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Bankrutavo DetroitBankrutavo Detroit
Detroit (ELTA) – Detroit didmiestis Michigan vals-

tijoje oficialiai pasiskelbė bankrutavęs. Tai rodo teismo
dokumentai, kurie buvo paskelbti liepos 18 dieną. Tai
yra pirmas kartas JAV istorijoje, kai bankrutuoja tokio
dydžio miestas.

Bankroto paskelbimas yra ,,vienintelis galimas ke-
lias į stabilų ir solidų Detroit’’, – pareiškė Michigan
valstijos gubernatorius Rick Snyder. Jis teigė pradžioje
tikėjęs, kad bankroto pavyks išvengti, tačiau dabar esą
metas pasakyti tiesą. ,,Miestas nebegali laiku apmo-
kėti savo skolų. Jis yra nemokus’’, – pabrėžė R. Snyder.

Detroit, kažkada buvęs JAV automobilių pramonės
centru, turi 18,5 mlrd. dolerių skolų. Birželį buvo su-

stabdytos išmokos kreditoriams. 
Anot R. Snyder, miestas dėl teisinių priežasčių ne-

gali toliau didinti mokesčių. Be to, gyventojai ir nepa-
keltų didesnių išlaidų. 

Detroit praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje
buvo ketvirtas pagal dydį JAV miestas. Jame gyveno 1,8
mln. žmonių. Dabar čia likę tik 685,000 gyventojų, treč-
dalis jų gyvena skurde. Automobilių pramonė perkėlė
savo filialus, daug fabrikų buvo uždaryta, į viršų šovė
nedarbas ir nusikalstamumas.

Šiandien Detroit 78,000 pastatų stovi tušti, nešviečia
40 proc. gatvių žibintų. 

EPA-ELTA nuotr.

Netekome 
a†a kun. Kęstučio Trimako

Liepos 19 d. 3 val. ryto pas Vieš-
patį iškeliavo kun. prof. dr. Kęstutis
Antanas Trimakas.

Kun. prof. dr. K. Trimakas gimė
1930 m. liepos 12 dieną Kaune. Čia
baigė pradžios mokyklą, vėliau mo-
kėsi Miuncheno lietuvių gimnazi-
joje Vokietijoje, kurią baigė 1948 m.
1949 m. atvykęs į JAV įstojo į jė-
zuitus. Boston karališkajame uni-
versitete įgijo humanitarinių moks-
lų magistro laipsnį. 1960 m. įšven-
tintas kunigu.  – 2 psl.

Čikagoje atidaryta S. Dariaus ir S. Girėno 
transatlantinio skrydžio 80-mečiui skirta paroda

Šių metų liepos 18 d. Čikagos Midway tarptautiniame oro uoste vyko iš-
kilmingas S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečio metinių mi-
nėjimas ir parodos „Mes skrisime į Lietuvą” („We shall fly to Lithuania”) ati-
darymas. 

Amerikos lietuvius, Čikagos miesto pareigūnus, diplomatinio korpuso na-
rius bei žiniasklaidos atstovus į renginį pakvietė LR generalinis konsulatas Či-
kagoje bei Čikagos aviacijos departamentas.  Iškilmės prasidėjo Lietuvos Res-
publikos valstybinės ir istorinės, JAV, Europos Sąjungos bei Lietuvos šaulių są-
jungos išeivijoje kuopų vėliavų įnešimu bei JAV, Lietuvos ir ES  himnais .– 3 psl.

Parodą apžiūri  LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Čikagos komisarė ir
Aviacijos departamento vadovė Rosemarie S. Andolino .                              J. Kuprio nuotr.
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Girdėtas Dievo žodis mums prime -
na įsakymą mylėti Dievą ir žmo -
nes. Mozė meilę Dievui sutapa-

tina su klusnumu Dievo Įstatymui:
„Sugrį žęs pas Viešpatį, savo Dievą, visa
šir dimi ir visa siela, tu klausysi Vieš -
paties, savo Dievo, balso, vykdydamas jo
įsakymus ir įstatus” (Įst 30, 10). Klus -
numu išreiškiama pagarba ir meilė Die-
vui. Jei nėra klusnumo, nė ra ir meilės.

Įstatymo mokytojui, ieškančiam atsakymo, ko
reikia, norint laimėti am žinąjį gyvenimą, Jėzus nu-
rodė vienintelę sąlygą: reikia mylėti Dievą ir žmo-
nes. Mylėti ne tik tuos, kurie yra artimi ir brangūs,
bet mylėti ir tolimus, ypač tuos, kurie yra patekę į
didelę bėdą. Jėzaus palyginimas apie sužeistą ir api-
plėštą žmogų bei jam padėjusį svetimšalį samarietį
labai aiškiai primena, kokie mes, Kristaus sekėjai,
privalome būti. Tikėdami į Die vą, bet nesirūpin-
dami mylėti žmo  nių, mes taptume papiktinimu ir
kliūtimi priimti Kristaus Evangeliją jos dar nepa-
žįstantiems. Mūsų meilės darbai yra pati veiks-
mingiausia evan gelizacija, todėl Bažnyčioje vi suo -
met buvo išlaikomas gyvas dėme sys tiems žmo-
nėms, kurie vargsta, kenčia ir kuriems reikia šalia
esan čių žmonių paramos.

Meilė žmogui yra neatskiriama nuo meilės
žmonių bendruomenei, su kuria mus sieja žemė,
kalba, istorija ar kaimynystė. Mes gyvename tauti -
nėje ir religinėje bendruomenėje, to dėl mūsų meilė
turi pasiekti visus, su kuriais drauge keliaujame į
Tėvo na mus. Meilė suteikia pareigą rūpintis savo
tautiečių dvasine bei medžia gine gerove ir atsako-
mybę už jų li kimą. Deja, mūsų dienų žmonės dažnai
kratosi šios pareigos ir su ja susijusios atsakomy-
bės, siekdami nevar žo mos laisvės. Toks siekis jau
savo esme yra antikrikščioniškas.

Šiais metais Lietuvoje minime Žemaičių
Krikšto 600 metų jubiliejų, o kartu – ir Lietuvos
Krikšto pabaigą. Šio Jubiliejaus fone prisimename
Lenkijos karaliaus Jogailos ir Didžio jo Lietuvos ku-
nigaikščio Vytauto nuo pelnus krikštijant paskuti-
nius Europos pagonis, kuriais buvo mūsų protė-
viai. Prieš 600 metų vykęs Že maičių Krikštas buvo
tik ilgo ir sun kaus krikščionybės kelio Lietuvos že-
mėje pradžia. Istorinės aplinkybės – karai, marai,
badas ir okupacijos – dažnai tapdavo kliūtimi Evan-
gelijai pasklisti bei įaugti į žmonių protus ir širdis.

Tačiau krikščionybė įsitvirtino lietuvio sąmonėje ir
tai didele da limi priklausė nuo pasišventusių ga -
nytojų, kaip antai vyskupo Merkelio Giedraičio,
vyskupo Motiejus Valan čiaus ir daugelio kitų vys-
kupų, kuni gų bei vienuolių, pasiaukojamai atli -
kusių savo tarnystę.

Išskirtinių nuopelnų turi vyskupas Motiejus
Valančius. Jam teko tarnauti savo tautiečiams labai
sunkio mis sąlygomis, kai caras siekė Lietu vą nu-
tautinti ir atitraukti nuo Kata likų Bažnyčios. Lie-
tuva carui buvo tik Rusijos Šiaurės vakarų kraštas
ir nieko daugiau. Žemaitija buvo nusėta karčemo-
mis, kuriose vargo žmonės ne tik palikdavo savo
paskutinius ska tikus, bet tenai laidojo savo tauti nę
bei religinę savimonę. Vyskupas Valančius steigė
parapines mokyklas, kovojo su girtuokliavimu ir
rūpi nosi lietuviškų katalikiškų knygų leidimu bei
platinimu tarp paprastų kai mo žmonių. Šiandien is-
torikai tvir tina, kad vyskupas Valančius pa žadino
ne tik religinę, bet ir tautinę žmonių savimonę.

Mano kartos žmonės gerai mena sovietmetį,
kai pasibaigus pasau li niam karui netekome lais-
vės. Meilė tėvų žemei pažadino tūkstančius jau nų
vyrų priešintis okupacijai. Šie vy rai buvo išaugę ka-
talikiškose šeimo se ir nuo mažens jų širdyse buvo
skiepijama meilė ne tik Dievui, bet ir savo šeimai
bei tėvų žemei. Ši meilė įkvėpė tūkstančius vyrų
ginti laisvę ir paaukoti už ją savo gyvybę. Jie pri -
siėmė atsakomybę už Lietuvos liki mą.

Sovietinė valdžia, siekdama užgniaužti parti-
zaninį pasipriešinimą, prievartavo vyskupą Teofilių
Matu lio nį, du kartus jau kalėjusį so vie tiniuose la-
geriuose, parašyti atsišau kimą į partizanus ir pa-
kviesti juos nutraukti pasipriešinimą. Vyskupas at-
sisakė tai padaryti, motyvuodamas, kad negalės už-
tikrinti kovą paliku siųjų partizanų saugumo, nors
gerai žinojo, kad už tai jo laukia trečiasis įkalini-
mas. Už meilę dažnai reikia mokėti didelę kainą, bet

mes, krikš čionys, esame privilegijuoti
žmonės, nes turime Vadovą – Jėzų Kristų,
ku ris, mus mylėdamas, už mus paaukojo
net savo gyvybę.

Šiandien taip pat minime ir dvie jų lie-
tuvių – Stepono Dariaus ir Stasio Girėno –
žygdarbio, kurį taip pat įkvėpė meilė Tė-
vynei ir jos žmo nėms, 80 metų sukaktį.
Kai Darius ir Girėnas nutarė perskristi
Atlantą, Lietuvos valstybė buvo visiškai

jauna – ėjo tik penkioliktieji Nepriklau so mybės me-
tai. Šie drąsūs vyrai nutarė savo skrydžiu išgar-
sinti Lietuvą. Jiems pasisekė įveikti Atlantą – prieš
aštuoniasdešimt metų tai buvo tikras žygdarbis, bet
Kauno, kur jų laukė tūkstančiai tautiečių, nepasi-
ekė ir žuvo čia, šioje žemėje. Gedime dėl jų žūties,
bet ji šiam žygdarbiui tarsi už deda aureolę. Kiek-
vienas darbas, ku rį atliekame ne iš savanaudiško iš -
skaičiavimo, bet iš meilės, yra brangakmenis, ku-
riuo papuošiame ne tik save, bet ir savo Tėvynę ir
Bažnyčią.

Šiais metais minime ir palaimin tojo popiežiaus
Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje prieš dvi-
dešimt metų, tuojau po to, kai mūsų šalį pa liko so-
vietiniai kariai. Jonas Paulius II paliko mums vi-
siems pavyzdį, kaip reikia mylėti Bažnyčią, neuž-
mirštant ir savo žemiškosios Tėvynės. Jis įkvė pė
žmones siekti laisvės ne tik Len kijoje, bet ir visuose
sovietų paverg tuose kraštuose, tarp jų ir Lietuvoje.
Prieš dvidešimt metų jis kvietė mus kurti Lietuvos
ateitį, plačiai atida rant duris Kristui.

Šie Tikėjimo metai mus skatina nuolat mąstyti
ne tik apie kitų nu veiktus meilės darbus, bet ir apie
tai, kaip mes patys vykdome meilės įsta tymą. Tikė-
jimas yra gyvas ir auga tik atliekant meilės dar-
bus, nors jie būtų ir labai maži. Dievo akyse didelės
ver tės yra net pats mažiausias meilės dar bas. Tik
prisiminkime našlės ska tiką, kurį taip labai įver-
tino Viešpats. Melskimės vieni už kitus, kad tų naš -
lės skatikų būtų pilnas mūsų gyvenimas. 

Melskimės, kad minėdami Da riaus ir Girėno
žygdarbį ir mes patys mąstytume, ką padovanoti
savo Tėvy nei ir jos žmonėms. Amen.

Homilija pasakyta Lenkijoje, Ščesino Šv. Jokūbo
katedroje, minint Dariaus ir Girėno žūties 80-metį
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Įsakymas mylėti
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

JAV Kongrese užregistruota rezoliucija dėl 
rugpjūčio 23 d. paskelbimo „Juodojo kaspino diena”

Washington liepos 17 dieną surengtame JAV Komunizmo aukų fondo
ir jį remiančių šalių bei etninių bendruomenių susitikime pa-
brėžta būtinybė labiau atkreipti tarptautinės bendruomenės dė-

mesį į komunizmo nusikaltimų žmonijai padarinius. Susitikimas surengtas
pažymint Pavergtų tautų savaitę, kuri JAV nuo 1953 m. minima trečiąją lie-
pos savaitę.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis sakė, kad Pavergtų
tautų savaitė Šaltojo karo metais padėjo paskleisti Baltijos tautų vardą pla-
čiajame pasaulyje. Ambasadorius paragino įvairioms nuo totalitarinių rė-
žimų nukentėjusioms tautoms dirbti išvien, siekiant, kad nukentėjusių
žmonių išgyvenimai ir istorijos atsirastų amerikiečių ir kitų tautų mo-
kyklų vadovėliuose.

Pasak Ž. Pavilionio, prie istorinės atminties išsaugojimo prisidėtų ir tai,
jei JAV Kongresas priimtų Juodojo kaspino rezoliuciją, pagerbiančią tota-
litarinių režimų represijų aukas.

JAV Kongreso Atstovų rūmuose tokio pobūdžio rezoliucija pasiūlyta
2013 liepos 16 d. (Rezoliucijos projekto Nr. H.Res.302)              Ambasados info

1969–1972 m. Čikagos Loyola uni-
versitete studijavo psichologiją, apgy-
nė daktaro disertaciją, dirbo kaip kli-
nikinis psichologas ligoninėse, taip
pat pastoracinį darbą, redagavo žur-
nalus (nuo 1960 m. žurnalo „Laiškai lie-
tuviams” viceredaktorius, 1962–1969 m.
– vyriausias redaktorius, 1975–1983 m.
– žurnalo „Ateitis” vyriausias redak-
torius, 1980–1991 m. – vienas žurnalo
„Aidai” redaktorių). Nuo 1977 m. ben-
dradarbiavo su Lituanistikos institu-
tu, aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos
kultūriniame bei sielovadiniame dar-
be.

Gyvendamas JAV, K. Trimakas iš-
leido 17 knygų, iš jų – 6 recenzuotas mo-
nografijas psichologijos ir teologijos te-

matika. Įvairių šalių mokslo leidi-
niuose paskelbė apie 100 straipsnių.

Grįžęs į Lietuvą dalyvavo atku-
riant Vytauto Didžiojo universitetą
(VDU), septyniolika metų dėstė jame ir
kituose Lietuvos universitetuose, dvi
kadencijas ėjo VDU Senato nario pa-
reigas.

2010 m. už ypatingus nuopelnus at-
kuriant ir stiprinant Vytauto Didžiojo
universitetą ir garsinant Lietuvos var-
dą JAV kun. prof. dr. Kęstučiui A. Tri-
makui buvo įteiktos VDU garbės dak-
taro regalijos.

Atsisveikinimas su a. a. kun. prof.
dr. K. Trimaku numatomas liepos 27 d.
Šv. Antano bažnyčioje Cicero. Tiks-
lesnė informacija bus pranešta vė-
liau.

Netekome a†a kun. Kęstučio Trimako

Atkelta iš 1 psl.



