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•Ateitininkai (p. 2)
•Ganytojo žodis (p. 3)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. ,,Runkelis
visur runkelis” (p. 4)
•Čikagiškis ieškos ,,Pre-
zidento Smetonos” (p. 5,
13)
•Kandidatai į LR prezi-
dentus (p. 6–7)
•Medicare Part D (p. 8)
•Sudiev, brangioji Rasa
(p. 10)
•,,Biru Bar”: Viskas yra
įmanoma (p. 11)
•,,Vynuogynuose darbo
daug, bet darbininkų ma-
ža” (p. 14)

Sutarta siekti dabartinių trišalių karinių
uždavinių išsaugojimo. SCANPIX nuotr.

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) –
Lietuvos pilietybę galėtų išsaugoti ne
tik asmenys, iš šalies išvykę iki 1990
m. ir įgiję kitos valstybės pilietybę,
bet ir tie, kurie Lietuvą paliko po
1990 m. kovo 11-osios. Tai numatan-
čią Pilietybės įstatymo pataisą ketina
siūlyti šią savaitę Vilniuje posėdžia-
vusi Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės komisija.

Komisijos pirmininkas Paulius
Saudargas per spaudos konferenciją
pranešė, kad komisija priėmė rezoliu-
ciją, kurioje sakoma, jog ,,naujasis Pi-
lietybės įstatymas yra tobulesnis už
galiojantį įstatymą, tačiau Seimui
siūloma papildyti įstatymo projektą,
numatant atvejį Lietuvos piliečiui
būti ir kitos valstybės piliečiu, jeigu
jis yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos
ne tik iki 1990 m. kovo 11 d., bet ir po
1990 m. kovo 11 d. ir yra įgijęs kitos
valstybės pilietybę”.

,,Tikimės, kad tai nebus dar vie-
na konstitucinė aklavietė. Jeigu gali-
me išvykusiesiems po 1940 m. iki
1990 m. numatyti galimybę išsaugoti
Lietuvos pilietybę kaip atskirą atvejį,
kodėl negalime atskiro atvejo numa-
tyti ir po 1990 m. išvykusiesiems”, –
svarstė parlamentaras.

Anot JAV lietuvės Dalios Puško-
rienės, naujajai emigrantų kartai
kaip niekam kitam svarbu turėti lie-
tuviškus pasus. ,,Amerikoje yra daug
atvažiavusių iš Lietuvos po 1990 m.,
jie tikrai palaiko labai glaudžius ry-
šius su tėvyne: čia turi gimines, vai-
kai atvažiuoja vasarą gyventi. Jeigu
šie žmonės pasiliks Amerikoje ir no-
rės įgyti JAV pilietybę, tuomet ir jie,

ir jų vaikai turės atsisakyti Lietuvos
pilietybės. Tad diskriminuojama gru-
pė lietuvių, kurie Lietuvai turėtų būti
ypač svarbūs. Jeigu kas grįš į Lietuvą
gyventi, dirbti, prisidėti prie Lietuvos
gerovės, tai bus ši grupė asmenų.
Mums labai graudu, kad ši grupė iš-
skirta iš įstatymo”, – kalbėjo D. Puš-
korienė.

Belgijos Lietuvių Bendruomenės
atstovė Aurelija Norienė teigė, kad
ypač Europoje daug naujosios kartos
emigrantų, kurie taip pat nori išlai-
kyti ne tik emocinius ryšius su tėvy-
ne. ,,Lietuvos pilietybė – ne tik mo-
ralinis ryšys su tėvyne. Mes išvažia-
vome būdami lietuviai, norime pasi-
likti lietuviais. Nenorėtume, kad ki-
tos šalies pilietybės įgijimas būtų lai-
komas kažkokiu nusikaltimu, dėl ku-
rio būtų atimama Lietuvos pilietybė”,
– sakė ji.

A. Norienės teigimu, daugelyje
Europos šalių pripažįstama dviguba
pilietybė. ,,Šalys, kurių pilietybę tu-
rime, nereikalauja, kad atsisakytume
Lietuvos pilietybės”, – pabrėžė ji.

P. Saudargas sakė žinąs, kad pre-
zidento Valdo Adamkaus sudaryta
darbo grupė, rengusi Pilietybės įsta-
tymo pataisas, yra įsitikinusi, jog
toks dvigubos pilietybės atvejų išplė-
timas prieštarauja Konstitucijai. To-
dėl jis vylėsi, kad jeigu Seimas pritars
jų pataisai, ją pasirašys jau naujasis
valstybės vadovas.

Konstitucijoje sakoma, kad ,,iš-
skyrus įstatymo numatytus atskirus
atvejus, niekas negali būti kartu Lie-
tuvos Respublikos ir kitos valstybės
pilietis”. P. Saudargo ir komisijos
nuomone, pilietybės išsaugojimas
naujajai emigrantų kartai dar galėtų
tilpti į atskirų atvejų kategoriją.

Baltijos šalys planuoja bendrai
pirkti karinê technikâ

lių gynybos ministrų susitikime daly-
vaujanti R. Juknevičienė sakė, jog
šiuo metu sunku pasakyti, kaip tai
pavyks. Anot jos, tartis dėl galimo
konkretaus šių siekių įgyvendinimo
pavesta Baltijos šalių gynybos minis-
terijų ginkluotės direktoriams.

Ji sakė norinti tikėti, kad ši poli-
tinė valia pavirs konkrečiais rezulta-
tais – bendrai vykdomais Baltijos ša-
lių kariniais įsigijimais. Bendri pirki-
mai, jos teigimu, galėtų apimti ,,dalį,
kuri susijusi su oro erdve ir ypač
brangiais įsigijimais”.

Estijos gynybos ministro Jaak
Aviks teigimu, ekonominė krizė yra
metas, kuomet reikia giliau susi-
mąstyti apie gynybinį bendradarbia-
vimą ir stengtis jį supaprastinti pir-
kimų srityje. Pasak jo, trišalė prakti-
ka rodo, jog bendri įsigijimai ateityje
leistų sutaupyti ,,milijardus kronų”
mokesčių mokėtojų lėšų.

Po susitikimo pasirašytame do-
kumente, pasak R. Juknevičienės,
sutarta siekti dabartinių trišalių ka-
rinių uždavinių išsaugojimo ekono-
minio sunkmečio sąlygomis.

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) –
Baltijos šalių gynybos ministrų susi-
tikime išreikšta politinė valia labiau
derinti strateginius įsigijimus kari-
nėje srityje. Ateityje tai gali virsti su-
sitarimais dėl bendrų trišalių itin
brangios karinės technikos ir įrangos
pirkimų, teigia Lietuvos krašto ap-
saugos ministrė Rasa Juknevičienė.

Taline vykstančiame Baltijos ša-

Dviguba pilietybè – tik išimtiniais atvejais?

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) –
Vyriausybei atskyrus tautinių ma-
žumų ir užsienio lietuvių reikalus,
svetur gyvenantiems tautiečiams
bus atstovaujama aukštesniu lygiu
nei iki šiol, sakė užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas.

Vyriausybė yra nusprendusi per-
tvarkyti Tautinių mažumų ir išeivi-
jos departamentą (TMID), o išeivijos
reikalus perduoti tvarkyti Užsienio
reikalų ministerijai (URM). Kai ku-
rios užsienio Lietuvių Bendruomenės
kritikavo tokį sprendimą, pabrėžda-
mos iki šiol buvusius aktyvius TMID
ir lietuvių bendruomenių ryšius.

Savo ruožtu V. Ušackas teigia,
kad permainomis siekiama užtikrin-
ti geresnį ir aukštesnį užsienyje gy-
venančių lietuvių atstovavimą.

,,Valstybės nuostatai užsienio
lietuvių atžvilgiu ir užsienio lietuvių
interesams bus tiesiogiai atstovauja-
ma aukštesniu nei iki šiol – Vyriau-
sybės – lygiu. Toks žingsnis įgalins
ne tik būti geriau išgirstiems Vyriau-
sybėje, bet ir užtikrins geresnį veik-
los derinimą bei lėšų administravi-
mą”, – sakė V. Ušackas per Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ko-
misijos posėdį.

Ministras taip pat pabrėžė, kad
dėl pertvarkos Lietuvos diplomatai
bus įpareigoti glaudžiau bendradar-
biauti su užsienio lietuviais.

Vykdant pertvarką URM bus
įkurtas Užsienio lietuvių reikalų de-
partamentas. Jis tęs TMID bei Lie-
tuvių grįžimo į tėvynę informacijos
centro veiklą ir perims geriausią šių
įstaigų patirtį, įdirbį bei specialistus.

Vilniuje posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija.
Lietuviams.com nuotr.
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Užsienio lietuviams
bus atstovaujama
aukštesniu lygiu



2 DRAUGAS, 2009 m. balandžio 25 d., šeštadienis

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Turbūt teko girdėti posakį
,,Lietuvis lietuviui – priešas”. O
kaip dažnai girdime, kad lietuvis
lietuviui yra draugas? Būtent
apie lietuvių draugystę pasakoja
North Andover, MA mieste lei-
džiamo laikraščio ,,The Eagle-
Tribune” straipsnelis. ,,Šis pasa-
kojimas apie lietuvius, padedan-
čius lietuviams.” Ši jaudinanti
istorija yra apie Rutkauskas šei-
mą, kurią balandžio 16 d. kilęs
gaisras paliko be pastogės, ir
tame pačiame miestelyje įsikū-
rusios organizacijos Haverhill
Lithuanian Gedymino Club para-
mą nukentėjusiai lietuvio šei-
mai. Įdomiausia yra tai, jog nors
Joseph Rutkauskas, Sr. Haverhill
miestelyje gyvena nuo 1962 m.,
jis nieko nežinojo apie 1910 m.
įkurtą ir jį 2,000 dol. parėmusią
lietuvišką organizaciją. O šypse-
ną išspaudė Klubo pirmininko
Edward Chernesky paaiškinimas,
jog Gedyminas buvo… Lietuvos
generolas.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dieli-
ninkaičio kuopos jaunučiai balandžio 5 d.
Ateitininkų namuose, Lemonte, įvairiais

užsiėmimais aptarė dienos temą — visuome-
ninį teisingumą. Vyriausias mergaičių būrelis,
7-to ir 8-to skyriaus mergaitės, klausėsi pasako-
jimo apie labai rimtą problemą — smurtą prieš
moteris. Mergaitės sužinojo, kad viena is trijų
moterų ir mergaičių pasaulyje patiria smurtą.
Pagal būrelio vadovę Viktutę Siliūnienę, Lie-
tuvoje ši problema yra itin skaudi, nes apie ją
nutylima, mažai kalbama ar rašoma, ir todėl
užuot ieškojusios pagalbos, daug skriaudžiamų
moterų ar mergaičių tyliai išgyvena, slepia ar
gėdijasi joms padaryta žala. Jaunutės dalinosi
savo įspūdžiais apie mergystę, kaip svarbu ži-
noti savo vertę, apie teisę augti saugioje ap-
linkoje. Kalbėdamos apie savo siekius ir bai-
mes, mergaitės sukūrė savo maldą, kuri čia pa-
teikiama.

Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Laikas registruotis
vasaros stovykloms

Dainavoje
Jaunųjų ateitininkų

stovykla liepos 5-15 d.

Moksleivių ateitininkų
stovykla liepos 15-26 d.

Sendraugių stovykla liepos
26-rugp. 2 d.

