutę ir
ėjau miegoti, nes labai norėjau miego.
Sapnavau tada princesę – su pūsta suknele ir ilgu nuometu, ir dar su ka-

rūna. Ji buvo labai panaši į tą tetą, kurios vestuvės buvo.

Meida, 5 metai
Man patinka, kai būna vestuvės,
nes tada visi svečiai būna labai gražiai
apsirengę. Ir gėlių labai daug būna, o
man gėlytės labai gražios. Kartą per tetos vestuves man vienas dėdė padovanojo rožę. Paskui aš ją susidžiovinau ir
net dabar turiu namuose. Dabar ji sudžiūvusi, bet labai graži ir dar kvepia,
nes aš ją papurškiau mamos kvepaliukais. Kai sveikinau nuotaką per
vestuves, tai kunigas paskui man ant
kaktytės net kryželį pirštu nupiešė. Jis
sakė, kad dabar mane Dievulis saugos.

O kai užaugsiu, aš ir būsiu jaunoji. Pasikviesiu draugų ir surengsiu šventę ir
bus mano vestuvės. Gal net jaunikį pasikviesiu, bet nebūtinai. Juk Simona ir
Miglė taip ir taip ateis į mano vestuves.
Mes pirksime daug keksiukų ir kokakolos ir tada jau švęsime.

Aras, 5 metai
Aš tai per vestuves grojau būgnais.
Kai visi svečiai išėjo į kiemą, man toks
dėdė davė būgnų lazdeles ir aš labai
smarkiai pagrojau tokią dainą. Pasveikinau jaunuosius. Buvo labai smagu. Jaunieji davė man daug saldainių, o svečiai man smarkiai paplojo.
Man būgnai patiko labiau negu jau-

Gabrielius, 4 metai
Kai bus mano vestuvės, tada aš vesiu savo mamą. Mes surengsime šventę ir sukviesime daug svečių. Mama
bus su pūsta suknele, o aš rengsiuosi
šortais ir tokią juodą varlytę prisisegsiu, kad būtų gražiau. Tėtis sakė,
kad jis per mano vestuves pagros su gitara. Gausiu daug dovanų, pinigėlių ir
paskui važiuosiu degintis į Turkiją. Ir
tėtis kartu važiuos, nes jis turi gerą fotoaparatą ir viską nufotografuos. Kelias nuotraukas pastatysiu tokiuose rėmeliuose: vieną – su balta suknia, o
kitą – kai deginsimės prie jūros. Ir tada
vestuvės jau bus baigtos. Paskui gyvensime paprastai, kaip visi žmonės.

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė
,,Artuma”

Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapija gyvuoja!
Auksinis vedybų jubiliejus

P

Pagarbinta Šiluvos Mergelė

agerbiant Šiluvos Mariją rugsėjo 3 d., prieš šv. Mišias, procesijos metu
gražiai pasipuošusios parapijietės nešė prie altoriaus puokštes raudonų
rožių ir sudėjo į vazas prie įspūdingo Šiluvos Marijos plakato. Šoninis
altorius, kur įmontuota Švč. Šiluvos Mergelės Marijos statula ir koplytėlė, Ramintos Mikuckienės ir Janinos Davidavičienės dėka irgi buvo skoningai išpuoštas gėlėmis. Kun. Gedimino Keršio pritaikytas pamokslas ir choro
giesmės Mergelės Marijos garbei praturtino šios dienos iškilmes ir sudarė
šventišką nuotaiką. Labai gaila, kad parapijiečių buvo susirinkęs nedidelis
būrelis, bet tikimės, kad mūsų pastangos ir rūpestis dangiškajai Motinai parodyti pagarbą pradžiugino tuos, kurie sekė iškilmingą procesiją.

Joana Drūtytė

Augustinas ir Vida Tijūnėliai ir jų šeima.

Joanos Drūtytės nuotraukos

Procesijos dalyviai.

R

Parapijiečiai jaunuosius palydi daina.

ugpjūčio 20 d. ilgamečiai parapijiečiai Augustinas ir Vida Tijūnėliai šventė 50 metų vedybų jubiliejų, apsupti mylinčios šeimos ir susirinkusiųjų parapijiečių. Šv. Mišių metu atnaujindami vedybinius pažadus, Augustinas ir Vida pasižadėjo ir toliau mylėti vienas kitą, tardami tuos pačius
žodžius, kaip kad buvo tarę prieš 50 metų.
Po šv. Mišių Augustinas ir Vida parapijos salėje buvo šiltai sutikti šeimos ir didelio parapijiečių būrio. Prie skanių užkandžių ir kavutės jiedu buvo
pasveikinti ne tik šiltais žodžiais, gražiomis lietuviškomis dainomis, bet ir
dovanėlėms. Visi smagiai praleido laiką.
Linkime Augustinui ir Vidai sulaukti dar daug gražių ir sveikų rytojų
ir gausios Dievo palaimos.