Šių metų liepos 18 d. Čikagos Midway tarp-
tautiniame oro uoste vyko iškilmingas S. Dariaus
ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečio me-
tinių minėjimas ir parodos „Mes skrisime į Lie-
tuvą” („We shall fly to Lithuania”) atidarymas. 

Amerikos lietuvius, Čikagos miesto pareigū-
nus, diplomatinio korpuso narius bei žiniasklai-
dos atstovus į renginį pakvietė LR generalinis kon-
sulatas Čikagoje bei Čikagos aviacijos departa-
mentas.  Iškilmės prasidėjo Lietuvos Respublikos
valstybinės ir istorinės, JAV, Europos Sąjungos bei
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje kuopų vėliavų
įnešimu bei valstybių himnais. 

LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas pasidžiaugė, kad siekiant trumpai pristatyti
lakūnų gyvenimo ir darbų visumą tarptautinei
bendruomenei pavyko į vieną ekspoziciją apjungti
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje ir Čikagos
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje saugomus uni-
kalius archyvinius dokumentus ir nuotraukas. Pri-
statydamas parodą generalinis konsulas kvietė „ne
tik prisiminti ir didžiuotis Lietuvos ir JAV didvy-
riais, bet ir išplėtoti jų inicijuotą aviacijos jungtį
tarp JAV ir Lietuvos, ne tik didžiuotis Stepono Da-
riaus į Lietuvą atvežto krepšinio laimėjimais, bet ir
toliau populiarinti kitas jo Lietuvoje pradėtas vys-
tyti sporto šakas kaip, pavyzdžiui, beisbolą, ledo ri-
tulį ar boksą”. Diplomato nuomone, Dariaus ir Gi-
rėno transatlantinio bendradarbiavimo stiprinimo
tąsą galime įžvelgti ir veikloje, kuri prisideda prie
verslo bei pilietinių iniciatyvų tarp Europos ir JAV
stiprinimo. „Lietuvos pirmininkavimo Europos Są-
jungos Tarybai metu pradėtos derybos tarp ES ir
JAV dėl Laisvos prekybos ir investicijų susitarimo
taip pat yra tarsi to, 1933 metais moderniomis prie-
monėmis siekto užmegzti, transatlantinio ryšio
tąsa”, – teigė Marijus Gudynas. 

Čikagos komisarė ir Aviacijos departamento
vadovė Rosemarie S. Andolino didžiavosi lietuviais

lakūnais, gyvenusiais ir
garsiajam skrydžiui pa-
siruošusiais Čikagoje,
priminė apie jų žygdar-
bio detales bei džiaugėsi,
kad miesto oro uostuose
deramai pagerbiamas jų
atminimas. Renginio me -
tu taip pat pasisakė Bal-
zeko lietuvių kultūros
muziejaus įkūrėjas ir
prezidentas Stanley Bal-
zekas, Jr, Čikagos miesto
mero Rahm Emanuel
sveikinimo laišką per-
skaitė jo atstovė, merijos
Tarptautinių ryšių ir
protokolo departamento
direktorė Jenny Cizner,
buvo perskaityta ir mies -
to Tarybos priimta rezo-
liucija, liepą Čikagoje
skelbianti Dariaus ir Girėno mėnesiu.

LR generalinis konsulas Marijus Gudynas ko-
misarei Rosemarie S. Andolino už nuopelnus gar-
sinant Lietuvos vardą įteikė LR Užsienio reikalų
ministro skirtą „Lietuvos diplomatijos žvaigždę”.
Čikagos miesto tarybos rezoliuciją, skelbiančią
liepą Dariaus ir Girėno mėnesiu Čikagoje, inicia-
vusioms ir Lietuvos paveldą puoselėjančioms se-
niūnėms Lona Lane ir Tony Foulkes įteikti Lietu-
vos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus
padėkos raštai ir vardinės Užsienio reikalų minis-
terijos dovanos. LR Susisiekimo ministerijos skir-
tus S. Dariaus ir S. Girėno medalius už nuopelnus
Lietuvos civilinei aviacijai generalinis konsulas
įteikė Algimantui Bartkui bei John Richard Da-
raškai.

Iškilmingą renginį apvainikavo simbolinė kas-
pino perkirpimo ceremonija atidarant S. Dariaus ir
S. Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečio meti-
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Čikagoje atidaryta S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečiui skirta paroda
Atkelta iš 1 psl.

LR Susisiekimo ministerijos apdovanojimai „Dariaus ir Girėno medaliai“ įteikiami J. Da-
raškai ir A. Bartkui.

Parodos atidarymas. Iš k.: Tarptautinių ryšių ir protokolo departamento darbuotojas A. Spineli, Tarptautinių ryšių ir protokolo departamento direktorė J. Cizner, generalinis kon-
sulas M. Gudynas, Čikagos komisarė ir Aviacijos departamento vadovė Rosemarie S. Andolino,  Čikagos miesto tarybos narė Toni Foulkes, LR garbės konsulas S. Balzekas Jr. ir Ke-
vin Glover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Jonio Kuprio nuotraukos

nių proga parengtą parodą. Projektas, kuris taip pat
yra ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos
Tarybai renginių ciklo dalis, įgyvendintas bendra-
darbiaujant LR generaliniam konsulatui Čikagoje,
Vytauto Didžiojo karo muziejui ir Balzeko lietuvių
kultūros muziejui, jį parėmė Lietuvos užsienio rei-
kalų ministerija. Paroda „Mes skrisime į Lietuvą”
Midway oro uoste, kasmet aptarnaujančiame apie 20
milijonų keleivių, bus eksponuojama iki rugpjūčio
mėnesio vidurio. Iš ten rugpjūčio 19 d. ji bus per-
kelta į vieną didžiausių pasaulio oro uostų – O’Hare
tarptautinį oro uostą, aptarnaujantį daugiau nei 67
milijonus keleivių kiekvienais metais. Po to parodą
planuojama pristatyti ir kituose Šiaurės Amerikos
miestuose.

LR generalinis konsulatas nuoširdžiai dėkoja vi-
siems prisidėjusiems prie iškilmingo renginio, pa-
gerbiančio mūsų tautos didvyrių žygdarbį ir atmi-
nimą, surengimo ir įgyvendinimo. 

LR gen konsulato info

Lietuvos Užsienio reikalų ministro apdovanojimą – „Lietu-
vos diplomatijos žvaigždę” priima Čikagos komisarė ir Avia-
cijos departamento vadovė Rosemarie S. Andolino.

S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečiui skirta paroda.
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IŠ MŪSŲ ISTORIJOS

Vieno gyvenimo vingiais (2)

Beveik istorinis detektyvas
Pradžia – ,,Draugas”, 2013 m. liepos 13 d.

ERNESTAS LUKOŠEVIČIUS

1936 m. LR konsulas Antanas Kal  vaitis baigia
savo labai įdomią mi siją Čikagoje ir, ilgam palikęs
prisimi nimų pėdsaką Čikagos lietuvių gyvenime, iš-
vyksta į Kauną – į Lai ki nąją sostinę. Padirbęs Lie-
tuvos Už sie nio reikalų ministerijoje, jis paski riamas
į LR konsulatą Tilžėje – į  kitą Ne  muno pusę, į Ma -
žą ją Lietuvą. Čia jis susipažįsta su Vydūnu Joga-
mastu, kitais iškiliais lietuvininkais, bet taip pat su-
siduria su vokiškųjų na cionalsocialistų vedama po-
litika, ma to pragaištingą jų veiklą.

Paribyje

Gyvenimas šiam neeili niam žmo gui skyrė di-
delių ir at sa kin gų išban dy mų. Ar daug kas žino,
kad Lietu vai praradus Klaipėdą ir Klaipėdos kraš -
tą, 1939–1940 me tais  čia veikė LR gene ralinis kon-
sulatas? Ir kaip bebūtų keista, vieninteliu, t. y. pir-
muoju ir paskutiniuoju LR ge ne ra liniu konsu lu
Klaipėdoje buvo ne kas kitas, o An tanas Kalvaitis.
Čia diplomatinė naš ta, užgulusi  mū sų herojaus pe-
čius, bu vo gal net sun kes nė nei Čikagoje. Apie šį
permainingą laikotarpį rei kė tų parašyti at skirą
straipsnį, o gal išleisti ir knygą. Iš skir sime tik
vieną to meto diplomatinės veiklos aspektą Klai-
pėdos krašte – tai pilietybės  prob  lema nacių oku-
puotoje Klaipė do je.

Iš Klaipėdos krašto masiškai trau kėsi lietu-
viai, Klaipėdos krašto žydai, kiti nacistine aneksija
nepa tenkinti asmenys. Žydų bendruo me nė iki oku-
pacijos čia buvo dar  gana gau si – turėjo apie 7,000
na rių, kas sudarė apie 14 proc. Klaipėdos miesto
gyventojų. Kiek iš jų pasinaudojo LR generalinio
konsulato pagalba ir iš vyko į Lietuvą su lietuviš-
kais pasais ir dokumentais? Ar teikė kokią pagalbą
LR konsulatas Klaipėdoje, vado vaujamas gen. kon-
sulo A. Kalvaičio Kad visa tai sužinotume, mūsų
laukia didelis darbas. Akivaizdu – tai, kad Klai pė -
dos krašto žydai puikiai jautė padėtį, žinojo, kas
vyksta nacistinėje Vokie tijoje, žinojo, kas jų laukia
užėmus Klai pėdą naciams ir suprato, kad jie turėjo
vienintelę galimybę, vienin telį legalaus išsigelbė-
jimo kelią, o tas gy vy bės kelias juos vedė į LR kon -
su la tą pas konsulą A. Kalvaitį.

LR neteikė jokių apribojimų Klai  pėdos krašto
gyventojams, norintiems turėti LR pilietybę – pi-
liečiais galėjo būti ir lietuvis, ir vokietis, ir žy das.
Bet reikėjo pereiti griežtą vokiečių administracijos
kontrolę, kuri labai akylai žiūrėjo, kas ir kodėl no -
ri sugrįžti į Lietuvą,  tam darydama ne ma žas kliū-
tis. Iki 1939 m. gegužės 1 d. iš Klaipėdos krašto į Lie-
tuvą pasi traukė 10,231 Klai pėdos krašto gyvento-
jas, iš jų 8,924 lietuviai, 1,307 žydai (neaišku, ar jie
pasitraukė su LR pa sais, ar buvo pabėgėliai). Lie-
tuvos Respublika 1939–1940 m. iš Klaipėdos krašto
atbėgusiems žydams išduodavo leidimus. Prasidėjus
Antrajam pa sauliniam karui žydai, turintys leidi -
mus ir pabėgę iš Klaipėdos krašto, Kaune (Japonijos
konsulate) ga lė jo pra šyti vi zos. Žinome, kad Japoni -
jos konsulas Chiunė Sugihara išgelbėjo apie 6,000
žydų, išduodamas jiems išvykimo vizas. Daugiausia
vi zos padėjo išsigelbėti Lenkijos žy dams, bet gal-
būt buvo išsigelbė jusių ir iš Klaipėdos krašto, bet tai
jau kita tema. O kol kas bandykime įminti ant rąją
mūsų pa sakojimo mįslę, kuri glūdi Šv. Kazimiero
kapinėse, Oak Lawn, Čikagoje.

Ir vėl atblokštas į Čikagą

1940 m. Sovietų Sąjunga okupuoja nepriklau-
somą Lietuvą, Genera li nis konsulatas Klaipėdoje
uždaromas, konsulas A. Kalvaitis priverstas nu-

traukti darbą. Jis atsisako
paklus ti naujam režimui
(„Sovietams aš ne tar nau -
siu!”). Karo metu jo pėdsa-
kai dingsta kažkur Vokie-
tijoje. Žinoma, kad Berlyne
jis padeda pa bėgėliams, da-
lyvauja lietuviškoje veik -
loje. Po ka ro (1945 m.)  per -
si  kelia į Miun cheną, ten iš-
renkamas Lie  tuvių są jun -
gos Miunchen apy gar dos
pirmi nin ku (šias pa reigas
eina iki 1949 m.). Darbuo-
jasi Trem tinių cent ro val -
dybo je, būda mas IRO ryši-
ninku, daug pa deda įvai rių
tautų pabėgėliams. Savo
gyvenimą paįvairina gro-
damas piani nu ir vargo-
ninkaudamas lietuviškose
pamaldose – juk buvęs dip -
lomatas yra  ir diplomuo-
tas mu zikas, baigęs moks-
lus geriausiose Ita lijos ir
Ispanijos muzikos akade-

mijose.
Pokario audros buvusį diploma tą, o dabar tik

eilinį  pabėgėlį su daktaro laipsniu, atveda į tolimą,
bet jam gerai pažįstamą ir širdžiai artimą už atlantę.
1949 m. liepos 15 d. A.  Kal vai tis atvyksta į Čikagą,
kurioje dip lomatinėje jaunystėje jam teko darbuotis
(simboliška, kad būtent tą dieną S. Darius ir S. Gi-
rėnas išskrido į Lietuvą). Kas galėjo pagalvoti – dip-
lomatas, teisės mokslų daktaras, keletos žymių Va-
karų Europos universitetų absolventas, žmogus –
laisvai kalbantis ir rašantis 5 skirtingomis užsienio
kalbomis – tampa pabėgėliu, be tėvynės ir namų. To-
kių daug – pa sakysite. Taip, bet... Apie antrąją A.
Kalvaičio „ka denciją” Či kagoje žinoma nedaug.
Apie tai užklaustas LR gen. garbės konsulas Vac -
lovas Kleiza sakė, kad su  konsulu A. Kalvaičiu ne -
bu vo artimai pažįstamas, ma tėsi gal porą kar tų, bet
puikiai žinojo, kad jis yra buvęs ikikarinis LR kon-

sulas Čikago je. Su juo jį su pažindino garbės
gene ralinė konsulė Juzė Daužvardienė. V.
Kleizos nuo mone, A. Kalvaitis buvo labai tak-
tiškas, inteligentiškas, aukštos erudicijos
žmogus, mažakalbis, nesikišo į lie tuviškas
peripetijas ir rie tenas, sto vėjo visa galva
aukščiau, daugiau dėmesio skyrė muzikavi -
mui,  taip pat dalyvavo Tautinės są jungos ir
Neolituanų veikloje. Laido jant velionį dip -
lomatą A. Kalvaitį garbės konsulas V. Kleiza
Petkaus laidojimo namuose pasakė išskir-
tinę kalbą. Jis apžvelgė konsulo nueitą su -
dėtingą gyvenimo kelią, kaip LR dip lo matas
atidavė buvusiam kolegai de ramą pagarbą
jo artimiesiems ir žmo nai Bronei Kal vai -
tienei. Buvo gautos ir perskaitytos užuojau-
tos nuo Lie tu vos egzilinės diplomatijos vado
dr. S. A. Bačkio, Stasio Lozoraičio jn. – Lie-
tuvos atstovo ir reikalų pa tikėtinio JAV. Ar
buvo pareikšta užuojauta nuo atsikūrusios
LR URM – garbės konsulas neatsimena.