Visa informacija:
www.ateitis.org

Čikagos moksleivių
susikaupimas

Čikagos kun. Lipniūno/Prez. Stul-
ginskio kuopos moksleiviai ateitininkai
surengė susikaupimo vakarą kovo 28
d. Ateitininkų namuose, Lemonte. Žiū-
rėjome filmą, ,,The Mission” apie is-
paną jėzuitą, kuris keliavo į Pietų Ame-
rikos džiungles apaštalauti indėnams ir
ten pastatyti savo misijos namus. Ispa-
nijai pardavus šią koloniją Portugalijai,
misionierius su savo atverstais indė-
nais turėjo apginti visa ką jie buvo pas-
tatę nuo atvykstančių portugalų.
Filmas buvo sudėtingas ir sunkiai su-
prantamas, todėl esame labai dėkingi,
kad kun. Antanas Saulaitis, SJ, ir sen-
draugis ateitininkas Liudas Landsber-
gis paaiškino filmo plonybes ir su-
pažindino su jėzuitų istorija. Ilgai dis-
kutavom, ką filmas bandė parodyti.
Užbaigėm susikaupimą šv. Mišiomis,
visi susėdę aplink altorių.

Vija Kasniūnaitė

Aš esu mergaitė — draugiška, atletiška, nuoširdi, stipri, protinga, įdomi, užjaučianti, talentinga, ypatinga,
apdovanta, meili, aktyvi, linksma, kūrybinga, mylinti ir mylima.

Dieve, aš noriu išreikšti savo meilę Tau, padėdama kitiems, būdama draugiška su žmonėmis, kurių kiti
nemėgsta, ištiesdama ranką tiems, kurie neturi tiek, kiek aš turiu, globodama kitus, pasidalindama man duo-
tom dovanomis su kitais, suprasdama skirtumą tarp gėrio ir blogio, augindama savo vaikus krikščioniškai,
būdama Meilės šviesa, ir Tau padedant, Dieve, pakeist pasaulį.

Įvykdyti tuos siekius, man reikia jaustis saugiai, būti apgintai nuo pykčio, nuo blogio, nuo mušimo, nuo
smurto, nuo pažeminimo, nuo išnaudojimo ir išprievartavimo, nuo negerų žmonių, net ir tų, kurie gali būti mano
šeimoje. Aš turiu turėti tas pačias teises — galvoti, kalbėti, dirbti ir veikti — kaip ir berniukai. Mes turime būti
lygiaverčiai — išklausyti, mylimi ir globojami savo šeimoje. Aš privalau būti laiminga.

Nepamiršk kad ir aš, Dieve, esu Tavo vaikas...

Čikagos kuopos vyriausios jaunės ateitininkės. Iš k: Julija Lukoševičiūtė, Evelina
Rickevičiūtė, Deimantė Tamošiūnaitė, Augustė Vildžiūnaitė. Nuotraukos Dainos
Čyvienės.

Čikagos Partizano Daumanto/Prano Dielininkaičio kuopos jaunės būrelio susi-
rinkime diskutavo apie mergaitės vertę. Iš k: Monika Satkauskaitė, Gabrielė
Razmaitė, Monika Siliūnaitė.

Mergaitės malda

Čikagos kuopos vyriausios jaunės ateitininkės. Iš k: Greta Žilytė, Aleksa Rugieniūtė,
Anglelytė Annarino, Nora Sadauskaitė.

Sukūrė 7-to ir 8-to skyrių
Čikagos jaunosios ateitininkės

Pokalbiai apie mergaičių orumą
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PERGALĖ PRIEŠ
PASAULĮ

Apaštalas Jonas savo laiške
krikščionims rašo: „Kiekvienas, kuris
gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai
pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų
tikėjimas!’’ (1 Jn 5, 4 ). 

Šventajame Rašte žodžiu „pasau-
lis’’ yra nusakomas ne tas gražus pa-
saulis, kurį sukūręs „Dievas (...)
matė, kad buvo labai gera’’ (Pr 1, 31),
bet nuodėmės pavergtasis pasaulis –
žmonės ir blogiui tarnaujančios
struktūros. Pastarosiomis dienomis
visuomenės informacijos priemonės
pasakojo apie Šiaurės Korėją. Šioje
valstybėje viešpatauja komunistinė
diktatūra; praėjusio amžiaus pabai-
goje ten mirė milijonai badavusių
žmonių, bet komunistinis režimas
neleido, kad Vakarų šalys badau-
jantiems teiktų humanitarinę pagal-
bą. Savi žmonės miršta iš bado, o mi-
lijardai išleidžiami ginklavimuisi.
Panašiai kaip Stalino laikais pas mus,
tenai susidorojama su kiekvienu,
kuris išdrįsta pasisakyti prieš dik-
tatūrą. 

Blogio pavergtą pasaulį matome
ne tik kažkur Šiaurės Korėjoje, jį su-
tinkame kasdien. Jis supa mus, ver-
žiasi per informacijos priemones, per
alkoholį, per pramogas, per sava-
naudžius žmones ir daugeliu kitų bū-
dų. Rimtai pasipriešinti šiam blogiui
niekas nepajėgia – tai gali padaryti,
pasak apaštalo Jono, tik gimusieji iš
Dievo savo tikėjimu.

Kas yra tie gimusieji iš Dievo?
Tai žmonės, pažinę Kristų, įtikėję Jį
ir atgimę iš Šventosios Dvasios per
Krikštą bei Sutvirtinimą. Šiandien
šimtųjų gimimo metinių proga pager-
biame savo krašto dukrą, Dievo tar-
naitę Adelę Dirsytę. Baigusi Vytauto
Didžiojo universitetą, okupacijos
metais ji mokytojavo Vilniuje. Būda-
ma uoli katalikė, ateitininkė, rūpi-
nosi mergaičių religiniu ugdymu, pa-
dėjo joms bręsti tikėjime ir uoliai ben-
dradarbiavo katalikiškoje spaudoje,
rašydama straipsnius apie merginų ir
moterų dvasinį ugdymą. Šito užteko,
kad Dirsytė, kaip liaudies priešė,
užėjus sovietams būtų suimta ir pas-
merkta sunkiai katorgai – visai pa-
našiai kaip dabar pasmerkiami
žmonės Šiaurės Korėjoje. Kalinimas
buvo baisus: kalinės badavo ir sun-
kiai dirbo. Gyvendama nežmoniškose
sąlygose, Dirsytė ne tik išlaikė ti-
kėjimą bei viltį, bet ir stiprino kitas
kalines. Yra išlikusi jos parašyta ir į
daugelį pasaulio kalbų išversta mal-
daknygė „Marija, gelbėk mus!” Šiose

maldose akivaizdžiai matosi, koks
tvirtas buvo jų kūrėjos tikėjimas: ji
dėkojo Dievui už vargo dienas ir
meldė pasigailėjimo tiems, kurie jas
kankino. Už tai, kad stiprino kitas
kalines, Dirsytė nuolat buvo tardo-
ma; baigiantis katorgai nežmoniški
tardymai ir kankinimai visiškai pa-
laužė jos sveikatą. Nežinoma jos mir-
ties vieta ir kapas. Adelė Dirsytė liko
nenugalėta ir yra gražiausias pa-
vyzdys, ką reiškia būti atgimusiam iš
Dievo ir kokia nenugalima jėga –
žmogaus tikėjimas. 

Dirsytės kankintojai bei visa
represinė struktūra kaip slogus sap-
nas baigia nugrimzti į užmarštį, ta-
čiau blogis iš mūsų tarpo niekuomet
nepasitrauks ir visuomet reikės bu-
dėti, kad netaptume jo aukomis.
Svarbu suprasti, kodėl blogis dažnai
laimi prieš gėrį. Pirma, žmonės daž-
nai blogio nelaiko blogiu; antra, dar
dažniau jie stokoja blogį nugalinčio
tikėjimo. Vakarais dažnai išeinu į
Santakos parką pasivaikščioti ir ma-
tau ne tik gražiąsias upes – Nemuną
ir Nerį, bet ir liūdną vaizdą: dažniau-
siai, su retomis išimtimis, jaunimo
rankose – buteliai alaus ar sidro, kurį
jie geria ir geria. Matydamas tokį
apgailėtiną vaizdą, suvoki, koks klas-
tingas yra blogis ir kaip lengvai jis
pavergia jaunus žmones. Jie net ne-
suvokia, kaip blogis juos pančioja:
jiems atrodo, kad vaikščioti su bu-
teliu tik madinga, nes visi taip daro.
Neseniai du įkaušę įsimylėjėliai už-
migo ant traukinio bėgių – supranta-
ma, kuo visa baigėsi. 

Niekas taip neatveria žmogui
akių kaip tikėjimas. Tik jį turintis
žmogus ne tik suvokia blogį, bet ir
įgyja jėgų jam įveikti. Gyvename la-
bai pavojingu laikotarpiu, tikriausiai
pavojingesniu už sovietinį. Anuomet
matydavom, kaip okupantas kovojo
su tikėjimu, ir lengviau suvokdavom,
kad tikriausia reikia branginti tautos
priešų naikinamą tikėjimą. Dabar
tarsi niekas su tikėjimu nekovoja, bet
jis klastingai šalinamas iš švietimo,
kultūros ir politikos. Žmogus, susi-
kūręs gerovę, įtiki, kad yra pajėgus
įveikti visus sunkumus ir tikėjimas
jam nereikalingas. Duok, Dieve, kad
ekonominis ir moralinis akligatvis,
kuriame atsidūrė beveik visas pa-
saulis, būtų gera pamoka, jog negali-
ma savo gyvenimo statyti tik ant
pinigų ir daiktų pamato, nes tokiam
statiniui tarsi kortų nameliui gresia
sugriūti.

Atvelykio sekmadienis kalba apie
visa nugalinčią gailestingąją Dievo
meilę. XX amžiuje per švento gyveni-
mo seserį Faustiną paplito pamaldu-
mas Dievo Gailestingumui, kurio
esmė – besąlygiškas pasitikėjimas
Dievo meile, gailestingumo artimui
praktika ir pasiryžimas visur ir visa-
da ieškoti Dievo valios. Kaip keistųsi
mūsų gyvenimas, jeigu kiekvienas iš
mūsų kasdien savęs klaustume: „Die-
ve, ko tu šiandien nori iš manęs?’’
Mes pamažu sustiprėtume ir nedre-
bėtume, kaip šiandien daugelis žmo-
nių dreba nūdienos negandų akivaiz-
doje. Tikėjimas ir meilė yra pagrin-
das, ant kurio reikia statyti savo
gyvenimo namą.

Kaip minėsime Lietuvos
vardo tūkstantmetį?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Žiniasklaidoje gausu pranešimų apie įvairius renginius, skirtus tūks-
tančiui metų nuo Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose doku-
mentuose. Rengiamos mokslinės akademijos, ruošiamasi dainų

šventei, buriuojama aplink pasaulį ir t. t. Dauguma tų renginių ar įvykių
bus trumpalaikiai, pasibaigs per dieną ar keletą dienų. Reikia manyti, kad
bus surasta būdų, kaip tą jubiliejų pratęsti ilgiau, kad jis būtų prisimena-
mas ir už metų, dešimties ar ilgiau.