Eisenoje: Reid ir Tomas Fanelli, Salomėja Daulienė, Janina Davidavičienė, Ramuta Žiedienė, Ligita Barniškienė, Loreta Cain, Kristina Paljanskienė ir Daiva Petersonaitė.
Joanos Drūtytės nuotraukos
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Prisimenant a. a. Dalę Vaikutytę-Murray
2017 m. rugsėjo mėnesį sukanka vieneri
metai, kai į Amžinybę iškeliavo a.a.
Dalė Vaikutytė-Murray, Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos
laikraštuko ilgametė redaktorė ir buvusi
šios organizacijos Centro valdybos pirmininkė.

G

Algį ir Vytenį Maščinskus prisimenant
Vytenis, Adomas ir Algis Maščinskai.

Rugpjūčio 26 d. Clevelando lietuviai
buvo susirinkę šv. Mišių, skirtų prisiminti ir po to Lietuvių namuose pagerbti Clevelando LB vicepirmininkės
dr. Zitos Maščinskienės sūnų Vytenį ir
vyrą Algį, kuriuos per vienerius metus
pakirto negailestinga liga. Jausmingoje, lyriškoje kalboje Clevelando Lietuvių radijo vedėjas Eugenijus Dicevičius, vedęs dr. Zitos dukrą Jurgą Maščinskaitę, ramino šeimos narius ir susirinkusius bičiulius:

„P

irmiausia noriu padėkoti visiems atvykusiems kartu su
mumis prisiminti ir pagerbti
Vytenį ir Algį Maščinskus. Jau metai,
kaip sunkiai kovoję, jie turėjo pasiduoti mirtį nešančiai ligai ir palikti
mus. Begalinis skausmas ir smūgis
mamai, žmonai, sesei ir visai šeimai.
Vaikai neteko tėvelio, senelio ir mylimo dėdės. Visi netekome draugų, bendrakeleivių arba tiesiog žmonių, kuriems visada jautėme pagarbą ir meilę. Mano gyvenimas taip susiklostė,
kad anksti netekau tėvelio. Visada norėjau turėti brolį. Algis man buvo kaip

Asmeninio albumo nuotr.

tėvas, Vytenis – kraujo brolis. Visada
jaučiau jų abiejų paramą, draugystę ir
meilę.
Šitie tragiški įvykiai labai pakeitė visos šeimos gyvenimą. Pirmiausia
reikėjo suprasti, kas įvyko, tuo pačiu
adaptuotis ir susitaikyti su likimu ir
išbandymais. Taip ir praėjo metai, –
ieškojome kelių ir būdų gyventi be
dviejų mylimų žmonių. Kaip sakoma,
žmogus prie visko pripranta ir prisitaiko, ir, be abejonės, laikas apgydo
žaizdas, tačiau visiškai užsimiršti ir išgyti, kaip ir nuo mirtinos ligos, neįmanoma. Skausmas taip pat praeina
tik trumpam. Vyteniui ir Algiui dabar
geriau, nebėra skausmo, rūpesčių ir
kančios. O mes likę čia gyvename toliau, tačiau po šios tragedijos supratome, koks trumpas ir trapus yra žmogaus gyvenimas. Supratome, kad nereikia aukoti laiko blogiui, pavydui ir
neapykantai. Vytenis ir Algis visada
buvo tie, kuriais galėjai pasikliauti, pasidžiaugti laime ir pasiguosti nelaimės
metu. Galvodami apie Juos, gyvenkime
ir mylėkime vieni kitus, kaip jie mus
visus mylėjo.”

JAV LKMA SUVAŽIAVIMAS

imusi ir augusi Čikagoje, ji gyveno Brighton Parke ir priklausė
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai. Vėliau įsikūrė Brookfield, Wisconsin (Milwaukee priemiestyje), kur su vyru Jim augino šeimą.
Norisi pasidalinti kai kuriais prisiminimais apie Dalę.
Pirmą kartą susitikau su Dale aštuntajame dešimtmetyje Moterų sąjungos metinėje revizijoje. Aukšto ūgio,
iškalbi, ji tada man, naujai narei, sudarė įspūdį, kad ši moteris organizacijoje turi lemiamą žodį, yra kaip kelrodis.
Ilgus, net 36, metus redagavo organizacijos laikraštuką „Moterų dirva”,
ir laikraštukas tapo jos „vaiku”. Ji pasakojo, kai važiavo į ligoninę gimdyti
savo kūdikio, kartu vežėsi visą pluoštą
popierių. Kai jos ligoninėje paklausė, ką
ji darys su tais popieriais, ji atsakė, kad
laikas į spaudą pateikti laikraštuką. Pareiginga. Organizacijos laikraštukas atspindėjo redaktorės kūrybingumą ir sumanumą. Tarpe straipsnių
apie organizacijos veiklą, atsiustų įvairių kuopų, ir straipsnių, atspindinčių
lietuviško pasaulio įdomybes, būdavo
įpinta ir valgių receptų bei anekdotų. Tad skaitytojai visada galėjo rasti ką
nors įdomaus.
Sakoma, kad vieneto arba komandos greitis priklauso nuo vadovo/vės. Patikima, pareiginga ir supratinga pirmininkė Dalė sudarė aplinką, kurioje buvo gera ir lengva dirbti. Jos valdyboje nebuvo skilimų ar politinių
vėjų. Centro valdybos narės draugiškai