Norėdamas sužinoti, kur mūsų he rojus mirė,
kur jis palaidotas – krei  piausi į Švč. Mergelės Ma-
rijos Gi mimo bažnyčios  administratorių kun. Jau -
nių Kelp šą – šioje parapijoje A. Kal vaitis vargonin-
kavo, taigi čia jo bu vota, dirbta. Kunigas suranda
1991 m. mirčių re gis tro knygą: An ta nas Kal vaitis
mirė 1991 m. rugpjūčio 4 d., jam buvo suteikti visi
sakramentai, palai do tas rugpjūčio 8 d. Lai do jimo di-
rektorius – D. Petkus. Pasku ti nis gyvenamasis adre -
sas – 6801 S. Washtenaw St., Chicago, IL 60629 (prie
pat bažny čios). Mirė sulaukęs 96 metų. Arti mųjų
skiltyje įrašytas Bro nės vardas. Kas ji – žmona,
dukra, gy ve nimo drau gė? Kunigas ne visažinis...
Pa linki gero kelio ir sako, kad mi  rusiojo kapą Šv.
Kazimiero kapi nėse pagal šiuos duomenis nesun-
kiai galima  bus surasti. Kar tais gyveni me daug ką
nulemia nuojauta..., kartais mes ja net vadovauja-
mės. Vieną šaltą ir lietingą balan džio dieną, sugal -

Lakūno Stepono Dariaus laiškas Lietuvos Res -
publikos konsului  Antanui Kalvaičiui. 1933 m.
lapkričio 23 d. 

LR generalinis konsulas Antanas Kalvaitis su
bend  radarbėmis. Čikaga, 1929. 

Archyvinės nuotr.
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vojau apsilankyti
Šv. Kazimiero ka-
pinėse, surasti  kon -
sulo A. Kalvai čio
ka pą. Kažkas man
kuž dėjo, kad dar ne
viskas žinoma, ne vis-
kas pa sa kyta. Tos keis-
tos nuojautos veda mas
paskambinau savo bičiu-
liui ope ratoriui Robertui
Monkevičiui: „Ro ber tai,
va žiuojam į kapines, pasi-
imk apa ratūrą”. „Tau su galva negerai? –
pa  klausė mano bičiulis. Mat buvo anks tyvas
rytas. „Gerai, gerai – važiuojam”... 

Paminklo paieška

Šv. Kazimiero kapinės (4401 W. 111th
Street, Chicago, IL), darganotas 2013 m. ba-
landžio 18 d. rytmetis. Su Robertu prave-
riame kapinių raštinės duris, įvedame baž-
nyčioje gautus mi rusiojo duomenis į kom-
piuterį. Tokio mirusiojo kompiuteryje nėra.
Ban dau dar ir dar kartą – nėra. Tada krei -
piamės į kapinių raštinės darbuotoją An-
nette M. (Gerger) Palubin. Ji su tin  ka mums
padėti ir, pasiėmusi iš mū sų dokumentus,
kažkur pradingsta. Laukiame. Po pusvalan-
džio pasi rodo nešina sudūlėjusia kortele iš
ka pinių archyvo. ,,Viskas tvarkoje, jūsų  mi-
rusysis atsirado, paprasčiausiai jo kapavie-
tės po palaidojimo 1991 me tais niekas neieš-
kojo – paaiškina. – Ta da dar neveikė kom-
piuterinė pa ieška. Būtų kas ieškojęs iki jū -
sų, bū tumėt tuoj pat kompiuteryje sura dę”,
– pri dū rė ji.

Nejaugi mes pirmieji? Nejaugi niekas
iki mūsų neieškojo ir nesido mė jo, net per
Vėlines ant šio tikrai daug Lietuvai nusi-
pelniusio žmogaus kapo žvakutės neuždegė?
(Tuo tarpu URM garsina savo žygius, pager-
biant užsienyje palaidotų kolegų atmini mą –
skaityti info dešinėje – E. L.)

Annette įve -
da mirusiojo duome-

nis į kompiu terį – dabar jau jį
bet kas suras. Ji nurodo vietą, tiesiog

nubraižo mums planą kaip surasti kapa-
vietę. Leidžia mės į paiešką. Atrodo, viskas
aiš ku, bet pagal mums duotus skaičius (7s -
14 - 22 - 70) kapo nerandame. Juk tu rė tų būti
paminklas su iškaltu vardu – Antanas  Kal-
vaitis, tai kur gi jis... Ap žiūrinėjame pa-
minklus, net žemėje įkastas paminklines
lenteles, bet nie ko su šia pavarde neran-
dame. Ner vi nasi Robertas, nerimauju aš, o
lyja kaip tyčia vis smarkiau ir smar kiau...

Iš nevilties puolame prie pasi tai kiusio
kapuose dirbančio meksi kie čio: „Amigo”...
Žmogus, pamatęs mū sų iškreiptus veidus,
pažiūrėjo į kapinių raštinėje išduotus kapa-
vietę nustatančius skaičius ir atvedė mus į
ieš komą vietą. Štai paminklas, bet pa vardė –
visai kita. Ne, čia ne mūsų mi rusysis... Mes
ieškome Kalvaičio, o čia – Jakubonis. Čia,
sako mums ,,Ami go”, šioje vietoje, iš kairės
pu sės ilsis jūsų ieškomas nu meris. Taip,
taip – numeris, nes palai do to žmogaus pa -
var dė nenurodyta. Ne gali būti, galvoju, čia
kažkas ne taip – toks žmogus bevardžiame
kape, be  jokio užrašo... Net šunims ir ka -
tėms JAV geri šeimininkai pastato pamink-
lus, o čia – diplomatas, su ke lių universi tetų
diplomais, garbingas ir nusipelnęs žmogus,
Dariaus ir Gi rėno žygio rėmėjas ir organi-
zatorius, Neolitua nas, muzikas, vargoninin -
kas...

Grįžtame atgal į raštinę. Vi lia mės, kad
Annette viską paaiš kins, iš  sklaidys abejo-
nes, nuramins lietuvaičius, be rei kalo ke-
liančius triukšmą? Annette mus pasitiko

nustebusiu žvilgsniu ir paaiškino, kad
taip, tame neįvardintame kape (grave
10s lot 14, block 22, section 70), be jokių
garbingojo mirusiojo inicialų guli jis  ir
niekas kitas – Antanas Kalvai tis. Klau-
siu kapinių valdininkės – gal gali me iš-
taisyti klaidą, gal galime ką nors pada-
ryti! Annette klausia: „Kas jūs miru-
siajam, jis jūsų giminaitis, dė dė?” Taip,
– net nepagalvojęs ištariau tą lemtingą
žo dį, – ,,dėdė”. Dėdė An tanas, kuris il-
gam įsimins ir dar ilgai lydės mane šio -
je keistoje istorijoje. Ka pinių valdinin kė,
staiga apsireiš kusiam dėdės Antano gi-
minaičiui, pranešė, kiek kainuoja iškalti
raides ant paminklo (viena raidė – 11
dol., vi  si mirusiojo inicialai – 264 dol.),
pa aiškino, kaip tai daroma teisiškai, nu -
rodė, kad savivaliauti negalima ir Jaku-
bonio paminklo liesti be jo arti mųjų su-
tikimo nevalia. Taip pat pa sa kė moters
vardą, kuri vykdė Jaku bo nio laidojimo
įsipareigojimus – Nijo lė. Iš kapinių iš-
ėjome dar labiau su jauktomis galvomis.
,,Kas galėjo pa galvoti, – tiesiog puikus
scenarijus fil mui”, – tarė Robertas. Fil-
mui – galbūt – pagalvojau, –  bet kaip su
žmo giš  ka pagarba ir atmintimi?

Bus daugiau

2012 m. lapkričio 2 d. URM pranešimas

Artėjant Vėlinėms Lietuvos diplomatai pagerbia

užsienyje palaidotų kolegų atminimą

Artėjant Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms Lietuvos diplo-
matai aplan ko užsienyje palaidotų kolegų kapus ir pagerbia iš-
kilių Tėvynei dirbusių lietuvių atminimą.

Lietuvos ambasados Londone darbuotojai aplankė Šv. Pa-
triko kapinėse palaidotų nusipelniusių diplomatų Broniaus Ka-
zio Balučio ir Vin co Balicko amžinojo poilsio vietas, uždegė
žva keles čia pat palaidotiems lietuvių kunigams Kazimierui
Aloy zui Matulaičiui ir Aleksandrui Ge rybai. 

B. K. Balutis Užsienio reikalų mi nisterijoje dirbti pradėjo
1920 metais, po aštuonerių metų buvo paskirtas Lietuvos nepa-
prastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru JAV, nuo 1934 m.
iki pat mirties ėjo šias pareigas Olan dijoje ir Didžiojoje Brita-
nijoje. 

Atstovaudamas Lietuvai diplomatas nepaliaujamai siekė iš-
saugoti pasiuntinybę Londone, tarpininkavo tarp Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) ir diplomatinės tarnybos
derinant politinius veiks mus, aktyviai dalyvavo Jungtinės Ka-
ralystės lietuvių bendruomenės veikloje. 

(...)
Visų šventųjų dieną Lietuvos diplomatinių atstovybių bei

lietuvių bendruomenių JAV atstovai aplankė šioje šalyje palai-
dotų Lietuvos politikų, diplomatų, tautinio judėjimo aktyvistų
amžinojo poilsio vietas.

Lietuvos ambasados Washington, generalinių konsulatų
New York ir Čikagoje darbuotojai, garbės konsulai Los Angeles,
Cleveland ir kitose vietovėse lankė Prezidento Antano Smeto-
nos, Nepriklausomybės akto signataro Mykolo Biržiškos, II
Seimo vicepirmininkės Magdalenos Galdi kie nės, tautinio atgi-
mimo veikėjo Jo no Šliūpo, ambasadorių Povilo Ža deikio, Vac-
lovo Sidzikausko bei kitų iškilių Jungtinėse Valstijose palaido -
tų Lietuvos asmenybių kapus.

V. Sidzikauskas Lietuvos diplomatinėje tarnyboje dirbo
nuo 1919 metų, buvo paskirtas į Lietuvos atstovybes Šveicari-
joje, Vokietijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Olandijoje,
šalia pagrindinių pareigų 1920–1934 metais su pertraukomis
buvo Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos, 1931–1932 metais –
Lietuvos atstovas Nuolatiniame tarptautinia me teisingumo tri-
bunole Hagoje. Nuo 1950 metų, persikėlęs į JAV, aktyviai veikė
Lietuvos išlaisvinimo organizacijose – buvo VLIK užsienio de-
legatūros narys, vėliau – jos pirminin kas, Lietuvos laivės komi -
teto pirmi ninkas, Lietuvos delegacijos Paverg tųjų Europos
tautų seime pirminin kas, vėliau – šio Seimo pirmininkas.

Lietuvos ambasada JAV taip pat pagerbė buvusio Lietuvos
ambasadoriaus JAV Voldemaro Čarneckio at minimą. 1942 me-
tais lapkričio 4 dieną buvo sušaudyti aštuoni tarpukario Lietu-
vos ministrai, tarp jų ir buvęs Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras V. Čarneckis. Šiai sukakčiai paminėti ambasadoje buvo
atidengta visų JAV rezidavusių Lietuvos diplomatinių atstovų
fotogalerija.

Šioje kapavietėje, tik be paminklo, ilsisi konsulas An -
tanas Kalvaitis ir jo žmona Bronė.  

R. Monkevičiaus nuotr.                                                             

JAPONIJOS PIETUOSE – 
PARODA APIE „GYVYBĖS VIZAS” 
KAUNE IŠDAVINĖJUSĮ CHIUNE SUGIHARA

Pietų Japonijos Fukuokos
miesto Azijos menų muziejuje lie-
pos 11–16 dienomis vyko Lietuvos
ambasados Tokijuje remta archyvi-
nių dokumentų ir nuotraukų pa-
roda apie tūkstančių žydų gyvybes
1939–1940 metais Kaune išgelbėjusį
japonų konsulą Chiune Sugihara.

Lietuvos ambasadorius Toki-
juje Egidijus Meilūnas sveikinda-
mas parodos rengėjus ir lankytojus
pabrėžė, kad Ch. Sugiharos žygdar-
bis vertintinas kaip aukščiausia žmogiško solidarumo iš-
raiška, o ši paroda – puiki galimybė supažindinti jaunąją
kartą su jo žygdarbiu ir gyvenimo istorija.

Parodoje pristatytos nuotraukos ir dokumentai, iliust-
ruojantys legendinio japonų diplomato gyvenimą, asmenybę
ir darbą Kaune. Jos eksponavimo metu Pietų Japonijoje taip
pat organizuotos įvairios paskaitos bei diskusijos šia tema-
tika.

Parodą surengė organizacija „Chiunė Sugihara. Gyve-
nimo vizos”, parėmė Lietuvos, Izraelio ir Lenkijos ambasa-
dos Japonijoje.

URM info
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Šią vasarą Sendraugių stovykla – 2, kuri įvyko
bir želio 23–30 d. Dainavos stovyklavietėje,  pa-
minėjo savo penkerių metų jubiliejų. Stovyk-

los tema – ,,Būk principingas” – patvirtino stovyk-
los subrendimą. Penkmečio proga nutarėme šalia
stovyklos linksmybių, geriau susipažinti ir giliau
panagrinėti ateitininkų penkis principus. 

Ši stovykla jau įsišaknijo tarp  ateitininkų. Kas-
met ji organizatorių entuziastingai ruošiama, o sto-
vyklautojų laukiama. Šiais metais stovyklavo 32
šeimos, iš jų aštuonios buvo naujos. Iš viso buvo
dau giau nei 120 stovyklautojų,  tarp jų net 56 vaikai,
kurių vidutinis amžius, aišku, penkeri metukai.
Pra dėjo veikti ir pipirų ratelis jauniausiems sto-
vyklautojams. Jame  dalyvavo 12 mažiukų nuo 4
mėnesių iki 3 metukų amžiaus.

Stovykla prasidėjo sekmadienį šv. Mišiomis po
didžiuoju ąžuolu. Džiaugėmės, kad atvyko kun. Ge-
diminas Keršys iš Čikagos. Jo pakili nuotaika už-
degė stovyklautojus ir tuo dvasiniu entuziazmu jie
gyveno per visą stovyklavimo laikotarpį. Per Mišias
stovyklautojai išmoko naują giesmę – ,,Sveika, o
Marija”,  kuriai stovyklos vadovai pritarė gitaromis
ir smuikais. 

Paskaitos
Kas dieną, kol vaikai užsiėmė darbeliais ir žai-

dimais, suaugę stovyklautojai klausėsi paskaitų. O
tos paskaitos buvo tiek įdomios, kad jos nesibaig-
davo paskaitininko paskutiniu ištartu žodžiu, bet
visą dieną tęsėsi temos aptarimas privačiuose po -
kal biuose.

Pirmadienį atvyko Dainė Quinn ir pri-
statė ,,Ateitininkiją 101”. Tai lyg pradinis
universiteto kursas  apie ateitininkiją,
jos istoriją ir pasaulėžiūrą.  

Antradienį atvyko rašytojas Al-
gis Rukšėnas, neseniai išleidęs savo
knygos ,,Day of  Shame” vertimą į
lie tuvių kalbą – ,,Gėdos diena”. Jis
skaitė paskaitą ,,Simo Kudirkos
šuolis į laisvę: Pasekmės po 43
metų”. Stovyklautojai vakarą prieš
paskaitą galėjo peržiūrėti filmą ,,The
Defection of  Simas Kudirka”.  Send-

raugius ši paskaita labai sudomino,
nes buvo atskleistos  Simo Kudirkos bylos de ta -

lės. 
Trečiadienį dalyvavome ses. Ignės Marijo šiū -

tės pokalbyje: ,,Tai kas,  kad nežinojau, kad Tikė-
jimo metai!” Kaip visuomet, ses. Ignės iššaukian-
čios min tys vertė visus pagalvoti apie  savo tikė-
jimą ir ryšį su Bažnyčia. Mes buvome labai dėkingi,
kad seselė Ignė savo paskaitą pakartojo anglų kalba
lietuviškai nekalbantiems tėveliams. 

