
Kerry Secrest iš Brattleboro
mies to Vermonte yra paskirta
Lie tuvos Respublikos garbės

konsule Ver monto valstijai. ,,Man dide -
lė gar bė būti paskirtai į šį postą”, – sakė
K. Secrest. Lietuva visuomet buvo  di-
delė mano gyvenimo dalis, tad aš labai
džiau giuosi, kad tapsiu tiltu, su jung -
siančiu dvi pasaulio šalis, kurias my-
liu.”

Jo Ekscelencija Žygimantas Pavi -
lionis, Lietuvos ambasadorius JAV, ir

Gegužės 17 d. – 20 d. Čikagos
McCormick Place parodų rūmuose vy -
kusioje Nacionalinės restoranų aso -
ciacijos paroda „NRA Show” pristaty-
ti Lietuvos įmonės „Vilniaus duona”
gaminiai bei kiti Lietuvoje pa gaminti
maisto produktai. Di džiau  siame pa-
saulyje kasmetiniame restoranų, mais-
to pramonės bei vieš bučių profesionalų
susibūrime, kuria me dalyvauja dau-
giau nei 2 tūkst. įmonių bei apsilanko
per 65 tūkst. lankytojų iš daugiau nei
100 pasaulio šalių, bendrą stendą pri-
statė ir Lie tuvos įmonė „Vilniaus duo-
na” bei Či kagos lietuvių įmonė „Food
Depot In ternational”, į JAV importuo -
janti lie tuviškus ir kitų Europos šalių
maisto produktus. Prie lietuviško sten-
do lan kytojai buvo kviečiami ragauti
kelių rūšių duonos, daržovių užtepėlių,
marinuotų agurkėlių, šokoladinių sal -
dainių, jiems pasakota apie daugiau nei
parą trunkantį natūralų duo nos rau-
ginimo, kepimo, vėsinimo procesą bei
kitas ypatingas lie tuviš kos duonos sa-
vybes. 

Specialiai į parodą susitikti su
tautiečiais verslininkais atvykęs LR ge -
neralinis konsulas Čikagoje Mari jus
Gudynas džiaugėsi, jog Lietuvos vers-

Generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas (viduryje) su „Vilniaus duonos” atstovė-
mis „NRA Show” parodoje.
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XIII Teatro festivalio 
belaukiant – 7 psl.

Lietuvos olimpinis 
krikštas – 10 psl.

Atidaromas
Lietuvos
garbės
konsulatas
Vermonte 

Čikagoje
pristatyti 
„Vilniaus duonos”
ir kiti Lietuvoje
gaminami
produktai

las vis aktyviau ski-
nasi kelią į plačią
JAV rinką. ,,Dar ne -
su sutikęs užsienie-
čio, kuriam nebūtų
skani natūrali eko-
logiška lietuviška
duona, todėl esu tik-
ras, kad nuosekliai
dirbdami turime
siekti, jog šis pro-
duktas įsitvirtintų
visų didžiųjų JAV
prekybos centrų
lentynose”, – sakė
M. Gu dynas. Su
„Vil  niaus duonos”
atsto vėmis sutarta,
kad generalinis konsu latas pristatys ir
populiarins jų ga minius savo organi-
zuojamų renginių metu.

Įmonę „NRA Show” atstovaujanti
naujų pardavimo kanalų vystymo va -
do vė Asta Bajoraitienė teigė, jog lie -
tuviška duona vertinama daugelyje
pasaulio šalių, didėja ir jos populia -

rumas JAV.  Padedant Angelės Kava kie -
nės įmonei „Food De pot Interna tional”,
parduotuvių, kuriose prekiaujama
„Vilniaus duo nos”gaminiais, Čikago -
je ir apylin kėse vis daugėja. 

LR gen. konsulato Čikagoje 
info ir nuotr.

Vaidotas Ašmonas, Žemės ūkio ir  pre -
kybos ata šė, birželio 6-tą dieną atvyks -
ta į Brattleboro miestą atidaryti Garbės
konsulatą. Jie tikisi užmegzti naujus
ryšius ir daugiau sužinoti apie Ver -
montą, nes tuo metu Brattleboro mies -
te rengiama populiari vietinės žem -
dirbystės šventė, vadinama ,,Strol ling
of  the Heifers” (,,Karvy čių pasivaikš-
čiojimas”).  Lietuvos diplomatai įsiti-
kinę, kad ,,Kerry Secrest yra di na miš -
ka asmenybė, turinti daug ener gijos ir
entuziazmo dirbti Lietu vai ir Vermon -
tui”.  Jie  džiaugiasi, kad ji priėmė šį pa-
skyrimą, ir tiki si, kad sustiprės ben-
dradarbiavimas tarp Amerikos ir Lie-
tuvos eko nominėse, kultūrinėse, peda -
goginėse ir mokslinėse srityse. 

Lietuvos rinka auga ir yra pa -
trauk  li Amerikos verslui įvairiose sri-
tyse, įskaitant ir žemės ūkį. Lietuvos,
kaip  Eu ropos Sąjungos ir NATO narės,
politinė padėtis yra stabili, o santykiai
su JAV tvirti. Jos ekonomika šiuo lai -
kiš ka, o darbuotojų išsimokslinimo
ly gis aukštas. – 3 psl.Garbės konsulė Kerry Secrest 
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Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso

L A I Š K A I

Apaštalo Jono Evangelijoje ran-
dame Jėzaus atsisveikinimo
kalbas. Jėzus teigia, kad turi

grįžti pas Tėvą ir nori pas Jį nusives-
ti savo moki nius. Mums dabar pakan-
kamai aiš ku, apie ką kalbėjo Jėzus, bet
anuo met Jėzaus mokiniams daug kas
buvo paskendę tarsi migloje. Tomas
visų mo kinių vardu kalbėjo: „Viešpa-
tie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip-
gi „žinosime kelią” (Jn 14, 5).

Ta proga Jėzus pasakė žodžius, ku rie jau du tūks-
tančiai metų duoda peno svarstymams apie žmogaus
gy venimo prasmę bei tikslą: „Aš esu ke lias, tiesa ir
gyvenimas. Niekas ne nu eina pas Tėvą kitaip, kaip
tik per ma ne”. (Jn 14, 6). Šie Viešpaties žo džiai yra
ypač aktualūs šiandien, nes žmo nės yra pasimetę ir
dažnai nežino nei tiesos, nei kelio, nei suvokia, kas
yra tikras gyvenimas.

Išmintingi žmonės kuria ekono mi nes, energe-
tikos, švietimo, kultū ros ir kitokias strategijas.
Žmogus no ri žinoti, ko siekia ir kokiomis prie -
monėmis įgyvendins užsibrėžtus tikslus. Visa tai ga-
lima tik pagirti. Tačiau labai apgailėtina, kai tas pats
žmogus retai susimąsto apie savo gyvenimo strate-
giją: kokį gyvenimą nori sau ir savo vaikams susi-
kurti ir ką darys, kokias priemones naudos, kad jo
gyvenimas būtų sėkmingas ir visavertis.

Esminis klausimas: ar turime visaverčio gyve-
nimo viziją? Mes visi norime saugaus gyvenimo, sie-
kiame, kad išsipildytų mūsų norai ir taip tap tume lai-
mingi. Šito siekdami, dau gelis susitelkia į dvi sie-
kiamybes: tu rėti daug pinigų ir malonumų. Ren kasi
tokias profesijas, kurios žada ge rus pinigus ir me-
džiaginę gerovę. Deja, jei žmogus turės tik tokius sie -
kius, jis niekuomet nebus laimingas. Neįmanoma
savo dvasią užpildyti tik pinigais, valgiais ir gėrimais,
nes tai ne žmogaus, o tik nemąstančio ketur kojo ly-
gis.

Jėzus teigia, kad jis yra gyvenimas ir tik jis vie-

nas gali patenkinti visus žmogaus troškimus. Šian-
dien, mi nėdami Jėzaus Draugijos atkūrimo 200-
ąsias metines, prisimename daugybę Draugijos
tėvų ir brolių, ku rie savo gyvenimus sudėjo į Jėzaus
ran kas. Jie važiavo į misijas, kūrė mokyklas, kole-
gijas ir universitetus, jie daugelyje pasaulio valsty-
bių pa dėjo žmonėms pažinti ne tik Dievą, bet page-
rinti net jų medžiaginę ge rovę. Jeigu prieš 435 metų
jėzuitai ne būtų Vilniuje įkūrę universiteto, Lie tuva
dar ilgus metus būtų skendėjusi tamsoje ir prieta-
ruose.

Visaverčiam žmogaus gyvenimui reikalinga
aiški tiesa apie pasaulį, žmogų ir žmogaus gyveni-
mo tikslą. Mūsų amžiuje žmonės yra pasimetę.
Tūkstančius metų mes žinojome tiesą apie žmogų,
kad yra vyrai ir moterys, kad jie, mylėdami vieni ki-
tus, kuria šeimas, augina vaikus ir plečia ne tik že-
mės, bet ir Dievo karalystę. Dabar gi sakoma, kad vy-
ras gali būti ir mo terimi, kaip tai matėme Eurovizijos
koncerte, kad žmogus gali pasirinkti bet kurią lytį,
jeigu tik to nori. Tai labai pavojinga.  

Jėzus teigia, kad jis yra tiesa. Jis yra Amžinasis
Žodis, sukūręs pasaulį ir žmogų, nubrėžęs žvaigždžių
kelius ir nustatęs, kokia orbita turi suktis žmogaus
gyvenimas. Kai kuriems žmonėms nelengva priim-
ti Jėzų kaip tiesą, nes jie mąsto, kad tokia tiesa juos
padarys mažiau laisvus. Jie ne nori suprasti, kad nie-
kas taip nepa vergia žmogaus, kaip tiesos neturėji-
mas. Dvidešimtame amžiuje žmonija apsidžiaugė at-
sikračiusi nacizmo ir komunizmo diktatūros. Visi

mąstė, kad atėjo aukso amžius, kai ga-
lės  gy venti taikoje ir laisvėje. Tačiau
per pa saulį ir Europą grėsmingai žy-
giuoja gender ideologija, kuri ne tik
skelbia, kad kiekvienas žmogus gali pa-
sirinkti vyro ar moters lytį,  kad ir prie-
vartauja normalius žmones, bet jie bet
kokius moralinius iškrypimus priimtų
kaip gėrį. Šiandien jau ne vienoje vals-
tybėje bijoma pasakyti prieš homo-

seksualų elgesį net vieną žodį, nes bus rizikuojama
dideliais nemalonumais. Dėl savo klasikinių pažiū-
rų į šeimą italas Rokas Butil jo nė 2004 metais prarado
teisę dirbti Europos teisingumo, pilietinių lais vių ir
saugumo komisaru. Prievar tau jami net kunigai, kad
neminėtų, jog Šventasis Raštas smerkia iškreiptus
lytinius santykius. Tuomet kyla klausimas: ar daug
skiriasi persekiojimas už žodį sovietiniais laikais ir
dabartinėje Europoje? 

Turėti tiesą ir teisingą supratimą apie gyveni-
mo tikslą – tai turėti gerą pradžią ir žinoti pabaigą
– laukian čius Tėvo namus, tačiau kiekvienam reikia
nueiti šį kelią. Žmogų vilioja žvaigždžių, garsių
sportininkų, įta kin gų politikų ir daug kitų kelių. Vie-
ni iš jų nepriekaištingi, bet kitų nepa va dinsi net ke-
liu, nes jie veda į aklavie tę. Kai kas pasirenka net
nusikal tė lių, sukčių ar alkoholikų kelią. Tik per at-
gailą galima pasukti iš šių šun kelių į kelią, vedan-
tį į Tėvo namus. 

Jėzus teigia, kad jis yra kelias ir tik su juo einant
galima pasiekti tikslą – gyvenimo džiaugsmą ir pil-
natvę. Jėzaus kelias yra meilės kelias, tikros meilės
kelias. Jėzus pirmasis ėjo tuo keliu ir mus kviečia eiti
paskui jį. Verta surizikuoti, nes nė vienas juo eida-
mas nenusivylė.

Eiti Jėzaus keliu – tai turėti drąsos pasitikti pa-
saulio smūgius. Eiti Jėzaus keliu – tai visuomet tu-
rėti vil tį, kad net tamsiausioje gyvenimo nak tyje Jė-
zus yra šalia tavęs, tave my li ir išbandymuose ne-
paliks tavęs vieno.

Tiesa, Kelias 
ir Gyvenimas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

GAMTOS NAIKINIMO 

„PROJEKTAI” LIETUVOJE, 

KAUNO RAJ., GARLIAVOJE

Justinas Lieponis didžiąją dalį sa -
vo gyvenimo gyveno JAV – Homer
Glen, IL. Lietuvoje jo auginti me de liai
dar ir dabar puošia Suvalkijos senas so-
dybas.

Justino Lieponio tėviškėje Lietu -
voje, Kauno rajone, Garliavoje, Jonu čių
kaime augo gražūs medžiai: lie pos,
šimtamečiai ąžuolai, kriaušės ir kiti
vaismedžiai, kuriais buvo ap so dinta so-
dyba. Medžiai užstodavo va ka rų vėjus,
pusnis nuo plento Kaunas – Garliava.
Gy ventojams nereikėjo kvėpuoti pag -
rindinės magistralės automobilių iš-
metamomis dujomis, nes sodybą puo -
šė šimtamečiai ąžuolai. Šioje sodyboje
dabar gyvena Justino Liepo nio sesers
Selestinos Lieponytės-Plečkaitienės
šeima. 

Prieš 15 metų sodyba buvo ap juos -
ta šilumine trąsa, pravesta virš že-
mės, kurią nuo plento taip pat užstojo
minėti Justino ir jo tėvų pa sodinti me-
džiai.

Š. m. balandžio 15 d., apie tai iš
anksto nepranešus, buvo iškirsti visi 25

sodybą puošę medžiai. Liko blizgantys
me ta liniai šiluminės trąsos vamz-
džiai… Su sodybos šeimininkais niekas
ne de rinta, nesitarta…

Šeima kreipėsi į Garliavos mies -
telio seniūnę Nijolę Tarvydienę, jos pa-
vaduotoją Stanevičių, kurie pareiš kė,
kad su gyventojais jiems nėra jo kio rei-
kalo tartis, kadangi yra „vykdomas
projektas” (net nepaaiškino, koks pro-
jektas). Mediena tą pačią die ną iš so-
dybos taip pat buvo mašino mis išvež-
ta… tik paaiškinta, kad me dienos pa-
prašė kažkoks skulptorius... Nedelsda -
mi šeima kreipėsi į Gamtos apsaugos
skyrių, policiją. 

Kas atsakys už gamtos suniokoji-
mą, žmonių sveikatą ir paplentės bei
sodybos grožį? Juk jei ir būtų pa sodinti
nauji medžiai, tai naudos jie duotų
tik po 10–15 metų.  Kam trukdė 10 met-
rų nuo plento augantys ąžuolai? Kaip
paaiškinti šį vandalizmą ir parodyti so-
dybą Justino vaikams ir kitiems gi-
minaičiams, lankantiems Lietuvą ir
tėvų gimtinę?

Selestina Lieponytė-Plečkaitienė 

Iškirstų medžių kelmai ir pravesta virš žemės
šiluminė trąsa.



32014 GEGUŽėS 24, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

LINA VAITIEKŪNAITĖ

Gegužės 15 d. Vytauto Didžiojo universiteto
Lietuvių išeivijos in sti tute vyko jau tradicija
tapusi Instituto ir VDU Humanitarinių

mokslų fakulteto Istorijos katedros organizuota
konferencija „Intelek tua linė lietuvių egzilio istori-
ja – 2014”, skirta lietuvių išeivijos in te lektualinio pa-
likimo svarstymams.

Konferencijoje pranešimus skai tė „Migracijos
politikos ir Lie tu vių diasporos istorijos” studijų
programos magistrantai, nagrinėję egzilio (išeivijos
ir emigracijos) są voką, pristatę bažnyčios padėtį so -
vietų okupuotoje Lietuvoje, požiūrį į tautinį auklė-
jimą, moters vaidmenį visuomenėje, sovietų Lietu -
vos mokslą ir pan.

