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Pasivaikščiojimas po romano vidų

Ekskursijos dalyviai prie pagrindinių Skerdyklos vartų.

ŠIAME NUMERYJE:

G. Subačiaus nuotr.

alandžio 24 dieną vyko ekskursija po Upton Sinclair garsiojo romano „Džiunglės” (The Jungle, 1905–1906) vietas
Čikagoje. Sinclair 1904 m. spalio–lapkričio mėnesiais Čikagoje praleido 6–7 savaites, rinkdamas medžiagą būsimam romanui. Ekskursijos tikslas – sekti autoriaus pėdomis, praėjus maždaug 110 metų savotiškai pavaikščioti
po romano vidų. Ekskursiją pradedam ten, kur ir pats Sinclair kažkada pradėjo, ir vėliau atsiuntė savo herojus: Halsted
ir Exchange gatvių sankryžoje. – 7 psl.
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Vakarų krantas – svečiai ir
įvykiai – 4 psl.

Reikia mąstyti, kaip išvengti emigracijos
Albertas Vidžiūnas.

Spektaklį apie emigraciją, sukurtą pagal Upton Sinclair romaną ,,Džiunglės”, rudenį matys ir Čikagos žiūrovas.

Senojo miesto vaizdai sugulė į
albumą – 10 psl.

eseniai „Draugo” skaitytojai buvo supažindinti su Agne Marcinkevičiūte, dokumentinio kino filmo apie legendinį Amerikos lietuvių dainininką Arnoldą Voketaitį režisiere. O šiandien siūlome pokalbį su jos vyru – aktoriumi ir režisieriumi Albertu Vidžiūnu, Alytaus miesto teatro meno vadovu. Pokalbiui buvo svari priežastis – jis
prieš metus šiame teatre pastatė dramą pagal Upton Sinclair romaną „Džiunglės” apie lietuvius imigrantus Čikagos
skerdyklose ir šį spektaklį rugsėjo mėn. ketina atvežti į Čikagą. Alytiškės dramos pavadinimas „American dream”, o
spektaklis kalba ne tik apie šimto metų senumo įvykius, bet asociacijomis siekia ir XXI a., taip pat plaunamą emigracijos bangos. – 14 psl.
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Kaip tik čia, tramvajumi atvykusi lietuvių herojų šeima išgirdo konduktoriaus riktelėjimą „Stockyards!” ir išlipo. Čia pat Sinclair įsivaizduota ir Šedvilo delikatesų krautuvė, ir tikra „Transit House Hotel” vieta
(tame viešbutyje Sinclair buvo trumpai apsistojęs), ir Skerdyklų vartai. Traukiam pagrindine buvusia Skerdyklų alėja – Exchange Avenue – iš pradžių tomis vietomis, kur
buvo gyvulių gardai, pro Exchange pastatą,
kuriame supirkdavo gyvulius, tada pro buvusių mėsos perdirbimo gamyklų vietas, pro mėsos pramonės giganto Swift biurą „Central
Time Station”, kuriame pagrindinis herojus
Jurgis Rudkus gavo savo pirmąjį darbą Skerdyklose, pro Armour trąšų gamyklos vietą,
kur Rudkus dirbo sunkiausiai, sugadino sveikatą ir tiek prisigėrė visokių kvapų, kad jo net
saliūnai neįsileisdavo, idant neišbaidytų kitų
lankytojų. Gyvenamajame rajone, Sinclair vadintame „Už Skerdyklų” (Back of the Yards),
aplankom lietuvių vestuvių puotos vietą – buvusį Juozapo Kuszlejko saliūną (4558 S. Paulina ave.), kuriame švęstos garsiosios Sinclair
pirmajame skyriuje aprašytos vestuvės. Tada
pro jaunavedžių gyventą namą einam iki Čikagos sąvartyno nr. 2, kurį Sinclair taip įtai-

Norinčių pasivaikščioti Sinclair herojų takais netrūko.
giai pavaizdavo antrojo skyriaus pabaigoje. Iš visų aplankytų objektų – tik Skerdyklų vartai ir jaunavedžių gyventas namas išlikę iki dabar.
Šią ekskursiją vedu jau dešimt metų, paprastai du
kartus per metus. Pirmoji buvo 2006 metų lapkričio 11
dieną (kolegos prof. Randy Richards paskatinimu). Iš pradžių vesdavau tik savo University of Illinois at Chicago

G. Subačiaus nuotr.
Lietuvių kultūros kurso studentus, bet vėliau ėmė prisijungti vis daugiau žmonių tiek iš lietuvių bendruomenės, tiek apskritai įvairių Čikagos istorijos smalsuolių.

Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra, University of Illinois at Chicago

Pavasarinis Lietuvos vyčių centro valdybos suvažiavimas
REGINA
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos vyčių centro valdybos posėdis
vyko balandžio 9 d. „Embassy Suites”
viešbutyje, Lombard, IL. Dalyvavo 18
centro valdybos narių iš Illinois, Michigan, Oklahoma, New York, New Jersey
ir Ohio valstijų bei keli svečiai. Suvažiavimą globojo Chicago vyčių 16-oji
kuopa, kuriai pirmininkauja Peter Paul
Zansitis.
usirinkimo pradžioje 16-osios
kuopos narė ir „Vyties” žurnalo
vadybininkė Mary Beth Šlakis
sveikino dalyvius ir linkėjo sėkmingo
posėdžio. Centro valdybos lietuvių kalbos ir kultūros komiteto pirmininkė Susan Binkis sukalbėjo maldą. Posėdžiui
vadovavo pirmininkė, garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė. Tylos minute
buvo prisiminta visų mylima narė ir
draugė, lietuvių kalbos ir kultūros komiteto pirmininkė a. a. Marytė Šepikaitė, 2015 m. lapkričio 29 d. iškeliavusi į Viešpaties namus.
Šiek tiek laiko buvo skirta ir padiskutuota apie artėjantį 103-iąjį metinį
Vyčių suvažiavimą, kuris vyks š. m.
rugpjūčio 4–7 d. Binghamton, New
York. Suvažiavimą globos 72-oji kuopa,
veikianti Binghamton, NY, kuriai pirmininkauja Barbara Miller. Garbės narys Jonas Mankus papasakojo apie 103ojo metinio suvažiavimo planus. Suvažiavimas vyks „Doubletree” viešbutyje, jo ruoša vyksta sėkmingai. Tiems
nariams, kurie atvyks prieš suvažiavimą, yra planuojama išvyka į Lackawanna kasyklą ir „Anthracite” muziejų, Scranton, Pennsylvania. Ten praleisime dieną, aplankydami vieną seniausių kasyklų Amerikoje. Po pietų
garo traukiniu važiuosime į Steamtown National Park. Po to važiuosime
į vyno ir alaus daryklas. Suvažiavimo
metu vyks įdomios paskaitos. Dėl asmeninių priežasčių Jungtinio Amerikos baltų komiteto direktorius (Joint
Baltic American National Committee)
Karl Altau negalėjo dalyvauti 2015 m.
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vykusiame 102-ajame metiniame suvažiavime. Šiais metais jis žada dalyvauti ir skaitys paskaitą apie šių dienų problemas Baltijos šalyse.
Taip pat buvo diskutuojama apie
„Lietuvos draugo” („Friend of Lithuania”) žymenio įteikimą suvažiavimo pokylyje. Suvažiavimo atidarymo
šv. Mišios bus atnašaujamos viešbutyje,
o suvažiavimo uždarymo šv. Mišios bus
aukojamos Šventosios Šeimos bažnyčioje. Jauniems vyčiams vyks atskira
programa ir užsiėmimai.
Finansų sekretorė June Grenier
pranešė, kad šiuo metu Vyčių organizacijai priklauso 1 250 narių. Yra penkios apygardos ir veikia 44 kuopos. Turime 23 garbės narius ir 48 religiniam
gyvenimui pasišventusius kunigus,
vienuolius ir vyskupus.
„Vyties” žurnalo redaktorius, garbės narys Robert A. Martin, Jr, pranešė, kad nuo praėjusio Vyčių metinio suvažiavimo buvo išleisti trys „Vyties”
žurnalo numeriai. Taip pat „Vyties”
žurnalas gaunamas eletroniniu būdu.
Jis ragino visus narius užsisakyti „Vyties” žurnalo elektroninę versiją, taip
sutaupant organizacijai pinigų. „Vyties” žurnalo redakcija buvo perkelta
iš seselių kazimieriečių motiniškų
namų į Šv. Pijaus X parapijos patalpas
Stickney, IL, kur klebonauja šios organizacijos Švč. Mergelės Šiluvoje fondo pirmininkas kun. Antanas Markus.
Buvo diskutuojama apie naujai
įsteigtą komitetą, kurio atsakomybė
yra ieškoti galimybių į Lietuvos vyčių