Ketvirtadienį dr. Jonas Juozevičius pristatė
temą, ,,Prezidentas Aleksandras Stulginskis – Lie-
tuvos ir dainuojančios revoliucijos alegorija”. Dr.
Juozevičius kalbėjo apie savo senelio prez. Stul-
ginskio jaunystę ir brendimą istoriniame kontekste.  

Penktadienį atvyko Laima Šalčiuvienė ir savo
paskaitoje ,,Tarnaujantys šviesuoliai, šviesos tei-
kėjai” aptarė vadovavimo rūšis. Paskaitininkė api-
būdino įvairius vadovo bruožus. Tarpusavyje vyko
labai gyvos diskusijos apie gerą, efektingą vadova-
vimą.

Užsiėmimo būreliai
Per laisvalaikį vyko įvairūs užsiėmimo būre-

liai. Rima Ješmantaitė-Tessman mokė kaip verti
šaudinukus, Vytauras Sasnauskas vedė visų laukia -
mą kulinarijos pamoką – šiais metais kepėme pran-
cūziškus blynelius su įvairiais įdarais, o Vidas Barz-
dukas išsamiai apibūdino savo internetinio filmo
projektą ,,Aiden 5”. Net 16 stovyklautojų entuzias-
tingai rašė stovyklos diktantą! Lina Jameikienė ir
Egidijus Dicevičius subūrė stovyklos chorelį ir jam
vadovavo. Asta Čuplinskienė vedė kasdieninį ro-
žinį. Moderuojant Dainei Quinn, tėveliai diskutavo
apie lietuvių kalbos mokymąsi bei kalbos  vartojimą
na muose. Visi labai atvirai kalbėjo, kaip svarbu yra
išlaikyti lietuvių kalbą, ir kokie sunkumai kyla,
kai vienas iš tėvų yra nelietuvis. Susibūrė ir ateiti-
ninkų ideologijos būrelis – septynios ateitininkės
stovyklos metu pasiryžo pereitį Sendraugių ateiti-
ninkų sąjungos paruoštą įžodžio programą. Apie jų
pasiekimus bus parašyta kitame ,,Iš Ateitininkų
gyvenime” skyriuje.                            Nukelta į 15 psl.

Atsakymas:
Sendraugių  
stovykla-2!

5 metai, 5 nauji stovyklautojai:  Iš k.: Viktorija (Sušinskaitė) Tijūnėlienė su Indraja, Monika (Gylytė) Žukauskienė su Ai -
va, Vika (Gylytė) Bursua su Luku, Gaja (Bublytė) Milevičienė su Nojum ir Lina (Sidrytė) Nealon su Eila.  

Vijos Sidrytės-Reed nuotr.

Daugiau stovyklos nuotraukų matysite
,,Facebook” tinklalapyje, įrašę: ,,Sendraugiai 2”

Vieni iš žvejybos konkurso
laimėtojų – Preston Bell su

pus broliu Luku Milevičiumi. 
Manto Motekaičio nuotr.

Kairėje – stovyklos ženklas. 

Rita Bieliauskienė

Vakaro malda stovykloje.                                                                                                                                                                                                                                              Manto Motekaičio nuotr.

Mįslė  – Bręsdama jaunėja. Kas tai?
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LIETUVA IR PASAULIS

Rusija neleido įkurti saugomą vandenynų teritoriją 

JK vyskupai apgailestauja dėl „gėjų santuokų”

JAV šnipinėjimas „nulėkė nuo bėgių” 

Nuteistas Rusijos veikėjas A. Navalny 

Vilnius (BNS) – Vilniuje pirmą
kartą viešinti Tarptautinio valiutos
fondo vadovė Christine Lagarde lie-
pos 18 d. pareiškė remianti Lietuvos
siekį įsivesti eurą ir paragino toliau
laikytis atsakingos fiskalinės politi-
kos, stengtis pritraukti investicijų ir
vykdyti struktūrines reformas. Ch.
Lagarde sakė, kad įstojimas į euro
zoną 2015 m. padėtų sumažinti skoli-
nimosi išlaidas ir užtikrintų didesnį
stabilumą. Jos teigimu, su dabartiniu
valiutų valdybos modeliu Lietuvai tai-

komi tam tikri suvaržymai, bet ji ne-
gauna visos valiutos erdvės naudos,
kurią turėtų, jei įstotų į euro zoną.
Pirmiausia reikia išlaikyti sunkų
darbą ir gerus rezultatus, kurie buvo
pasiekti per pastaruosius metus, tai
reiškia, kad labai stengiamasi šalį nu-
kreipti stiprios, solidžios, nuspėjamos
fiskalinės politikos link. Pasak jos,
taip pat reikia siekti didinti investici-
jas, kad būtų pasiektas ikikrizinis lai-
kotarpis. Taip pat yra svarbu užtik-
rinti, jog investicijos pagerėtų, nes jei
palyginsime ikikrizinį investicijų lygį
ir dabartines investicijas, dar yra ko
siekti. Anot jos, taip pat reikia imtis
struktūrinių reformų, kurios padėtų
didinti produktyvumą ir darbo vietų
skaičių. „Mes taip pat manome, kad
turi būti tęsiamos struktūrinės refor-
mos, siekiant padidinti produkty-
vumą, darbo vietų skaičių ir tęstųsi
augimas. Manau, kai kurie finansų
ministro išsakyti teiginiai buvo tei-
singi. Investuoti į žmones, už tikrinti,
kad intelektualus kapitalas, kuris
toks brangus Lietuvai, la biau pagau-
sėtų ir būtų labiau išnaudojamas”, –
sakė Ch. Lagarde.

TVF vadovė remia Lietuvos siekį įsivesti
eurą ir ragina tęsti reformas 

Mokytis lietuvių kalbos – iš 24 pasaulio šalių

Washington, DC (BNS) – JAV
įstatymų leidėjai liepos 17 d. griežtai
kritikavo šalies žvalgybos agentūras
už teisės į privatumą paminimą ir ža-
dėjo nustatyti ribas vyriausybės tei-
sėms rinkti duomenis apie amerikie-
čių pokalbius telefonu. Atstovų Rūmų
teisės komiteto posėdyje abiejų par-
tijų nariai smerkė aukštus pareigū-
nus dėl masinio duomenų apie telefo-
ninius pokalbius rinkimo, sakydami,
kad tokia praktika peržengia JAV
Konstitucijos ribas, taip pat Kongreso
priimtus įstatymus. „Manau, kad ši
programa teisiniu požiūriu nulėkė
nuo bėgių”, – sakė Atstovų Rūmų narė

iš California Zoi Lofgren. Elektroni-
nės žvalgybos programomis ypač su-
sidomėta, kai Edward Snowden pavie -
šino, jog Nacionalinio saugumo agen-
tūra (NSA) renka metaduomenis apie
pokalbius telefonu ir stebi veiklą in-
ternete, ieškodama įtariamų teroris -
tų. Tačiau aukšti teisingumo ir žval -
gy bos pareigūnai tvirtino, kad duo-
menų apie telefoninius pokalbius rin-
kimą prižiūri slaptas teismas, vei-
kiantis pagal Kongreso priimtus tei-
sės aktus. Pasak jų, tokios veiklos vie-
nintelis tikslas – susekti su tarptauti-
niu teroristų tinklu „al Qaeda” susi-
jusius kovotojus.

New Yorks (URM info) – New
York liepos 17 d. vykusiuose Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos svarsty-
muose apie žurnalistų apsaugą kari-
niuose konfliktuose Lietuva pabrėžė
išskirtinį žiniasklaidos atstovų vaid-
menį nušviečiant konfliktus ir ragino
veiksmingiau taikyti jų saugumą už-
tikrinančias tarptautinės teisės nor-
mas. „Šiandie niame pasaulyje, kur
milijonai civi lių konfliktuose yra pa-
likti likimo valiai, persekiojami ir
prievartaujami, o pasaulio dėmesys

neretai tampa paskutine jų viltimi iš-
gyventi, veiksmingas kelio nusikalti-
mams prieš ten dirbančius žurnalis-
tus užkirtimas, deramas tarptautinis
atsakas į išpuolius ir nebaudžiamumo
mažinimas yra svarbiausia”, – teigė
Lietuvos nuolatinė atstovė JT Rai-
monda Murmokaitė. Ji priminė, kad
2012 m. nužudytų žurnalistų skaičius
išaugo beveik 50 proc., tuo tarpu net 9
iš 10 tokių išpuolių autorių lieka ne-
nubausti. 

Lietuva ragino užtikrinti žurnalistų saugumą

Vardas ir pavardė turi būti rašomi lietuviškai

Vilnius (Alkas.lt) – Pareiškėja
krei pėsi į teismą ir prašė, kad jos po
santuokos, sudarytos užsienyje, įgyta
pavardė Lietuvoje išduotame santuo-
kos liudijime būtų įrašyta su „W”
raide. Teismas 2013 m. liepos 17 d. nu-
tartimi pareiškėjos skundą atmetė.
Teismas nurodė, kad Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 14 straipsnyje
nustatyta, jog valstybinė kalba yra lie-
tuvių kalba. Lietuvos Respublikos
Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio
31 d. priimtu nutarimu nustatė, kad

lietuvių ir nelietuvių tautybių Lietu-
vos Respublikos piliečių vardai ir pa-
vardės pasuose rašomi lietuviškais
rašmenimis. Konstitucinis Teismas,
kuris pagal Konstituciją yra įgaliotas
spręsti, ar įstatymai ir kiti Seimo ak-
tai neprieštarauja Konstitucijai, 1999
m. spalio 21 d. nutarimu nusprendė,
kad toks reglamentavimas, kai visų
Lietuvos Respublikos piliečių vardai
ir pavardės asmens dokumentuose
yra rašomi lietuviškais rašmenimis,
neprieštarauja Konstitucijai. 

Kaunas (Bernardinai.lt) – Kau ne
liepos 22 – rugpjūčio 17 d. susirinks
gausus būrys jaunimo iš viso pasau-
lio, pasiryžęs gilintis į lietuvių kalbos
subtilybes. Užsieniečiams skirtus in-
tensyvius Lietuvių kalbos ir kultūros
vasaros kursus Vytauto Didžiojo uni-
versitetas (VDU) šiemet organizuoja
jau penkioliktąjį kartą.  „Mūsų krašto
kalba ir kultūra patraukli ne tik kai-
myninių šalių – Latvijos, Estijos, Len-
kijos – jaunimui, bet ir tolimesnių ša-
lių žmonėms. Mokytis lietuvių kalbos
ir maloniai praleisti mėnesį vasaros
kursuose atvyks beveik 70 svečių iš
24 šalių: ne tik Europos, bet ir JAV,
Uzbekistano, Gruzijos, Kinijos, Japo-

nijos”, – džiaugėsi Humanitarinių
mokslų fakulteto dekanė, kursų va-
dovė prof. Ineta Dabašinskienė. Anot
jos, tai puiki proga pažinti, pabend-
rauti, pabūti kartu su žmonėmis iš
viso pasaulio ir kartu pramokti už-
sieniečiams egzotiškai skambančią
lietuvių kalbą. Prisitaikant prie skir-
tingų atvykstančiųjų lietuvių kalbos
žinių šiemet, kaip ir kiekvieną va-
sarą, bus organizuojami 4 skirtingų
lygių lietuvių kalbos kursai. Šių metų
kursai bus ypatingi ir dėl didelio da-
lyvių skaičiaus. Džiugina tai, kad į
kursus beveik kasmet sugrįžta tie, ku-
rie prieš metus ar net kelerius jau mo-
kėsi lietuvių kalbos VDU. 

Maskva (BNS) – JAV Rusijos tei-
smas liepos 18 d. skyrė penkerius me-
tus laisvės atėmimo protestų prieš
Kremliaus politiką vadovui Aleksejui
Navalny, paskelbęs nuosprendį byloje
dėl didelio masto lėšų grobstymo,
kuri, kaip teigia šis opozicijos veikė-
jas, buvo politiškai motyvuota. A. Na-
valny yra vienas iš didžiausių Prezi-
dento Vladimiro Putino kritikų. Tuo
tarpu žmogaus teisių gynimo centro
„Memorialas” vadovas Aleksandras
Čerkasovas pareiškė, kad A. Navalny
yra politinis kalinys. Liepos 17 d. A.
Navalny leista dalyvauti rudenį vyk-
siančiuose Maskvos mero rinkimuo -
se. Tačiau tai būtų buvę įmanoma tik
tada, jei jis būtų ištei sintas. 37 m. ad-
vokatas A. Navalny tapo žinomas kaip
tinklaraštininkas, kai nuo 2007-ųjų

pradėjo kritiškai vertinti didžiųjų Ru-
sijos  susivienijimų verslo praktiką.
Už sienyje jis išgarsėjo per protestus
dėl prieštaringai vertinamų parla-
mento rinkimų 2011 m. gruodį ir Pre-
zidento V. Putino perrinkimo 2012-ųjų
gegužę. A. Navalny neigė jam pareikš -
tus kaltinimus ir tvirtino, kad tai V.
Putino bandymas nutildyti jį. Euro-
pos Sąjunga (ES) pareiškė susirūpini -
mą dėl A. Navalny skirtos penkerių
me tų laisvės atėmimo bausmės. Ben-
drijos teigimu, teismas kelia klausi -
mų dėl teisinės valstybės principų Ru-
sijoje, nes jam pateikti kaltinimai te-
isme nebuvo pagrįsti. JAV ambasado-
rius Maskvoje Michael McFaul teigė,
kad JAV yra labai nusivylusios A. Na-
valny nuteisimu bei akivaizdžia poli-
tine motyvacija šiame teisme.

Londonas (Bernardinai.lt) – Lie -
pos 17 d., pritarus karalienei Elz bietai
II, Jungtinėje Karalystėje įtei sintos
vienos lyties santuokos. Manoma, jog
pirmosios gėjų vestuvės Anglijoje bei
Velse jau galės būti rengiamos 2014 m.
viduryje. Anglijos katalikų vyskupai
tai pavadino „giluminiu socialiniu po-
kyčiu”, nepaisančiu vaikų kaip san-

tuokos esmės bei keliančiu riziką re-
ligijos laisvei. „Santuoka ištisus šimt-
mečius viešai buvo pripažįstama kaip
stabili institucija, kuri suteikia tei-
sinį pagrindą vyro ir moters santy-
kiams bei rūpintis jų vaikais, bei  juos
auklėti”, – sakė Anglijos bei Velso vys-
kupų konferencija.

Maskva (BNS) – Rusija neleido
Vakarų šalims įkurti didžiausią pa-
saulyje saugomą vandenynų teritoriją
prie Antarktidos krantų. Trijų dienų
derybose dalyvavo 24 valstybės ir Eu-
ropos Sąjunga (ES), priklausančios
Antarktidos jūrinių gyvųjų išteklių
apsaugos komisijai (CCAMLR), įsteig-
tai prieš 31 metus prižiūrėti, kad būtų
saugoma Pietų vandenyno aplinka ir

tvariai naudojami to regiono ištekliai.
JAV žaliųjų organizacijos „Pew Envi-
ronment” vadovė Andrea Kavanagh
sakė, kad Rusija atsisakė dalyvauti
de rybose, pareiškusi, jog abejoja
CCAMLR teisiniais įgaliojimas steigti
tokias zonas. Rusijos delegacijos
veiksmai sukėlė pavojų tarptautiniam
bendradarbiavimui.  