Pasak konferencijos organizatorių, šiais metais
didžiausio susi domėjimo sulaukė
ir aštrias dis ku sijas sukėlė pra-
nešimas apie inte lektualų paieškas
tarp Lietuvos to torių išeivijoje.
Susitikime taip pat aktyviai buvo
nagrinėjamas Lie tuvos filosofų,
pedagogų, publicis tų, politikų ir
mokslininkų (Juozo Ereto, Algirdo
Juliaus Greimo,  Aleksandro Štro-
mo, Antano Maceinos ir kt.) po-
žiūris į emigraciją ir išeiviją, ap-
mąstymai apie jaunimo patriotizmą
ir tautinį auklėjimą, atskleidžiami
Vytauto Kavolio svarstymai apie mo-
ters vaidmenį visuomenėje, požiūris į S.
Nėrį intelektualiniuo se lietuvių išeivių teks-
tuose.

Šių metų konferencija „Intelek tualinė lietuvių
egzilio istorija” VDU Lietuvių išeivijos institute buvo

Atkelta iš 1 psl.

,,Tie Lietuvos pareigūnai, su ku riais man teko
kalbėtis, labai do misi pasiekimais Vermonto  mais-
to pramo nėje  ir versle. Todėl nutarėme konsulatą ati-
daryti būtent tą savaitgalį, ka da vyksta ,,Strolling of
the Heifers” šventė ir ,,Slow Living Su mmit” (,,Lėto
gyvenimo konferencija’)”, – sakė K. Secrest.  

Kerry Secrest vadovauja bendro vei ,,Waters-
hed Coaching” (,,Ta kos kyros treniruotė”), ruošian-
čiai vado vus. Neseniai ji skaitė paskaitą apie vado-
vavimo vystymąsi Baltijos vadybos institute (Baltic
Manage ment Institute),  kuris yra pagrindinė ad-
ministratorių paruošimo įstaiga Ry tų Europoje.
,,Man džiugu, kad Lie tuvoje pažįstu daug žmonių, ku-
rie dir ba  įvairiose srityse.  Tikiuosi, kad galėsiu pa-
sinaudoti tomis pažintimis ir vystyti ekonominį
bei kultūrinį bendradarbiavimą tiek Lietuvos, tiek
Vermonto naudai”.  

Lietuva, kuri turi tris milijonus gyventojų, savo
dydžiu, kaimais, ežerais ir miškais, yra labai pana-
ši į Vermontą. ,,Lietuva yra Europos geog rafiniame
centre.  Ji galėtų būti Vermonto eksportuojamoms
pre kėms kelias į Europą, o Vermonto verslui – var-
tai į Rytų Europą. Ka dan gi Lietuva yra nedidelis
kraštas, ten lengviau prieiti prie reikiamų  as menų
ir galima greičiau pasiekti tikslą”, – sakė garbės kon-
sulė.

K. Secrest taipogi tikisi plėtoti me no  ryšius:
,,Mes norime su rengti meno parodą, kurioje būtų eks-
ponuojami lietuvės grafikės Joa nos Plikionytės-
Bružienės meno darbai Brattleboro muziejaus Meno
centre.  Be to, norėčiau rodyti filmus, pvz. ‘The Ot-
her Dream Team’ (Kita svajonių komanda), įtaigų
dokumen tinį filmą apie Lietuvos krepši nio koman-
dą ir jos kelionę į vasaros olimpiadą Barcelonoje 1992
m.  Šis filmas buvo labai populiarus ‘Sundan ce’ fil-
mų festivalyje 2012 metais”.

Kerry Secrest yra ketvirtos kartos Amerikos lie-
tuvė.  Augdama ji su sipažino su kai kuriomis Lie-
tuvos kul tūrinėmis tradicijomis.  Kiekvie ną vasarą
ji keliaudavo iš savo namų Connecticuto valstijoje į
Neringos sto vyklą Marlboro mieste, Vermonte, kur
ji stovyklavo, o vėliau buvo sto vyklos vadovė. Sto-

vykla buvo įkurta prieš 50 metų išlaikyti lietuvišką
paveldą bei lietuvišką kultūrą. Ji suvaidino ypač
svarbų vaidmenį, kai po Antrojo pasaulinio karo Lie-
tuva kentė sovie tų okupaciją. 

Pirmą kartą Kerry Secrest ap lankė Lietuvą bū-
dama studente. Ji  ten lankėsi trumpai tarptautinių
studentų mainų programos dėka.  Bai gusi Villano-
va University 1991 me tais, ji dvejus metus gyveno Lie-
tuvos sostinėje Vilniuje, kur mokėsi lietuvių kalbos
ir dėstė anglų kalbą Vil niaus universitete ir  Peda-
goginiame institute.   ,,Be to, aš buvau nuolatinė pra-
nešėja didžiausioje Lietuvos radijo laidoje – kasdien
trumpai pranešdavau žinias anglų kalba”, – prisi-
mena K. Secrest.

,,Buvo labai įdomu
tuo metu gyv enti Lietu-
voje”, – sakė  ji. – Kai aš
atvykau, Lietuva buvo
oku puo ta sovietų.  Dar
prisimenu tan kus, va-
žiuojančius gatvėmis.
Žmo nes suvienijo nepri-
klausomybės ju dėjimas.
Aš ten buvau, kai Lietu-
va at gavo nepriklauso-
mybę, kai minios griovė
Lenino paminklus.  Kai
1993 m. išvykau iš Lietu-
vos, sovietų jau nebebu-
vo. Kraštas pirmą kartą
po 1940 metų tapo nepri-
klausomas.”

Sugrįžusi į Ameri-
ką, Kerry Sec rest dirbo
patarėja pedagoginiams
ir kultūriniams reika-
lams Lietuvos am basa -
do je, Washington, DC.
Kai po ket verių metų ji
nutarė siekti aukš tes nio
mokslinio laipsnio SIT
Gra duate Institute (Brat -
tleboro mieste), išvykimo
iš ambasados proga už

nuo pelnus Lietuvai Lietuvos pre zidentas  jai sutei-
kė Lietuvos pilietybę. 2003 me tais, po kelerių dar bo
metų Ame rikos Raudonojo Kry žiaus organizacijoje
(WA), ji su  šei ma  persikėlė į Brattleboro miestą.  

Susisiekti su LR garbės  konsule Vermonte ga-
lima adresu:

Kerry Secrest
904 Upper Dummerston Rd.
Brattleboro, VT 05301 

Tel. informacijai: 802-451-0842 arba el. paštu
Kerry @water shedcoachingllc.com. Tinklalapis:
www.watershedcoachingllc.com

LR ambasados Washingtone info ir nuotr.

Lietuvos garbės  konsulatas Vermonte 

VDU studentai pristatė intelektualinį išeivijos palikimą

organizuota jau devintą kar tą. Tai bai-
giamasis Intelektualinės lietuvių eg-
zilio istorijos kurso, dėstomo VDU

Istorijos katedros studentams, akordas.
Studentai pusmetį lanko seminarus,

kuriuose analizuoja intelektualinius lie-
tuvių išeivijos tekstus. Kurse yra aptariamos

svarbiausios visuomenės minčių ir idėjų kryptys,
periodiniai leidiniai ir asocia cijos, kurios įtakoja min-
tis apie lie tuvybės ir išeivijos likimus. Studi juojami
Juozo Ereto, Mykolo Kru pavičiaus, Vytauto Kavolio,

Vinco Rastenio, Karolio Drungos ir kitų išeivijos vi-
suomenės veikėjų bei mąstytojų veikalai. Siekiama
nustatyti, kokią reikšmę šiandieninės Lietuvos są-
monei turi intelektualinis išeivijos palikimas.

Apibendrindami darbą ir remdamiesi aktualiau-
sia informacija, studentai parengia pranešimus, ku -
riuos pristato konferencijoje. Dar bai taip pat pristatomi
VDU Lie tu vių išeivijos instituto interneto svetainės
rubrikoje „Studentų mokslo darbai”, geriausius atsi-
renka  leidėjai  ir jie  pasirodo spaudoje.

Konferencijos dalyviai Inos Vaisiūnaitės nuotr.

LR garbės konsulė Kerry  Secrest ir LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis
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TELKINIAI

„Cleveland-European Ex press”

DR. VIKTORAS STANKUS

Clevelandui pasirašius prekybos
sutartį su didžiule Europos jūros
prekybos kompanija iš Nyder-

landų „Spliethyoff  Group”, dar padi-
dėjo Clevelando uostų galimybė plėsti
jū ros prekybą per Atlantą su Europa,
taip pat ir su Klaipėda, su kuria Cle -
velandas yra susigiminiavęs. Klaipė dos
laivai nuolat pasiekia Clevelando uos-
tą. Per „St. Lawrence Seaway” į Cle -
velando uostą atplaukia laivai su aš-
tuoniasdešimt skirtingų vėliavų – Ja-
ponijos, Australijos, Brazilijos, įvai rių
Europos miestų ir kt. Nors tarptauti-
niai laivai su talpintuvais (konteine-
riais), prikrautais prekių, lankosi „Port
of  Cleveland” uoste daug metų, bet šia
sutartimi pradėtas naujas – nuolatinis
jūros prekybos susisiekimas tarp Eu-
ropos Sąjungos ir Clevelando.

„Cleveland-Europe Express” pre -
kybos sutarties pristatyme balandžio
22 d. Nyderlandų generalinis konsu las
Klaas van der Tempel sakė, kad sutar-
tis didžiai naudinga Nyderlan dams,
nes Clevelandas yra vartai į Amerikos
širdį. Aplinkui Clevelandą penkių šim-
tų mylių spinduliu yra išsidėstę tirš-
čiausiai gyvenami regio nai su didžiu-
lėmis gamyklomis.

Kaip tik tą dieną Clevelando uos -
tan pagal naująją sutartį atkeliavęs pir-
masis Nyderlandų talpintuvų lai vas
„Fortunagracht” iškrovė prekes iš Eu-
ropos, o kelionei atgal krovėsi prekes,
atkeliavusias iš Californijos, Indianos,
Ohio. Prekybininkai pasi rin ko tiesio-
ginį vandens kelią iš „Port of  Cleve-
land”, nes taip sutau poma iki 4 dienų
kelionei žemės transportu, lyginant
su tuo, jeigu tek tų gabenti prekes į
Amerikos rytinio pakraščio uostus
Bostoną, New Yor ką, Philadelphiją,
Miami, kur kartais prekės išbūna 3 sa-
vaites, iki būna pakraunamos į laivus.
Sutaupoma ne tik laiko, bet ir lėšų,
pvz., vieno talpintuvo pervežimo kaina
sumažėja iki 2 tūkst. dol. 

Clevelando meras Frank Jackson

paaiškino, kad ši sutartis papildė prieš
dvejus metus pasirašytą sutartį su
Montrealio kompanija „FedNav”, di-
džiausia Kanados prekybinių laivų
kompanija Didžiųjų Ežerų vande ny se.
„FedNav” turi savo sandėlių Cle ve -
lando uoste ir atveža prekes iš Europos
ir kitur arba Kanados „H alifax” uoste
perkauna iš milžiniškų tarptautinių
konteinerinių laivų ir per „St. Law-
rence Seaway” kompaniją atplukdo į
Clevelando uostą.

Anot „Port of  Cleveland” prezi-
dento Will Frieden, Cleveland-Cuya ho -
ga County Port Authority štabo pir-
mininko Marc Krantz ir Nyder landų
„Spliethoff  Group” viceprezidento To-
rin Swartout, Clevelandas pasirink-
tas todėl, kad tai trumpiausias kelias
prekėms į Europą. Ir dar labai svarbu,
kad Clevelando uostas didžiausių Ame-
rikos geležinkelio kompanijų CSX ir
„Norfolk Southerrn” yra patogiai su-
jungtas su žemynu iki pat vandens.
Prieplau kose gervės tiesiai iš laivų
gali krauti talpintuvus su prekėmis į
traukinių vagonus ir atvirkščiai.

„Cleveland-European Express” pri-
statymą filmavo televizijos, aprašė di-
džiausi Clevelando laikraščiai, pabrė-
žę, kad laivas „Fortunagracht” veš
prekes iš Amerikos ne tik į Vo kietiją,
Nyderlandus, bet ir į Saudo Ara biją,
Korėją, Singapūrą ir Pietų Ameriką.

„Cleveland-European Express”
garbės generalinei konsulei Ingridai
Bublienei atstovavo dr. Viktoras Stan -
kus, nes tuo metu konsulė konsuli-
niais ir prekybiniais reikalais keliavo
į Lietuvą. Kartu keliavo ir jos vyras Ro-
mas Bublys, kuris toliau plečia prekybą
tarp Lietuvos ir Clevelando regiono
kompanijų. Lietuvoje konsulė tarėsi su
Klaipėdos jūrų uosto direktoriumi,
kaip geriau panaudoti Nyderlandų
„Spliethoff  Group” lai vus tiesiogi-
niam susisiekimui su Amerikos širdi-
mi per „Port of  Cleve land” uostą, ap-
lenkiant Amerikos ry tinio pakraščio
uostus ir taip sutaupant laiko bei pi-
nigų.

ALEKSANDRA KUDUKYTĖ

Buvo balandžio 27-oji, gaivus be -
sibaigiančio pavasario vaka-
ras, artė jo 8 val. v. Los Angeles

Šv. Kazimiero parapijos viršutinė salė
vis pilnėjo. Raudonų ir žalių lazerio
spalvų pluoštai raižė salės sienas. Čia
netrukus turėjo prasidėti koncertas.
Mes susi rinkome klausytis legendinės
Lietu vos grupės „Rondo”. Koncerto  
Ričar do Černiausko suplanuotas va-
karėlis žadėjo būti įdomus: jauki, visų
pa mėg ta salė – nuolatinė lietuvių su-
sibūrimo vieta, daug atvažiavusių
klau sytojų, o svarbiausia – žinoma
roko grupė.

Ir štai į sceną beveik prieš 200
klau sytojų išeina Alek-
sandras Iva naus kas, nuo
pirmos dainos savo nuo -
širdumu užbūręs mūsų šir-
dis. Pri tyrę atlikėjai visą
koncertą išlaikė klausytojų,
kurie kartu su muzikantais
kartojo žinomų dainų žo-
džius, dė mesį ir salę sujun-
gė į vieną didelį muzikinį
kolektyvą. Nuo trečios dai -
nos („Mano Eliza”) daugelis
atsistojo ir į melodijos ritmą
siūbavo susikibę rankomis.
Klausytojai mielai pasida vė
muzikos kerams ir įgudusio
mu zikanto A. Ivanausko va-
dovavimui. Eliza... Ji ne čia,
ne šioje šalyje, ne šį vaka-
rą... o galėjo būti... Su mu-
zikantais iš Lietuvos daina-
vo ir šoko visi, nuo 8 iki 88
metų, visi atsipalaidavę, pa-
miršę kasdienius rūpesčius
ir atsidavę muzikai. Ir taip
daina po dainos. 

Stebėjau sceną kaip
ypatingo įvy kio liudytoja.
Tai buvo tikrai retas va karas. Retai
būna, kad muzika bū tų tokia unver-
sali, tiktų visiems am žiams ir ištrin-
tų ribas tarp žmonių pojūčių. O tą nak-
tį taip ir įvyko.

Šeštoji daina buvo apie laisvę.
Šią dainą salė išgyveno tylomis. Tau -
rūs žodžiai visiems priminė, kaip rei -
kia mylėti tėvynę. Ypač tai jaudino
žmones Ukrainos įvykių, jų kovos dėl
laisvės akivaizdoje. Vakaras įgavo
ypatingos energijos, daina tarsi pa lietė
kiekvieno žaizdą širdyje. 

Per pertrauką girdėjau, kaip vie -
na klausytoja kalbėjo draugei, kad
buvo pamiršusi, kaip ji mylėjo „Ron -
do”. Ir tik dabar suprato, kodėl... 

Jeigu pirmoji dalis klausytojams
patiko, tai galima sakyti, kad antroji
juos apžavėjo. Jie muzikantus priver -

tė į sceną grįžti du kartus, vis karto-
dami „ačiū, ačiū”. Nutilus paskutinei
dainai klausytojai dar negalėjo grįžti
į realybę ir kai kurie susikibę ran -
komis vis šoko.