Jau keletą metų galvoju apie galimybę įrengti pavyzdinius partizanų
bunkerius Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo stovyklose. Turime knygų
apie partizanų didvyriškas kovas su okupantu. Leidžiamos muzikinės
kompaktinės plokštelės su partizanų dainomis. Sukami filmai, kuriami
vaidinimai apie karžygišką partizanų gyvenimą. Lietuvoje, keletoje vietų,
jaunimas gali aplankyti partizanų bunkerius ir pats pamatyti ten gyve-
nusių partizanų sąlygas. Kai kur tuos bunkerius aprodo patys partizanai.
Tai neįkainojamas patyrimas, atmintyje išliksiąs daugelį metų. Tuo pačiu
visa tai yra puiki tautinio, patriotinio auklėjimo priemonė. Deja, Ame-
rikoje gyvenančiam lietuvių kilmės jaunimui tokių atmintinų partizanų
bunkerių neturime parodyti, bet jų galėtų būti. Galvoje turiu tokių bun-
kerių imitacijas.

„Būtų įdomus dalykas, jeigu kada nors išleistų knygą vien apie tai,
kaip partizanai kasdavo bunkerius. Kiek panaudota įvairiausių gudrybių,
kiek parodyta savotiško išradingumo! XX amžiaus žmogus gyvena žemėje
įsiknisęs! Kombinuočiausios angos, įvairiausi maskavimo būdai. Ir kur tik
neturėjo įsirengę bunkerių!.. Bunkeriai po tvartu, po klojimo grendymu,
po sąšlavynu ar skiedrynu, po malkinėm, avidėse, paukštidėse, rąstuose
įkastose statinėse, dvigubos sienos, dvigubos palėpės, po krosnimi, po
slenksčiais... Bunkeriai prie upelių, mergaičių darželiuose, krūmuose, ja-
vų laukuose, prie keliukų, vieškelių, bulvių duobėse, kapinėse, šventoriuo-
se, šuliniuose ir prie šulinių, bažnytkaimiuose... Įdomi bunkerių istorija,
Kas ją žino, tas žino, kaip sunku buvo kovoti. Ir vis dėlto kovojo!” Tai
Liongino Baliukevičiaus – partizano Dzūko – žodžiai iš jo „Dienoraščio”,
kuriame paskutinė įrašo data buvo 1949 m. birželio 6 d., taigi, prieš še-
šiasdešimt metų.

Šiaurės Amerikoje turime penketą lietuvių jaunimo stovyklų. Tai Dai-
nava, Rakas, Neringa, Rambynas ir jaunimo stovykla, esanti Wasaga, Ka-
nadoje. Ten jaunimas stovyklauja lietuviškoje dvasioje, kartu bendrauja ir
save ugdo pasiaukojančių vadovų prižiūrimi. Esu įsitikinęs, kad būtų la-
bai prasminga kiekvienoje stovykloje įrengti po partizanų bunkerį. Tokių
bunkerių autentiškų brėžinių yra išlikę KGB archyvuose Lietuvoje, kai
kurie brėžiniai buvo išspausdinti partizanų gyvenimą aprašančiose kny-
gose. Esu tikras, kad atsirastų partizanų Lietuvoje, kurie mielai prisidėtų
prie autentiškų partizanų bunkerių atkūrimo Šiaurės Amerikoje. 

Vadovų prižiūrimi patys stovyklautojai galėtų atlikti didelę dalį bun-
kerio statybos darbų. Daug išlaidų nesusidarytų. Patys partizanai bunke-
rius kasdavo kastuvais, sienas ir lubas suremdavo iš rąstų ar senų lentų.
Įranga viduje irgi buvo varginga: pora medinių suolų, stalelis, ant grindų
ar pakeltų lentų numesti čiužiniai. Partizano Dzūko bunkeryje buvo ir ra-
šomoji mašinėlė, nes jis buvo atsakingas už pogrindžio spaudos ruošimą,
spausdinimą bei platinimą.

Ši mintis apie partizanų bunkerius man vėl iškilo internete pasiskai-
čius apie Lietuvoje populiarėjančią „keisčiausią atrakciją Europoje”. Kal-
ba eina apie penkis metrus po žeme 1983–1985 m. pastatytą 2,500 kv. met-
rų dydžio bunkerį. Tai buvo slapta atsarginės televizijos stotis atominio
karo atveju. Tas bunkeris buvo trečiasis Sovietų Sąjungos teritorijoje. Pir-
masis buvo prie Maskvos, antrasis prie Taškento. Lietuvoje esantis bun-
keris yra maždaug 25 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus, Naujosodės kaime,
į rytus nuo Nemenčinės. Dabar ten turistai gali porą valandų praleisti so-
vietiniame bunkeryje. Jie tarsi pasineria į sovietų laikų gyvenimą, su KGB
tardymais, primityvia ambulatorija, dujokaukėmis, autentiškais sovieti-
niais pietumis. Visa tai vyksta lyg teatro spektaklis. Vienam asmeniui kai-
nuoja 70 litų.

Kita ilgalaikė galimybė paminėti Lietuvos vardo tūkstantmetį būtų
1,000 ąžuoliukų pasodinimas. Mano manymu, natūraliausia vieta būtų tos
pačios lietuvių jaunimo stovyklos. Vienoje stovykloje tiek medelių paso-
dinti gal būtų per daug, nes tokiai giriai reikia nemažo ploto. Tačiau min-
tis darosi reali, jeigu tą tūkstantį medelių būtų galima išdalinti per kelias
jaunimo stovyklas. Kiekvienai stovyklai po 200 ąžuoliukų. Iniciatyva to-
kiam projektui galėtų kilti iš Lietuvių jaunimo sąjungos. Aišku, talkon
reiktų pasikviesti patyrusį sodininką, kuris patartų, kaip geriausia visa tai
atlikti. Svarbu, kad projekto įgyvendinime dalyvautų pats stovyklaujantis
jaunimas. Dalyvavimas sodinime taptų jų atmintinos patirties kraičiu. 

Nejučiomis prisimena 2002 metais Druskininkuose įvykęs Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės kraštų pirmininkų suvažiavimas, kuriame man
teko atstovauti JAV LB Krašto valdybos pirmininkui. Suvažiavimo pabai-
goje vienoje Dzūkijos girioje suvažiavę įvairių kraštų atstovai pasodino
ąžuoliukus. Man teko kastuvą su žeme pakelti įkasant Šiaurės Amerikos
ąžuoliuką. Norėčiau jį ir ten kartu esančius kitus ąžuoliukus vėl kada nors
pamatyti ir pasižiūrėti, kaip jis auga.

Būtų džiugu, jeigu už keleto metų mano anūkai, kitų stovyklaujančių
vaikų tėvai ir visi kiti galėtų pamatyti  Šiaurės Amerikos jaunimo stovyk-
lose pasodintų ąžuoliukų girelę, o pamatę nejučiomis sau paniūniuoti ar
garsiau užtraukti – „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos!”

Arkivysk. S. Tamkevičius
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Balandžio pirmąją Londone, ma-
siniame proteste per Didžiojo dešim-
tuko susitikimą, neišvengta dalies
protesto dalyvių, daugiausia jaunimo,
susikirtimo su policija, banko patalpų
niokojimo, daužant langus, kompiu-
terius, raštinių įrangą. Tarp keliasde-
šimt policijos sulaikytų ir laukiančių
teismo yra ir 21 metų lietuvis Min-
daugas Lenartavičius. Jis kaltinamas
bandymu sukelti gaisrą banke (,,A
Metropolitan Police spokesman said
a 21-year-old man was charged with
arson recklessly endangering life
over the damage at the RBS branch
in central London.”) Jau esu rašęs,
kad iš išeivijoje dažnai girdėto po-
sakio, jog „esame savo krašto am-
basadoriai”, tegalima tik liūdnai ir ci-
niškai pasišaipyti, nes Europoje iš-
garsėjome tiesiog pasibaisėtinais nu-
sikaltimais. Tačiau šio jauno žmo-
gaus nusikaltimas gerokai skiriasi
nuo kriminalistų. 

Žinia, kad protestai buvo nu-
kreipti prieš bankininkus, kurie išš-
vaistė lėšas, o dabar bankų nuostoliai
yra padengiami mokesčių mokėtojų
pinigais. Manoma, kad protesto daly-
vių buvo apie 4,000, o riaušininkų,
užsiėmusių vandalizmu, tik mažuma.
Deja, toje mažumoje ir lietuvis. Kas šį
jauną lietuvį atvedė į tą kraštą? Kuo
jam tas bankas nusikalto? Ar jis ne-
pagalvojo, kad jo sukeltame gaisre
gali žūti nekalti žmonės? Ir pagaliau,
kokią mokyklą jis lankė ir kokie tėvai
jį auklėjo? 

Ak, miniu tėvus, juk ne visada jie
kalti, jei atžalos nueina šunkeliais.
Bet va, už vandalizmą banke be lietu-
vio buvo suimti du aštuoniolikmečiai
ir viena septyniolikmetė. Apie ją
anglų spaudoje rašoma, kad jos patė-
vis atvedė ją į „žaliųjų” judėjimą.
Būdama trylikametė ji metė mokyk-
lą, neturėjo nuolatinės gyvenamosios
vietos. Neturėdama darbo stumdėsi
po kraštą, protestuodama prieš naujų
kelių, tiltų statybas. Siausti į banką ji
atėjo prisigėrusi alaus, suimta bedau-
žanti kompiuterius. O mūsiškis pro
išdaužytą langą padėjo kitiems van-
dalams veržtis į banką ir žiebtuvėliu
bandė uždegti lango užuolaidas. Jis
bus teisiamas birželio mėn. 

Internete gana daug iškarpų iš
anglų spaudos, jose minimas ir lietu-
vis. Komentaruose skaitome: 

Protestuojantys anarchistai yra
nemokšos ir kvaili (clueless and hair
brained), nesuprantantys, kad tiek
valdžia, tiek organizuota visuomenė
yra reikalingos apsaugoti asmeninę
nuosavybę. Dažniausia jie yra alko-
holikai, narkotikų vergai ir valka-
tos, nieko savo gyvenime nepasiekę.
Griaudami esančią valdžią jie galvo-
ja, kad kažką gaus. Bet aš galvoju,
kad jie net nežino kas tas kažkas (...).
Mes visi žinome, kad socializmas su-
kuria dykinėjančią visuomenę, kuri
niekada neturės paskatos ko nors
siekti. Kiekvienas kolektyviai tampa
tinginiu ir visiškai neproduktyviu
(...). Ką aš mačiau vakar, tai buvo
samdyta banda. Atrodė, kad jie visi
niekur nedirbę ir be skatiko kišenėje,
tai prieš ką jie protestavo? Ką jie buvo
praradę? 

„Lietuvos ryto” straipsnyje apie

tai net pusantro šimto skaitytojų
komentarų; štai keletas iš jų (kalba
netaisyta):

bahurelis nors uzdarytas ale nu-
praustas svari lovike, siltai sociai pa-
maitintas... nemokamas bilietas i te-
viske... be lietuviu niekur neapsiei-
na... runkelis visur runkelis...

Gal ir nevertėtų kreipti dėmesio į
šio lietuvio elgesį, bet jis – ne vienin-
telis. 2001 m. per televiziją Lietuvoje
buvo rodomas vaikinas, atėjęs su
tėvu pasiskųsti visai Lietuvai, kaip
jis, dalyvavęs riaušėse 2001 metais
Genoa mieste, Italijoje, prieš tuo lai-
ku Didžiojo aštuntuko suvažiavimą,
buvo italų policijos gerokai apkultas.
Keisčiausia, kad sūnelis televizijoje
vilkėjo marškinėlius su Che Guevara
atvaizdu. Ne paslaptis, kad šis argen-

tinietis gydytojas, pasižymėjęs žiau-
rumu Kuboje, pasišovęs eksportuoti
Castro revoliuciją į kitus Lotynų Ame-
rikos kraštus, Bolivijoje pagautas ir
sušaudytas, tapo ne tik komunistų,
bet ir liberalų, ypač akademinio pa-
saulio, herojumi. Studentų bendra-
bučiuose ir „hippių” landynėse Che
Guevaros abrozdėliai labai populia-
rūs, tad nenuostabu, kad ir lietuvis
jaunuolis pasipuošė jo atvaizdu. Bet
kodėl tai neužkliuvo jo tėvui? 