A. Navalny teisme.                                                                                         Scanpix nuotr.
Ch. Lagarde.                       A. Ufarto nuotr.



sižadėjome sau ir visiems po 4 metų susitikti Kaune
– mieste, kuriam priklausai, kur bebūtum. Man,
kaip kauniečiui, ypač mal onu, kad kitos, X žaidy-
nės, po ket ve rių metų bus surengtos Kaune. Ma -
nau, kad per tą laiką man nusišypsos laimė sugrįžti
į gimtinę ir padėti organizuoti jubiliejines žaidynes.

Po visą pasaulį labai įdomu pakeliauti, tačiau
svarbiausia yra sugrįžti į ten, iš kur esi išėjęs. Lie-
tuvos tikrai nenorėčiau iškeisti į Ameriką, gimti nė
man yra svarbiau.

Palikti sportinę veiklą Ameri koje nebus lengva.
Kai eilę metų dirbi prie kažkokio projekto ir matai
rezultatus, viską mesti ne taip paprasta. Tačiau
Amerikoje auga jaunoji  spor tininkų karta ir, ma-
nau, jau dabar yra žmonių, kurie galės mane pa -
keisti. Svarbu ne tiktai pačiam dirbti, bet ir užsi-
auginti gerą pamainą, kuri pratęstų pradėtus dar-
bus.

Tvirtai pritariu Jo Ekscelencijos Valdo Adam-
kaus minčiai, kad PLSŽ privalo vykti tiktai Lietu-
voje. Uosta miestyje mums patiko labiau, nei per
ankstesniąsias žaidynės Vilniuje. Ir ateityje tokias
šventes reikėtų organizuoti vis kitame Lietuvos
mieste.

* * * 
JAV atstovavę sportininkai už paramą dalyvau-

jant PLSŽ dėkingi Lietuvių Fondui, bendrovėms
„Dadu New York Ltd.”, „Vyzas and Asso ciates, PC”,
„Urban Tech Electric, Inc.”, „AL Interior Design”
(New  York), praeityje garsiam krepšinin kui, dabar-
tiniam NBA komandos Denver „Nuggets” generali-
nio vadovo pavaduotojui Artūrui Karnišovui, kelio-
nių agentūrai www.doleris.com iš Los Angeles, CA
bei JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybai.

Kūno kultūros ir sporto departamentas (KKSD)
generalinis direktorius Klemensas Rimšelis pasi-
džiaugė sėkmingomis žaidynėmis, labai gra žiu jų
atidarymu: „Žaidynės buvo įspūdingos ne tiktai

savo puiku oru ar gražiąja Klaipėda. Jos buvo ypač
gražiai organizuotos ir buvo svarbios Lietuvai bei
visiems lietuviams, gy venantiems visuose pasaulio
kraš tuose. Tie, kurie dalyvavo žaidynėse, tikrai tu-
rės ką prisiminti, įspūdžiai bus neišdildomi. Ta-
čiau žaidynės nebūtų tokios gražios, jei ne jų orga-
nizatoriai, kurių dėka pasiekti tokie puikūs rezul-
tatai.”

Padėka buvo skirta ir Šiaurės Amerikos lietu-
vių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungai, kuriai
skirtą do vaną priėmė niujorkiečiai tėvas ir sūnus
Stanislovas ir Gytis Kavaliaus kai. Per Pasaulio lie-
tuvių žaidynes S. Kavaliauskas buvo atsakingas už
vi sas keturias Amerikos lietuvių krep šinio ko-
mandas. Buvusiam vilniečiui tai buvo antrosios
PLSŽ.

„Mano vadovaujamas New York ‘Geležinis vil-
kas’ žaidynėse nesubliz gėjo. Ji pateko į patį stip -
riau sią pogru pį. Antroji komanda buvo jau nesnė,
tačiau ji pasiekė ketvirtfinalį, kur pralaimėjo Klai-
pėdos ‘Gintaro baldams’. Bet Amerikos lietuvių
garbę išgelbėjo Čikagos ‘Lituani ca’, tapusi nugalė -
toja. Puikiai pasi rodė mūsų merginų komanda
‘Rasa’, kuri, kaip ir praėjusias žaidynėse, tapo nu-
galėtoja. 

Labai patiko žaidynės Klaipė doje, su dideliu
malonumu dar kartą žiūrėčiau iškilmingą žaidy-
nių atida rymą, viskas buvo pasakiškai gražu. Įspū-
dingas buvo ir atsisveikinimo vakaras prie jūros su
Virgiu Stakėnu. Visi buvo laimingi, kad galėjo pa-
būti prie jūros, pasidžiaugti su kitais žaidynių da-
lyviais”, – sakė Stanislovas Kavaliauskas. 

Visos bendruomenės pabrėžė šių sporto žaidy-
nių naudą – ir fizinio aktyvumo, ir ryšių su Lietuva,
ir bendruomenių tarpusavio ryšių prasme. Kartu
buvo teikiami siūlymai žaidy nių organizavimo to-
bulinimui, ypač pabrėžiant, kaip svarbu įtraukti
jau nimą. Kalbėta, jog šios žaidynės skirtos mėgėjų
sportui, todėl, siekiant ly giavertės konkurencijos,
jose neturė tų dalyvauti profesionalūs sportinin kai.
Iškelta ir žiemos sporto žaidynių idėja. 

Šiemet žaidynėse dalyvavo apie 2,600 sporti-
ninkų iš 21 pasaulio valstybės. Dar apie 1,000 daly-
vių sudarė treneriai, teisėjai, delegacijų vado vai, sa-
vanoriai. Gausiausios užsienio delegacijos atvyko
iš Baltarusijos (134), JAV (124), Latvijos (122), Jung -
tinės Karalystės (74) bei Rusijos (63). 

Iš užsienio atvykusių lietuvių sportininkų skai-
čius siekė 700. Lygi nant su ankstesnėmis žaidynė-
mis šiemet sportininkų buvo 250 daugiau. Dalyvavo
103 delegacijos, iš jų 42 iš užsienio ir 61 iš Lietuvos.
Gausiau sios delegacijos buvo iš Jungtinių Ameri -
kos Valstijų (130 žmonių), Baltarusi jos bei Latvi-
jos.

Dalyviai varžėsi 24 sporto šakose, pradedant
populiariausiomis – krep ši niu, futbolu, lengvosios
atleti kos rungtimis, baigiant netradicinėmis – kėg-
lių, smiginio, riedučių sporto. Varžybos vyko įvai-
riausiose miesto viešosiose erdvėse, sporto įstai-
gose. Žaidynėse išdalinta 600 medalių komplektų.

Paskutinę IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių
dieną vykusiame pasaulio lietuvių sporto forume
nu tarta tęsti šią svarbią lietuvius vienijančią tra-
diciją ir kitas žaidynes po ketverių metų – 2017-ai-
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S P O R T A S

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Pirmąjį liepos mėnesio savaitgalį IX Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėse Klaipėdoje viena gausiausių buvo
JAV delegacija, kuriai atstovavo net 130 JAV lietuvių, o
dar 10 sportininkų mėgėjų atvyko iš Kanados. Nema-
žai iš jų džiaugėsi žaidynių apdovanojimais ir į namus
parsivežė neišdildomus įspūdžius. 

Tai – maloni staigmena ne tiktai varžybų organi-
zatoriams, bet ir pa čiam JAV lietuvių delegacijos va-
dovui bei Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo
ir sporto sąjungos (ŠALFASS) pirmininkui Laurynui
Misevi čiui, kuris Š. Amerikos lietuvių spor tiniam ju-
dėjimui vadovauja trečią kadenciją.

Tai buvo ketvirtosios Lauryno žaidynės. 1991 m.,
kai jis dar gyveno Kaune, dalyvavo legendinėse PLSŽ,
kurios pirmą kartą vyko Lietuvoje ir dirbo spaudos
cent re vienu iš vertėjų. 

– Kaip pavyko suburti tokią gausią JAV lietuvių spor-
tinę delegaciją? Ar patenkintas sportinin kų pasiekimais? 

– Stanislovas Kavaliauskas subū rė dvi New
York lietuvių krepšinio ko mandas „Geležinis vil-
kas”. Ge riau sieji krepšininkai pateko į pirmąją ko-
mandą, o antrojoje žaidžia moksleiviai. Krepšinin-
kai ir sudarė didžiausią mūsų delegacijos dalį, jų
buvo net 60. Žaidėjus treniravo „Litua nicos” krep-
šinio Akademijos treneriai – Aurimas Matulevi-
čius ir vaikų treneris Stepas Žilys, kuris į žaidynes
atvežė keturiolikmečių ko mandą (ji turnyre liko
trečia).

Krepšinio trenerės iš New York Rasos Mitrule-
vičienės vadovaujama „Rasos” komanda žaidynėse
taip pat iškovojo aukso medalius.

Didelis patriotizmo pavyzdys – legendinė Či-
kagos „Lituanica” vyrų krepšinio komanda, ku-
rioje praktiš kai jau trečiose žaidynes rungtyniauja
tas pats komandos branduolys.  Da bar šiems žaidė-
jams (jau gerokai vyresni nei 30), tačiau jie sugebėjo
lygiaverčiai žais ti su visomis kitomis pasaulio lie-
tuvių komandomis ir, negana to, – jau trečią kartą
iškovojo PLSŽ čem pionų taurę. 

Seniausią užjūrio lietuvių atletų klubą – New
York LAK deramai atstovavo Deivis Pavasaris, su-
gebėjęs lai mėti visų spalvų apdovanojimus: vienetų
bronzą, mišrių dvejetų si dabrą (su kauniete Ne-
ringa Valyte), o taip pat vyrų dvejetų auksą (su Lau-
rynu Pakalniškiu iš Gargždų). Senjorių turnyre du
bronzos me da lius laimėjo ir JAV Lietuvių Bend -
ruomenės krašto valdybos pirminin kė Sigita Šim-
kuvienė-Rosen iš Con nec ticut. 

Na, o baseine be konkurencijos pasirodė Čika-
goje gyvenanti 17-metė plaukikė Dovilė Svirups-
kaitė, sugebėjusi iškovoti visus 3 aukščiausius ap-
dovanojimus – 50 m laisvu stiliumi ir nugara, o taip
pat 400 m distancijose. Nuo jos nedaug atsiliko 13-
metė Amilia Nusbaum iš Indiana valstijos, kuri
tarp savo bendraamžių geriau sią rezultatą parodė
50 m nugara ir peteliške, o taip pat 400 m. laisvu sti -
liumi. 

Kanados atstovams medalius iškovojo pirmąją
vietą Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse užėmęs Li-
nas Veselka, Klaipėdoje laimėjęs senjorų (vyresni
nei 50 m. amžiaus) biliardo varžybas, o taip pat
ŠALFASS teniso sekcijos vadovas Eugenijus Krikš-
čiūnas iš Toronto, įveikęs visus savo varžovus  per
60 m. amžiaus vyrų grupėje lauko teniso pirmeny-
bėse.

– Ar smagu buvo sugrįžti į Lietuvą?
– Labai. Man kiekviena kelionė į Lietuvą tarsi

užaugina sparnus. Ne veltui sakoma, kad kažko
ypatingo laukimas yra nepalyginamai žavesnis, nei
pats tas dalykas. Šiandien tur būt negalėčiau paly-
ginti ir atsa kyti į klausimą, kas atmintyje įsirėžė la-
biau – IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynių lūkes-
čiai ar dalyvavimas jose. Ir viena, ir kita prabėgo
lyg vai kystę menanti pasaka, o gintarinis uostas
Klaipėda šįsyk sužibėjo dar iki šiol neregėtomis
spalvomis. 

Atsisveikinę su tautiečiais iš viso pasaulio, pa-

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių įspūdžiai

Gimtinės išsiilgęs JAV lietuvių sportinės delegacijos va-
dovas bei ŠALFASS pirmininkas L. Misevičius (viduryje)
kartu su Latvijos kre p šinio komandos lietuviais – „bra -
liukais”. 

dėl jubiliejinės S. dariaus ir S. Girėno taurės kovos tinklininkai

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80 metų jubiliejų pažy mės ir Čikagos išeivijos lietuvių tink lininkai. Šie-
met jie, pagerbdami drąsiuosius lakūnus, jau antrą kartą ko vos dėl jų vardo taurės. Dėl šio gar bingo trofėjaus sportininkai
susigrums liepos 21 d. (sekmadienį) 1 val. p. p. Beverly Shores (Indiana valstija) vyksiančiame paplūdimio tinklinio tur -
nyre.

Po praėjusiais metais sėkmingai vykusių S. Dariaus ir S. Girėno tinklinio taurės varžybų (jose dalyvavo 16 ko-
mandų), nutarta šį turnyrą pa daryti tradiciniu ir dėl žymių lakūnų taurės pakviesti varžytis visus  šios sporto šakos atstovus. 

Kiekvienoje komandoje galės rungtyniauti po 4 tinklinio mėgėjus. Juos galės pastiprinti Amerikos lie tuvių tinkli-
nio lygoje (ALTL) rungtyniaujantys žaidėjai – kiekviena ko manda turės galimybę registruoti ne daugiau kaip po vieną
ALTL rungtyniavusį žaidėją.

Pirmosios varžybos praėjusių metų liepą įvyko Indiana valstijoje prie Michigan ežero esančiame vie ninteliame pa-
saulyje  „Lituanicos” vardo parko paplūdimyje. Čia pat, į Beverly Shores, sportininkai rinksis ir šiemet – jau šį sekmadienį
čia vyks antrasis S. Dariaus ir S. Girėno tinklinio taurės turnyras.

Dalyvių registracija dar priimama, o dėl papildomos informacijos teirau kitės tel: 630-455-9999 (Nerijus) arba prieš
valandą iki varžybų pra džios. Kviečiame visus tinklinio mė gėjus, vyrus ir moteris, aktyviai dalyvauti žymių Lietuvos lakū -
nų tinklinio taurės turnyre. Dalyvių pato gumui – nuo 12 kelio link varžybų vietos bei automobilių stovėjimo aikštelės ves
šį renginį atspindinčios nuorodos.
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ROMUALDA URBONAVIČIŪTĖ

Liepos 17-ąją ne tik Lietuvoje, bet ir
pasaulyje, kur tik yra lietuvių, mi -
nima mūsų garsiųjų lakūnų Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno žuvimo
diena. 

Lygiai prie aštuoniasdešimt me tų 1933
metų liepos 17-ąją S. Darius ir S. Gi-
rėnas, įveikę Atlantą per 37 va landas

11 minučių, nuskridę 6,411 kilometrų lėktu -
vu „Lituanica”, žuvo lėktuvui nukritus Sol-
dino miške, tuometinės Vokietijos terito-
rijoje. 

Šiuo skrydžiu lakūnai norėjo įro dyti
pasauliui, kad Lietuvoje yra aviacija, kaip
ir kitose valstybėse, kad įmanoma nutiesti
oro tiltą per Atlantą ir operatyviai prista-
tyti paš tą.