Mano teko trumpai pakalbinti vo-
kalistą Aleksandrą Ivanauską. Su -
žinojau, kad grupė jau trečią kartą
koncertuoja JAV. Yra apvažiavę daug
šalių ir planuoja šiemet dar koncer-
tuoti Švedijoje, Jungtinėje Karalys tė -
je, o netolimoje ateityje vėl grįš į JAV.

Į klausimą, ar klausytojai Lietu -
voje ir užsienyje skiriasi, daininin kas
atsakė, kad jie tokie patys visame pa-
saulyje. Tik gal užsienyje jie šil čiau
priima, ypač Californijoje, kur klau-
sytojai ypač gerai supranta mu ziką.

Lietuvoje A. Ivanauskas dirbo su
„Božolė” choru ir praėjusiais metais
jie tapo nugalėtojais televizijos kon -
kurse „Chorų karai”. 

Išeidama mačiau, kad žmonės vis
dar šoka. Ir tai buvo tikrai gero kon-
certo požymis. „Rondo” pavergė klau -
sy tojus. Mano draugė, kuri lietuviš kai
beveik nesupranta, taip pat buvo su-
žavėta. Ji sakė, kad gero roko žo džių
ne būtina suprasti, rokas yra univer-
sali muzika.

„Rondo” priminė mums, kad mes
esame dainos žmonės. Jų gyvos, links -
mos dainos ir jų sceninė patirtis leido
mums vienam vakarui atsiplėš ti nuo
greičio ir įtampos kupino gyve nimo.
Mes ne tik prisiminėm, kodėl mes
juos mylim, jie mus privertė pa milti
save iš naujo. 

Iš kairės: Port Authority štabo pirmininkas Marc Krantz,  Clevelando meras Frank Jackson,
Port of Cleveland prezidentas Will Frieden, „St. Lawrence Seaway” administratorės atstovė
Betty Sutton, Nyderlandų gen. konsulas Klaas van der Tempel.

„Port of Cleveland” uosto talpintuvų laivai, prie kurių prisijungia Nyderlandų talpintuvų
laivas „Fortunagracht”. V. Stankaus nuotraukos

Vakaras su „Rondo”
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Lietuvis dvasiškis paskirtas naujoms 
pareigoms JAV laivyno bazėje

Gegužės 11 d. Vilius Rūdra Dundzila buvo pa-
skirtas rūpintis Uni tarų Universalistų sielovada
Great Lakes laivyno bazėje, Čikagos šiaurėje.

Great Lakes yra vienintelė JAV laivyno bazė visoje
Amerikoje, kurioje vyksta pradinės lai vininkystės ap-
mokymai. Šiuose kursuose kas met mokosi per 40 000
naujokų.

Dabar V. Dundzilos pareigos bus koordinuoti
Unitarų Universalistų sie lovadą,  sutelkti pamaldų
vado vus bei padėjėjus,  surinkti lėšas ir sykį per mė-
nesį pravesti pamaldas laivy no naujokams. Unitarai
Universa listai veda tikybos pamokas bei pamaldas,
pagrįstas pagarba žmogui bei Žemei, suteikia jau-
niems jūrinin kams dvasinės stiprybės. 

Savaitės metu V. Dundzila dėsto humanitarinius mokslus ir lygina mą ją religiją Tru-
man kolegijoje, Či ka goje. Jo paskyrimas Great Lakes ba  zėje nėra  vienintelis užsiėmimas
–  jis savo pareigomis dalijasi su kitais dva siškiais. Vilius Dundzila priklauso Amerikos pa-
krantės apsaugos (US Coast Guard) pagalbiniam vienetui,  kartas nuo karto dėsto laivinin -
kystės saugumo kursą. Jis yra aktyvus lietuvių skautų veikloje ir rašo įdo mius straipsnius
,,Draugo”  ir ,,Drau gas News” laikraščiuose.

,,draugo” info

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro naujienos
LORETA TIMUKIENĖ

Dirbant Lituanistikos tyrimo ir
studijų centre būtų sunku pa-
sakyti, kada būna laisvesnės

dienos – čia darbų tikrai netrūksta, ne-
priklausomai nuo metų laikų – tai ir tu-
rimų archyvų, bibliotekos tvarkymas,
naujų archyvų aprašymas, kataloga-
vimas, parodų rengimas, projektų ra-
šymas, svečių priėmimas, atsakinėji-
mas į žmonių, organizacijų pasiteira-
vimus, reikalingos medžiagos ieškoji-
mas ir kt. Visiems darbams reikalingos
rankos, tad džiaugiamės turėdami ne
tik šaunius darbuotojus Genutę Razu-
mienę, Laimą Siudikienę, Vytą Beleš-
ką, Juozą Bendiką, bet ir savanorius
Enatą Skrupskelytę, Gediminą In-
dreiką, savo brangų laiką skiriančius
LTSC. Be šių žmonių pagalbos sunkiai
judėtų visi nesibaigiantys darbai Cent-
re.

Džiaugiamės sulaukę ir akademi-
nio jaunimo – jau kelinti metai ben-
dradarbiaujame su University of  Illi-
nois at Chicago Pasaulio lietuvių ben-
druomenės Lituanistikos katedra. Šį-
met Centre vėl darbavosi keli studen-
tai, kurie yra pasirinkę Lituanistikos
katedros UIC dėstytojo prof. Giedriaus
Subačiaus dėstomą lietuvių kultūros ir
kalbos kursą. Jie turi galimybę gauti
papildomų kreditų už tam tikrą darbo
LTSC valandų skaičių. Šįkart studen-
tai Sara Ramirez, Dave Shah, Anne-
marie Mutholam, Julita Matlok ske-
navo pas mus esančius UIC Lituanis-
tikos katedros dokumentus ir iškarpas
iš laikraščių apie katedrą. Tie doku-
mentai yra iš įvairių fondų: LR gene-
ralinio konsulato Čikagoje, JAV Lie-

tuvių Bendruomenės Švietimo tarybos
(Jono Kavaliūno) ir kt.

Visada džiaugiamės, kai į Centrą
užsukę žmonės randa studijoms ar
moksliniam darbui reikalingą me-
džiagą. Šįkart mūsų saugyklose esan-
čiomis knygomis pasinaudojo kuni-
gas Gediminas Keršys ir DePaul uni-
versiteto studentas Kasper Sorfleet,
kurį pas mus atlydėjo jo močiutė, bu-
vusi LTSC muziejaus direktorė Nijolė
Mackevičienė.

Praėjusį mėnesį Centre lankėsi
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
darbuotoja Rūta Akelaitytė – jai LTSC
Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos ar-
chyvo darbuotoja Genutė Razumienė
ne tik padėjo išsirinkti mūsų archy-

Būsimą archyvų seminarą aptarė (iš k.) LTSC Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvo vedėjas Vytas Beleška, archyvų direktorė
Skirmantė Miglinienė, vicepirmininkė Loreta Timukienė, JAV LB KV vicepirmininkė archyvų reikalams Dalė Lukienė ir LTSC valdybos
pirmininkas dr. Augustinas Idzelis. Kristinos Lapienytės nuotr.

vuose esančius kūrinius ir natas kank-
lėms, bet ir suderino kankles. Svečių
knygoje Rūta paliko tokį įrašą: ,,Nuo-
stabu, kad čia galima rasti tiek daug lie-
tuvių kompozitorių kūrinių”.

LTSC kartu su JAV LB Archyvų
reikalų komitetu ir Lietuvos Vyriau-
siojo archyvaro tarnyba ruošiasi ge-
gužės 31–birželio 1 d. Jaunimo centre
Čikagoje vyksiančiam archyvų semi-
narui. Gegužės 5 d. į LTSC aptarti pa-
siruošimą būsimam renginiui buvo
atvykusi JAV Lietuvių Bendruome-
nės Krašto valdybos vicepirmininkė ar-
chyvų reikalams Dalė Lukienė. Į se-
minarą kviečiami visi besidomintys ar-
chyvų tvarkymu ir išsaugojimu. Turi-
me įvairių archyvų, juos visus reikia
sutvarkyti taip, kad juose saugoma
medžiaga būtų saugi ir kad ieškant do-
kumentų būtų lengva juos surasti. To-
dėl, pasitarus su Dalės Lukienės va-
dovaujamu JAV LB Archyvų reikalų
komitetu ir su Lietuvos vyriausiojo ar-
chyvaro tarnyba, buvo nuspręsta su-
rengti seminarą archyvų tvarkymo ir
saugojimo klausimais. Seminare pra-
nešimus skaitys patyrę Lietuvos ar-
chyvarai (Lietuvos vyriausiasis ar-
chyvaras doc. dr. Ramojus Kraujelis,
Lietuvos centrinio valstybės archyvo
direktorius Dalius Žižys, Lietuvos cent-
rinio valstybės archyvo Informacijos ir
apskaitos skyriaus vedėja Sigita Ba-
ranauskienė, Lietuvos centrinio vals-
tybės archyvo Dokumentų sklaidos

skyriaus vedėja Džiuginta Stankevi-
čienė), todėl tikimės, kad pateikiamos
žinios bus labai naudingos visiems ar-
chyvų saugotojams – ar tai būtų pavie -
niai asmenys, ar organizacijos, ar ar-
chyvų darbuotojai. 

Lietuvos nacionalinio muziejaus
Naujausių laikų skyriaus vedėja Irena
Mikuličienė kalbės apie išeivijos fon-
do komplektavimą, kolekcijas, jų ap-
skaitą, tvarkymą ir saugojimą. Lietu-
vos nacionalinio muziejaus Signatarų
namų vedėja Meilutė Peikštenienė pa-
pasakos apie Vasario 16-osios Akto
signatarų archyvų paiešką, jų panau-
dojimą plečiant Signatarų namų eks-
poziciją bei ruošiant švietimo progra-
mą. Seminare bus kalbama apie ben-
druosius archyvų valdymo klausimus,
apie dokumentų, meno kūrinių sau-
gojimą, tvarkymą ir aprašymą. Bus ap-
žvelgta LTSC ir Amerikos lietuvių kul-
tūros archyve (ALKA) saugomų do-
kumentų padėtis, diskutuojama apie
užsienio lietuvių archyvų vieningos
duomenų bazės sudarymo ir naudoji-
mo galimybes, vyks dr. Tomo Remeikio
bibliotekos atidarymas.

Registracijos mokestis dviems die-
noms su maitinimu yra 40 dol. Kvie-
čiame iš anksto registruotis el. paštu
info@lithuanianreasearch.org, kreip-
tis į Loretą Timukienę. Apie seminarą
galite pasiteirauti Dalės Lukienės el.
paštu dalelukas@verizon.net arba tel.
301-598-6657.

Centre lankėsi Balzeko lietuvių kultūros muziejaus darbuotoja Rūta Akelaitytė (d.) – jai
LTSC muzikologijos archyvo darbuotoja Genutė Razumienė ne tik padėjo išsirinkti
mūsų archyvuose esančius kūrinius ir natas kanklėms, bet ir suderino kankles.

L. Timukienės nuotraukos

UIC PLB Lituanistikos katedros studentės Julita Matlok (k.) ir Annemarie Mutholam ske-
navo LTSC esančius UIC Lituanistikos katedros dokumentus ir iškarpas iš laikraščių apie
katedrą. 
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Maidanas sudrėkino
mano akis

Pasklaidžius ,,Ateities” žurnalą,  2014 m. Nr. 2

Romualdas KRiaučiūnas

Spėju, kad Maidanas daugumai šių eilučių skaitytojų nieko ypatingo ne-
reiškia. Aš pats to žodžio net nebuvau girdėjęs. Pasirodo, tai yra Kijevo
miesto Ukrainoje aikštė ar rajonas, kur vyko ir tebevyksta žūtbūtinė

kova dėl Ukrainos laisvės ir nepriklausomybės. Ten apsilankęs savo asmeniš-
kus įspūdžius ,,Ateities” numeryje išsako Vaidotas Vaičaitis. Jis  savo akimis
matė barikadas, savanorius ir pajuto ore tvyrančią pergalės  nuojautą. Auto-
riui visa tai geriausiai simbolizavo šalia Maidano iš kažkur atsiradęs pianinas,
juo skambinanti jauna savanorė ir pianiną spontaniškai apstoję žmonės, dai-
nuojantys ukrainiečių liaudies dainas. ,,O gal Maidane vyksta būtent dainuo-
janti revoliucija?”, savo įspūdžius baigia autorius. Pajutau, kad tai skaitant su-
drėko mano akys.

Tame pačiame numeryje  pa-
teikiamas  įžvalgus pasikalbėjimas
su ukraniečių rezistentu prof. dr.
Myroslav Marynovych. Šie du ra-
šiniai įprasmina redaktorės kerte-
lėje Marijos išsakytas mintis apie
laisvę, atsakomybę ir visos šalies
ateitį. Kalbama apie Lietuvą, bet
min tys tinka bet kuriai pasaulio
tautai.

Šiame numeryje rašo 26 auto-
riai, bet trumpoje apžvalgoje jų
visų nepaminėsiu. Įprastiniu pir-
muoju smuiku griežiantis Andrius
Navickas užkabina neįprastą temą
– apie krikščioniškos žiniasklaidos
vaidmenį. Tai provokuojančių min-
čių persunkti apmąstymai ir konk-
retūs patarimai žurnalistams ir
spaudos leidėjams.  

Trimis rašiniais prisimenamas
dr. Vincento Rastenio gyvenimas ir
mirtis. Neklysiu sakydamas, kad ve-
lionis buvo ateitininkijos organizacijos atgaivintojas Lietuvos nepriklauso-
mybės  atkūrimo išvakarėse. Stanislovas Žvirgždas aprašo fotografo Vytauto
Maželio gimimo sukakties šimtmetį. Donatas Puslys skiria odę savo gimtinei
– Panevėžiui. Ten ir aš gimiau ir skaitydamas jo atsiminimus daug ką sužino-
jau apie mus abu  siejantį miestą. Įdomių žinių ir apmąstymų apie savo gyve-
nimą ir lietuvybę   paberia  Simona Smirnova,  jau  kurį  laiką studijuojanti
Berklee muzikos kolegijoje New Hampshiro valstijoje. ,,Permetant akimi mano
šeimos medį, nesutinkama nė viena lietuviška pavardė, (…) visoje šeimos is-
torijoje nebuvo nė vieno lietuvio. Tačiau aš pati renkuosi save vadinti lie-
tuve”.  Ji gimė Lietuvoje, priėmė lietuviškas tradicijas. Lietuvių kalba yra jos
gimtoji kalba. Tai ta pati Simona Smirnova, kuri Bostono apylinkėse atgaivino
ateitininkų veiklą. Tikra šaunuolė!

Dalia Cidzikaitė kalbina Reginą Čyvaitę, kuriai darbas Montessori mo-
kykloje yra gyvenimo stilius. Kun. dr. Vladimir Solovej akademiniu lygiu ap-
taria šeimą šiuolaikinės kultūros kontekste. Pateikiamas straipsnis kaip moks-
leiviai ateitininkai kūrė ateitį Afrikai. Iš 1959 m. nr. 4 ,,Ateities” perspausdina -
mas Simo Sužiedėlio straipsnis ,,Pasaulėžiūra mūsų laikų įtampoje”. Tomas
Matulevičius  savo rašinyje  ieško ,,Titaniko” gilesnės nuskendimo prasmės. Ar
ne įdomus rašinio pavadinimas ,,’Titaniko’ nuskendimas – gilesnė įvykio pras -
mė”. Įdomus pavadinimas, dar įdomesnės jo įžvalgos ir išvedžiojimai.

Jubiliejinis Ateitininkų federacijos suvažiavimas, skirtas
paminėti 25-ąsias AF atsikūrimo Lietuvoje metines, vyks šių
metų liepos 12–13 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje,
Pamėnkalnio g. 13, Vilniuje. Viso pasaulio ateitininkai kvie-
čiami dalyvauti.

Brangūs idėjos bičiuliai, 
Netrukus baigsis mano, kaip Ateitininkų federacijos pirminin-

kės, antroji kadencija, todėl būtina surasti pamainą, nes laiko liko
visai mažai.