Užpernai Ieva Jusionytė, ruo-
šianti doktoratą iš antropologijos
Brandeis universitete JAV, grįžusi iš
Santaros/Šviesos suvažiavimo Le-
mont, savo reportaže LR prirašė tie-
siog absurdų apie Amerikos lietuvius.
Man į tai „Drauge” reagavus, ji viešai
dienraštyje atsiprašė, bet štai Lietu-
voje leidžiamų „Akiračių” 6–7 nume-
ryje jos straipsnis „Aš ir pasaulis:
apie Lietuvą, Gvatemalą, socialinį
pilietiškumą”. Ji sakosi susimąsčiusi,
kodėl Lietuvai svarbi Gvatemala.
Prisiverčiau perskaityti tą rašinį du
kartus, bet ten su žiburiu negalėtum
rasti, kuo ta Gvatemala svarbi Lie-

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIOAPMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO
,,Runkelis visur runkelis”

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

tuvai. Bet jame kaip yla iškyla Che
Guevara:

(...) socialistų atveju, užguiti dar-
bininkai bei valstiečiai imperialistų
užvaldytuose kraštuose Afrikoje bei
Lotynų Amerikoje, už kurių laisvę ko-
vojo Che Guevara; kaip, Amerikos at-
veju, į komunizmą linkę, sovietų re-
miami vietiniai gyventojai, išsirinkę
demokratiškas, bet Vašingtonui nepa-
tinkančias valdžias, kurias būtina
nuversti tų pačių vietinių gyventojų
gerovės labui (kas Gvatemaloje baigė-
si ilgamečiu pilietiniu karu); ar, kaip
Lietuvos atveju, vakarietiškos demok-
ratizacijos siekiantys gruzinai, ukrai-
niečiai, baltarusiai, kuriems pade-
dame rodydami į save, kaip į sėkmės
pavyzdį, gaudami mandatus ir lėšas
iš JAV ir Europos Sąjungos; politinis
diskursas pagrindžia revoliucionie-

rių veiklą santykyje su Kitu, kuriam –
pagal diskurso logiką – reikia pagal-
bos (...)

Sunku susigaudyti šioje, be jo-
kios logikos surašytų žodžių mišrai-
nėje, bet atrodo, kad doktorantės mi-
nimi imperialistai turi būti ameri-
kiečiai. Kas gi daugiau? Negi sovietai
ar rusai? Anot jos, šie tik remia į ko-

munizmą linkusius vietinius gyven-
tojus, išsirenkančius demokratiškas
valdžias. Turbūt tokias kaip dabar-
tinėje Kuboje ar Venesueloje? Bet
prie ko čia Lietuva? Ir kokias lėšas
Lietuva gaunanti iš JAV? Iš Europos
Sąjungos lėšų gauname, kaip ir kitos
šalys – Europos Sąjungos narės.
Nelieka aišku, ar autorė džiaugiasi,
ar piktinasi, kad vakarietiškos de-
mokratizacijos (ar yra kitokia?) sie-
kia gruzinai, ukrainiečiai, baltaru-
siai. Bet labiausia man lieka neaišku,
kodėl ši lietuvaitė pasirinko ruošti
doktoratą imperialistų krašte, o ne,
sakykim, Che Guevaros išlaisvintoje
Kuboje? Juk ten ir mokslas veltui, ir
sveikatos apsauga, ir laisvė. Beje, šis
straipsnis – tai jos paskaita pernai
Lietuvoje vykusiame Šviesos/Santa-
ros suvažiavime. 

Prieš trejetą metų Baltimore už-
miesty esanti katalikų vidurinė mo-
kykla pasikvietė iš Lietuvos tris mok-
sleivius (dvi mergaites ir vaikiną)
dvejiems metams mokytis ir sustip-
rinti mokyklos krepšinio rinktinę. Jie
buvo apgyvendinti amerikiečių šei-
mose. Pasikvietėme juos su jų globė-
jais ir mokytojais į Baltimore Lietu-
vių namus susipažinti. Po vaišių nu-
vedėme aprodyti ten esantį muziejų.
Amerikiečiai labai susidomėjo nuo-
traukomis ir aprašymu apie Dariaus
ir Girėno skrydį, bet pasirodė, kad
moksleiviai iš Lietuvos apie juos nie-
ko nebuvo girdėję. Tad  aiškino mano
žmona ir dukra. Po to viena ameri-
kietė pasiūlė, kad reikėtų čia atvesti
visą mokyklą, nes visa tai labai įdo-
mu ir nežinoma, o rodydama į lietu-
vaičius su šypsena pridūrė: „Ir jiems
tai būtų naudinga.” 

Kas gi atsitiko išsilaisvinusioje
Lietuvoje su jaunimu? Juk net sovie-
tiniais laikais buvo sukurtos dainos
apie Darių ir Girėną, dainuojamos
Aliukų, Nijolės Tallat-Kelpšaitės. Ko-
kia yra dabartinė Lietuvos mokykla?
Kokie yra tų jaunuolių tėvai? Ar daly-
vavusiųjų riaušėse prieš kapitalistus
tėvai neturėjo artimųjų ar pažįstamų,
kentėjusių Sibire? Taigi turėtų žinoti,
kokį gyvenimą atneša revoliucijos ir
apšviesti apie tai sūnelius. O kodėl
doktorantė, besielvartaujanti apie
Gvatemalą ir imperialistus savo pas-
kaitose santariečiams, nepagalvoja,
kad šimtai tūkstančių amerikiečių
karių paklojo savo galvas ir buvo su-
luošinti karuose Europoje, Afrikoje,
Azijoje ir kad jų kraujo dėka visa Va-
karų Europa, Japonija, Pietų Korėja
pasiekė pasaulio istorijoje negirdėtą
gerovę ir saugumą. 

Iš išeivijoje dažnai girdėto posakio, jog
„esame savo krašto ambasadoriai”, tegalima tik
liūdnai ir ciniškai pasišaipyti, nes Europoje iš-
garsėjome tiesiog pasibaisėtinais nusikaltimais.

Jono Kuprio nuotr.

IŠRINKIME GERIAUSIUS
atstovus į JAV Lietuvių Bendruomenės

XIX-tą TARYBĄ
Rinkimai vyks 2009 m. gegužės mėn. 9–17d.

Balsuokite savo apylinkėje paštu ar internetu. 
Balsavimo informaciją rasite http://www.javlb.org arba 
kreipkitės į savo apylinkės rinkimų komisiją ar valdybą.
Lietuvių Bendruomenė yra visų lietuvių organizacija – 
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Čikagiškis Baltijos jūros dugne ieškos
,,Prezidento Smetonos”

LORETA TIMUKIENÈ

Lietuviai šią vasarą bandys su-
rasti prieš 64 metus Baltijos jūroje
pražuvusį vienintelį Lietuvos karo
laivą ,,Prezidentas Smetona”. Šiuo
sumanymu yra užsikrėtę Čikagoje
gyvenantis Jonas Nekus ir San Fran-
cisco įsikūręs Marius Daugirdas. Šie
lietuviškas šaknis turintys vyrai apie
tragišką „Prezidento Smetonos” liki-
mą sužinojo dar vaikystėje iš savo se-
nelio – jūrininko Adomo Daugirdo.
Jis buvo pirmasis šio laivo kapitonas.

Žinia, kad archeologai povande-
nininkai užsimojo nustatyti tikslią
laivo „Prezidentas Smetona” žūties
vietą, ištirti 80 m gelmėje esančias jo
liekanas, sudomino A. Daugirdo vai-
kaičius – susisiekę su Klaipėdos uni-
versiteto rektoriumi V. Žulkumi lie-
tuviai panoro prisidėti prie istorine
relikvija tapusio laivo paieškų.

Šią vasarą kapitono anūkai kartu
su klaipėdiečiais mokomuoju Klaipė-
dos universiteto burlaiviu ,,Braban-
der” išplauks į ekspediciją Suomijos
įlankoje. Daugmaž žinoma vieta, ku-
rioje dunkso Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje nuskandintas Lietuvos lai-
vas. 

,,Prezidentas Smetona” –
pirmasis karo laivas

Laivo ,,Prezidentas Smetona”
žūties aplinkybės iki šiol lieka
paslaptis. Jo paskutinė kelionė api-
pinta bent keliomis versijomis, tačiau
nė viena jų taip ir nebuvo galutinai
patvirtinta. „Prezidentas Smetona”
buvo pirmasis karo laivas, kurį 1927
m. už 289 tūkst. litų Lietuvai pardavė
Vokietijos bendrovė ,,Bieber”. Ši
firma laivą įsigijo už 1 mln. markių iš
Vokietijos karo laivyno. Minų traleris
buvo pastatytas G. Seebeck Geester-
münde laivų statykloje 1917 m. ru-
denį.  Daugiau kaip 60 metrų ilgio
laivas buvo apginkluotas 2 patran-
komis ,,Erlicon”, 6 kulkosvaidžiais ir
26 minomis.  Jis buvo perduotas Lie-
tuvai Wilhelshafen uoste ir atpluk-
dytas į Klaipėdą, kur jį teko kapita-

liai remontuoti. 1927 m. spalio mėn.
28 d. laivas po remonto buvo per-
duotas kapitono Adomo Daugirdo ko-
mandai. Laivas buvo pavadintas
„Prezidentas Smetona” ir skirtas
sienų apsaugai. Po kapitalinio re-
monto „Prezidentas Smetona” pirmą
kartą išplaukė į jūrą 1927 m. lap-
kričio 4 d.

„Prezidentas Smetona” stovėjo
Klaipėdoje. Be Lietuvos pakrančių
apsaugos laivas taip pat tarnavo kaip
prezidentinė jachta. Pasienio policijai
laivas „Prezidentas Smetona” pri-
klausė iki 1932 m. sausio mėn., kada
jis buvo išregistruotas ir perkeltas į
atsargą. Tuo metu laivui vadovavo
kapitonas Antanas Kaškelis.

1933 m. sausio mėn. „Preziden-
tas Smetona” buvo perduotas Krašto
apsaugos ministerijai. 1934–1935 m.
laivas buvo remontuojamas. 1935 m.
rugpjūčio 1 d. buvo įkurtas Lietuvos
karinis laivynas. Pirmuoju jo laivu
tapo „Prezidentas Smetona”.  1935
m. laivo įgulą sudarė 43 žmonės,
1937 m.  – 36. 1938 m. spalio mėn.
„Prezidentas Smetona” vėl buvo re-
montuojamas Liepojoje, kadangi
1937 m. rugpjūčio mėn. audros metu
jis buvo išmestas ant seklumos
Šventojoje.