organizaciją pakviesti naujų narių iš
kitų krikščioniškų konfesijų ir skirtingų etninių bendruomenių Amerikoje. Šį komitetą sudaro: centro valdybos
pirmininkė, centro valdybos dvasios
vedlys, visų penkių apygardų pirmininkai ir nors po vieną atstovą iš visų
penkių apygardų. Komitetas jau buvo
susirinkęs į antrą oficialų posėdį (po
centro valdybos susirinkimo 2015 m.
lapkričio 14 d.). Komitetas savo veiklos
išvadas ir rezultatus turėtų pateikti
2016 m. visuotiniame Lietuvos vyčių
narių suvažiavime.
104-ojo metinio suvažiavimo kopirmininkai Robert Petkus ir Alex Fletcher pranešė, kad metinis narių suvažiavimas vyks 2017 m. liepos 27–30 d.
Dayton, Ohio. Jį globos 96-oji kuopa,
veikianti Dayton, OH. Visi posėdžiai
vyks „Holiday Inn” viešbutyje.
Toliau centro valdybos pirmininkė, garbės narė R. Juškaitė-Švobienė
pristatė šios organizacijos naująjį juridinį patarėją advokatą Aleksandrą
Rimą Domanskį. A. Domanskis pranešė, kad organizacijos ir jos padalinių
dokumentai buvo patikrinti. Jis atsakinėjo į centro valdybos narių specifinius klausimus apie Lietuvos vyčių
organizaciją ir padalinius: Vyčių fondą, Šv. Kazimiero gildiją ir Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos fondą. Po pietų
A. Domanskis bendravo su centro
valdybos nariais.
Apygardos pirmininkai/kės nušvietė savo pastarųjų penkių mėnesių
veiklą.
Tinklalapio administratorius Alex

Fletcher skelbia „Vyties” žurnalus,
naujus narystės mokesčius, pateikia
naujos centro valdybos narių vardus ir
susisiekimo būdus, artėjančius įvykius ir šventes, nuotraukas. Pateikia informaciją centro valdybos antrajai vicepirmininkei (atsakingai už naujus narius ir informaciją apie organizaciją).
Buvo pranešta, kad 112-osios kuopos narė iš Chicago, IL, Susan Binkis
buvo paskirta naująja lietuvių kalbos
ir kultūros komiteto pirmininke. Susan Binkis taip pat aktyviai reiškiasi
seselių kazimieriečių augziliarijoje.
Buvo pasiūlyta ir vienbalsiai pritarta simboline auka paremti Šiaulių
pastoracinį centrą, kuriam vadovauja
Šiaulių vyskupijos vyskupas Eugenijus Bartulis.
Buvo aptarti einamieji reikalai,
vyko diskusijos, svarstymai ir priimti nutarimai. Posėdis baigtas malda, vedama centro valdybos iždininkės ir
garbės narės Elenos Nakrošienės.
Šv. Mišiose dalyvavome Kristaus
Karaliaus bažnyčioje, Lombard, IL.
Jas aukojo klebonas kun. Jeff Stoneberg. Mišių metu giedojo parapijos
choras. Po Mišių Lietuvos vyčių centro valdyba vakarieniavo ir maloniai
bendravo vietiniame restorane.
Kitas centro valdybos posėdis numatytas 2016 m. rugpjūčio 4 d., ketvirtadienį, visuotinio narių suvažiavimo metu.
Regina Juškaitė-Švobienė – garbės
narė, Centro valdybos pirmininkė ir ryšių su visuomene komiteto pirmininkė.
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