Noriu priminti, kad iki birželio 11 d. kviečiame kelti kandidatus į
Ateitininkų Federacijos pirmininkus. Savo pasiūlymus, suderinus su
siūlomu asmeniu, prašome siųsti el. paštu af@ateitis.lt.

AF pirmininku gali būti renkamas ateitininkas, ne jaunesnis kaip
25-erių metų, turintis ne mažesnę kaip 5 metų veiklos AF patirtį.
Pagal AF įstatų 44 str. kandidatai turi būti iškeliami ir pristatomi AF
nariams ne vėliau kaip mėnesį iki suvažiavimo.

Pirmininko ir kitų organizacijos valdymo organų narių rinkimai
vyks Ateitininkų federacijos suvažiavime liepos 12–13 dienomis.

Kviečiame registruotis į suvažiavimą www.ateitis.lt

Rozvita Vareikienė
Ateitininkų federacijos pirmininkė

Daugiau informacijos “Facebook”: Ateitininkų federacija

2014 m. rugpjūčio 15–17 d.
Marriott Renaissance Washington, DC,  Dupont Circle Hotel

Rugpjūčio 15 – 16 d. konferencija
Prelegentas: Ambasadorius dr. Žygimantas Pavilionis 

ŠAAKalbos (,,TED Talks” stiliaus pristatymai) Andrius Anužis, Indrė Biskis, 
Stasys Kuliavas, Marius Markevičius, Simona Smirnova-Minns,

Prel. Edmundas Putrimas, ir kiti… Meninė programa: Pianistas Edvinas Minkštimas

KVIEČIAMA VISA LIETUVIŲ VISUOMENė!
Registruokitės: www.ateitis.org

,,Ateitis”, 2014 m. Nr. 2

Jubiliejinis Ateitininkų
federacijos suvažiavimas

Federacijos pirmininkės kvietimas

Vaizdas iš  2010 m. Ateitininkų kongreso  Vilniuje. Viduryje stovi naujai išrinkta
Ateitininkų federacijos pirm. Rozvita Vareikienė. 

Šiaurės Amerikos
ateitininkų  konferencija

,,Profesionalų kelias”
Stovyklos • Stovyklos • Stovyklos

Tegul šią vasarą kiekvienas ateitininkas pasiilsi bent vienoje stovykloje.  Jų tiek
daug, kad net netelpa šiame puslapyje. Pasižiūrėkite tinklalapyje ateitis.org.
Pasirinkite stovyklauti Michigano valstijoje – Dainavoje, Los Angeles, Kennebunk -
port, Maine, Berčiūnuose, Lietuvoje. Stovyklos – jaunimui ir vyresniems, ateitinin-
kams ir jiems prijaučiantiems.

Čikagos ateitininkų Šeimos šventė  – sekmadienį, birželio 1 d.  

9 val. r. šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte 

Po šv. Mišių – iškilmingas posėdis PLC didžiojoje salėje. 

Ateitininkų namų Gegužinė – sekmadienį, birželio 1 d.  
12 val. p. p.  – 1380 Castlewood Dr. Lemont, IL

Jūsų laukia skanūs lietuviški pietūs ir muzika, ąžuolų pavėsis ir pabendravimas su naujais bei senais draugais.

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
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XIII Teatro festivalis vyks Čikagoje
LAIMA APANAVIČIENĖ

Gyvenimas sukasi ratu. Taip jau
susidėjo, kad net mums, XIII
Teatro festivalio ruošėjams ne-

žinant, šių me tų festivalį galime lai-
kyti neatsitiktiniu. Pasirodo, kad pir-
masis lie tuviškas spektaklis JAV buvo
su vai dintas Plymouth, Pennsylvania
1889 metais. Tad šiemet švenčiame
125-ąsias metines nuo to spektaklio pa -
si rodymo. O suruošė spektaklį tuo met
leidžiamo laikraščio ,,Vienybė lietuv -
ninkų” redakcija. Nėra žinių, kokį pa -
sisekimą jis turėjo, kiek kartų spek-
taklis suvaidintas, tačiau, gal ir to pa-
statymo paskatinti, jau 1892 me tais lie-
tuviai Čikagoje įsteigia pirmą ją Te-
atro draugiją. 

Bėgo metai, o meilė teatrui lietu-
vių širdyse neišnyko. Tai vienur, tai
kitur steigėsi įvairiausios teatro gru -
pės, buvo girdimos aktorių pavardės,
spektaklius režisavo žinomi ir ma žiau
žinomi režisieriai. Artėjant į pa baigą
šeštajam praėjusio amžiaus dešimt-
mečiui kilo mintis suburti vi sas te-
atro grupes pasirodymui ir tokį ren-
ginį pavadinti Teatro festivaliu. Tų fes-
tivalių pradininkas ir sumanytojas –
rašytojas, dramaturgas Anato li jus
Kairys (1914.08.28–2008.06.09.), tuome-
tinis JAV LB Kultūros tarybos pirmi-
ninkas. 1968 m. lapkričio 27 d.– gruo-
džio 1 d. įvyko pirmas Teatro festivalis
Čikagoje. Jame dalyvavo penki teatro
sambūriai. 

Per 46 metus ne kartą keitėsi JAV
LB Kultūros taryba, bet pradėta tra di -
cija buvo tęsiama toliau. Vienuoli ka
teatro festivalių vyko JAV (10 – Či ka -

goje, 1 – New Yorke) ir tik vienas festi-
valis buvo organizuotas Kanadoje. Šie-
met Čikagoje ruošiamas jau XIII Te-
atro festivalis. Kaip ir į kiekvieną
anksčiau vykusį, taip ir į šiųmetinį
festivalį kviečiami visi JAV veikian tys
lietuviški teatro sambūriai ir mū sų
kaimynai kanadiečiai. Festivalio už-
davinys – ne skatinti konkurenciją
tarp teatrų, bet kviesti teatralus kur ti,
pasidalinti savo laimėjimais. Jau
anksčiau įvykę, tradicija tapę festiva -
liai parodė, kokį neįkainojamą vertę
jie turi. Išeivijos teatrai, kad ir nebū-
dami profesionalūs, įeina į mūsų tau-
tos istoriją. Teatras palaiko lietuvišką
dvasią bei tautinį sąmonin gu mą, su-
teikia daug džiaugsmo, sugrą ži na mus
į gausius prisiminimus, į sentimentą

vakarykštei dienai, o tuo pačiu ir su-
buria visus kartu.

Šių metų Teatro festivalis įdomus
ir tuo, kad jame dalyvaus teatro grupė
iš Punsko (Lenkija). Tad išeivijos Te-
atro festivalių geografinis ratas ple-
čiasi. 

Ką pamatys žiūrovas, atvykęs į
XIII Teatro festivalį? Toronto (Kana da)
teatro studija ,,Žalios lankos” (vadovė
ir režisierė Daiva Botyrienė) atveža
Kristinos Gudonytės spektaklį vai-
kams ,,Stebuklų naktis” ir spektaklį
suaugusiems – Marc Camoletti ,,Va-
karienę vištidėje”. Punsko lietuvių kul-
tūros namų klojimo teatras (va dovė ir
režisierė Jolanta Mali nauskaitė-
Vektorienė), kurio gretose – talentin-
gas, linksmas ir energingas jaunimas,

pakvies  pasižiūrėti  Balio Sruogos ko-
mediją ,,Dobilėlis penkia lapis”. Teatro
festivalio žiūrovai iš pra ėjusio festivalio
tikriausiai mena Detroit, MI teatro
,,Langas” (vadovė Jūratė Mikulevi-
čienė) pasirodymą. Šiemet detroitiečiai
į festivalį atveža spektaklį ,,Ženteliai”
(pagal Vidą Bladykaitę). Čikagiečiams
gerai pa žįs tamas režisierės Ilonos Čia-
paitės vadovaujamas teatro sambūris
,,Žalt vykslė” pradžiugins žiūrovus
Ketura kio komedija ,,Amerika pirtyje”,
o Petro ir Apolonijos Steponavičių va-
dovaujama ,,Viltis” festivalyje prista-
tys Maironio ,,Tiktai dėl tavęs”. 

Į svečius iš Lietuvos atvyksta Jur-
barko kultūros centro Konstan tino
Glinskio teatras (vadovė ir reži sierė
Danutė Samienė). Jie atveža spek taklį
vaikams – Birutės Pukele vi čiūtės  pa-
saką ,,Rimas pas Kęstutį”.  Svečiai iš
Lietuvos festivalyje dalyvaus svečio
teisėmis. 

Surengti Teatro festivalį yra di -
delė našta ir atsakomybė. Reikia ne
tik priimti ir apgyvendinti teatralus.
Reikia paruošti programėles, plaka-
tus, įsteigti apdovanojimus, suruošti
susitikimus. Festivalio rengėjai yra
dėkingi Vincui Lukui, kuris nemoka-
mai sukūrė festivalio ženklą-logo. Ti-
kimės, kad į pagalbą JAV LB Kul tū ros
tarybai ateis Lietuvių Fondas ir Ka-
zickų šeimos fondas. Gal atsiras žmo-
nių, norinčių vienaip ar kitaip prisi-
dėti, kad Teatro festivalis taptų neeili-
niu kultūriniu įvykiu. 

JAV LB Kultūros tarybos XIII te-
atro festivalis įvyks spalio 10–13 die -
nomis Čikagoje, Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636).
Maloniai kviečiame atvykti. Daugiau
informacijos galite gauti parašę el.
laišką JAV LB Kultūros ta rybai:
lb.kultura@gmail.com.

Punsko lietuvių kul tūros namų klojimo teatro (vadovė ir režisierė Jolanta Malinauskaitė-
Vektorienė) talentingas, linksmas ir energingas jaunimas.             http://teatras.pl/ nuotr.

Ačiū už pabudintą jausmą
Po ,,Big Dance Theater” spektaklio ,,Man in a Case”

RAMUNĖ LAPAS

,,Pavojinga” eiti į senstančios žvaigždės pasiro-
dymą. Taip sako daugelis, ir dažnai tai pasi-
tvirtina – maudytis šlovės spinduliuose kiek-

vienas nori kuo ilgiau, tačiau ne visiems tai duota.
Kai sužinojau, kad Čikagoje bus rodomas spek-

taklis su Michailu Baryšnikovu, supratau, jog nega-
liu nenueiti. Nusivilti nebijojau, nes iki šiol neturėjau
jokios tiesioginės pažinties su jo talentu: kai Baryš-
nikovas buvo kylanti Tarybų Sąjungos baleto žvaigž-
dė, aš tryniau mokyklos suolą Vilniuje, toli nuo Le-
ningrado ir Maskvos scenų; kai jis pasitraukė į Va-
karus, kur atsiskleidė pilnumoje – gyvenau už ,,gele-
žinės uždangos”. Taigi, prisilietimas prie jo kūrybos
buvo tik per kiną, televiziją ir video, o teatras, kaip ir
baletas, visgi menas ,,gyvas” – t. y., čia ir dabar. 

Supratau, kad būdamas 66-erių, tradicinio baleto
Baryšnikovas nešoks. Sužinojusi, kad spektaklis pa-
gal Čechovą, nelabai tikėjausi net ir modernaus šokio.
Bet ...teatras vadinasi ,,Big Dance Theater” – reiškia,
kažkaip savo pavadinimą jis turi pateisinti? Projektas
intrigavo labai, laukiau spektaklio su nekantrumu.

Kalbėdamasis su gastrolių organizatoriais (spek-
taklis vyko Čikagos ,,Museum of  Contemporary Art”
– MCA – ,,Edlis Neeson Theater”), Baryšnikovas at-
skleidė, kad bendradarbiavimo ir paties spektaklio idė-
ją ,,Big Dance Theater” vadovams Paul Lazar ir Anne-
B Parson pasiūlė jis, nes turėjo progos savo įkurtame
centre (Baryshnikov Art Center – BAC) stebėti šių ta-
lentingų scenos žmonių darbą. Baryšnikovas įkūnijo
du pagrindinius šio spektaklio herojus ir tapo jo pro-
diuseriu.

,,Man in a Case” apjungia dvi Antono Čechovo no-
veles – ,,Žmogų futliare” ir ,,Apie meilę”. Iš pirmo
žvilgsnio – kas gali sieti šių dviejų kūrinių herojus, to-
kius, atrodytų priešingus vienas kitam? Gyvenimo bi-
jantį, iš kieto savo kiauto neišlendantį graikų kalbos
mokytoją Belikovą ir pasitikintį savimi, atvirą pa-

sauliui Alehiną? Kas apskritai sieja XXI
a. New Yorke įsikūrusią trupę su XIX a.
pabaigos Rusijos provincija? Spektaklio
kūrėjai pasakojo, kad norėdami aptikti
savo bendrumą su Čechovo pasauliu,
pabandė padaryti tai, ką daro jo apsa-
kymų herojai – susėsti ir pasakoti įvai-
rias istorijas iš savo ir kitų gyvenimų. Ir
jie suvokė, kad šių dienų niujorkietį ly-
giai taip pat intriguoja žmogiškosios sie-
los bei meilės prigimties paslaptys, kaip
ir Čechovo laikų provincialą. Ir kad Ale-
hinas, ignoravęs savo meilę, žengė lygiai
tokį pat mirtiną žingsnį (nors ir netie-
siogiai), kaip ir mirtinas (jau tiesiogine
prasme) buvo Belikovui vienintelis jo
bandymas iškišti galvą iš kiauto. 

Raktas atrastas, ir talentingi kūrėjai
(rež. bei choreografas Paul Lazar, cho-
reografė Annie-B Parson) papasakojo mums šių neį-
vykusių gyvenimų istorijas šiuolaikinio teatro kalba.
Spektaklio struktūra atrodo paprasta, bet iš tikrųjų ji
– sudėtinga. Kadangi  pagrindas yra ne pjesė, o nove-
lės, pasakojimas, reikėjo sukurti, ,,išjudinti” veiksmą,
surasti vizualių elementų. Tam pasitelkta plastika, o
taip pat video. Spektaklis buvo repetuojamas keliose
New Yorko erdvėse, filmuojamas, ir tie vaizdai įjung-
ti į ,,gyvą” vaidinimą. Scenos, paraleliai kartojamos
keliuose ekranuose ir matomos skirtingais planais, iš
įvairių taškų, suteikia veiksmui daugybę išmatavimų,
praturtina ir praplečia jo erdvę – vidinę taip pat. 

Bet kaip su šokiu? Nors visas spektaklis pripil-
dytas vidinio ritmo, plastikos, net suprasdama, kad
toks herojus kaip Belikovas negali šokti (čia šoka visi
kiti), nesąmoningai to Baryšnikovo šokio laukiau. Ir
ką gi – sulaukiau, tik pačia netikėčiausia forma.
Spektaklyje yra scena, kai Belikovas pakyla laiptais
ir beldžiasi į savo mylimosios duris, norėdamas pa-
kalbėti apie pasklidusius ,,nepagarbius ir įžeidžian-

čius” juokus apie jųdviejų santykius. Duris atidaręs
brolis pasumia jį – ir vargšas mokytojas nurieda
laiptais. Baryšnikovas tą kritimą paverčia fantastišku
šokio-akrobatikos numeriu, lėtai, tarsi sulėtintame fil-
me, atlikdamas atbulinių salto seriją laiptais žemyn. 

,,Tikrą” šokį – džiazo improvizaciją artistas mums
padovanoja pereinant prie antros novelės, tokiu būdu
pristatydamas visai kitokį, žymiai labiau atsipalai-
davusį apsakymo ,,Apie meilę” herojų. 

,,Man in a Case” – jausmingas spektaklis (gerokai
primirštas potyris ir žodis!), o Michailas Baryšniko-
vas parodė, kad jis – tikras teatro žmogus. Scenoje jis
kūrė kartu su visais  ir nusilenkti išėjo niekaip neiš-
skirdamas savęs iš kitų aktorių. Ačiū jam ir visai tru-
pei už tai, kad šiuo spektakliu pažadino manyje pri-
blėsusią (gyvenant Amerikoje) meilę teatrui. Nežinau,
kaip jums, bet man labai svarbu ir gera žinoti, kad dar
yra Teatro Menas. Tik – klausimas: kodėl būtent  Ba-
ryšnikovas norėjo papasakoti mums šių ,,neįvykusių”
meilių istorijas?