1939 m. kovo 22 d. Klaipėdos
kraštas atiteko Vokietijai. Jau kitą
dieną vieninteliam Lietuvos karo
laivui, šešiems pakrančių apsaugos
laivams ir prekiniams laivams teko
išplaukti iš uosto. Laivas „Preziden-
tas Smetona” buvo nuplukdytas į
Liepojos uostą, nes Šventosios uostas
nebuvo pritaikytas tokio dydžio lai-
vams. Liepos mėn. „Prezidentas
Smetona” sugrįžo į Lietuvą ir stovėjo
pagilintame Šventosios uoste. 1939
m. pabaigoje laivo vadas A. Kaškelis
buvo paleistas į pensiją, o laivo nau-
juoju vadu paskirtas kapitonas
leitenantas Povilas Labanauskas.

1940 m. birželio mėn. 15 d. pra-
sidėjus sovietų okupacijai, Šventosios
uostą užtvėrė du sovietų laivai ir
povandeninis laivas. TSRS karinė va-
dovybė pareikalavo, kad karo laivas
„Prezidentas Smetona” su visa įgula

taptų jai pavaldus, pakeistų pava-
dinimą ir iškeltų raudoną vėliavą.
Yra žinių, kad kapitonas P. Laba-
nauskas ir įgulos nariai tokiam oku-
pantų sprendimui nepakluso. Jie
nuleido Lietuvos karo laivyno vėliavą
ir nakties metu jachta išplaukė į už-
sienį. Tai buvo vienintelis atvejis, kai
Lietuvos karinis dalinys parodė pa-
sipriešinimą TSRS okupacijai. „Pre-
zidentas Smetona” atiteko sovie-
tams. 1940 m. birželio 19 d. pakeitė
laivo pavadinimą, raidės „Smetona”
buvo nukaltos ir laivas tapo „Prezi-
dentu”. Po kelių dienų laivas pervar-
dintas „Pirmūnu”. Nuo 1940 m. lie-
pos 21 d. karo laivui laikinai vado-
vavo kpt. ltn. J. Tamašauskas. 1940
m. rugpjūčio 3 d. buvo duotas įsaky-
mas išskirstyti įgulą, o karo laivą per-
duoti SSRS kariuomenės vadovybei.

Iš Šventosios laivas buvo nu-

temptas į Liepoją ir ten gerai ap-
ginkluotas. Jis buvo priskirtas Pabal-
tijo karinės apygardos pasienio ap-
saugos laivų II būriui. Keliskart
Lietuvos laivo pavadinimą pakeitusi
NKVD jį naudojo pasienio apsaugai.
1941 m. rugpjūtį laivas perduotas
SSRS Baltijos kariniam laivynui  ir
pertvarkytas į elektromagnetinį mi-
nų paieškos tralerį T-76. Karo pra-
džioje jam buvo suteiktas kitas var-
das – „Korall”. Ilgą laiką laivo „Ko-
rall” buvimo vieta buvo Levensario
sala Suomių įlankoje. 

Antrojo pasaulinio karo metu
laivas dalyvavo kovose su vokiečiais.
Manoma, kad buvęs valstybingumo
simbolis 1945 m. sausio 11 d. nu-
skendo Suomių įlankoje, kai lydėjo iš
Helsinkio į Taliną plukdomą kraną.
Vienur žuvimo vieta nurodyta  „prieš
Revalstein”, kitur – „prie Aegna
salos”. Manoma, kad jis pateko į mi-
nų užtvarą. Kitų šaltinių duome-
nimis, jį nuskandino vokiečių povan-
deninis laivas U-745. Apie pusė įgulos
narių žuvo. Baltijos jūroje lemtingą
šūvį į jį paleidęs vokiečių povande-
ninis laivas U-745 (kapitonas – Wil-
helm von Trotha) netrukus Baltijos
jūroje nuskandino dar vieną suomių
laivą, vėliau ir pats žuvo prie Alandų
salų (Suomija), užplaukęs ant minų
užtvaros.

Po vandeniu – laivų 
kapinės

Talino jūrų muziejaus darbuo-
tojai prieš porą metų pasigyrė aptikę
lietuviams brangų laivą, bet vėliau
paaiškėjo, kad jų žinios nebuvo tiks-
lios – giluminiais prietaisais surastas
jūros dugne gulintis medinis bur-
laivis. Ši klaida estus tiktai paskatino
tęsti paieškas.

Po kiek laiko estai džiaugėsi
Suomijos įlankos viduryje, maždaug
80 metrų gelmėje, suradę gulintį
skenduolį – ,,Prezidentą Smetoną”. 

Nukelta į 12 psl.Lietuvos karo laivas ,,Prezidentas Smetona” (1928 m.) ir pirmasis jo kapitonas Adomas Daugirdas.

Noras surasti  ,,Prezidentą Smetoną” suartino A. Daugirdo anūkus Marių
Daugirdą (k.) ir Joną Nekų bei Klaipėdos universiteto rektorių prof. V. Žulkų.

J. Neko nuotr.
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Algirdas Butkevičius

Seimo narį, naująjį socdemų va-
dovą Algirdą Butkevičių kandidatu į
prezidentus iškėlė Socialdemokratų
partija.

A. Butkevičius gimė 1958 m. lap-
kričio 19 d. Radviliškio rajono Paeže-
rių kaime. 1984 m. Vilniaus inžineri-
niame statybos institute (dabarti-
niame Vilniaus Gedimino technikos
universitete) gavo inžinieriaus eko-
nomisto diplomą. 1990–1991 m. stu-
dijavo Lietuvos vadybos akademijoje
ir įgijo technikos vadybininko kvali-
fikaciją. 1995 m. baigė vadybos ma-
gistrantūrą Kauno technologijos uni-
versitete. 2008 m. tapo socialinių
mokslų daktaru.

1982–1985 m. dirbo Vilkaviškio
rajono gamybiniame susivienijime
„Žemūktechnika”. 1985–1990 m. bu-
vo Vilkaviškio vykdomojo komiteto
architektas, valstybinės statybos ir
architektūros skyriaus inspektorius.
1990–1997 m. ir 2000–2002 m. dirbo
Vilkaviškio rajono taryboje, 1991–
1995 m. ėjo valdytojo pavaduotojo pa-
reigas. 1995–1996 m. dirbo bendrovės
„Vilkauta” rinkotyros ir rinkodaros
direktoriumi.

Nuo 1996 m. renkamas Seimo
nariu, 2004–2005 m. ėjo finansų mi-
nistro, 2006–2008 m. – susisiekimo
ministro pareigas. Socialdemokratų
partijai priklauso nuo 1992 m., kovo 7
d. buvo išrinktas jos pirmininku.

Moka rusų, anglų kalbas.
Su žmona Janina susilaukė sū-

naus Martyno (jis pernai žuvo avari-
joje) ir dukters Indrės. 

Valentinas Mazuronis
Partijos „Tvarka ir teisingumas”

pirmąjį vicepirmininką, frakcijos
Seime seniūną Valentiną Mazuronį
kandidatu į prezidentus iškėlė parti-
jos kolegos.

V. Mazuronis gimė 1953 m. lap-
kričio 18 d. Molėtuose. 1976 m. tuo-
metiniame Vilniaus valstybiniame
dailės institute baigė architektūros
studijas.

Po tarnybos sovietų armijoje
trumpai dirbo Šiaulių televizorių
gamykloje estetikos grupės vadovu,
1979 m. pradėjo dirbti architektu
„Komprojekto” Šiaulių skyriuje, vė-
liau tapo grupės vadovu, projektų va-
dovu, skyriaus vyriausiuoju architek-
tu.

1991 m. įkūrė individualią įmonę
– Valentino Mazuronio projektavimo
biurą. 

1991–2002 m. buvo Šiaulių mies-
to tarybos narys. 1993 m. įstojo į Lie-
tuvos liberalų sąjungą, buvo jos
Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas.
2001 m. šiai politinei jėgai skilus pe-
rėjo į Liberalų demokratų partiją,
tapo pirmininko pavaduotoju. Kai
šios partijos vadovas Rolandas Pak-
sas buvo išrinktas prezidentu ir ku-
riam laikui pasitraukė iš šių pareigų,
vadovavo partijai.

2004 m. buvo pirmą kartą išrink-
tas į Seimą. Šiuo metu yra partijos
„Tvarka ir teisingumas” pirmininko
pirmasis pavaduotojas, parlamen-
tinės frakcijos seniūnas.

Buvo nuteistas dėl tuometinio
Seimo pirmininko Artūro Paulausko
šmeižto.

Moka anglų ir rusų kalbas.
Žmona Danutė dirba psichologe.

Sūnus Andrius, Vilniaus Gedimino
technikos universitete įgijęs inžinie-
riaus statybininko specialybę, šiuo
metu yra Seimo narys. Sūnus Rokas
Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitete baigė architektūros studijas. 

Kazimira Prunskienė
Buvusi Valstiečių liaudininkų są-

jungos pirmininkė Kazimira Pruns-
kienė savo kandidatūrą į prezidentus
iškėlė pati.

K. Prunskienė gimė 1943 m. va-
sario 26 d. Švenčionių rajono Vasiu-
liškių kaime.

1965 m. su pagyrimu baigusi Vil-
niaus universitetą ir gavusi ekono-
mistės diplomą, du dešimtmečius
dirbo šioje aukštojoje mokykloje,
1978 m. tapo docente. 1986 m. apgy-

nė ekonomikos mokslų daktarės
(dabar – habilituotos socialinių mok-
slų daktarės) disertaciją.

Devintajame dešimtmetyje dirbo
mokslinį darbą Vengrijos ir Vokietijos
universitetuose, buvo gavusi A. von
Humboldto fondo (tuometinė VFR)
stipendiją. Grįžusi nuo 1986 m. dirbo
Lietuvos žemės ūkio ekonomikos
instituto direktoriaus pavaduotoja,
vėliau tapo Liaudies ūkio specialistų
ir vadovaujančių darbuotojų kvali-
fikacijos kėlimo instituto rektore.

Aktyvią politinę veiklą pradėjo
1988 m. Buvo viena iš Sąjūdžio suma-
nytojų ir dalyvių, Aukščiausios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo deputatė,
Nepriklausomybės Akto signatarė.

1990 m. tapo pirmąja po Nepri-
klausomybės atkūrimo premjere, bu-
vo vadinama „gintarine ledi”, tačiau
dėl didžiulės infliacijos prieš pat 1991
m. sausio įvykius buvo priversta
atsistatydinti.

Jau nebūdama parlamentare,
1993 m. įsteigė individualią įmonę
„K. Prunskienės konsultacinė firma”
ir trejus metus buvo jos prezidentė
bei verslo konsultantė. Kelerius
metus dėstė Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitete.

1995 m. įsteigė Lietuvos moterų
partiją, vėliau persivadinusią Naujo-
sios demokratijos partija, 2001 m.
susijungusią su Valstiečių sąjunga. K.
Prunskienė tapo jungtinės partijos –
Valstiečių liaudininkų sąjungos va-
dove.

Parlamentare buvo išrinkta iš
viso 4 kartus, 1997–1999 m. dirbo
Molėtų rajono taryboje. 2004 m. pa-
teko į antrą prezidento rinkimų turą,
kuriame pralaimėjo Valdui Adamkui,
tačiau buvo išrinkta į Europos Par-
lamentą, bet mandato atsisakė.

Nuo 2004 m. ketverius metus va-
dovavo Žemės ūkio ministerijai.

Už politinę veiklą atkuriant Lie-
tuvos nepriklausomybę 1991 m. Ro-
moje gavo Minervos prizą, vėliau –
dar keletą Lietuvos ir Kazachstano
apdovanojimų, aukščiausią Vokietijos
apdovanojimą – Nuopelnų ordino
Didįjį kryžių su žvaigžde.