Dalė Murray.

„Draugo” archyvo nuotr.

aptardavo organizacijos reikalus. Kai
atvykdavo į Čikagą posėdžiams, Dalė su
drauge Pam nepraleisdavo progos apsipirkti lietuviškoje kepykloje – norėdavo parsivežti skanėstų, kurių pasigesdavo Wisconsin.
Dalės redaguojamą „Moterų dirvą”
spausdino „Draugo” spaustuvė. Glaudžiai dirbdama kartu su „Draugu”,
per ilgus metus ji tapo laikraščio bendradarbė ir užtarėja. Įkūrus Draugo
fondą, Moterų sąjunga neliko abejinga
ir greitai įstojo į rėmėjų gretas. Pirmininkė Dalė, negalėdama atvykti į suvažiavimus, rūpestingai parinkdavo
organizacijos atstovę, kuri dalyvautų
suvažiavime. Visuomet domėjosi suvažiavimo sprendimais ir pranešimais. Organizacijos Centro valdybos
posėdžiuose dėmesys būdavo nukreiptas ir į „Draugą”.
Po Nepriklausomybės atkūrimo
Dalė aplankė Lietuvą ir labai džiaugėsi turėdama progos pamatyti ir pabūti
savo tėvynėje.
Gražiai vadovavusi ir dirbusi lietuvybei, tesiilsi ramybėje.

Vida Sakevičiūtė

Rimas J. Banys, gyvenantis Burr Ridge, IL, pratęsė „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad dosniai remiate mūsų laikraštį.

Eugenijus Dicevičius

2017 m. spalio 28 d. 10:30 val. r. Putname, Nekalto
Prasidėjimo vienuolyne įvyks visuotinis JAV lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) suvažiavimas, kuriame bus renkama nauja valdyba.
Nariai galės rinkimuose dalyvauti nuotoliniu
būdu, paskirdami savo mandatą kitam nariui arba
atsiųsdami balsavimo lapelį dr. Tomui Girniui.
Visus, kurie domisi išeivijos lietuvių moksliniu darbu, maloniai kviečiame atvykti į mokslinę suvažiavimo dalį, kuri prasidės 1 val. po pietų. Kalbės keturi prelegentai: dr. Moaciras de Sa Pereira (Literatūra), Nomeda Girniūtė (Biologija – vėžys), Ona Traitor (Istorija) ir Kendall Svengalis-Žvingalis (Rašytojas).
Po paskaitų bus galima aplankyti Amerikos lietuvių kultūros archyvą.

Geriausia dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta
Padovanokite lietuvišką pasaulį!
www.draugas.org
www.facebook.com/draugolaikrastis

A. a. Aleksandros Andriulytės Eivienės atminimui, Birutė ir Marius Žiaugrai, gyvenantys Sharon, MA, „Draugui” atsiuntė 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią auką.

Liucija Garliauskas, gyvenanti Oxford, MD, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti.
Ačiū, kad skaitote mūsų laikraštį, ačiū, kad dosniai remiate finansiškai.

Edmundas Kybartas, gyvenantis Santa Monica, CA, kartu su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Virgus L. Volertas, gyvenantis Narberth, PA, pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Nuoširdus ačiū, kad dosniai remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Saulius Jankus, gyvenantis Altamonte Springs, FL, kartu su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą dosnią finansinę
paramą.