Scena iš spektaklio T. Charles Erickson nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

detroite pergalę šventė „lituanicos” jaunučiai

Gegužės 17–18 dienomis Detroite (MI) vyku-
siose Šiaurės Amerikos lie tuvių fizinio
auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) jau-

nučių krepšinio žaidynėse laimėjo Čikagos
„Lituani cos” krepšininkai.

Jaunieji „Lituanicos” krepšinio Akademijos
auklėtiniai akivaizdžiai parodė, kur JAV yra stip-
riausias išei vijos lietuvių krepšinio lopšys – čika -
giškiai nepaliko jokių vilčių savo varžovams ir
čempionais tapo visų penkių amžiaus grupių var-
žybose.

„Molekulių” (g. 2006–2007 m. ir jaunesnių) gru-
pės 6 komandų vaikų varžybose nenugalimi buvo
trenerių Giedriaus Indrušaičio ir Algirdo Butkaus
auklėtiniai.

Keturių komandų „E” (g. 2002–2003 m.) gru-
pės varžybose tokia pat sėkmė lydėjo trenerio Kęs-
tučio Ži lio jaunuosius krepšininkus.

„D” (g. 2002–2003 m.) gru pės turnyre visus pen-
kis savo var žovus nugalėjo ir čempione tapo „Li -
tuanicos – A” komanda, vadovaujama Aivaro Ma-
jaus, Irmanto Žilio ir Iman to Deksnio. Dar viena
šių tre nerių komanda – „Lituanica-B” tur ny re tu-
rėjo tenkintis penktąja vieta.

Dvi Čikagos „Lituanicos” ko man dos varžėsi ir
„C” (2000–2001 m. gimimo) grupės varžybose. Tarp
še šių komandų čia stipriausi buvo tre nerio Algio
Rugieniaus jauniai. Pras čiau žaidynėse sekėsi tre-
nerio Auri mo Matulevičiaus vadovaujamai ko -
mandai, kuri liko be medalių.

Pačių vyriausių ŠALFASS žaidynių dalyvių
„B” grupėje (1998–1999 m. gimimo) čempionais
tapo Stepo Žilio treniruojami „Lituanicos” jau-
niai.

Dvi varžybas su bendraamžėmis iš Kanados

ŠALFASS jaunučių krepšinio varžybose visose amžiaus grupėse nenugalimi buvo Čikagos „Lituani cos” krepšininkai.
Nuotraukoje – K. Žilio vadovaujami vaikai žaidynių čempionais tapo „E” grupės varžybose

„Anapilio” klubo ŠALFASS žaidynėse sužaidusi
„Litua ni cos” mergaičių komanda abu kartus tu-
rėjo pripažinti varžovių prana šumą. Šios dvi ko-
mandos buvo vienintelės mergaičių komandos tur-
nyre.

Iš viso ŠALFASS žaidynėse Det roi te varžėsi 25
jaunučių krepšinio komandos iš Čikagos „Lituani-
cos” (8 komandos), Mississaugos „Anapilio” (6),
Clevelando „Žaibo” (5), Detroito „Kovo” (4) ir To-
ronto „Aušros” (2) klubų. 

LKL finale – „Neptūnas” ir „Žalgiris”

Prienų „TonyBet” krepšinin kams
ilgai sapnuosis Klaipėdos „Nep -
tūno” gynėjas

Martynas Mažeika.
Jis antrose LKL pus-
finalio rungtynėse iš
eilės į „TonyBet”
krepšį įmetė per ga -
lingą dvitaškį. Prie-
niškius 75:74 pa laužę
„Neptūno” krepši-
ninkai lai mė jo seriją
2:0 ir pirmą kartą
klubo isto rijoje pa-
teko į LKL finalą. 

LKL finale „Ne-
ptūno” klubas su -
sitiks su Kauno „Žal-
giriu”, kuris seri joje iki dviejų perga-
lių 2:1 (85:90, 72:57 ir 73:71) nugalėjo Vil-
niaus „Lie tuvos rytą”. 

LKL finalo serija prasidėjo gegu žės
22-ąją. Namų aikštelės pranašumas

priklausys „Neptū-
nui”, kuris „Žalgi-
rį” šiame sezone
įveikė visus tris kar-
tus. Dėl Lietuvos
aukso bus kovojama
iki 4 pergalių. 

Pirmą kartą
nuo 1999 metų LKL
finale kovos ne Kau-
no „Žalgiris” ir Vil-
niaus „Lietuvos ry-
tas”. Šie klubai fi-
nale žaidė penkioli-
ka pastarųjų sezo-
nų. Nuo Lietuvos

nepriklauso mybės atkūrimo LKL fi-
nale dar žaidė Kauno „Atletas” (4 kar-
tus) ir Plungės „Olimpas” (1 kartą).

Lietuvos krepšinio teisėjams 
skirta unikali knyga

Trečiadienį Lietuvos krepšinio
federacijos Kauno biure buvo
pristatyta knyga „Lietuvos

krepšinio teisėjai”, skirta Lietuvos
krepšinio 90-mečiui.

„Jau seniai buvau įsitikinęs,
kad Lietuvos krepšinio teisėjams
turi būti skirta speciali knyga, nes jie
to nusipelnė”, – sakė knygos auto-
rius, ilgametis krepšinio teisėjas
Juo zas Jankauskas.

Pasak jo, sumanymas parašyti
knygą apie Lietuvos krepšinio tei -
sėjus kilo Lietuvos krepšinio fede -
racijos teisėjų asociacijos preziden-
tui FIBA teisėjui Kęstučiui Pili paus -
kui ir jo bendražygiui FIBA  teisėjui
Romualdui Brazauskui. Jie tapo kon-
sultantais rengiant šią knygą, kurią
redagavo ir padėjo iš leisti žinomas
Lietuvos sporto isto rijos puoselėtojas
Vytautas Gudelis bei jo duktė Daiva Gudelytė.

„Mūsų mokytojo ir bendražygio knygoje sudėta labai daug įdo mių fak-
tų, primenančių žmones, be kurių neįsivaizduojamas į tokias aukštumas
pakilęs Lietuvos krepšinis. Tai – nuostabi istorija, kurią dera žinoti ne tik
kiekvienam krepšinio arbitrui, bet ir žaidėjui bei aistruoliui”, – sakė Lie-
tuvos krepšinio federacijos Teisėjų asociacijos prezidentas K. Pilipauskas.

J. Jankausko knygoje aprašomi svarbiausi Lietuvos krepšinio tei sėjų
įvykiai nuo pat pirmųjų oficia lių krepšinio rungtynių Lietuvoje iki šių
laikų (1922–2012 m.). 

Pats 1931 m. Kaune gimęs J. Jan kauskas teisėjauti pradėjo pra ėjusio
šimtmečio viduryje, o 1970-aisiais tapo tarptautinės (FIBA) kategorijos tei-
sėju. Daugelį apra šo mų istorinių įvykių autorius ma tė savo akimis, todėl
knygoje pa teikia nemažai unikalių faktų. Kny gos rengėjai taip pat pasi -
rū pino daugybe istorinių nuotraukų ir iliustracijų.

Lietuvos krepšinio federacijos info ir nuotr.
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Rusijos ir Kinijos sutartis neturės įtakos Ukrainai 

Washingtonas (Bernardinai.lt) –
JAV valstybės sekretorius John Kerry
paragino nesureikšminti Rusijos ir Ki-
nijos pasirašytos didžiulės vertės dujų
tiekimo sutarties poveikio, teigdamas,
kad ji neturės įtakos Ukrainos krizei. 

J. Kerry sakė, kad 400 mlrd. JAV do-
lerių vertės sutartis „nėra staigus at-
sakas” į įvykius Ukrainoje, ir pridūrė,

jog dabar šioje buvusioje sovietinėje res-
publikoje – „konstruktyvus momen-
tas”, kuris gali leisti ukrainiečiams
nulemti savo ateitį.

„Aš asmeniškai negalvoju, kad Ru-
sijos su Kinija pasirašytas dujų susi-
tarimas, kurį jos rengė dešimtmetį, tu-
rės įtakos tam, kas greitai vyks Ukrai-
noje”, – sakė valstybės sekretorius.

Šanchajus, Kinija (BNS) – Kinija
ir Rusija Šanchajuje sutarė dėl didžiu-
lės vertės dujų tiekimo sutarties.

Maskva ir Pekinas dešimtmetį de-
rėjosi dėl šio daugiamilijardinio susi-
tarimo, kurį sudaryti trukdė nesutari-
mai dėl dujų kainos.

Šalys seniai lauktą susitarimą pa-
sirašė per Rusijos prezidento Vladimi-
ro Putino vizitą

Ekspertai nurodo, jog šis sandoris
reiškia politinę pergalę V. Putinui  –
stengiasi įsiteikti naujiesiems partne-
riams Azijoje, kai klientai Europoje
mė gina mažinti savo priklausomybę
nuo Rusijos dujų. Tačiau komerciniu
požiūriu, daug kas priklauso nuo kol
kas viešai nepaskelbtos kainos ir kitų
sandorio sąlygų.

Pasak šios srities pramonininkų,
Kinijos padėtis lemiamame derybų eta-
pe buvo viršesnė, nes V. Putinui reikia
naujų klientų, kai Rusijos izoliacija
Europoje stiprėja.

Susitarimas dėl rusiškų gamtinių
dujų eksporto leis Rusijai įvairinti
dujų eksporto maršrutus, o Kinijai – pa-
tenkinti augantį energijos poreikį.

Pagal šį susitarimą tarp Rusijos
energetikos milžinės „Gazprom” ir
„China National Petroleum Corp”
(CNPC), Rusija ateinančius tris dešimt -
mečius Kinijai kasmet parduos 38 mlrd.
kubinių metrų gamtinių dujų.

Rusijos televizijos kanalai pranešė,
kad šios tris dešimtmečius galiosiančios
dujų tiekimo sutarties vertė – 400 mlrd.
JAV dolerių.

„Gazprom” vadovas Aleksejus Mi-
leris patvirtino, kad numatyta kasmet
parduoti Kinijai 38 mlrd. kubinių met-
rų dujų, tačiau atsisakė įvardyti  sutar -
ties vertę, pareiškęs, jog tai yra komer -
cinė paslaptis.

Verslininkų vertinimu, sandorio
kaina gali būti apie 350 JAV dolerių už
tūkstantį kub. metrų, Vakarų Europai
dujos tiekiamas vidutiniškai po 380
dolerių.

Kaip teigia specialistai, pirmai-
siais sutarties įsigaliojimo metais dujų
tiekimas bus nuostolingas, tik baigus
dujotiekį atsiras galimybių gauti bent
minimalų pelną, tačiau „vilties gauti eu-
ropietiško lygio pelną tikrai nėra”.

Estija nebeprieštarauja dėl Vilniaus vėžės 

Prokurorai tirs peticiją dėl Klaipėdos 
krašto atskyrimo

Išrinktas naujas Caritas Europa prezidentas

Amsterdamas (Lietuvos Caritas)
– Gegužės 21–22 dienomis Olandijoje
vykusios Caritas Europa organizacijos
regioninės konferencijos metu nau-
juoju organizacijos prezidentu buvo iš-
rinktas Belgijos miesto Gento vysku-
pas Lucas  Van Looy.  Naujojo prezi-
dento kadencija truks iki 2019 metų.

Pasak Lietuvos Caritą konferen-
cijoje atstovaujančios generalinės di-
rektorės Janinos Kukauskienės,    nau-

jasis prezidentas daug metų rūpinosi
Carito ir pagalbos vargstantiesiems
reikalais savo šalyje, susidūrė su so-
cialinėmis problemomis ir padėjo žmo-
nėms.

Caritas Europa yra Caritas orga-
nizacijų tinklas vienijantis Europos že-
myne įsikūrusias  49 organizacijas iš
46 šalių. Šios organizacijos nare Lie-
tuvos Caritas tapo 1991 metais.

Vilnius (BNS) –
Ikiteisminis tyrimas
dėl Klaipėdos kraš-
to atskyrimą skati-
nančios internetinės
peticijos atliktas ne-
išsamiai, konstatavo
Vilniaus apygardos
teismas.

Jis panaikino
Generalinės proku-
ratūros Baudžiamojo
persekiojimo depar-
tamento direkto-
riaus Rimvydo Va-
liukevičiaus nutari-
mą atsisakyti pradė-
ti ikiteisminį tyri-
mą.

Vilniaus apy-
gardos teismo nu-
tartis yra galutinė ir neskundžiama.

Prokuroro sprendimą nepradėti
ikiteisminio tyrimo dėl Klaipėdos kraš-
to atskyrimą skatinančios peticijos
teismui apskundė Seimo nariai.

Kovo 10 d. internete pasirodė rusų
kalba paskelbta peticija, kurioje Klai-
pėdos krašto gyventojai kviesti pritarti
prisijungimo prie Rusijos Federaci-
jos idėjai. Minėtą peticiją per keletą
dienų internetu pasirašė keli šimtai as-
menų, tačiau netrukus ši galimybė

bei pati peticija buvo uždaryta jos ano-
niminio kūrėjo.

Valstybės saugumo departamento
duomenimis, peticija paskelbta New
Yorke registruotame interneto porta-
le „avaaz.org”.

Generalinė prokuratūra nutarė,
kad nėra pagrindo dėl šio atvejo pra-
dėti ikiteisminio tyrimo, nes „nebuvo
raginta smurtu pažeisti ar pasikėsin-
ti į Lietuvos Respublikos suverenitetą,
teritorinį vientisumą”.

Energetikos sektorių – į valstybės rankas
Vilnius (,,Draugo” info) – „Lietuvos

energija”, UAB ir UAB EPSO-G pasirašė
sutartis su Vokietijos  susivienijimu
„E.ON Ruhrgas International” dėl jo tu-
rimų Lietuvos energetikos įmonių AB
„Lietuvos dujos”, AB „Amber Grid” ir
AB „LESTO” akcijų išpirkimo.

Iki šiol „E.ON Ruhrgas Interna-
tional” valdė 38,9 proc. gamtinių dujų
tiekimo ir skirstymo bendrovės „Lie-
tuvos dujos” ir gamtinių dujų perdavi-
mo sistemos operatoriaus „Amber
Grid” bei 11,76 proc. skirstomojo elekt-
ros tinklo operatoriaus LESTO akcijų.

Premjeras Algirdas Butkevičius
teigia, kad valstybė siekia perimti ener-
getikos sektorių į savo rankas ir tokiu
būdu geriau jį tvarkyti. Anot premjero,
energetikos bendrovių akcijų įsigijimas
iš Vokietijos  susivienijimo ,,E.ON” ša-
liai leis sėkmingiau derėtis ir dėl dujų
kainų ateityje.

Aiškindamas, kad energetikos sek-

torius veikia geriau, kai jį valdo pati
valstybė, A. Butkevičius priminė pernai
priimtą Vyriausybės sprendimą, kad
skirstant elektros kvotas termofikaci-
nėms elektrinėms, būtų sudaromas ga-
mybos grafikas, kad bendrovės elektrą
tiektų pagal poreikį, o ne iš karto pa-
gamintų visą kvotą ir taip užpildytų rin-
ką brangesne elektra.

Vyriausybė iš Vokietijos  susivie-
nijimo ,,E.ON” išpirko „Lietuvos dujų”,
„Lesto” ir „Amber Grid” akcijas už
509 mln. litų ir per jos valdomas įmones
dabar valdys po 56,61 proc. „Lietuvos
dujų” ir „Amber Grid” akcijų.

Tačiau Lietuvos premjeras prog-
nozuoja, kad Vyriausybės laukia sun-
kios derybos su Rusijos dujų  susivie-
nijimo „Gazprom” dėl jo valdomų Lie-
tuvos du jų bendrovių akcijų išpirkimo.

Tikėtina, kad „Gazprom” dabar
neparduos akcijų, kurios įvertintos pi-
giau nei ,,E.ON” valdyti akcijų paketai. 