Yra keliolikos knygų autorė,
Lietuvos ir užsienio spaudoje paskel-
bė šimtus mokslinių ekonomikos bei
politinės publicistikos darbų, 1992–
1997 m. buvo leidinio „Lithuania To-
day” redaktorė.

1992 m. tapo Lietuvos moterų
futbolo asociacijos, 1994 m. – Baltijos
moterų krepšinio lygos prezidente.

K. Prunskienė beveik du dešimt-
mečius yra priversta sklaidyti įtari-
mus, neva sovietmečiu buvo KGB
bendradarbė „Šatrijos Ragana”. 1992
m. Aukščiausiasis Teismas patvirtino

juridinį faktą, kad politikė soviet-
mečiu sąmoningai bendradarbiavo su
KGB, bet 2003 m. gegužę Vilniaus
apygardos teismas ją reabilitavo.
Anot teismo, byloje nėra tai patvirti-
nančių įrodymų, o pareiškimas dėl
bendradarbiavimo esą buvo suklasto-
tas. Tačiau Liustracijos komisija
neseniai pareiškė surinkusi pakanka-
mai informacijos, patvirtinančios K.
Prunskienės ryšius su KGB.

2005 m. už „didelį asmeninį indė-
lį į tarptautinę ekonominę, socialinę
ir kultūrinę plėtrą” iš Tarptautinių
asmenybių rūmų gavo ordiną „Tarp-
tautinė garbė” kunigaikštienės var-
dą. Dėl to iki šiol sulaukia prieši-
ninkų kritikos.

Moka vokiečių, rusų, lenkų, ang-
lų, portugalų kalbas.

Išsiskyrusi, užaugino dukras
Rasą ir Daivitą bei sūnų Vaidotą. 

Valdemaras Tomaševskis

Seimo narį Valdemarą Tomaševs-
kį kandidatu į prezidentus iškėlė jo
vadovaujama Lietuvos lenkų rinkimų
akcija. V. Tomaševskis gimė 1965 m.
kovo 3 d. Vilniuje. 1983 m. įstojo į
tuometinį Vilniaus inžinerinį staty-
bos institutą, tačiau dėl tarnybos so-
vietų kariuomenėje inžinieriaus me-
chaniko diplomą gavo tik 1990 m.

1992–1996 m. dirbo Seimo Lietu-
vos lenkų sąjungos frakcijos sekreto-
riate. Nuo 1995 m. tris kartus buvo
išrinktas Vilniaus rajono savivaldy-
bės tarybos nariu, 2000 m. – vicemeru.

Nuo 1993 m. vadovauja Lietuvos
lenkų sąjungos Vilniaus rajono sky-
riui. Buvo Lietuvos lenkų rinkimų
akcijos įkūrimo iniciatyvinės grupės
koordinatorius ir pirmasis vicepir-
mininkas. Nuo 1999 m. vadovauja
šiai partijai.

Seimo nariu pirmą kartą išrink-
tas 2000 m.

Moka lenkų, vokiečių ir rusų
kalbas.

Su žmona Violeta susilaukė sūnų
Vladislavo ir Pavelo.

Dalyvauti prezidento rinkimuose
V. Tomaševskiui galėjo sutrukdyti
pernai gauta Lenko korta, tačiau
Vyriausioji rinkimų komisija nus-
prendė, kad tai nėra pakankama
kliūtis. 

Dalia Grybauskaitė
Kandidate Lietuvos prezidento

rinkimuose Europos Komisijos narė
Dalia Grybauskaitė išsikėlė pati. 

D. Grybauskaitė gimė 1956 m.
kovo 1 d. Vilniuje. 1983 m. baigė poli-
tinės ekonomikos studijas tuometinio
Leningrado A. Ždanov universitete,
1991 m. – specialią programą vado-

KANDIDATAI Į LR PREZIDENTUS
Skaitytojams pageidaujant pristatome septynis kandidatus

į Lietuvos Respublikos prezidentus. LR prezidento rinkimai
vyks 2009 m. gegužės 17 d. Čikagoje ir jos apylinkėse gy-
venantys LR piliečiai galės balsuoti LR generaliniame kon-
sulate Čikagoje gegužės 6-8, 11–15, 16 ir 17 d., PLC ir  Lie-
tuvių jaunimo centre – gegužės 16 ir 17 d. Apie balsavimą
kituose lietuvių telkiniuose JAV galima sužinoti apsilankius LR
gen. konsulato Čikagoje adresu www.konsulatas.org/
2009/Prezidento_rinkimai.html ir LR gen. konsulato New
York tinklalapyje adresu www.ltconsny.org

Redakcija
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vams Washington Georgetown Uni-
versity Tarptautinių ekonominių
santykių institute. 1988 m. Maskvos
visuomenės mokslų akademijoje apsi-
gynė socialinių mokslų daktarės laip-
snį.

Aštuntajame dešimtmetyje dirbo
LTSR valstybinės filharmonijos kad-
rų skyriuje, vėliau – Leningrado kai-
lių fabrike, buvo LTSR Mokslų aka-
demijos atsakingoji sekretorė. 1983–
1990 m. Vilniaus aukštojoje partinėje
mokykloje vadovavo Žemės ūkio ka-
binetui, dėstė Politinės ekonomijos
katedroje.

1990–1991 m. buvo Ekonomikos
instituto mokslinė sekretorė, trum-
pai dirbo programų vadove Vyriau-
sybėje ir pradėjo karjerą finansų bei
užsienio reikalų politikos srityje.

1991–1993 m. dirbo Tarptautinių
ekonominių santykių ministerijos
Europos departamento direktore, vė-
liau ėjo analogiškas pareigas Užsie-
nio reikalų ministerijoje. Tuo metu
D. Grybauskaitė vadovavo Lietuvos
deryboms su ES dėl laisvosios preky-
bos sutarties.

1994–1995 m. buvo nepaprastoji
pasiuntinė ir įgaliotoji ministrė Lie-
tuvos misijoje prie ES, vyriausiojo de-
rybininko su ES pavaduotoja, 1996–
1999 m. – įgaliotoji ministrė Lietuvos
ambasadoje JAV.

1999 m. tapusi finansų vicemi-
nistre, vadovavo Lietuvos deryboms
su Tarptautiniu valiutos fondu ir
Pasaulio banku. 2000 m. buvo paskir-
ta užsienio reikalų viceministre ir
vyriausiojo derybininko su ES pava-
duotoja, 2001 m. – finansų ministre.

Šias pareigas D. Grybauskaitė ėjo
iki 2004 m., kai Lietuvai tapus ES na-

re buvo deleguota į Europos Komi-
siją. Tų pačių metų lapkritį Europos
Parlamentas jai patikėjo eurokomi-
sarės, atsakingos už finansinį progra-
mavimą ir biudžetą, pareigas.

2005 m. savaitraštis „European
Voice” paskelbė D. Grybauskaitę Me-
tų komisare už „neišsenkančias pas-
tangas pertvarkyti ES biudžetą,
siekiant kuo didesnę jo išlaidų dalį
skirti tyrimams, plėtrai ir kitoms ES
veikloms, galinčioms paspartinti ES
konkurencingumą”.

Įtakingas JAV dienraštis „Wall
Street Journal” yra pavadinęs ją
„geležine ledi”, lygindamas su buvu-
sia Didžiosios Britanijos premjere
Margaret Thatcher.

Pastaraisiais metais D. Grybaus-
kaitė negailėjo kritikos Lietuvos val-
džiai dėl neribojamų išlaidų, nekom-
petentingos politikos ir netinkamos
kovos su infliacija.

Turi nepaprastosios ir įgalioto-
sios ambasadorės rangą, kalba lietu-
vių, anglų, rusų, lenkų ir prancūzų
kalbomis. Yra gavusi kovos menų
juodą diržą. Netekėjusi. 

Česlovas Jezerskas
Atsargos brigados generolas Čes-

lovas Jezerskas buvo vienas iš pre-
tendentų tapti partijos „Tvarka ir
teisingumas” kandidatu į preziden-
tus, tačiau tokios galimybės atsisakė,
o vėliau pareiškė ketinąs balotiruotis
savarankiškai. Tokį sprendimą esą
priėmė pasitaręs su „visuomeninėmis
organizacijomis”.

Č. Jezerskas gimė 1949 m. ge-
gužės 14 d. Lazdijų rajono Mikalinos
kaime, dabar gyvena Druskininkuo-
se. Būdamas iš didelės šeimos dirbti
pradėjo sulaukęs 16 metų, todėl baigė
Kauno 7-ąją vakarinę darbo jaunimo
mokyklą.

Tarnaudamas sovietų kariuome-
nėje Č. Jezerskas turėjo sąlygas tre-
niruotis, dalyvauti varžybose ir už tai
gauti atlyginimą, todėl liko kaip likti-
nis, vėliau gavo karininko laipsnį.

Sporte iškovojo nemažai laimė-
jimų – triskart tapo pasaulio sambo
imtynių čempionu, Europos čempi-
onu, laimėjo ne vienas tarptautines
dziudo ir sambo varžybas. Tarnybos
metu buvo sporto instruktorius bei
fizinio ir kovinio rengimo viršinin-
kas.

1984 m. baigė Riazanės (Rusija)
oro desanto karo mokyklą, 1993 m.
išklausė JAV Valstybės departamento
antiteroristinės programos kursą,

1996 m. baigė Rusijos Generalinio
štabo akademiją, 2006 m. – NATO
Gynybos koledžą Romoje (Italija).

1989 m. išėjo iš sovietų kariuo-
menės ir įsitraukė į Krašto apsaugos
departamento kūrimo veiklą. Po me-
tų Krašto apsaugos departamento
generalinio direktorius įsakymu įkū-
rė karinį techninį klubą, buvusį prie-
danga karinėms formuotėms kurti.

Šios formuotės 1991 m. tapo Mo-
komuoju junginiu, kuris vėliau buvo
pertvarkytas į Lauko kariuomenės
brigadą, 1992 m. pavadintą „Gele-
žinio Vilko” vardu. 1992 m. tapo jos
vadu.

Krašto apsaugos sistemoje įvai-
rias pareigas (be kitų ir generalinio
inspektoriaus) ėjo iki 2007 m. gegu-
žės, kuomet išėjo į atsargą. Yra gavęs
keliolika valstybinių ir kitokių ap-
dovanojimų.

Moka anglų ir rusų kalbas. Yra
našlys. 

Loreta Graužinienė
Darbo partijos vicepirmininkę,

Seimo narę Loretą Graužinienę kan-
didate į prezidentus iškėlė „darbie-

čiai”.
L. Graužinienė gimė 1963 m.

sausio 10 d. Rokiškyje, dabar gyvena
Ukmergėje.

1992 m. Lietuvos žemės ūkio
akademijoje įgijo buhalterinės aps-
kaitos ekonomisto specialybę. 1997
m. gavo auditoriaus kvalifikaciją.

1982 m. pradėjo dirbti buhaltere
Durpynų statybos valdyboje, vėliau –
Ukmergės r. „Žiburio” kolūkyje, Uk-
mergės žemės ūkio technikos susi-
vienijime.

1986–1992 m. dirbo ekonomiste
Ukmergės komunalinių įmonių kom-
binate, 1992–1994 m. – vyr. finansi-
ninke keliose bendrovėse, 1994–2004
m. dėstė Ukmergės aukštesniojoje
verslo mokykloje. 1996 m. įkūrė indi-
vidualią įmonę, teikiančią buhalte-
rines paslaugas.