Pastarosios S. Dariaus ir S. Girė no mi-
sijos vieną iš įrodymų galima atrasti Šiau-
lių universiteto bibliote kos Jono Šliūpo ar-
chyve, kurio darbuotoja vyresnioji biblio-
tekininkė Alina Šalavėjienė ir pateikia
įdomų rašomąja mašinėle spausdintą ir
šiek tiek ranka tobulintą (juodu rašalu su-
dėlioti „paukščiukai”ant ž, š rai džių ir „no-
sinės” ant balsių) dokumentą: 

Ekscelencija;

Naudojantis tai nepaprasta Transat-
lantinio Skridimo proga pranešu Tamstai,
kad pavestame man Konsulate viskas tvar-
koj.

Pasirodžiusi šiomis dienomis vietos lie-
tuvių spaudoj žinutė apie tai, kad Tamsta,
pone Ministeri, teiksitės atvykti Pasaulinėn
Parodon, padarė gero į vietos lietuvius įspu -
džio. Neabejoju, kad Tamstos vizitas su-
stiprintų vietos išeivijos su Lietuva ryšius.

Prie progos reiškiu mano aukštos pa-
galbos pareiškimą

A. Kalvaitis
Lietuvos Konsulas Chicagoje
Jo Ekscelencijai
Dr. Dovui Zauniui
Užsienių Reikalų 
Ministeriui

A. Šalavėjienė apie tai pasakoja:

Dabar šis dokumentas yra mūsų bibliotekos J.
Šliūpo archyve kartu su kitais lietuvių išeivių do-
kumentais. 

Kodėl mes tikri, kad tai tikrai „Lituanica” ga-
bentas laiškas? Todėl, kad jį mums perdavęs Vytau-
tas Šliū pas domėjosi, ar tai originalas, kai 1990 me-
tais J. Šliūpo archyvui jį perdavė Vincė Jonuškaitė-
Zaunienė.

V. Šliūpas 1991 metais Jungtinėse Amerikos
Valstijose susirado galimą laiško autorių, buvusį
konsulą A. Kalvaitį, kuriam tuo metu jau buvo 95
metai, ir nuvykęs pas jį pabandė išsiaiškinti, ar tik-
rai tai jo siųstas laiškas.

Kaip V. Šliūpas rašo, A. Kalvaitis tuo metu buvo
apakęs ir, nors savo laiško pamatyti nebegalėjo, o
protas buvo šviesus, todėl visiškai galima buvo pa-
tikėti jo tvirtinimu, jog per lėktuvo „Lituanica”
skrydį jis siuntęs keletą laiškų į Lietuvą, tarp jų
esą galėjo būti ir laiškas D. Zauniui – savo tiesiogi-
niam viršininkui.

Gaila, kad nėra išlikęs vokas, kuris turėjo būti
pažymėtas užrašu „Lituanica”, specialiais skrydžiui
skirtais pašto ženklais ir spaudais, nes tokių vokų
pavyzdžių galima pamatyti S. Dariui ir S. Girėnui
skirtuose leidiniuose. 

Tačiau laiško popierius yra būtent tokio for-

mato, koks ir buvo išleistas kartu su minėtais vo-
kais, nes ir jo viršuje yra užrašėlis „Litua nica”.

Taigi, manau, kad tai yra tikras laiškas – vienas
iš 983 laiškų, kuriuos į Lietuvą skraidino S. Darius
ir S. Girėnas. Jie išliko, nes pašto maišas buvo ras-
tas iškritęs netoli lėktuvo katastrofos vietos ir laiš-
kai pristatyti adresatams.

Kiek domėjausi, ir kiti tada siųs ti laiškai buvo
tokie proginiai, o ne dalykiniai, kaip ir konsulo A.
Kalvai čio siųstas ministrui.

– Ar šis laiškas vienintelis Šiaulių bibliotekos eksp-
natas, susijęs su „Lituanica”?

– Tai pagrindinis eksponatas, kurį „Lituani-
cos” skrydžio 80-mečio proga ir norėjome pristatyti
šiaulie čiams, nors mūsų bibliotekoje yra ir kitų,
daugiau ar mažiau susijusių su „Lituanica”, S. Da-
riumi ir S. Girėnu.

J. Šliūpo archyve yra Vandos Šliū pienės antros
eilės pusbrolio išsaugota S. Dariaus ir S. Girėno
įrėminta nuotrauka, daryta 1933 me tais  Čikagoje.

Turime ir kitą nedidukę kolekciją – Lietuvos la-
kūno, tarybiniais me tais sušaudyto Červenėje,
Juozo Ša rausko. Kolekcijoje yra nuotrauka apie S.
Dariaus ir S. Girėno kūnų sutikimą aerodrome – mi-
nia žmonių.

Yra daug leidinių – albumų, kny gų, periodikos
– skirtų žymiesiems lakūnams ir „Lituanicai”. 

Viliaus Purono fonde radau ke lias knygeles:
1935 metais išleistą Juzefos Povilaitytės-Venckū-
nienės romaną „Lituanica” dar net neišpjaustytais
lapais. Tik gaila, nėra pirmos dalies. 

Įdomu, kad S. Darius, būdamas tikras sporti-
ninkas (jis žaidė krep ši nį, boksavosi ir t. t.), yra iš -
lei dęs dvi knygeles. Vieną iš jų mes turime – tai
„Basketbolo žaidimas (Krepšiasvy dis)”, kurią 1926
metais išleido Lie tuvos sporto lyga.

Beje, šios knygelės autorius įvar dytas – „K. L.
vyr. ltn. Darius”.

Turime ir Felikso Vaitkaus, ku ris 1935 metais

jau sėkmingai pakartojo „Lituanicos” skrydį,
nuotraukos negatyvą, darytą Šiauliuose, Sukilė -
lių kalnelyje.

Tarp kitko, F. Vaitkus – J. Šliūpo giminaitis.
Prašiau V. Šliūpo patikslinti tą giminystės ryšį,
bet Vytautas atsakė, kad nieko negalintis
pasaky ti, tik prisimenantis iš tėvo pasakoji mų,
jog atskridęs F. Vaitkus tėvą aplankęs Palangoje
ir pasisakęs esąs tolimas giminaitis iš motinos

pusės. 
Ir tai visai tikėtina, nes F. Vait kaus tėvų šaknys

yra Gruzdžiuose, o J. Šliūpo motinos mergautinė
pavar dė buvo Vaitkutė.

V. Purono fonde ir Retų leidinių skaitykloje yra
1933 metų laikraščių ir tarp jų nėra nė vieno, ku-
riame nebūtų minimi Darius ir Girėnas. Net „Ūki-
ninko patarėjuje”, kuris atrodytų skirtas visai ki-
tokioms te moms, išspausdintas dviejų puslapių
straipsnis apie skrydį, o laikraštyje „Laisvamanis”

– užuojauta.
Vadinasi, nesvarbu kokių skir tin gų

pažiūrų buvo žmonės, tačiau aki vaizdu,
kad abejingų šiam skrydžiui nebuvo.

– Gal senuose leidiniuose ra dote daugiau
informacijos apie ga limas „Lituanicos” katast-
rofos prie žastis?

– Negaliu komentuoti, kokios ga lėjo
būti jų žūties aplinkybės. Versijų buvo ir
yra daug. 

Sprendžiant iš amžininkų prisimi-
nimų, kai Kaune buvo atliekama pirmoji
žuvusiųjų S. Dariaus ir S. Gi rėno palaikų
ekspertizė, S. Dariaus motinai gydytojas
pasakęs, kad jei ne vokiečių kulkos, tai jie
būtų atskridę į Kauną.

Tačiau praėjus labai nedaug lai ko tas
pats gydytojas ir kiti ekspertai jau paneigė
šią versiją – neva „Litua nica” patyrusi ava-
riją dėl techninio gedimo ar panašiai. 

Gali būti, kad techninio gedimo ver-
sija atsirado dėl 1933 metų sudė tingos Lie-
tuvos politinės padėties – tiesiog buvo ven-
giama konflikto su jau Hitlerio valdo ma
Vokietija.

– Ar būtų S. Darius ir S. Girėnas ir „Litua-
nica” taip išgar sėję, jei skrydis būtų buvęs sėk-
mingas?

– Manau, kad tuo metu būtų. Už tenka
pažiūrėti į to meto nuotraukas, laikraščius,
kad įsitikintume, kaip visi Lietuvoje jų
laukė atskrendant – buvo pilnas aerodro-
mas žmonių, o paskui visi taip vieningai
ge dėjo žuvusiųjų, minios dalyvavo jų lai-
dotuvėse.

O kiek buvo S. Dariui ir S. Girė nui pa-
statyta paminklų, ne vien Pun tukas, iš-
leista pašto ženklų, atminimo medalių, lei-
dinių. 

Kita vertus, juk jie Atlantą tai nugalėjo – tik ne-
pasiekė Kauno.

Bet kuriuo atveju, manau, S. Da rius ir S. Girė-
nas būtų išgarsėję. Tik štai kaip būtų buvę sovieti-
niais me tais su jų atminimu – jau kitas rei kalas. 

Juk buvo Kauno centrinėse kapi nėse jiems skir-
tas mauzoliejus, kuris berods 1964 metais buvo su-
naikintas kartu su kapinėmis. Tiesa, ten S. Da riaus
ir S. Girėno palaikų nebuvo – 1944 metais jie buvo
paslėpti Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos
fa  kul teto rūsiuose, o 1964 metais perlaidoti Aukš-
tųjų Šančių karių kapi nėse.

Nors reikia pripažinti, kad ir tarybiniais lai-
kais į šiuos lakūnus ir jų skrydį požiūris buvo gan,
sakyčiau, geranoriškas – apie skrydį sukurti doku-
mentiniai ir meniniai filmai, jų pavardėmis pava-
dintos  gatvės,  leis tos   knygos,   žinoma,   su  ten-
dencingai sudėliotais akcentais, bet vis dėlto jų bu -
vo.

Šį laišką, kurį parašė Lietuvos kon sulas A. Kal-
vaitis užsienio reika lų ministrui D. Zauniui, 1933
me tų lie pą iš Čikagos į Lietuvą kaip tik ir gabeno S.
Darius ir S. Girėnas lėktuvu „Lituanica”. 

„Šiaulių naujienos”

Dėkojame Vytautui Šliūpui, nurodžiusiam šį
straipsnį. Pačiu laiku!

Šiauliuose – S. Dariaus ir S. Girėno
„Lituanica” gabentas laiškas

Vadimo Simutkino nuotr.
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„Lituanica” ir komercija

Pagal žaidimo taisykles

1934 m. sausio 23 d. Kaune lei džia me „Mūsų
rytojaus” numeryje pasi rodė toks pranešimas
(kalba netaisyta – R.M.L.):

Dėl daiktų su a. a. Dariaus ir Gi rėno atvaiz-
dais ir dėl aukų rinkimo

Liet. Aero Klubo pranešimas vi suo  menei

Visur įprasta žymėti ir popu lia rin ti didieji vals-
tybių ir tautų gyvenimo įvykiai ir nusipelnę žmonės
įvai riais atvaizdais, dedamais ir kasdie ninio varto-
jimo daiktuose. Taip, an tai, Paryžiuje net autobusų
bilietai gražiai puošiami žymiausių Pran cū zijos
žmonių atvaizdais ir trum putė mis žiniomis apie
juos. Tuo būdu pi liečiai iš šiaip nevertingo išme-
tamo daikto gauna nuolat prisiminti kilnius savo tė-
vynės faktus ir žmonės. Ne be to, kad kai kas tą pa-
naudoja ir privatinio biznio reikalams. 

Didingą žygį Lietuvos garbei at liko tragingai
žuvę transatlantiniai la kūnai a. a. St. Darius ir St.
Girėnas. Jų atminimą mūsų visuomenė stengiasi
tinkamais būdais pagerbti. To pa ties kukliai siekia
ir firmos bei paskiri asmenys, leisdami apyvarton
įvairius daiktus su a. a. Dariaus ir Girėno arba Li-
tuanikos atvaizdais.

Tai yra natūralu ir girtina. Lietu vos Aero Klu-
bas, pasirėmęs įgaliojimais, kuriuos jam suteikė žu-
vusiųjų didvyrių giminės, tik daboja, kad vartoja-
mieji atvaizdai, užrašai ir patys daiktai būtų tinka-
miau atlikti, ir neprofanuotų visiems mums brangių
vardų. Jei kas sumanytojų ryšy su tuo nori turėti ir
šiokio tokio pelno ar sudaryti savo prekei didesnę
reklamą, L. Aero Klubas formalinėmis sutartimis
išsidera kiek galima didesnį jo kontroliuojamų pa-
jamų nuošimtį Da riaus ir Girėno Fondui, kurio pa-
skirtis yra remti jų vardu didelių mūsų žmonių žy-
gius aeronautikos srity. Geresnei kontrolei tokie
daiktai pa žymimi Fondo antspaudais ir štampais su
nurodytomis kainomis arba duodami platinti as-
menims, turintiems specialius įgaliojimus, kuriuose
žymimos daiktų kainos.

Kiekvienas pilietis, nusipirkęs tokį atmintinį
daiktą, padeda augti ir Fondui. Daiktų pardavėjai
bei agentai nėra įgalioti ir neturi teisės imti aukš -
tesnes kainas ar priimti aukas. Apie kiekvieną
agentą, kuris to prašytų, reikalautų arba šiaip įky-
riai elgtųsi, prašoma tuojau pranešti L. Aero Klu bui
(Kaunas, Nepriklausomybės aikš tė 2. Telef. 30 – 03. 

Aukas gali rinkti tik asmenys, turį specialius
spausdintus aukų lapus, L.A.K. Pasirašytus ir
antspau duotus ir Apskrities Viršininko pat vir tintus.

Lietu vos Aero Klubas  

Reklama (prancūziškai réclame nuo lotyniškai rec-
lamo – reiškia „rėkiu”) – kaip objektas yra infor-
macija, skirta paveikti potencialius pirkėjus bei var-
totojus atlikti įvairius veiksmus, susijusius su pre-
kės ar paslaugos pir kimu ir vartojimu. Rek lama –
kaip procesas yra žinių, duo me nų apie ką nors sklei-
dimas, norint išpopuliarinti, išgarsinti ką nors, pa-
didinti paklausą. Reklamai būdingi bent du po -
žymiai: specialus jos tikslas – skatinti vartoti rek-
lamuojamą dalyką arba vykdyti kitus reklamuotojo
užsakymus ir atlygintinumas (už reklamą užsako-
vas kokiu nors būdu atsilygina). Reklama daž-
niausiai bū na susijusi su materialine nauda: ja
siekiama arba tiesiogiai didinti pelną (ple čiant
vartojimą, paslaugas), arba tai užsitikrinti ateity-
je (reklamuojant kompanijos ženklą ar veiklą, t. y.
pa dedant jai įsitvirtinti rinkoje); be to, užsakovas
atsilygina ir už rek la mos perdavimą. 

Šiandien, ryšium su „Lituani cos” skry džio 80-
mečiu, pažvelkime į šį įvykį kiek nebūdingu kam-
pu, t. y., susipažinkime, kaip jis buvo eksploa -
tuojamas komerciškai – ne tik Lietu voje, bet ir Jung-
tinėse Amerikos Vals tijose.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Aha! Lietuvos Aero Klubas sėkmingai uždėjo
liūto leteną ant švarių verslininkų ir nesąžiningų
vertelgų. Be Klubo palaiminimo – nepajudėsi. Tik
klausimas – kur ir kaip buvo panaudotos įplaukos
į Dariaus ir Girėno fondą? Istorija mums šito neat-
skleidžia.