ES rengiasi galimam rusiškų dujų nutraukimui

Rusija gelbėjasi Kinijoje

Vilnius (Vyriausybės pranešimas)
– Ministras pirmininkas Algirdas But-
kevičius, susitikęs su naujuoju Estijos
Vyriausybės vadovu Taavi Rõivas, ap-
tarė Baltijos regionui svarbius klau-
simus – bendrus strateginius projektus
transporto ir energetikos srityse, sau-
gumo situaciją regione, ekonominius
bei kitus Baltijos jūros valstybėms
svarbius reikalus.

Susitikimo metu ministrai pir-
mininkai pasidžiaugė, kad neseniai vy-
kusiame visų trijų Baltijos valstybių
susisiekimo ministrų susitikime pa-
galiau buvo susitarta dėl problemi-
nių projekto ,,Rail Baltica” klausimų
– Vilniaus vėžės ir atkarpos nuo Kau-

no iki sienos su Lenkija. Susitikime Es-
tijos premjeras teigė neprieštarau-
jantis, kad Vilnius būtų integruota
pro jekto ,,Rail Baltica 2” dalis.

Ministrai pirmininkai sutarė, kad
Ukrainos krizės kontekste labai svar-
bu kurti bendrą Europos Sąjungos
energetikos politiką, ir pasidžiaugė,
kad visos Baltijos šalys yra kelyje
ener getinės nepriklausomybės link –
elektros rinkoje sėkmingai eksploa-
tuojami ir įgyvendinami tokie projek -
tai kaip „Estlink II” ir „NordBalt”, o
Lietuvos suskystintųjų gamtinių dujų
terminalas bus pastatytas iki šių metų
pabaigos, kaip planuota.

Briuselis (BNS) – Europos Są-
junga (ES) rengia apsirūpinimo ener-
gijos ištekliais planą tuo atveju, jei Ru-
sija nutrauktų gamtinių dujų tiekimą.

ES energetikos komisaras Gunt-
her Oettinger Briuselyje vykusioje
tarptautinėje energetikos konferenci-
joje pranešė, kad Europos Komisijos
rengiamas priemonių planas bus pri-
statytas per artimiausias dvi savaites.

„Rengiamas planas numatys ener-
gijos išteklių šaltinių diversifikavi-
mą, tiekimo maršrutus ir tiekėjus”, –
pareiškė G. Oettinger.

Manoma, kad šis planas jau pa-
rengtas. Jame pabrėžta būtinybė už-
pildyti požemines gamtinių dujų sau-
gyklas, parengti nacionalinius prie-
monių planus ypatingiems atvejams,
imtis priemonių aprūpinti dujomis
Baltijos šalis ir Bulgariją, kurios dabar
yra visiškai priklausomos nuo Rusijos
monopolininko „Gazprom”.

Lenkijos premjeras Donald Tusk
konferencijoje pristatė Energetinės
sąjungos planą, kuriuo siūlomi išsi-
laisvinimo iš Rusijos „dujų vergovės”
keliai.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS



ren gimąsi VIII olimpinėms žaidynėms. Stu dija nu-
kelia mus į trečiojo dešimtmečio Lietuvą, žengian-
čią pirmuosius žingsnius į tarptautinę areną. Au-
torius, remdamasis autentiškais istoriniais doku-
mentais bei spauda, atskleidžia, kaip buvo sunku
pirmie siems sporto pasiuntiniams, kurie įveikė vi-
sas kliūtis, sugebėjo dalyvauti olimpinėse žaidynė-
se. Tad perpasakoju kai kuriuos svarbiausius mo-
mentus

Norai – dideli

VIII Paryžiaus olimpinėje paraiš koje Lietuva
buvo įrašiusi septynias sporto šakas: boksą, dvira-
čių sportą, fechtavimąsį, futbolą, imtynes, gimnas-
tiką ir šaudymą. Tačiau mūsų spor tininkai buvo pa-
siųsti tiktai į futbolo rungtynes ir dviračių lenkty-
nes. Kodėl? Ne viską įmanoma ir galop po 90 metų
ne taip lengva atstatyti. Prielaida – tačiau  atvira –
komandos išankstinio sudarymo kliūtys, vidinės
valstybinės (ir ne tik) intrigos, bet svarbiausia – pi-
nigų stoka...

Štai ką byloja išlikę archyviniai dokumentai.
Lietuvos Futbolo lygai (LFL) už registravus fut-

bolo rinktinę olimpi nėms žaidynėms, prasidėjo
intensy vus susirašinėjimas su Prancūzijos olimpi-
nio komiteto Organizaciniu komitetu, Prancūzijos
futbolo fede racija bei spauda. Balandžio 9 d. Lietu-
vos sporto lygą (LSL) pasveikino Paryžiaus dienraštis
Le Matin ir  prašė informuoti apie Lietuvos futbolo
rinktinę, kuri turi atvykti į žaidy nes. Prancūzus do-
mino viskas – žai dėjų vardai, pavardės, vartininkų,
gynėjų, saugų ir puolėjų charakteristika, 1924 metų
futbolo rinktinės rungtynių rezultatai, komandos pa -
jė gumas. Prašė atsiųsti žaidėjų nuotraukas. 

Balandžio 17 d. Organizacinis ko mitetas infor-
mavo apie burtų traukimo rezultatus: Lietuva ir Es-
tija pa teko į atrankinių varžybų ratą, Lat vija be ko-
vos žais aštuntfinalyje pag rindinėse varžybose. Lie-
tuvių rungtynės su Šveicarija paskirtos žaisti pir-
mąją futbolo atrankos dieną – gegužės 25-tąją. Ba-
landžio 26 d. LSL išsiuntė raštus generaliniam
Organi zacinio  komiteto sekretoriui, kuriuo se pra-
nešė, kad Lietuvos įgaliotinis Prancūzijoje yra
mūsų šalies pasiun ti nys, poetas Oskaras Milašius,
o spor  tininkams atstovauja Steponas Gar bačiauskas.
Lietuvos atašė olim pinių žaidynių Organizaciniame
ko mitete buvo leitenantas Jurgis Dob kevičius. Už ke-
turių dienų iš Pary žiaus atėjo žinia, kad Lietuvos fut-
bolo rinktinei patvirtinta tokių spalvų apranga:
marškinėliai – balti, kelnai tės – ža lios.

Gegužės 16 d. pranešta, kad rungtynių tarp
Lietuvos ir Šveicarijos nugalėtojas žais gegužės 28
d. su Čekoslovakijos ir Turkijos dvikovos laimėtoju.
Gegužės 20 d. LSL atstovas kviečiamas atvykti į pa-
sitarimą: pra nešama apie maitinimą, gyvenimo są-
lygas, aptarnavimą, treniruočių vie tą, ir t. t., kad Lie-
tuvos ir Švei carijos varžyboms teisėjaus M. Mau ro,
A. Scamoni (abu iš Italijos) ir F. Cejnar (iš  Čekos-
lovakijos). Kiek vėliau atėjo žinutė, kad vietoj ne-
galinčio atvykti M. Mauro paskirtas teisėjas iš Suo-
mijos M. Lofgren. 

Prancūzams dėl Lietuvos futbo lininkų atvykimo

į olimpines
žaidy nes tik-
riausiai buvo
neramu, nes ge -
gužės 21 d. Lie-
tuvos užsienio
reikalų minis-
terija gavo Lie-
tuvos atstovy-
bės Paryžiuje
telegramą, ku-
rioje prašoma
pranešti, kada
atvyks futbolo
ko manda, nes rungtynės Lietuva–Švei ca ri ja jau ge-
gužės 25 d. Telegrama grei čiausiai buvo netikėta ir
nema lo ni. Baimindamasi tarptautinio skandalo,
pati ministerija puolė „gaisrą ge sinti” – organizuo-
ti futbolininkų iš  vyką. Lietuvos atstovybės telegrama
ir galėjo būti svarbiausia  prie žastis, nulėmusi lie-
tuvių (bent futbolinin kų) dalyvavimą olimpinėse
žaidy nėse.

Buvo prisimintas Lietuvos Fut bolo lygos (LFL)
prašymas dėl lėšų ke lionei. Paskubomis sušauktas
mi nisterių kabineto posėdis ir paskirta 12 000 litų.
Gegužės 23 d. Paryžius patvirtino, jog LSL telegra-
mą apie Lietuvos futbolininkų atvykimą 24 d. vakare
gavo ir kad apgyvendins olim piniame kaimelyje. Lyg
ir tęsimi pa žadai lengvosios atletikos atstovams –
gegu žės 24 d. LSL sportininkai dalyvaus 100, 200, 400
ir 800 m. nuotolių bėgimo bei šuolio į  aukštį varžy-
bose. Darbas Lietuvoje virė, tačiau...

Kaune į traukinį įsėdo tik dvylika futbolininkų
(Garbačiauskas jau buvo Paryžiuje), o iš šešiolikos
pa teiktoje paraiškoje – tik dešimt. Neiš vyko Stepo-
nas Darius ir klaipė die čiai E. Deringas, G. Gvildys,
M. Straz das ir Barstaitis. Vieno iš rimčiausių rink-
tinės kandidatų, pirmojoje pa raiškoje įvardyto kaip
pirmojo kapi tono Dariaus pavardės neįtraukimas lig
šiol  liko didelė mįslė. Viena iš versijų – 1924 m. žie-
mą jis netikėtai su sirgo pleuritu. Tačiau neatmeta-
ma  ir tai, kad jam dalyvauti Olimpiadoje galėjo su-
trukdyti ir tarnyba  aviacijoje, ypač tuometinio
aviacijos virši nin ko  J. Kraucevičiaus intrigos. Pas -
kirtas LFL atstovas J. Šulginas dėl susiklosčiusių ap-
linkybių taip pat nenuvyko. Organizaciniai ir ūki-
niai reikalai užgriuvo žaidėjo Stasio Raz mos, ofi-
cialiai tapusio komandos kelionės vadovu pečius.

Galop, išvargę, tris naktis ne mie  goję, atvykę į Pa-
ryžių lietuvaičiai beveik iškart buvo įstumti į  olim-
pinę areną...

Išmušė lemtinga valanda  

Apie gegužės 25 d. futbolo rungtynių turnyrą
tarp Lietuvos ir Švei carijos rašė 354 žurnalistai iš
įvairių pasaulio šalių, tarp jų lietuviai Ste ponas ir
Elena Garbačiauskai bei Žydų balso reporteris I. Kol-
tunskis (įdomu tai, kad latviai turėjo 6, o len kai net
18 žurnalistų). Stadione lyg tyčia be paliovos pila lie-
tus ir tik 15 minučių prieš rungtynių pradžią nustojo
lyti.

Nukelta į 14 psl.
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ISTORIjOS UžKULISIAI

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS 

Per vargus ir kentėjimus į šviesią ateitį 
Generolas leitenantas Jonas Jurgis Bulota

„Lie-tu-va, Lie-tu-va, Lie-tu-va! Lie-tu-va, Tu
lais-va! Ačiū, ačiū, ačiū!” Iš Vilniaus, lyg sau-
lės spin du liai, sklinda aidas per visą Lie-

tuvą. Skanduoja ir dainuoja Lietuva: „Nors esam pa-
sauly tik  trys milijonai”, „Mes nuga lė jom, mes nu-
galėjom!” Taip dabar Lie tuva sutinka savo dukras ir
sūnus – olimpinių žaidynių nugalėtojus.  

Šiandien lietuviui sunku būtų patikėti, kad
Lietuva bandė skinti lau rus olimpinėse žaidynėse dar
tada, kai pasaulyje nebuvo jovaišų, chomičių, sabo-
nių, marčiulionių, ja sikevičių, kurtinaičių, galop ir
lubi nų. Krepši nis Lietuvoje vėlokai pasi rodė. Tą
„amerikietišką bacilą” Kau ne pa skleidė iš JAV at-
vykę sporto veikėjai – leitenantas Steponas Da rius
ir ad vokatas Konstantinas Sa vickas. 

Tačiau… kol lietuviškasis krepšinis gulėjo „vys-
tykluose”, kitos sporto šakos mūsų Tėvynėje buvo
tiek įsi tvirtinusios, kad jų entuziastai jau anuomet
dalyvavo pasaulinėse olim piadose! 

Sekmadienį, gegužės 25 dieną, minėsime ypa-
tingą jubiliejų Lietuvos sporto istorijoje. Tądien
1924 metais Paryžiuje, VIII vasaros olimpinėse žai-
dynėse, plevėsuojant ir mūsų neseniai iš karo pele-
nų atsikėlusios, jau nepriklausomybę paskelbusios,
Lie tu vos trispalvei, olimpinį krikštą gavo mūsų fut-
bolininkai. Skaudžiai pralaimėjusiųjų futbolininkų
ir ne sėk mę patyrusių dviratininkų Lietu voje niekas
su gėlėmis ir ąžuolų vai nikais nesutiko, priešingai
– jie su laukė priekaištų ir nuoskaudų.

Istorijai pradžią davė nuotrauka aukcione

Mėgstu naršyti virtualioje erdvėje. Prieš treje-
tą metų viename aukcione užtikau 1924 m. Lietuvos
futbolo rinktinės Prancūzijoje nuotrauką. Pradinė
kaina – solidi, tad nesusidomėjau. Šis eksponatas, ma -
tyt, liko neparduotas. Po pusmečio jis ir vėl buvo siū-
lomas. Ir vėl fotografija liko be naujo savininko. Pra-
ėjo dar metai, ir ką Jūs manote? Ta pati nuotrauka.
Nutariau pasido mėti, kokia jos istorija”? Pasirodo –
neeilinė. Iki tol nežinojau, kad tais me tais Pary žiuje
įvyko VIII va saros sporto olim piada. Tai buvo jau ant-
rosios žaidynės, įvykusios moder niųjų olimpi nių žai-
dynių steigėjo Pierre de Coubertin gimtajame mies -
te. Dėl teisės surengti žaidynes Pary žius taip pat var-
žėsi su Amsterdamu, Los Angeles, Rio de Janeiro ir
Roma. Mums, ko gero, įdomiausia tai, kad 1924
metų vasaros olimpinės žaidy nės tapo pirmosios Lie-
tuvos spor tinin kams.

Š. m. pradžioje atsitiktinai susipažinau su Al-
girdu Klimkevičiumi. 1958 metais jis baigė Kauno
kūno kultūros institutą. Klimkevičius – nusipelnęs
treneris (1970), docentas (1987), Lietuvos futbolo fe-
deracijos Trenerių tarybos pirmininkas (1968–1974).
Spaudoje yra paskelbęs daugiau  nei šimtą straips-
nių aktualio mis Lietuvos futbolo, studentų kūno kul-
tūros ir sporto bei sporto istorijos temomis. 

80-metis vyras kompiuterio ne valdo, tad ben-
drauti mums padėjo sena, ištikima ryšio priemonė
– telefonas. Klimavičius ne tik papasakojo apie mū -
sų futbolininkų pradžią, bet ir pamalonino mane at-
siųsdamas savo knygą Lietuvos olimpinis krikštas:
1924 m. Paryžius (tiražas, deja, jau seniai išparduo-
tas). Gavęs knygą iškart paskambinau, padėkojau. O
jis kukliai man atsakė: „Jeigu Jūsų skai tytojams įdo-
mūs mano rašinėliai ir tyrimo rezultatai, mielu noru
leidžiu tą anuometinę istoriją paskelbti Jūsų laik-
raštyje.” Tai – pirmas išsamesnis veikalas apie ne-
priklausomos Lietu vos futbolininkų ir dviratininkų

Lietuvos
olimpinis
krikštas

Archyvinėse nuotraukose:
1924 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių plaka-

tas; ,,Sporto” žurnalo pranešimas apie Lietuvos futbolininkų rungtynes;
Lietuvos futbolo rinktinė 1924 m. olimpiadoje; dviratininkas Isakas Anolikas.
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simbolinę reikšmę turėjo 1930 m. Kau-
ne įsteigtos autoremonto dirbtuvės,
kurios surinkdavo pirmuosius lietu-
viškus autobusus – bent po 50 per me-
tus.333 Yra ir kitokių istorinės apžval-
gos vietų, leidžiančių matyti vyku-
sius Lietuvos ir išeivijos procesus la-
bai kontrastuojančiai. Pirmosios Res-
publikos laikotarpis buvo labai trum-
pas, tačiau iki šiolei dar nesame pajė-
gūs suprasti viso jos grožio, didingumo
ir sėkmės. Sunku atpasakoti to laiko-
tarpio nutikimus vien todėl, kad jis pa-
sibaigė katastrofa, visišku sunaikini-
mu, okupacijomis, įtraukimu į naciz-
mo ir komunizmo fanatiškus sūku-
rius, pareikalavusius milžiniškų aukų.
Bet juk liū dna pabaiga nebūtinai turi
užstoti visus anos epochos grožio kon-
tūrus.