2004 m. pirmą kartą išrinkta Sei-
mo nare, tapo Darbo partijos frakci-
jos seniūne ir ėjo šias pareigas iki
2006 m. liepos. Yra šios partijos vice-
pirmininkė.

Moka anglų, rusų kalbas.
Su vyru Juliumi susilaukė sūnų

Eimanto ir Juliaus. 

JAV ir Rusija pradèjo derybas 
Roma, balandžio 24 d. (AFP/

BNS) – Rusijos ir JAV diplomatai
penktadienį Romoje pradėjo derybas,
kuriomis siekiama pakeisti senąją,
dar šaltojo karo laikus menančią su-
tartį dėl branduolinės ginkluotės
mažinimo, naujesne, sakė JAV am-
basados atstovė spaudai.

Abiejų šalių derybininkai susitin-
ka pirmą kartą nuo praėjusio mėne-
sio, kai JAV ir Rusijos prezidentai –
Barack Obama ir Dmitrij Medvedev –
praėjusį mėnesį pažadėjo pakeisti
Strateginės ginkluotės mažinimo su-
tartį (START) iki gruodžio, kai senoji
sutartis nustos galioti. Pasak ats-
tovės spaudai, baigiantis trumpam
,,techniniam” susitikimui, derybinin-
kai sutarė pratęsti derybas gegužę
Washington.

JAV delegacijai vadovavo Rose
Gottemoeller, valstybės sekretorės
padėjėja ir Verifikacijos biuro vadovė.
Rusijos delegacijos vadovas – Anatolij
Antonov, vadovaujantis Rusijos už-
sienio reikalų ministerijos (URM)
Saugumo ir nusiginklavimo skyriui.

Rusijos URM atstovas spaudai
Andrej Nesterenka praėjusią savaitę
sakė, kad Romos susitikimo tikslas –
,,parengti derybų proceso pradžią
pagal prezidentų D. Medvedev ir B.
Obama nurodymus”.

Vėliau JAV ir Rusijos dery-
bininkai susitikinės nuolat. Sutartis
dėl strateginės ginkluotės mažinimo

taip pat bus aptariama ir gegužę per
Rusijos UR ministro Sergej Lavrov ir
JAV valstybės sekretorės Hillary
Clinton susitikimą.

Rusija ir toliau palaikys santy-
kius su NATO nepaisant to, kad orga-
nizacija Gruzijoje netrukus pradės
savo karines pratybas. Tačiau šiuos
santykius Rusija vadina „santuoka iš
išskaičiavimo”.

„Mes palauksime ir pažiūrėsime.
Kadangi mes negalime sustabdyti šių
pratybų, imsimės tam tikrų prie-
monių, kurios užtikrins Rusijos ir jos
sąjungininkų Pietų Kaukaze saugu-
mą”, – kalbėjo Rusijos nuolatinis ats-
tovas prie NATO Dmitrij Rogozin.

„Be to, tai įtakos mūsų norą ben-
dradarbiauti su NATO tam tikrais
klausimais. Būkime realistai”, –sakė
D. Rogozin.

Gegužės 6 d. Gruzijoje prasidė-
siančiose NATO pratybose planuoja
dalyvauti 1,3 tūkst. organizacijos ka-
rių iš 19 valstybių. D. Rogozin teigia,
kad taip NATO išreiškia savo paramą
Gruzijos prezidentui M. Saakašvili,
kurį Maskva laiko atsakingu už pra-
ėjusiais metais kilusį karinį konfliktą
Pietų Osetijoje. Tiesa, D. Rogozin pa-
tikino, kad NATO pratybos Gruzijoje
neturės jokios įtakos būtiniausių
reikmenų Afganistane tarnaujan-
tiems organizacijos kariams tiekimui
per Rusijos teritoriją.

Pasaulio naujienos
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 
Chiropraktika ir 
manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Privati receptinių vaistų atlygi-
nimo programa, dar žinoma Medicare
Part D pavadinimu, jau ne pirmi me-
tai yra plačiai naudojama, kaip būdas
sumažinti išlaidas vaistams bei užtik-
rinti reikiamų vaistų prieinamumą
pagyvenusiems žmonėms. Deja, pa-
tirtis rodo, jog Part D klientams, no-
rint įsigyti vienus ar kitus vaistus,
neretai iškyla problemų. To priežas-
tys būna įvairios: reikiamų (tarkime,
neseniai išrašytų) vaistų nėra plano
sąrašuose, ribojamos jų parduodamas
(atlyginamas) kiekis arba taikomi
įvairūs procedūriniai reikalavimai
(pvz., kad prieš pradedant gydytis
tais vaistais pacientas(-ė) būtų iš-
bandęs(-iusi) pigesnius vaistus). 

Kaip bebūtų, verta žinoti, jog pa-
našioje padėtyje atsidūrę Part D
klientai gali kreiptis į savo plano ad-
ministraciją, prašydami atlyginti
jiems išrašytus, tačiau plano ,,nepri-
pažįstamus” vaistus. Numatomas
apeliacijos procesas turėtų vykti taip:

� Klientas, gavęs iš savo gydytojo
raštišką paliudijimą, kad tam tikri
vaistai jam yra iš tiesų būtini ir kad
jokie kiti vaistai iš plane esančių atly-
ginamų vaistų sąrašo jam netiks,
susisiekia su savo plano administraci-
ja ir paprašo išimties tvarka atlyginti
reikiamus vaistus. Dažniausiai tam
būtina nusiųsti gydytojo paliudijimą,
receptų, tam tikrų tyrimų bei ligos
istorijos nuorašus. Plano adminis-
tracija turėtų į prašymą atsakyti per
72 valandas.

� Jei gaunate neigiamą atsakymą
(planas nesutinka daryti išimties),
turėsite pasirūpinti gauti iš jo admi-
nistracijos specialią ,,Notice of Denial
of Medicare Prescription Drug Co-
verage” formą, kurioje bus raštiškai
patvirtintas atsisakymas atlyginti
vaistus. Turėdami šią formą, per 60
dienų turite teisę prašyti sprendimą
peržiūrėti. 

� Nusiųskite visus anksčiau su-
rinktus dokumentus bei atsisakymo
formos kopiją į savo plano apeliacijų
skyrių (Appeals Department). Jūsų
gydytojas taip pat turėtų susipažinti
su atsisakymo forma bei parašyti,

kodėl sprendimas neatlyginti reikia-
mų vaistų jums ir jam/jai yra nepri-
imtinas (pvz., kadangi jokie kiti vais-
tai jums nepadeda ar kad turite gerti
tuos, kurie išrašyti, būtent nustatytu
kiekiu, nors ir pagal planą yra nelei-
džiami).

� Jei, nesulaukę procedūros pa-
baigos, vis dėlto įsigijote išrašytus
vaistus už pilną kainą, būtinai iš-
saugokite pirkimo kvitą bei vėliau pa-
siųskite jo kopiją drauge su kitais
dokumentais.

Pagal nustatytas taisykles jūsų
apeliacija privalo būti apsvarstyta
per 7 kalendorines dienas. Jei po to
vis tiek gaunamas neigiamas atsaky-
mas, galima kreiptis į nepriklausomą
vertinimo įstaigą (Independent Re-
view Entity arba IRE) – organizaciją
,,Maximus Federal Services’’, užsi-
imančią Part D skundų peržiūrėjimu.
Į minėtą įstaigą reikėtų kreiptis per
60 dienų nuo antrojo atsisakymo
(,,Notice of Denial”) gavimo. IRE
paprastai reikalauja praktiškai tos
pačios informacijos, kurią prieš tai
siuntėte planui ir atsiunčia atsakymą
į pateiktą prašymą per 3–7 kalen-
dorines dienas. Beje, teikiant prašy-
mą IRE, taip pat galima įgalioti tai
padaryti savo gydytoją. Jam/jai suti-
kus būti jūsų atstovu, jums reikės
užpildyti papildomą ,,Appointment of
Representative’’ formą, kurią galima
rasti internete adresu http://www.
cms.hhs.gov/CMSForms/down-
loads/cms1696.pdf.

Jei vis tiek gaunate neigiamą
atsakymą ir esate pasiryžę jį toliau
ginčyti, o jums reikalingų vaistų kai-
na viršija ,,Medicare’’ nustatytą su-
mą (2009 m. – 120 dol.), galite kreip-
tis į administracinio tesimo teisėją
(Administrative Law Judge), o vėliau
– ir į ,,Medicare’’ apeliacijų tarybą
(Medicare Appeals Council). Paga-
liau, nepadėjus visoms priemonėms,
dėl vaistų, kurių metinė kaina viršija
1,220 dol. (2009 m. nustatyta riba)
dėl atlyginimo galima kreiptis ir į
JAV federalinį teismą.

Pagal žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

MEDICARE PART D. 
KĄ DARYTI, JEI NEGALITE ĮSIGYTI

JUMS REIKALINGŲ VAISTŲ?

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Gali važiuoti
dirbti ir kitoje valstijoje. Tel. 630-
999-9505.

* Moteris gali išleisti atostogų ge-
gužės-birželio mėn. pagyveniusių
žmonių slaugos darbe su gyvenimu.
Tel. 312-714-7940.

* Moteris, gyvenanti Chicago Ridge,
ieško darbo su grįžimu namo tik šeš-
tadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Dovanoju 11 mėn. kačiuką. Jo var-
das Rainiukas ir labai gražus. Tel.
708-598-4165.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros re-
komendacijos, anglų kalba. Gali iš-
leisti atostogų arba pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Tel. 773-344-8829.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Prašau atsiliepti žmones, skren-
dančius į Lietuvą birželio mėn. 10
dieną 5:25 v.p.p. per Lenkiją su LOT.
Reikia palydėti vaiką. Tel. 630-209-
0636 arba 708-424-3598.
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21
Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodžio Draugas Nr. 050 atsakymai
Vertikaliai:
1. Migrena. 2. Akuotas. 3. Pano. 4. „Saab”. 5. Dvylika. 6. Edgaras. 8.

Linzė. 9. Lenta. 13. Svita. 14. Osana. 19. Ankštis. 20. Ondatra. 21. Atlasas. 22.
Smetona. 23. Daugmuo. 24. Krėvė. 26. Pypkė. 32. Ameba. 33. Ėglis. 34.
Gelumbė. 35. Aušrinė. 37. Skaidrė. 38. Altajus. 40. Izidė. 41. Įnamė. 45. Kaip.
47. Musė.

Horizontaliai:
7. Fiakras. 10. Vaivada. 11. „Žizel”. 12. Kruopos. 14. Obeliai. 15. Vizitas.

16. Anga. 17. Kaas. 18. Salto. 22. Snūda. 25. Anatema. 27. Triko. 28. Durys.
29. Paraštė. 30. Kvota. 31. Įmoka. 32. Ariadnė. 35. Astma. 36. Agros. 39. Peru.
42. Kalė. 43. Bizonai. 44. Nuorūka. 46. Smuikas. 48. Adomo. 49. Ubangis. 50.
Ūsorius.

Kryžiažodžio atsakymas: Kelioninė lazda.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 049 teisingai išsprendė ir mums
atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Dėkojame sprendėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir
toliau. Primename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284. 