Garantija – 25 metams

Pirmoji Laikinosios sostinės ben drovė, drąsiai
įsisavinusi Dariaus ir Girėno lėktuvo vardą, buvo
turbūt nedidelė įmonė, gaminusi rašiklius. „Litua-
nica” buvo įsikūrusi Daukšos g. 11 ir turėjo net du
telefono nume rius: 45 – 56
ir 25 – 26. Anot įmonės rek-
lamos, amžinasis „Lituani-
cos” plunksnakotis („par-
keris”) „su tikro aukso ka-
ratais turi garantiją 25 me -
tams.” Tokių rašiklių buvo
net ketu rių rūšių. Pradžioje
savo skelbimuose įmonė pa-
brėždavo, jog „nuo kiek -
vieno plunksnakočio ski-
riamas nuo šim tis Dariaus
– Girėno fondui”, tačiau ne-
trukus toks tvirtinimas
dingo iš reklamos teksto.
Kad patenkintų kiek vieną
pirkėją, gamintojas užtik -
rindavo, jog „neatitinkąs
rašėjo rankos plunksnako-
tis 10 dienų lai ku nemo -
kamai keičiamas”, o
gyvenan tiems toliau už
Kauno „be jokių rankpi ni -
gių, išperkamuoju mokes-
čiu (C.O.D – „cash on deli-
very” – R.M.L.) siunčiame
mū sų kaštais kiekvienam
pageidaujamą plunksna -
kotį.” Meist rai per tris dienas ir pa taisydavo įvai-
riausių firmų plunks na kočius. Beje, bendrovė ne-
apsiribojo vien   rašiklių gaminimu. Savo rašymo
prie monėms gamino ir ati tinkamą „Lituanicos” ra-
šalą – bute liukas Nr. „105” kainavo 1,25 lito, o „104”
(nepa vyko sužinoti, ar tai buvo didesnio tūrio bu-
teliukas, ar kitos spalvos – R.M.L.) – 1,75 lito. Tačiau
Daukšos gatvėje bendrovė ilgai neužsibuvo ir ne-
trukus persikėlė į prestižinę Lais vės alėją nr. 37 (iš
tikrųjų – pastato kieme). Bet po to jos pėdsakai grei-
tai dingo.

Biustai – kokiam  tikslui?

Apie Dariaus ir Girėno biustus mažai ką ži-
nome. Kokia jų paskirtis? Kolega bibliotekininkas,

Alvydas Surb lys teigia, jog biustų buvo įvai rių:
„amerikoniškų” ir Broniaus Pun dziaus sukurtas, ti-
ražuotas ne vieną kartą. Vienas iš biusto variantų
buvo naudojamas kaip akrobatinio skrai dymo var-
žybų pereinamasis prizas.  Kiek jie kainavo, kur jie
buvo pardavinėjami, kiek jų buvo pagaminta – spau-
dos puslapiuose atsakymo nerasta. Tik „Lietuvos
sparnuose” 1935 devintajame numeryje buvo iš-
spausdintas kuklus skelbimėlis: „Pirkite L.A.K. iš-
leistus Dariaus ir Girėno me ta li nius biustus!” Ver-
tėtų prisiminti, jog šio biusto autorius – skulptorius
Bro nius Pundzius – taip pat iš kalė la kūnų barelje-
fus Puntuko ak menyje. O aš visada galvojau, jog
tai dekoratyvinė puošmena rašomajam sta lui ar

lentynoms – beveik kaip kny gų kampai-
niai („bookends”).

Apdovanojimai dideliems 
po nams – ar 
medaliai liaudžiai?

Petro Jurgėlos knygoje „Spar nuo ti
lietuviai Darius ir Girėnas” (Čikaga,
1935 m.) 281 puslapyje galima pamatyti
dailininkės Domicelės Tarabildienės su-
projektuoto medalio iliustraciją „Litua-
nicos” žygiui at min ti, tik be paaiški-
nimų. Tuome tinėje Lietuvos spaudoje
apie tai irgi –  nei žodelio. Spėjama, jog
šis me dalis nebuvo pardavinėjamas, o
juo bu vo apdovanojami Lietuvos la kūnai
bei  sklandytojai. 

Muziejininkės Dalės Naujalienės
parengtoje knygutėje „‘Lituanicos’ skry-
džio relikvijos VDKM rinkiniuo se”
(Kaunas, 2008 m.) 51 puslapyje išspaus-

S. Dariaus ir S. Girėno biustas, sukurtas skulptoriaus Broniaus Pundziaus.
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dinta nuotrauka su užrašu „Segė ir ženkliukas,
skirti S. Dariaus ir S. Girėno atminimui įamžinti.
JAV, XX a. 4-tojo dešimtmečio antroji pu sė”, tačiau
tenka abejoti amerikietiška šių daiktų kilme, mat
vienas iš jų buvo pavaizduotas „Trimito” žurnalo
1934 m. balandžio 19 d. numeryje.

Veidrodėli veidrodėli, 
kas pa saulyje gražiausias?

Veidrodžių fabrikas „Reflex” bu vo įsikūręs
Kaune, Vilniaus gatvėje nr. 33. Įmonės savininkai iš-
kart su prato,  kaip  būtų gali ma  turėti sau
naudos, kaip sėkmingai  panaudoti
„Litua nicos” skrydį. Susitarė su Lie-
tuvos Aero Klubu, ir apyvartoje pa-
sirodė kišeniniai veidrodėliai su
Dariaus ir Girėno atvaizdais.
Buvo nustatyta kaina – par-
duoti šiuos veidrodėlius ne
brangiau kaip po 80 cen tų. 1933
m. gruodį leidiniuose „Šiau rės
Lietuva”, „Sekmadienis”, „Mū -
sų Vilnius” pasiro dė suvenyri-
nių veidrodėlių skelbimai.
Deja, šis daik čiukas (reikia ma -
nyti, išleistas gana mažu tiražu)
neišliko nei muziejaus fonduo se, nei
privačių kolekcininkų ran kose. Kaip
jis atrodė, galima spręsti tik iš skelbimų
senuose periodiniuo se leidiniuose. Įdomu, kad tiek
ra šiklių įmonė „Lituanica”, tiek ir veidrodėlių fab-
rikas „Reflex” ilgai savo veik los netęsė, jų pėdsakų
jau nėra nei 1934 m.  „Lietuvos telefonų abonentų są-
raše”, nei 1934–1935 m. „In formacinėje knygoje”. 

Saldus, deja, 
ne pats skrydis – saldainiai

Graži, nuspalvinta metalinė dė žu tė su Dariaus
ir Girėno prie „Li tuanicos” lėktuvo piešiniu.
Nenuo sta bu, kad toks daiktas galėjo užsilikti dau-
gelio jūsų mamos ar mo čiutės namuose. Dažnai
juose užuo vėją rasdavo laiškai ar dokumentai, nuo-
traukos, siūlai, adatos bei sagos. Dė žutės šone – įra-
šas: „Pelnas skiriamas mūsų didvyriams S. Dariaus
ir S. Girėno fondui”. Viduje matai kitą   užrašą:
„Pirmieji lietuviai transatlantiniai lakūnai kapito-
nas Stepas Darius ir Stasys Girėnas, Lietuvos garbei
išskridę 1933 m. VII. 15–16 d. nuosavu lėktuvu ‘Li-
tuanica’ iš New Yorko perskrido Atlanto vande-
nyną, norėdami pasiekti Kauną, bet VII. 17 d. 1 val.
netoli kelionės tikslo, tamsią naktį Vokietijoje, Sol-
dino apylinkėje, tragingai žuvo. Jūsų at minimas
Didvyriai, pasiliks mūsų širdyse per amžius. Sal-
dainių fabriko ‘Rūta’ Šiauliuose leidi-
nys.”

„Šiaurės Lietu va”
1933 m. rug sė jo 3 d.
numeryje rašė: „Gra -
žus ‘Rūtos’ žy gis Da-
riaus Girėno fon-
dui. ‘Rūtos’ savi -
nin kas p. Grice-
vičius sumanė
vi są savo fab-
riką įkinkyti
Da  riaus-Girėno
fondo sušelpi-
mui: jis nutarė iš-
leisti specialių saldai-
nių, kurių dėžutės bus
su Dariaus-Girėno pa-
veikslais, ir visą už juos gautą pelną lig paskuti nio
cento skirti minėtam fondui. Šiuo reikalu p. Grice-

vičius jau yra susitaręs su Dariaus Girėno komitetu
Kaune. Lakūnų paveikslą prie savo lėktuvo New
Yorke ir Atlanto fone sukomponavo dail. Al. Šepetys
tautiniame stiliuje juodai sidabriniame fone.” Iš ki-
tos iškarpos sužinome, jog „tie saldainiai prieš Ka-
lėdas jau pasirodys rinkoj.” Tačiau kokie saldainiai
buvo suvenyrinėje dėžutėje? Šokoladiniai?  Monpas -
je? Su etiketė mis? Be? Kiek kainavo? El. paštu klau-
sinėju kolegės Odetos Kirnienės, Šiauliuose įkurto
„Rūtos” šokolado muziejaus vedėjos. Iškart muzie-
jininkė negalėjo atsaky ti, tačiau giliau paieškojusi
fonduose, šiaulietė bitutė atrado iš kar pą su pavadi-
nimu „‘Didvyrių Dariaus – Girė no’ gražus ‘Rūtos’
darbas”. Skelbia ma, jog šios saldainių dėžutės kaina
– 5 litai. 

Gražios melodijos žuvusiems

Amerikos lietuviai muzikai buvo ypač kūry-
bingi. Paveikti Dariaus bei Girėno žūties, jie kūrė
dainas, net rašė simfonijas. Kompozitorius Juo zas
Žilevičius sukūrė simfoninę po emą „Lituanica”. Ta-
čiau šio straips nio rėmuose apsiribojame tik ko-
mercija. Žymus aktorius, dainininkas, leidėjas, sa-
tyros laikraštuko bei radijo laidos „Margutis” stei-
gėjas Anta nas Vanagaitis (Juozui Olšauskui kank-
liuojant) „Columbia” studijoje įrašė šelakinę 78
APM plokštelę „Da riaus ir Girėno testamentas”. O
štai iki tol negirdėtą prekę vartotojams pateikė po-

puliari ,,RCA” plokštelių bendrovė. Tarpuka-
rio metais ,,RCA” lietuviškų įrašų ne-

leido, išskyrus tą vienintelę – ir ne
bet kokią, o su spalvotomis

iliustracijomis pačioje plokšte -
lėje. Vienoje pusėje baritonas
Sta sys Rim kus  (Lietuvos ka-
valerijos atsargos puskari-
ninkis) įdainavo „Da riaus
ir Girėno atminčiai”, o ki-
toje – kartu su Elena Sa-
dauskaite – Stasio Šimkaus

„Kareivėlius”. Spėju,  jog jų
išleista buvo nedaug, todėl ši

plokštelė tapo diskografijos re-
tenybe, jų išliko vos keletas vie-

netų. Vienas iš jų – šio straipsnio
autoriaus ar chyve. 

„Lituanica” perskrido net ki no  teatrus, ka-
vines, avalynės fabrikus …

Bibliotekininkas Alvydas Surb lys man atsiuntė
iškarpą apie kultū ros klubą ir kino teatrą „Litua-
nica” Vilijampolėje. Pastatas turėjo būti lėktuvo for-
mos, bet iki galo neįgy vendintas, dabar neišlikęs.
Tie namai su kino teatru greičiausiai buvo di-
džiausias su skrydžiu susijęs verslo projektas.

Dar būtų galima paminėti kavinę „Lituanica”,
veikusią Perkovskio ka vinės vietoje, šiai persikėlus
kitur ir pasivadinus „Aldona”. Taip pat paminėti-
nas avalynės fabrikas „Lituanica”, veikęs nuo 1934
m. Jona vos gatvėje (maždaug ten, kur ir da bartinis
„Lituanicos” fabrikas).

Populiarusis JAV spaustuvinin kas Antanas
Laukžemis (Newark, NJ) išleido nemažai spalvotų
sieni nių nuplėšiamų kalendorių. Ant blizgančio pa-
viršaus puikavosi pat riotiniai vaizdai. Viršuje buvo
paliekama tuščia vieta, kur prekybininkas iš-
spausdindavo savo adresą ir telefono numerį. To-
kius kalendorius sa vo pirkėjams verslininkai da-
lindavo nemokamai, nes žinojo, kad toks  ka -

lendorius bus kabinamas
matomoje vietoje – virtu-

vėje, valgomajame – ir jo
adresas visuomet bus

„ant akių”. Kai kurie
dailėtyrininkai Lie-

tuvoje  klaidingai
mano, jog tai  –
plakatai. J. Ar-
lausko sukur-
tas Dariaus ir

Girėno piešinys
ko gero tapo A.
Laukžemio ka len -
do riumi. Šio

straips nio autoriui prieš 35–40
metų Čikagoje teko matyti bibliofilo, buv.

„Draugo” re dak toriaus Broniaus Kviklio rinki nyje
kitą tos pačios spaustuvės kalendorių su Dariaus ir
Girėno atvaizdais. 

Tarp dūmų ir alkoholio

1938 m. Čikagoje įkurtas Ameri kos legionierių
Dariaus Girėno 271-tasis padalinys nutarė savo
karei vė lius pamaloninti cigarais. Neįvardin ta ben-
drovė teikdavo šiai organizacijai firminius cigarus
su specialiu vardiniu popieriniu žiedeliu (angliš -
kai „cigar band”) – American Legion Darius-Gire-
nas Post Nr. 271.

Na o jau šių laikų Lietuvoje pasirodė skaidrus
butelis, ant kurio nupieštas lėktuvas, skrendantis
per Atlantą su užrašu: „Lituanica vodka New York
– Kaunas”: Distilled and bottled in Lithuania 40%
vol. 0.7 L. Kitoje pusėje – „Pagaminta ir išpilstyta
Lietuvoje. Degtinė ‘Lituanica’ gaminama iš ‘Liuks’
rūšies grūdinio etilo alkoholio ir šiai degtinei pa -
ruošto vandens. Filtravimui naudojamas specialiai
paruošta aktyvinta anglis. Laikymo temperatūra
nuo -5 C iki & 25 C.” Panašus tekstas puikuojasi ir
angliškai.

Prieš daugiau nei dešimtmetį gautas dovanų
šis ,,Anykščių vyno” gaminys iki šiol žeidžia mano
patriotinius jaumus. Kaip galima eksploa tuoti
mūsų didvyrių žygį ir tautos tragediją tokiu būdu?
Ar tikima, kad čia tik nekalta reklama – dar vienas
,,Made in Lithuania”? 

Už pagalbą ruošiant šį straipsnį nuoširdžiai dė-
koju kolegai, Kauno apskrities viešosios biblio tekos
Senų jų ir retų spau   di  nių sky   riaus darbuo to jui Al -
vydui Surbliui.

Iliustracijos iš Raimundo Mariaus Lapo asmeninio ar-
chyvo.                                         J. Kuprio nuotraukos

Spaustuvininko A. Laukžemio komercinis kalendorius,
skir tas drąsiam Dariaus ir Girėno žygiui. 

Iš ,,Draugo” archyvo
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JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

SiŪLo dARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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,,Surašymas” Nr. 20 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: RIKOŠETAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” Nr. 18  
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Gražina Santoski ir Julija Nozicka (4 metų), Chicago, IL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Leonardas Pardas, Naperville, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PRieŽiŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi
ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

Skokie perkraustymo kompa ni jai reika-
lingi perkraustytojai, pa gal bininkai ir vai-
ruotojai. Geras atlyginimas ir išmokos!
Kreiptis: Go lan’s dispatch, 3500 Jarvis,
Sko kie, nuo 9 val. r. iki 5 v. p. p.