Ar galime sakyti, kad tas 1920–1940
m. laikotarpis lietuvių bendruome-
nėms Jungtinėse Valstijose buvo auk-
so amžius? Ar tinkamas laikas čia
sekti sėkmės istorijas ir didžiuotis
daugelio teigiamų herojų nutikimais
bei pergalėmis, kurios diasporinės
tautos pasakojime būtų vertos dėmesio,
kartojimo, ginčo, nuostabos ir prisi-
minimo? Jei prielaida, kad Pirmosios
Respublikos pabaiga nublukino jos
ankstesnį grožį (mirtis juk negali už-
stoti buvusio ankstesnio gyvenimo,
jei jis buvo pažymėtas kilnumo, gėrio

ir grožio ženklais), turi rimtą pamatą,
tai diaspo ros likimas didesne dalimi iš-
vengė tokios dramos. Brazilijos išeivių
vargai buvo dideli, bet ar sovietų ir na-
cių teroro aukų likimas
buvo lengvesnis? Ar
Sibiro tremtys ne-
buvo didesnė
tragedija?

A m e r i -
kos lietuvių
diasporos pa-
sakojime to-
kios tragiš-
kos pabaigos
nebuvo. Te-
nykščių lie-
tuvių niekas
iš išorės ne-
pažemino ir ne-
privertė teptis
rankų kaimy nų
krauju, ant jų neužgu-
lė tos sunkenybės, kurios
buvo lemtos Lietuvai.

Tačiau ir šioje plotmėje būta tam
tikrų prieštaringumų. Viena vertus,
senoji lietuvių išeivija po 1920 m. iš tie-
sų gyveno pilnatvės ir klestėjimo de-
šimtmečius. Ankstyvieji įsikūrimo var-
gai ir džiunglių kvapas jau traukėsi į
praeitį. Amerikos darbininkų gyvenimo
lygis ir imigrantų pasitikėjimas savo gy-
venimo perspekty va sustiprėjo. Nors lie-
tuviai ir toliau priklausė žemiesiems
amerikietiškos visuo menės sluoks-
niams, tačiau tos visuomenės materia-
linio ir kultūrinio gyvenimo lygis jau
buvo gerokai pakilęs. Žinoma, sakyti,
kad ta įsitvirtinusių emigrantų buitis ir
savijauta žaižaravo išskirtiniu opti-
mizmu, kad jų it žaibas netrenkė pa-
saulinė krizė, ypač sukrėtusi prie ky-
lančios gerovės pripratusius žemuti-
nių sluoksnių amerikiečius, būtų dide-
lis melas. Tačiau akivaizdu, kad di-
džiausi iš bandymai dažniausiai laukia
imigrantų gyvenimo pradžioje, po to jau
būdavo galima skinti savo triūso vaisius.

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

Amerikos lietuviai neabejotinai
suvaidino labai svarbų vaid-
menį Lietuvos valstybės atsta-

tymo ir jos tarptautinio pripažinimo
byloje, tačiau jų naujas įsi kūrimas – re-
patriacija, investavimas, socialinis
statusas – atgimusioje valsty bėje dėl
įvairių priežasčių virto daugybiniais
asmeniniais bankrotais. Grožinės li-
teratūros vaizdiniais naudojantis su-
grįžėlių amerikiečių nuotykiai ir vie-
tinių Lietuvos lietuvių reagavimas į
juos geriausiai išsiskleidžia kairiųjų
pažiūrų ra šytojo Petro Cvirkos Frank
Kruk ir vėlesnio, jau sovietmečiu pa-
rašyto, atokiau nuo mokyklinio lietu-
vių literatūros kanono laikyto, bet
puikiai TV ekranizuo to Vytauto Siri-
jos Giros romano Raudonmedžio rojus
puslapiuose. Mokslinėje literatūroje
laisvos Lietuvos ir savo aukso amžių
gyvenusios Amerikos lietuvių dias-
poros santykiai yra aprašyti tiktai
fragmentiškai. Jie netapo rimtos ana-
lizės taikiniu, tačiau dažnai būdavo mi-
nimi bendruose Amerikos lietuvių is-
torijos pa sakojimuose. Tačiau net iš to
nedidelio istoriografijos aruodo gali-
ma pasisemti svarių argumentų, kad
amerikietiškojo kapitalo injekcijos
turėjo ilgalaikės reikš mės Lietuvos
ūkiui. Šio teiginio nenuskandina net
visuotinai žinomi faktai, kad daugelis
JAV lietuvių pradėtų verslų vėliau
pakeitė akcininkus ir šeimininkus.
Labai dažnai tuo šeimininku tapo Lie-
tuvos valstybė. Geriausias pavyzdys
buvo Martyno Yčo, Jono Šliūpo, Ka-
rolio Račkausko įsteigta aliejaus ben-
drovė Ringuva, turėjusi kelis fabrikus
ir praradusi nuosavybę Lietuvos Vy-
riausybės naudai.

Istoriko Alfonso Eidinto nuomone,
geriausiai sekėsi 1920 m. įsteigtai
Ameri kos lietuvių prekybos akcinei
bendrovei, kurioje 75 proc. akcijų val-
dė išeiviai. Pra džioje ji prekiavo mo-
dernia technika: įvežė automobilius,
traktorius, žemės ūkio mašinas ir jų
dalis. Šiauliuose buvo atidaryta Ford
ir Fordson atstovybė. Kitas žingsnis –
remonto dirbtuvės. Įžengta į Užne-
munės autobusų verslą, pastatyta Re-
kyvos elektrinė, pradėjo eksploatuoti
Piktmiškės durpyną. Tai buvo veržlus
ir ambicingas verslas, kuris buvo ir
vietinių pavydą keliantis, ir labai gra-
žų pavyz dį rodantis. Bendrovė plėtė
traktorių prekybos ir remonto tinklą,
o nuo 1928 m. pradėjo gaminti po 2 000
dviračių per metus. Galim įsivaiz-
duoti, ką kasdienia me lietuvių gyve-
nime anuomet reiškė dviratis, kuris
buvo Lietuvoje pagamintas? Gal net

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija
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Prie svarbiausių to meto priešta-
ringumų, neleidžiančių viena spalva
piešti išeivių gyvenimo, būtina pridur-
ti faktą, kad Amerikos lietuvių diaspo-
ra pradėjo gyventi visiškai savarankiš-
ką gyvenimą. JAV valdžiai užtrenkus
vartus naujiems imigrantams, naujo
lietuviško kraujo, šviežios kalbos ir
sentimentų srautas iš seko. Prasidėjo
tai, ko baiminosi XX a. pradžios lietuvių
bendruomenės lyde riai – maitinančios
lietuvybę energijos stygius. Amerikos
lietuvių bendruomenė neteko gaivi-
nančio gentainių pasipildymo, nors per-
kopusi per įsikūrimo sunke nybių kalvą
ji jautėsi pakankamo gausumo ir pa-
tvari. Kad ir keitėsi lietuvių ben -
druomenės kartos, kad ir vis labiau
augo Amerikoje gimusiųjų proporcija,
tačiau tai dar vis reiškė pirmųjų imig-
rantų gyvasties tęsinį. Senieji imig-
rantai jau buvo atėję prie brandžios se-
natvės ir užtarnauto poilsio slenksčio,
o antrosios kartos imigrantai dar ne-
buvo itin toli nutolę nuo savo protėvių
kalbos ir papročių. Jie jautėsi visaverčiai
amerikiečiai, užsitarnavę pagarbą I pa-
saulinio karo frontuose. Tuo pačiu metu
jie taip pat jautėsi svarbūs ir organizuoti
savo tautos likimo šil kverpiai. Jie vis dar
matė būtinybę dėtis prie Lietuvoje įsi-
žiebiančių sumanymų. 

Pinigų rinkliavos, rūpestis savo
krašto gerove ir augimu, pojūtis, kad do-

leris yra svari to rūpesčio raiš-
kos priemonė, stiprino

misijos jausmą, daly-
vavimo tautos gy-

vasties palaikymo
darbuose savivo-
ką.

Amerikos
lietuvių dias-
poros kultūra
dar buvo ga-
lingai veržli.
Gausybė tra -

diciją stipri-
nančių draugijų,

didelis socialinis
kapitalas, spauda ir

meninių-kul tūrinių
įvykių gausa – visa tai

buvo būdinga aptariamos epo-
chos Amerikos lie tuvių gyvenimui. Il-
gainiui susikaupė socialinis kapitalas –
bažnyčios, religinių bendruomenių na-
mai, klubai ir kultūros centrai buvo pa-
statyti ir dar statomi. Draugijų, klubų,
susivienijimų tinklai ir tinklų tinklai ne-
paprastai sustiprino bendruomeninius
lietuvių diasporos pajėgumus, leido
konkuruoti su kitomis panašaus likimo
imigrantų bendruomenėmis, rasti iš-
skirtinių, jiems pranašumo suteikian-
čių, savybių.

Lietuviai turtėjo, gausūs smulkaus
verslo savininkų būriai taip pat buvo pa -
sitikėjimą keliantys. Asmeniniai gero-
vės rodikliai taip pat leido ne tik di-
džiuotis prieš kitus gentainius, bet ir la-
biau atsidėti bendruomeniniams rei-
kalams, aukoti bendro diasporos gėrio
ir Lietuvos visuomenės labui. Išaugo
nauja Amerikoje gimusiųjų karta, ku-
riai buvo prieinamas aukštasis mokslas
ir aukštieji meno bei sporto barai. Skir-
tingos lietuvių kolonijos JAV vis la-
biau galėjo didžiuotis iš sa vųjų gretų iš-
augusiais gydytojais, inžinieriais, tei-
sininkais, meno ir sporto per galių lai-
mėtojais. Buvo labai vertinama tai,
kiek Amerikos ir lietuvių diasporos
gyvenimui davė viena ar kita kolonija.
Ryškūs šių nuotaikų pėdsakai matosi
kie kviename Amerikoje parašytų dias-
poros istorijų variante. Tai buvo svar-
biausia, apie ką anais laikais buvo ver-
ta kalbėti ir prisiminti.

333. Eidintas, Alfonsas. Lietuvių kolumbai, p. 63.
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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

.

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 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

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 



Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

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

SiŪLo dARBĄ
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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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

PARdUodA

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.

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

,,Surašymas” Nr. 31 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: ĮŽEIDIMAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 29
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

,,draugo” sudoku nr. 76
atsakymus atsiuntė: 

Birutė Kasperavičienė, Palos Park, 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. 

išnuomojamas 3/2 vasarnamis (mobile
home) Floridos vakarinėje pakrantėje, St.
James City. Prieplauka prie namo. $550
savaitei. Idealus žvejybai. Skambinti
(561) 809-5763

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti, išleisti
atostogų. Tel. 630-670-0813.

� Ar jūs turite vasarnamį Michigan
(Union Pier, New Buffalo, t. t.), kuris ne-
naudojamas? Jei norite išnuomoti vasa-
ros savaitgaliams (arba ilgesniam laikui)
visą namą arba tik kambarį, prašau skam-
binkite tel. 773-818-3981.

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieš-
ko darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV pi-
lietė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-330-0092.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 773-709-5990. 

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai.
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Patirtis, rekomendaci-
jos, vairuoja. Tel. 773-449-0929.

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

Svajojate apie namo ar buto pirkimą saulėtoje Floridoje?
O galbūt planuojate parduoti? Nekilnojamo turto nuoma, pirkimas ir pardavimas St. Pete Beach,
Clearwater, Sarasota, Tampa Bay ir aplink.

Raimonda Misiunas Realtor® 
Keller Williams Realty 

Tel.: (773) 896-7370 r.misiunas@kw.com

Pigiai parduodu
naują „full” dydžio lovą su

čiužiniu ir rėmu.
Tel. 312-492-8795

DRAUGAS
773-585-9500

Kolekcijai papildyti ieškau lietuviškų prie-
škarinių medalių – P. Rim šos, A. Galdiko,
Tautinės Olimpiados medalių, plakečių,
bareljefų, V. Kašu bos skulptūrų ir kitų lie-
tuvių autorių darbų. Taip pat domina lie-
tuviški tar pukario apdovanojimai, ženklai,
me dalių dokumentai. Iš anksto būsiu Jums
dėkingas sulaukęs laiškų į 

el. paštą  
lietuvosmedaliai@gmail.com
Tel. 370-657-88445 (Lietuva)
www.lietuvosmedaliai.com

Krovinių pervežimo
kompanija ieško

patyrusio dispečerio. 
Tel. 224-619-7312

SiŪLo dARBĄ
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

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 

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

www.draugas.org/mirties.html

A † A
STEFAI KISIELIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai dr. JOLITAI
KISIELIŪTEI NARUTIENEI ir sūnui dr. PETRUI
VYTENIUI KISIELIUI, jų šeimoms ir artimiesiems.

Marija Kuprienė
Roma ir Saulius Kupriai su šeima

Jonas Kuprys
Vida Kuprytė

A † A
STEFAI KISIELIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai dr.
JO LI TAI NARUTIENEI, sūnui dr. PETRUI V. KISIE -
LIUI ir jų šeimoms.

Jonas, Irena, Tomas ir
Kristina Pabedinskai

olimpinis
krikštas
Atkelta iš 10 psl.

14 val. 30 min. vietos laiku į Per -
shingo stadioną įžygiavo lietuviai: puo-
lėjai Juozas Žebrauskas („Ko vas”, kai-
rysis), Hansas Getcas (vokiečių Kauno
Sporto klubas – KSK, pusiau kairysis),
Steponas Garba čiauskas (KSK, vidu-
rio), Stasys Saba liauskas („Kovas”,
pusiau dešinysis), Eduardas Miku-
čiauskas („Kovas”, dešinysis); saugai
Leonas Juozapaitis  (Lietuvos fizinio la-
vinimosi sąjunga – LFLS, kairysis),
Vincas Bartuška (vi durio), Stasys Raz-
ma (dešinysis); gy nėjai  Georg Har-
dingson (KSK, kairysis), Stasys Janu-
šauskas („Kovas”, dešinysis); varti-
ninkas Valerijonas Balčiūnas („Ko-
vas”). 

Šveicariją atstovavo P. Fassley (kai-
rysis), M. Abegglen (pusiau kairysis),
W. Dietrich (vidurio), P. Stur enegger

(pusiau dešinysis), K. Ehren bolger (de-
šinysis), saugai A. Pollitz (kairysis), P.
Schmiedlin (vidurio), A. Oberhauser
(dešinysis), gynėjai R. Ramseyer (kai-
rysis), A. Reymond (dešinysis); varti-
ninkas H. Pulver.

14.40 val. po italo A. Scamoni švil-
puko, stebint 10 000 žiūrovų, švei carai
pirmu smūgiu pasveikino VIII olim-
pinių žaidynių futbolo turnyrą. „3 mi-
nutėj  mūsų vartininkas, ginda mas
golą, išstumia sviedinį kornerin. Kor-
neris paduotas labai gerai į de šinio in-
seito poziciją, kur Sturzene gger su gal-
va įvaro pirmą golą. Po pirmo golo švei-
cariečiai tokiu pat tempu daro puolimą
ir žaidžia kelias minutes tik ties mūsų
vartais, kur keliomis pasuotėmis svie-
dinys centro Dietrich gražiai perduo-
damas vėl Sturzenegger, kuris 8 minu-
tėje įvaro antrą golą. Po to lietuviai lai-
kosi puikiai,  tuo sukelia ovacijų žiū-
rėtojų tarpe. Kiekvienas lietuvių
prisiarti nimas prie šveicarų vartų su-
sitikamas publikoje padrąsinčiu šauks-
mu. Prie pirmo pabaigos havtaimo dėl
mū sų žaidėjų nuovargio ir silpno žai-
dimo Abegglen ir vėl Sturze negger (43
min.) padidino rezultatą iki 4:0 Antrą
havtaimą mūsų žaidėjų nuovargis pasi -
reiškė žymiau ir tuo pakerta jų žaidimo
tempą” (Lietuva, 1924, nr. 127). Įvarčiai
lyg „iš gausybės rago” krito tik į lie-
tuvių vartus.