Anthony Bobelis, gyvenantis Massapequa Park, NY, kartu su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Jūsų paramos dėka
dar ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Victor Lapatinskas, gyvenantis Seattle, WA pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų
laikraštį ir dosniai jį remiate.
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■ Spalio 1 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
PLC pokylių salėje Lemonte vyks Pal. J. Matulaičio misijos rudens pietūs. Vietas galima
užsisakyti misijos raštinėje arba tel. 630-8885013. Nuoširdžiai kviečiame misijos narius
ir svečius dalyvauti.
■ Kviečiame dalyvauti šv. Mišiose meldžiant,
kad Motina Marija Kaupaitė, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įkūrėja, būtų paskelbta palaimintąja. Mišios vyks spalio 7 d., šeštadienį,
9:30 val. r. Šv. Kazimiero centro koplyčioje, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL. Po
Mišių bus vaišės. Daugiau informacijos tel.
773-776-1324.
■ Visuotinis Pal. J. Matulaičio misijos narių
susirinkimas vyks spalio 15 d., sekmadienį,
12:15 val. p. p. Laukiame visų.
■ Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
vaikai ruošiami Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui. Mieli tėveliai, užregistruokite savo vaikus. Pirmas susitikimas
vyks spalio 22 d., sekmadienį, po 11 val. ryto
šv. Mišių. Kviečiame tėvelius ir vaikus atvykti
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į šv. Mišias, o po jų susitiksime bažnyčios priekyje prie šoninio altoriaus. Daugiau informacijos – parapijos raštinės tel. 773-7764600
■ Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame į organizacijos „Vaiko vartai į
mokslą” kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus
pietus” Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Skaniai pavalgysite. Bus trumpa muzikinė programa ir loterija. Prisidėsite prie paramos dešimčiai dienos centrų Lietuvoje, kuriuos lanko vaikai iš rizikos grupės šeimų. Vietas užsisakyti pas Rūtą Šmulkštienę (r.l.smulkstys@sbcglobal.net, tel. 630-243-1089) arba
Ramunę Kubiliūtę (rkkubilius@yahoo.com, tel.
vakarais 847-869-1042).
■ Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 12 d., šeštadienį, 11 val. ryte
,,Draugo” patalpose, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.
■ „Aušros Vartų/Kernavės” tuntas kviečia
mergaites į skautų veiklą. Daugiau informacijos suteiks tuntininkė Renata Borucki:
sese.renatab@gmail.com

Jaunimo centrui Čikagoje, 5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL.
60636, skubiai reikalingi vyras ir moteris, kurie gyventų centre
(butas nemokamas) ir jį prižiūrėtų. Reikia turėti Social Security. Teirautis tel. 773-507-8692 (Neringa).

Kviečia Balzeko lietuvių kultūros muziejus

Kur susitinkame aš ir tu!
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Pradžia – 12 val. p. p.
Pietūs – 1 val. p. p.
Kaina asmeniui – 70 dol.
Bilietus galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

tel. 773-585-9500,
administracija@draugas.org
www.draugas.org • www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh
www.facebook.com/draugolaikrastis

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kartu su kitomis
Čikagos etninėmis organizacijomis kviečia dalyvauti
festivalio ,,Inherit Chicago” renginiuose. Spalio 7
d., šeštadienį, MiIlennium parke (Chase Promenade South) nuo 11 val. r. iki 5 val. p. p. vyks
Pasaulio koldūnų šventė, kurios metu bus siūloma paragauti koldūnų, pagamintų pagal skirtingų pasaulio tautų kulinarines tradicijas. Veiks rankdarbių ir meno kūrinių mugė, bus šokami tautiniai
šokiai, dainuojamos dainos. Lietuvos atstovai – Balzeko lietuvių kultūros muziejus, tautinių šokių grupė ,,Grandis“, stiklo menininkė Agnė Sabonis. Renginys nemokamas.
Spalio 13 d., penktadienį , 7 val. v. Valentinas Krumplis pristatys knygą ,,Lithuanian Hotline”. V. Krumplio ir Pranės Šlutienės sudarytas leidinys yra skirtas tiems
Amerikos lietuviams, kurie daug laiko, energijos ir pinigų paaukojo platindami žinią apie
1990 metais Lietuvoje priimtą sprendimą atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos. Šie žmonės
visomis išgalėmis stengėsi patraukti ir JAV žiniasklaidos dėmesį į to meto Lietuvos įvykius. Renginys vyks Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL). Įėjimas į renginį – auka. Bus vaišės.
Spalio 21 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks knygos ,,We Tought We’d Be Back Soon” pristatymas. Knygoje – dramatiški pasakojimai žmonių, kurie Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė iš Lietuvos, bėgdami nuo
artėjančių sovietinių okupantų. Dalyvauja knygos sudarytojos Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas VanderStoep ir Dalia Stakė Anysas. Pasakojimų ištraukas skaitys aktorė Audrė Budrys ir profesorius Kęstutis Nakas. Mintimis apie perskaitytą knygą dalinsis Andrew Leith,
Chicago Cultural Alliance darbuotojas. Įėjimas į renginį – auka. Bus vaišės.

Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,
vasarnamyje, gamtoje –
visur, kur tik norite,
naudodamiesi iPad!

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