HeLP WAnTed

,,Draugas” ieško vasarai 

studento/studentės įvairiems

darbams 10 dol. / val. 

Tel. 773-585-9500

� Nemokamai padedu prižiūrėti pagy-
venusius žmones nuo vienos valandos
iki penkių valandų. 
Tel. 773-387-7232.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
anglų kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918

� Moteris , grįžtanti savaitgaliais , ieško
išsinuomoti vieną kambarį Brighton
Park rajone. Tel. 773-977-9835.

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu.
Tel. 773-691-3796

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu . Gali pakeisti. Legalūs do-
kumentai. Tel. 630-670-0813

� Dvi moterys ieško išsinuomoti vieno
miegamojo butą Brighton Park rajone.
Tel. 773-776-6785, Nijolė.

� Moteris pastoviai gali pakeisti savait-
galiais arba dirbti 5 dienas su gyvenimu
žmonių priežiūros darbe. 
Tel. 773-344-1326.

� Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Tel. 708-315-0363.

�Perku senelių priežiūros darbą. Le -
galūs dokumentai, rekomendacijos,
gera anglų kalba, vairuoju automobilį,
turiu 10 metų patirtį. 
Tel. 630-863-4543.

� 56 metų moteris, turinti žalią kortą,
Lietuvoje 20 metų dirbusi medicinoje,
vairuojanti automobilį, kalbanti lietu-
viškai ir rusiškai, gali prižiūrėti pagyve-
nusius žmones ar ligonius. 
Tel. 630-873-0756.

� Vyras ieško darbo. Gali dirbti įvairius
darbus. 9 metai ,,maintenance” darbo
patirtis ,,Blue Island Vincennes apt.” 
Tel. 708-359-0899.

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

Searching for a part-time editor for a new
English-language DRAUGAS NEWS month-
ly newspaper. For more details see
www.draugas.org/edsearch.htm.  Salary
commensurate with qualifications and
experience. Please send resume to

svyto@comcast.net

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGĄ”.
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Kai St. Petersburg saulutė
Praded kaitint paryčiais,
Tai jau ženklas, kad žiemužė
Traukias jūros pakraščiais.

Ir visi svečiai sujunda –
Laikas ruoštis į namus,
Į Chicagą ar Detroit
Ar į tolimus rytus.

Skambina Birutė Ritai –
„Kaip ten su mano namu?
Ar jis stovi dar ant kranto,
Ar aplinkui dar ramu?”

Bronius pasiilgsta Kauno
Liepų gatvės vidury,
Ir baltų alyvų kvapo
Atgaivos savo širdy.

Stasė renka doleriukus
Ir paverčia į litus –
Pirks studentui dar kotletą
Kad mokytųsi sotus.

Jonas ruošias į Europą
(Dievas žin, kur apsistos) –
Gal Berlyne, o gal Romoj,
Neaplenks ir Lietuvos.

Liutaveras ir Danutė
Pasvajoja gan dažnai:
Taip norėtųsi kur vykti
Taip vilioj žali laukai!

O Jadvyga vis nerimsta –
Čia bus karšta ir tvanku...
„Gal į šiaurę man pasukti
Apvažiuot vaikus lanku”?

Nekuria planų Aldona –
Kam tų rūpesčių vargų,
Kol dukra dar Saint Pyt Byčiuj
Ir baseinas be bangų.

Daną nevilioj Kanada –
Ūpo nėr vienai grybaut.
Gal nuvyks dar į Chicagą
Su Irena pabendraut...

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

SPYGLIAI,  DYGLIAI

Vasara ateina į
St. Petersburgą

Adolfui ir žmonai  Algei
Silver Sands jau jų namai.
Kur tu rasi kitą vietą –
Čia dukra, čia ir vaikai.

Sesėms Laimai ir Janinai
Michiana vis mintyj –
Ten tai vasaros vėsesnės
Bet ir teks liūdėt širdyj.

Vanda blaškos, vis dar svarsto –
Čia visi seni draugai
Bet Chicaga dar vilioja –
Ten ir giminės, vaikai.

Nevažiuos Marytė niekur –
Pasadena jos namai.
Čia pat jūra ir baseinas,
Klube lankosi dažnai.

Albinėlis su Angele
Jau suaugę su vieta,
Uraganai nebaugina
Ir nevargina kaitra.

Mėnesiui išvyks Laimutė –
Visada tik su laivu.
Viską randa vienoj vietoj –
Malonumai su kaupu.

Kanauninkas jau išskrido –
Klaipėdoj draugus lankys.
Ir iš anksto suplanavo
Kas jo „aveles” ganys.

Kiti svarsto, bet daugumas
Per daug nesuka galvos...
Nes kur rasi tiek daug saulės
Tiek vandens ir šilumos?

Mūs Klubas aptuštėjo,
Parengimų vos keli,
Bet po mėnesio ar kito
Vėl sugrįš atgal visi.

Mečys Šilkaitis, 2013

Tikri pranešimai iš lietuviškų parapijų:

Vasaros mėnesiais pensininkų choras pamaldose negiedos. Para-
pija jiems yra dėkinga.

Šiandienos katechezės tema: „Jėzus vaikšto vandeniu”. Rytdienos
katechezė: „Jėzaus ieškojimas”.  

Ateinantį ketvirtadienį 5 val. p. p. renkasi mamų grupė. Tos, ku-
rios nori būti tarp mamų, prašome kreiptis pas kleboną.

Pagalbos grupė: stiprinant pasitikėjimą savimi renkasi penkta-
dieniais septintą valandą. Prašome įeiti pro užpakalines duris.

Gerbiamos ponios, neužmirškite labdaros loterijos! Tai gera proga
išsivaduoti nuo visų nereikalingų daiktų, kurie tik apkrauna na-
mus. Atsiveskite ir savo vyrus.

Kurso apie maldą ir pasninką dalyvio mokestis – 50 Lt. Į mokesčio
kainą įeina ir maitinimas.

Aukas prašome dėti į vokus kartu su mirusiais, už kuriuos norite
pasimelsti.

Klebonas užsidegs savo žvakę nuo altoriaus. Diakonas savąją už-
sidegs nuo klebono ir po to uždegs visus tikinčiuosius, esančius
pirmoje eilėje.

Ateinantį sekmadienį parapijos salėje vaišės su patiekalais iš žir-
nių. Po jų – koncertas.



Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org
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Nekalbantiems lietuviškai

Visa stovyklos programa vyksta
lietuvių kalba, bet tarp stovyklautojų
buvo net 10 lietuviškai nekalbančių.
Prieš penkerius metus (buvo įkurta
stovyk la) jau buvo nutarta, kad bus
pri ima mi ir nemokantys lietuviškai,
kad mišrios šeimos galėtų kartu sto-
vyklauti. Žinome, kad stovykloje yra
ge ra proga visai šeimai bendrauti lie-
tuviškoje aplinkoje,  tad jau nuo pir-
mos stovyklavimo dienos vedamos pa-
mokos lietuvių kalba. Pamokų metu
tėveliai susipažino su buitine lietuvių
kalba ir Lietuvos istorija. Išmoko ir
keletą dainų, kurias atliko  talentų va-
kare. Didžiausia staigmena tai, kad
per tas pamokėles tėveliai susidrau-
gaudavo ir dabar kasmet laukia su-
grįžti į stovyklą. Viena stovyklautoja
minėjo, kad šiais metais nutarė  pra-
leisti stovyklą, bet jos nelietuvis vyras
užsispyrė važiuoti! Esame labai dė-
kingi Dariui Norvilui, kad kiekvie-
nais metais atvažiuoja ir praveda lie-
tuvių kalbos pamokas. 

Vadovai

Stovykloje daug prisideda moks-
leiviai ir studentai vadovai. Šįmet Da-
rius Čepulis, Dovas Lietuvninkas, Mi-
kas Giedraitis, Viktoras Rusėnas, Ne-

rija Čuplinskaitė, Lukas Kulbis, Zig-
mas Kisielius, Laura O’Meara, Kris-
tina Balčiūnaitė ir Gabrielė Širkaitė
ne tik padėjo vesti vakarines progra -
mas: laužą, taškų taškus, susikaupimo
vakarą, pasakų vakaronę ir talentų
vakarą, bet ir įdomiai užsiėmė su vai-
kais, mokė rankdarbių, vedė žaidi-
mus. Egidijus Dicevičius sudarė vai -
kų chorelį. Tadas Kulbis mokė vaikus
šaudyti iš lanko ir  vedė  visų vaikų
lau kiamą žvejybos konkursą. Ken Be-
lau suorganizavo šachmatų turnyrą.
Tėveliai su vadovais smagiai rungėsi
tradicinėje ,,arbūzų” kovoje. 

Vakarus leidome kartu, atnaujin-
dami senas draugystes ir kurdami
naujas. Buvo ir nemažai kūrybinio po-
lėkio: prie laužo vadovai smagiai dai-
navo, o stovyklautojai prisidėjo savo
pasirodymais. Sukūrėme gyvą sto-
vyklos rožinį ir kartu meldėmės susi-
kaupimo vakare. Kiekvienas stovyk-
lautojas prisidėjo prie liaudies pasakų
vaidinimėlių. Pagal tradiciją stovykla
pasibaigė talentų vakaru ir šokiais.  

Labai džiaugiamės, kad jau pen -
ke rius metus mūsų Sendraugų – 2 sto-
vykla klęsti – ji didėja, bręsta ir jaunė -
ja! Jau dabar planuokime susitikti ki-
tais metais Dainavoje!

Sendraugių – 2 stovykla
Atkelta iš 6 psl.

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Dvasinių vertybių puoselėtojui

A†A
Kun. dr. Kęstučiui Trimakui

mirus, reiškiam gilią užuojautą
giminėms, artimiesiems ir draugams, ir kartu liūdime.

AMERIKOS LIETUVIŲ
ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA

Ateitininkų dvasios vadui, buvusiam
,,Ateities” redaktoriui , kilniam ir
kūrybingam jaunimo vadovui

A†A
Kun. dr. Kęstučiui Trimakui

mirus, reiškiam gilią užuojautą
giminėms, artimiesiems ir draugams.

Kun. Kęstutis lieka mums šviečiantis pavyzdys
kaip nenuilstamai sergėti krikščioniško ir

lietuviško gyvenimo vertybes.

Liūdime ir meldžiame Jam amžinos ramybės.

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKAI

Keturios draugės Sendraugių–2 stovykloje. Iš k.: Emilija Dicevičiūtė, Olivija Ja mei -
kytė, Luisa Belau ir Svaja Nicklin.

Manto Motekaičio nuotr.



Algis Strikas, gyvenantis La
Grange, iL, tapo „Draugo” garbės pre-
numeratoriumi. Šį skaitytoją „Draugas”
lankys dar vienerius me tus. Nuoširdžiai
dėkojame, kad mus skaitote, sveiki-
name tapus garbės prenumeratoriumi.

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Pasaulio lietuvių gyvenimas nuotraukose

Liepos 19 d. Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje susituokė krepšininkas Simas Jasaitis ir atlikė-
ja Oksana Pikul.                                                                   Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

Sao Paolo, Brazilijoje, prasidėjo XVI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Su-
važiavimą organizuoja Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga. Jis vyksta Pasaulio jaunimo
dienų (PJD) išvakarėse, į kurias atvyks ir jaunimas iš JAV, Kanados, Lietuvos ir kitų vals-
tybių. PJD oficialiai prasidės 2013 m. liepos 22–28 d. Rio de Janeiro mieste, dalyvaujant
Popiežiui Pranciškui.

Lietuvos bėgikas Benediktas Mickus Utrechte (Olandija) vykstančio XII Europos jaunimo
(13–18 metų) vasaros olimpinio festivalio vaikinų 800 m bėgimo varžybose iškovojo
aukso medalį.                                                                                                Tomo Gaubio (ELTA) nuotr. 

California Lithuanian Credit Union
1.75 % 3 metų CD*

2.00 % 3 metų IRA CD*

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095 

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000 

*Pateikti procentai gali būti keičiami be įspėjimo 

� JAV LB Lemont apylinės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, liepos  24
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai-
tyklą,  kur bus rodomas filmas ,,Pa-
pilė” iš ciklo ,,Mūsų miesteliai”.

� Pasaulio lietuvių centras rengia tra-
dicinę Vasaros gegužinę, kuri vyks sek-
madienį, rugpjūčio 25 d., 12:30 val. p.
p. Kviečiame visus dalyvauti šioje šven-
tėje, pasimatyti su bičiuliais, skaniai
pavalgyti, pasidžiaugti širdžiai miela
muzika, smagiai pašokti ir išbandyti
laimę loterijoje. Nepraleiskite progos
pabūti šauniausių žmonių susibūrime. 

� Algimanto Kezio paroda ,,Ankstes -
nių laikų puslapius bevartant”, kuri
vyksta Lietuvių dailės muziejuje, Pa -
saulio lietuvių centre, pratęsiama ilges -
niam laikui. Lankymo valandos – šeš -
ta die niais ir sekmadieniais nuo 11 val.
r. iki 2 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 630-
257-2034.

� Socialinių reikalų skyrius, įsikūręs
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
priima lankytojus trečiadieniais nuo 10
val. r. iki 2 val. p. p. Patarimai dėl so-
cialinių paslaugų teikiami nemokamai.
Konsultuojame medicininės paramos,
vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių ge-
rovės, pagalbos namų praradimo at-
veju, smurto šeimoje, imigracijos ir ki-
tais klausimais. Norėdami susitarti dėl
konsultacijų skambinkite 630-257-
8788 ir palikite žinutę. Pasaulio lietu-
vių centras, kambarys S–4 (įėjimas prie
sporto salės).

IŠ ARTI IR TOLI...

�  Rugpjūčio 18–25 dienomis Neringo -
je vyks stovykla  ,,Meno8Dienos”. Dau -
giau infor macijos ir registracijos anke-
tas rasite  Neringos  svetainėje:   www. 
ne rin ga.org, o iš kilus klausimams, pra-
šome kreiptis į Danguolę Kuolienę el.
paštu: danguole@ kuolas.com arba tel.
781-383-6081.

Lemont vyks tarptautinis krepšinio turnyras 

Jau 8-ą kartą, rugpjūčio 2-4 die no mis, Pasaulio lietuvių centro salėje Lemont bus
surengtas tarptautinis (FIBA) vyrų krepšinio turnyras. Ja me jau pareiškė norą dalyvauti
šešios komandos, o iš viso varžybose ketina dalyvauti 12 komandų.

Šiame tradiciniame krepšinio turnyre tarpusavyje įprastai varžosi lietuvių, graikų,
kroatų, indo-pakis taniečių, filipiniečių, amerikiečių bei lenkų komandos.

Komandos, norinčios dalyvauti šiame turnyre, kviečiamos registruotis pas turnyro
organizatorių Aurimą Matulevičių tel:. 630-999-5312. Kiek viena komanda, priklauso-
mai nuo rezultatų, turnyre sužais po 3–5 rungtynes, o registracijos mokestis yra 350
dolerių.

Utrechte (Olandija) vykstančio XII Europos jaunimo (13–18 metų) vasaros olimpinio
festivalio vaikinų sportinės gimnastikos laisvųjų pratimų varžybose penktadienį
Lietuvos atstovas Tomas Kuzmickas iškovojo bronzos medalį. Kartu su sportininku
džiaugiasi jo treneris Vladislovas Bogomolovas.                           Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.