Antrajame kėlinyje mūsiškių mė -
ginimai priartėti prie varžovų var tų
baigdavosi nesėkmingai: „Mū sų žai-
dėjai buvo perdaug flegmatingi, ne-
drąsūs (ypač vartininkas) ir nebuvo to
pasiryžimo, kas aiškinama dau geliu

priežasčių. Teisėjas geras ir griežtas, tik
viename klausime jis bu vo šališkas, tai
pendelio davime, ku ris, daugelio nuo-
mone, buvo berei kalingai duotas. Visas
žaidimas pra ėjo gražiai, lyg ‘katės su
pele’, be jo kių sužeidimų, bei žiaurumų,
ir iš vie nos ir iš kitos pusės. Iš viso buvo
tik keletas laisvų smūgių. Šveica rieč iai
parodė greitą gražų, kombinuotą ir
aukšto laipsnio žaidimą su keliolika va-
riacijų. Ypa tingai geras buvo žaidimas
galvomis... Publika, kuriai šveicarų
komanda jau buvo žinoma, visą dėme-
sį at kreipė į lietuvius, ku riuos  pirmą
kartą teko matyti, ir iš pat pradžių
mū siškiams reiškė simpatijas. Kiek vie -
nas lietuvių apsigynimas ir puolimas
buvo šiltai priimtas, iš skyrus kai ku-
riuos gana naivius  judesius, pada -
rytus mūsų jaunų olimpie čių (tokių at-
sitikimų buvo labai ne daug)  publikoje
sukėlė juo ko...” (Sportas, 1924, nr.14–15).
Deja, rezultatas nebuvo juo kin gas – 0:9.
Mūsiškiai at sidūrė pas kutinėje, t. y. 17
vietoje.

Lietuvos rinktinė, Egipto delega-
cijos vadovų paprašyta, birželio pir-
momis dienomis Paryžiuje žaidė tre-
niruočių pobūdžio rungtynes, ku rios
vėliau buvo įvardytos kaip oficialios, ir
pralaimėjo 0:10.

Nesėkmingai mynę pedalą
Lietuvos atstovai

Futbolininkų pasirodymas VIII
olimpinėse žaidynėse, spaudos bei vi-
suomenės dėmesys išjudino ir LSL va-
dovus. LSL centro komitetas, jau ži-
nodamas futbolo rungtynių rezultatą,
gegužės 27 d. posėdyje nutarė, kad Lie-
tuvos sportininkai dar gali da lyvauti
olimpinių žaidynių lengvosios atleti-
kos, graikų – romėnų imty nių, šaudy-
mo, dviračių sporto ir ang lų bokso
varžybose. Dėl įvairių prie žasčių į
olimpines žaidynes iš vyko tik dvirati-
ninkai (panašiomis sąlygomis kaip ir
futbolininkai).  

Liepos 19 d. 4:55 val. į Paryžių iš-
vyko Juozas Vilpišauskas ir Isakas
Anolikas. Turėję važiuoti kybartie-
čiai I. Kremeris ir E. Malcanas liko na -
mie. Dviratininkai į varžybų star tą
stojo 23 d. 8 v. r. Dalyvavo 77 dvirati nin -
kai iš dvidešimties šalių. Lietu viams,
kurie „išvyko be atsarginių šinų ir net
bulkutės kišenėje nepa siėmė (p. Anolikas
visą laiką aimanavo dėl valgio ir iš-
vykstant būtinai norėjo pasiimti bulkutę
su savim) … ne kaip sekasi. Kelias vi-
siems nežinomas, nors plentas kaip sta-
las, bet pasitaiko tokie aštrūs akmenu-
kai, kai ir adatomis lenda į šinas, o iš -
va žiavę mūsiškiai su vienomis tik ši-
nomis ne vieną kartą privalėjo sustoti ir
ieškoti kontrolės punktuose ir miesčiu-
kuose, ar negaus pas ką pa keisti ar pa-
skolinti… Prie vieno pa si sukimo 100 km
nuo starto, Vilpišaus kui nelaimė – lūžo
dvi ratis, smarkiai susidaužęs negalėjo
tęsti lenktynių; Anuolikui keliskart ply-
šo ratų gu mos, bet neesant gumų at-
sargos tu rėjo daug laiko sugaišti jas be-
lopydamas... Tik naktį po 11 val. grįžo
su šalęs ir išalkęs mūsų nelai mingasis
dviratininkas… Vilpišaus kas, kol ne -
atsitiko nelaimė, važiavo gre ta pran -
cūzo, kuris užėmė antrą vietą”. (Spor tas,
1924 m. nr. 18–20).

Lengvosios atletikos varžybose
šuolio į aukštį rungtyje turėjęs daly-
vauti rekordininkas Steponas Garba -
čiauskas į varžybas neatvyko. Juo pa-
sekė ir graikų – romėnų imtynėms
užregistruotas Petras Požėla. Iš 45 už -
siregistravusių valstybių pagal spor to
šakų skaičių Lietuva buvo 25 vietoje.
Lentelėse įrašytas dalyvių skai čius:
lengvoji atletika  – vienas, dvira čių
sportas – du, futbolas – 16, graikų – ro-
mėnų imtynės – vienas ir laisvosios im-
tynės – vienas.

Mirė Harry Michalski, Patricia Michalski (buvusi Ilino-
jaus valstijos gubernatoriaus Jim Edgar ir Cook County ižd.
Maria Pappas asistentė) vyras. 

Jis bus pašarvotas pirmadienį, gegužės 26 d. nuo 3 val.
p. p. iki 9 val. v. Salerno laidojimo namuose, 1857 N. Har-
lem, Chicago IL, 60707 (tel. 773-889-1700). 

Šv. Mišios už a. a. Harry  Michalski bus aukojamos antra -
die nį, gegužės 27 d., 11 val. r.  St. Edmond’s bažnyčioje, 188
S. Oak Park Ave., Oak Park, IL.

Patricia ir Harry Michalski daug prisidėjo prie  tarptauti -
nio Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. Visi kviečiami
pareikšti užuojautą ir padėką.

Steponas Garbačiauskas
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A † A
DIANA STANIŠAUSKAITĖ

SVARIENĖ

Po sunkios ligos staiga mirė 2014 m. gegužės 19 d.
Gimė 1943 m. Lietuvoje. 1964 m. Amerikoje baigė anglų kal-

bos studijas De Paul universitete su aukščiausiais pagyrimais
(summa cum laude).

Giliame liūdesyje liko sūnus Petras su dukra ir jos šeima,
dukra Dalia Garrett su šeima, kiti giminės ir artimieji.

Velionė palaidota penktadienį, gegužės 23 d. Šv. Kazimie ro
kapinėse.

Liūdinti šeima

Iškeliavo į Amžino Tėvo namus 2013 m. birželio 9 d.
Tai buvo begaliniai skaudi diena žmonai Vidai; vaikams –

Auksei su šeima, Ninai, Laimai su šeima, Jonui su žmona, Ginai
su šeima, seserims Irenai Reventienei su šeima, Zinai ir gimi -
nėms Californijoje bei Lietuvoje.

Tavęs, mylimas Algi, niekuomet nepamiršime, melsimės už
tave ir lauksime valandos, kol vėl Amžinybėje susitiksime. Šia
skau  džia proga šv. Mišios bus aukojamos Brooklyn’o lietuviškoje
Apreiškimo bažnyčioje sekmadienį, 2014 m. birželio 8 d. 10 val.
ryto. Po šv. Mišių šeima, giminės ir pažįstami kviečiami į St.
Charles kapines Long Island’e, kur bus šventinamas a. a. Algio
paminklas. Po to – pietūs, toje pačioje vietoje, kur buvo po laido-
tuvių. Norintys dalyvauti pietuose, malonėkite pranešti Jonui
Jankauskui 718-640-7417 iki birželio 1-os dienos.

Amžiną atilsį duok Algiui, Viešpatie, ir amžinoji šviesa tegu
jam šviečia. Ilsėkis ramybėje, mylimasis!

Vida Jankauskienė su šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ALGIS 

JANKAUSKAS

Ateitininkų Namų pirkėjai kartu su vyru a. a. dr.
Petru

A † A
STEFAI KISIELIENEI

užbaigusiai žemišką kelionę, nelengvoje atsiskyri-
mo valandoje reiškiame užuojautą dukrai dr. JOLI-
TAI su dr. VYTU NARUČIAMS ir sūnui dr. PETRUI
su DAIVA KISIELIAMS bei visiems šešiems anū-
kams ir kitiems giminėms.

Su prisikėlimo viltimi,

Ateitininkų Namų valdyba

A † A
STEFAI KISIELIENEI

mirus, jos sūnui, Ateitininkų Šalpos fondo nariui dr.
PETRUI VYTENIUI KISIELIUI ir šeimai reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Ateitininkų Šalpos fondas

A † A
STEFAI KISIELIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai dr. JOLITAI
KISIELIŪTEI-NARUTIENEI, sūnui dr. PETRUI VY -
TE NIUI KISIELIUI ir jų šeimoms.

Dr. Aldona Naudžiuvienė
su dukromis Ingrida ir Renata

ir jų šeimomis

A † A
BRONISLAVA SODAITIENĖ

KULIKAUSKAITĖ
Mirė 2014 m. gegužės 22 d. 3:20 val. ryto.
Gimė 1924 m. lapkričio 3 d. Lietuvoje, Kybartuose.
Gyveno Čikagoje, Garfield Ridge apylinkėje, anksčiau Brid -

ge port.
Nuliūdę liko: duktė Virginija Paulauskienė su vyru Kęstu;

sū nus Vytautas, marti Krystal; anūkai Ona, Daiva, Kristina ir
Audro nė; pronūkai Logan ir Korben; daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Bronislava buvo žmona a. a. Juozo ir mama a. a. Ri man -
to. Ji priklausė šauliams.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, gegužės 24 d. 9 val. ryto Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Bronislava bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Saulutei”, 414 Freehauf  St., Le -
mont, IL 60439.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Saulėtą 2014 m. gegužės 21 d. į dangiškojo Tėvo
namus iškeliavo

A † A
GEDIMINAS PURLYS

Čiurlionio ansamblio Clevelande dirigentas ir va -
dovas 1989–1991 metais ansambliui švenčiant 50
metų sukaktį.

Su ašarom akyse reiškiame nuoširdžią užuojautą
žmonai AUDRONEI, dukterims VAIVAI, ŽIVILEI,
sū nui TADUI ir artimiesiems.

Čiurlioniečiai
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Barba ra Plikaitis $50 pagerbiant
Ralph Musicus, Rosemarie Ignash $8; Lie tuvos Vyčiai (Council 144, Larry De malakis,
PA) $500 studento paramai; vaiko metinei paramai Birutė Luksas $360, Lietuvos Vy -
čiai (Council 112, IL ses. Theresa Papšis) $360; a. a. Vytau to Černiaus atm. Vincas Lukas
$40, Algimantas Keleras $500; a. a. Tere sės Glambienės atm. Renata Va ria kojis $30,
Ire na Juškienė $300. La bai ačiū. „Saulutė” („Sunlight orphan Aid”), 414 Free hauf
St., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6434, el. paštas: indreti ju ne lis@sbc glo -
bal.net

Gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New Yorke vyko Kosto
Smorigino kūrybos vakaras. Gausiai susirinkusius sveikino Lietuvos generalinis konsulas
New Yorke Valdemaras Sarapinas. ,,Labai džiaugiamės galėdami klausytis talentingo aktoriaus,
Nacionalinės premijos laureato Kosto Smorigino,” – sakė V. Sarapinas. K. Smoriginas atliko dai-
nas, sukurtas pagal Rimvydo Stankevičiaus, Jono Strielkūno, Liutauro Degėsio ir kitų poetų
eiles. Tai kūriniai iš rinkinių ,,Albumas” bei ,,Ponai ir ponios”.

Koncertas surengtas kartu su JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko miesto apylinke.
Po koncerto K. Smoriginas bendravo su New Yorko lietuviais.

LR generalinio konsulato New Yorke info ir nuotr.Prenumeruokime 
ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime 
savo testamente.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park Rd. Roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

The LAW
oFFiCe oF
AndRiUS
SPoKAS

� Atkreipiame mielų ,,Draugo” skaitytojų
dė mesį, kad kitą savaitę išeis du laikraščio
numeriai – ketvirtadienio (gegužės 29 d.) ir
šeštadienio (gegužės 31 d.).

� Gegužės 19 d., netikėtai amžinybėn  iš-
keliavo aktyvi, ilgametė Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo parapijos parapijietė, choro narė
Grožvyda Giedraitytė. Ji priklausė daugeliui
or ganizacijų: BALF’ui, ALRK Moterų sąjungos
3-čiai kuopai, Lietuvos Vyčių 112 kuopai ir
kt.  Prisiminkime a. a. Grožvydą savo maldo -
se. Apie atsisveikinimą bus pranešta vėliau.

� Šv. Kazimiero sklypų savininkų draugija
(pirm. Birutė Matulienė) kas  met Šv. Kazimie -
ro kapinėse iškil mingai pažymi Atminimo
die ną (Me mo rial Day). Prie Steigėjų paminklo
vyksta trumpos apeigos visiems Či ka gos lietu -
viams atminti. Apgailes taujame, kad šiemet
šis paminėjimas neįvyks.

� Balsavimas rinkimuose į Europos Parla-

mentą ir pakartotinis balsavimas Lietuvos
Respublikos prezidento rinkimuose: gegužės
25 d. nuo 7 val. r. iki 12 val. p. p. – LR gene -
ra liniame konsulate Čikagoje; gegužės 24 d.
nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. ir gegužės 25 d.
nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p. – Pasaulio lie -
tu  vių centre, Lemont, IL.

� Gegužės 26 d., pirmadienį, kviečiame vi-
sus atvykti į Šv. Kazimiero kapines, kur 10:30
val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Atminimo
die nos proga Mišias aukos kun. Jaunius Kelp-
šas, kiti kunigai bei diakonai. Giedos jungti-
nis choras, akompanuos Paulius Jankauskas
ir Giedrė Sokas. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, gegužės 28 d., 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur bus rodomas filmas  ,,Gen. Plechavičius
ir plechavičiukai” – apie generolo Plechavi-
čiaus bandymą organizuoti dalinius saugoti
Lietuvą.   

Sveikiname brangią Auklėtoją
Aleksandrą Indriulytę Eivienę,

sulaukusią ir švenčiančią savo
100-ąjį Gimtadienį.

Reiškiame pagarbą ir padėką
už jos buvimą mūsų 

kelrodžiu ir nuoširdžią globą.

Hanau gimnazijos bendraklasių vardu 
Regina Malcanaitė Petraukienė

 

BALTIC JESUITS
Advancement Project

JAUniMo CenTRo RĖMĖJAi
2013.05 - 2014.04

Ataskaitiniu laikotarpiu Jaunimo centrui iš viso paaukota $59,820.00.
Jaunimo centro taryba ir valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams, kviečia ir

toliau nepamiršti šio vieno seniausių lietuviškos kultūros židinių Amerikoje, 
prisiminti mus švenčių progomis, paminėti palikimuose.

Taip pat kviečiame prisijungti naujus narius. Aukos nurašomos nuo valstybinių
mokesčių. Fed. id # 36-411-3792

Čekius rašykite „Lithuanian Center“, adresas: 
5620 South Claremont Ave., Chicago, iL 60636.

Telefonai pasiteiravimui 773-778-7500, 773-507-8692.

Iš k.: JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės pirm. Rasa Savičiūtė-Sprindys, Gintarė Bukaus-
kienė, Kostas Smoriginas, JAV LB Krašto valdybos pirm. Sigita Šimkuvienė, Valdemaras Sa-
rapinas, Vytė Sarapinienė. 

LR generaliniame konsulate New Yorke 
koncertavo K. Smoriginas