Pastaba: PL Centre bilietai bus parduodami sekmadieniais nuo 9 v. r. iki 1
v. p. p. Šiaurinėje pusėje gyvenančių patogumui – bilietus galite įsigyti parduo-
tuvėje „Kalinka”, 714  S. Buffalo Grove, Buffalo Grove, IL, tel.: 847-793-1000

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

KANDIDATAI Į LIETUVIŲ
FONDO TARYBĄ 

Gimė Rokiškyje. 1962 m. Purdue
University įgijo chemijos inžinieriaus
bakalauro laipsnį, 1966 m. MBA laip-

snį Illinois Institute of Technology.
1962–1997 m. dirbo ,,Liquid Car-

bonic Corp.”, pradėdamas inžinieriu-
mi tyrinėjimų labaratorijoje, baigda-
mas įmonės viceprezidentu.

Lietuvių Fondo Tarybos narys
(2006–2009); paskutinius dvejus me-
tus ėjo LF Pelno skirstymo komiteto
pirmininko pareigas; LF Finansų ko-
miteto narys; LF Kontrolės komiteto
pirmininkas (2005–2006).

Pasaulio lietuvių centro valdybos
narys (1999–2009), PLC valdybos
pirmininkas (2001–2004),  iždininkas
(1999–2001).

Palaimintojo Jurgio Matulaičio
Misijos tarybos pirmininkas (2002–
2004)

Vedęs, žmona Aušra (Poškaitytė),
vaikai – Lina ir Vytautas. Turi penkis
anūkus.  

Algirdas Saulis

ALGIRDAS SAULIS

,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD
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Sudiev, brangioji Rasa
RITA (LIKANDERYTÈ)
RAŠYMIENÈ
viena iš ,,Spindulio” grupès 
pradininkiû

Lemonto ,,Spindulio” tautinių
šokių grupės vadovė, steigėja, moky-
toja, akordeonistė ir grupės širdis –
Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė baigė
savo kovą su ją 3 metus kankinusiu
vėžiu ir paskutinį kartą užmerkė akis
š. m. kovo 12 d., sulaukusi 53 metų
amžiaus. Keista ir neįprasta, kad Le-
monte daugiau nematysime Rasos, su
akordeonu ant peties, bėgančios kur
nors į repeticiją. Kiek daug galima
apie Rasą pasakyti – juk ji palietė visų
mūsų gyvenimus! Kiek daug ji ki-
tiems davė – atiduodama savo širdį ir
perduodama savo meilę lietuviškam
tautiniui šokiui, lietuviškai dainai.

Aš su Rasa susidraugavau 1975
metais, kai Čikagoje veikė maža šokių
grupė ,,Sūkurys”. Jai vadovavo Gra-
žina Vindašiūtė (dabar Vižinienė), o
akordeonu grojo Rasa. Čia susipaži-
nau ne tik su Rasa, bet ir keliais bro-
liais ir seserimis iš tos gausios Šo-
liūnų šeimos. 

1976 m. liepos  mėn. vyko Šokių
šventė Čikagoje ir joje paskutinį kar-
tą šoko ,,Sūkurys”. Po šventės ,,Sū-
kurio” nariai išsiblaškė į įvairias
puses. Rasa nutarė vis tiek kurti nau-
ją šokių grupę. Ji pakvietė kelis anks-
čiau šokusius draugus,  brolius ir se-
seris, ir kiekvieną pirmadienio vaka-
rą Jaunimo centro posėdžių kam-
baryje vyko ,,Spindulio” tautinių šo-
kių grupės repeticijos. Ir tomis pir-
momis dienomis, Rasos dėka, čia šur-
muliavo juokas ir daina, užaugo iki
šios dienos brangios draugystės. 

Pirmieji pasirodymai dažnai vyk-
davo rugsėjo mėnesį, kai Lemonto
miestelyje buvo rengiamos Keepa-
taw dienos ir reikėjo šokti ,,Čigonėlį”
kalneliu į viršų. Karšta, norime gerti,
pavargę, bet muzika vis grojo, o mūsų
kojos kažkaip toliau šoko. Ir kaip
smagu buvo, kai pagaliau pabaigda-
vom šokti. Rasa buvo labai patenkin-
ta, kad mes gerai pasirodydavome, o
mums tik to ir reikėjo. Po to visa gru-

pė eidavo į vakare čia vykstantį kar-
navalą. Visi kartu, su Rasa priešaky-
je, valgėme dešreles ir ledus. 

Mes ne tik šokdavome tautinius
šokius ir dalyvaudavome karnavale,
bet dažnai eidavome į Jaunimo cent-
re vykstančius šokius. Čia susitik-
davome su draugais iš kitų mokyklų,
kitų šokių grupių. Buvo labai links-
ma, grojant orkestrui, prie gyvos mu-
zikos pašokti valsą ar polką su tau-
tinių šokių grupės draugais. Mums
taip pat buvo labai linksma, kad mū-
sų gera draugė ir mokytoja Rasa
,,Spindulyje” grojo akordeonu. Tai
reiškė, kad mes visoms repeticijoms
ir visiems pasirodymams turėjome
gyvą, tikrą muziką! Kaip gera ir
smagu buvo šokti pagal gyvą muziką,
o ne įrašą. Kiek kartų ta mūsų gyva
muzika (Rasa) mus gelbėjo iš padary-
tos klaidos ar nepasiruošimo įeiti į
sceną laiku, ar kai reikėjo daugiau
muzikos šokiui užbaigti. 

Taip mes šokom, susidraugavom,
su malonumu priėmėme naujus
šokėjus į savo būrį. Šokėjai pradėjo
atvažiuoti iš vakarinių priemiesčių,
todėl po kiek laiko reikėjo ieškoti ki-
tos vietos repeticijoms. Niekur nebu-
vo patogesnės vietos nei Aldonos ir
a.a. Vytauto Šoliūnų rūsyje. Čia šita
maža grupelė tikrai užaugo, dar la-
biau susidraugavo. Čia mes mokėmės
ne tik naujų šokių, bet ir repetavome
Rasos ir kun. Arvydo Žygo parašytus
vaidinimėlius, lupom bulves kugeliui,
darėm ,,poor man’s garbage” (balan-
dėliai, bet nesuvynioti į kopūstų
lapus – kopūstai (supjaustyti) ir mėsa
kepa vienoje skardoje), krovėme lau-
žus, ruošėme naujų metų sutikimus,
žiūrėjome televiziją arba tik ką video
juostoje įrašytus mūsų pasirodymus.
Dainavome, juokėmės ir gyvenome
gyvenimą, nes mus lydėjo daina ir
brangioji Rasa su akordeonu.

Niekad nemanėme, kad taip
anksti nutils jos akordeono garsai.
Per trumpai Rasa buvo šiame gyveni-
me, per trumpai jutom jos šilumą,
meilę ir gerą širdį. Per greitai ji mus
paliko. Dar turėtų būti daug šokių
repeticijų (jos dėka ,,Spindulys” tapo

viena iš geriausių ir didžiausių šokių
grupių visoje Amerikoje). Dar turėtų
būti daug pabendravimų, subuvimų,
pasižmonėjimų. Dar daug sykių turė-
tumėm išgirsti jos juoką ir akordeono
garsus. Bet, deja, ne tokia buvo Dievo
valia. Jis pasikvietė mūsų brangią
Rasą pas save, o ji, išgirdusi Jo balsą,
padavė Jam savo ranką, viską paliko
ir nuėjo su Juo. Ji paliko nebaigtus
darbus, bet rado amžinąją ramybę.
Jos gyvenimas buvo visapusis ir ji juo
mėgavosi – puiki šeima, geri draugai,
maloniai praleistas laikas, įvairūs
įspūdžiai ir pasiekimai.

Rasos atsisveikinimas, kaip ir jos
gyvenimas, buvo pilnas visų, kurių
gyvenimus Rasa palietė – šeimos,
giminių, draugų, šokėjų, dainininkų,
muzikos mylėtojų ir puoselėtojų, ben-
druomenininkų, mokinių, mokytojų,
ateitininkų, skautų, vadovų ir t. t. 

• • •
Atsisveikinimas vyko pirmadienį,

kovo 16 d. Į Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio koplyčią ėjo ir ėjo su Rasa
atsisveikinti žmonės, pareikšti užuo-
jautą vyrui ir kitiems šeimos na-
riams, mirus tokiam brangiam žmo-
gui. Rasa paliko didelę tuštumą,
kurios neįmanoma bus užpildyti. 

Tęsdami jos gyvenimo mintį, šią
tuštumą galėsime šiek tiek užpildyti
taip, kaip ji ir norėtų – prisiminimų
džiaugsmu, pasidalinta draugyste,
bendru juoku, pabučiavimu. Lyg ir
norėdami taip padaryti, su Rasa Pos-
kočimų šeimos vardu atsisveikino jos
vyriausia duktė Lina, jos jauniausias
brolis Kastytis – Šoliūnų šeimos var-
du, Bronius Nainys – Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės vardu, Dainė
Quinn – Ateitininkų vardu, o Audra
Lintakienė – ,,Spindulio” vardu. 

Visur girdėjosi labai panašios
mintys – kad Rasa džiaugėsi gyveni-
mu, kad visi džiaugėsi jos pasidalinta
draugyste ir atliktais darbais. Visi
graudžiai prisiminė smagiai praleis-
tas valandas kartu, keliones, pasiro-
dymus, nuotykius ir gyvenimo iš-
daigas. ,,Dainavos” ansamblis buvu-
sios chorvedės garbei jautriai pagie-
dojo keletą giesmių. PLC vakarinėje

salėje buvo draugų suneštas užkan-
džių stalas, o ant kitų stalų be per-
traukos buvo rodomos nuotraukos iš
Rasos šeimyninio gyvenimo, kurios
beveik visos susijusios su ,,Spindulio”
tautinių šokių grupe. Juk ,,Spindu-
lys” buvo jai kaip antra šeima. Žmo-
nės žiūrėjo į tas nuotraukas ir verkė,
žinodami, kad jau nebegrįš visų myli-
ma žmona, brangi mama ir gera
draugė, kad jau nebebus tokių sma-
gių dienų. Visus čia susirinkusius
vienijo vienas bendras siūlas – Rasa ir
jos gyvenimas. 

Visi atėjo pagerbti tą nuostabią
asmenybę – be jos darbų ir užsimo-
jimų tiek daug čia šiandien mūsų
nesusirinktų.

Laiduotuvės kitą dieną irgi buvo
įspūdingos – tokios, kokių Rasa būtų
norėjusi. Gedulingas šv. Mišias laikė
net 10 kunigų – jos visi geri, seni
draugai: ir Providence gimnazijos ku-
nigai bei Lemonto misijos kapelionas
kun. Antanas Saulaitis, prelatas kun.
Edis Putrimas iš Toronto, kun. Arvy-
das Žygas, specialiai tą rytą atskridęs
iš Putnamo, ir kiti. Mišiose giedojo
Pal. Matulaičio misijos choras ir
,,Dainavos” ansamblio vyrų vienetas.
Gitara grojo Kęstutis Daugirdas.
Ypač gražiai nuskambėjo Mariaus
Polikaičio sugiedota giesmė ,,You
Raise Me Up” (,,Tu pakeli mane”).
Pasirodo, kad Rasa jau anksčiau buvo
Mariaus paprašiusi, kad jis šią giesmę
pagiedotų jos laiduotuvėse. Skai-
tinius skaitė Rasos dukterėčia Aušra
Norušytė ir jos globotinis Marius
Berner. Aukas nešė jos vaikai Lina,
Marius ir Siga. Bažnyčioje netilpo visi
draugai ir pažįstami,  gimnazijos, kur
ji dėstė muzikos ir chemijos pamokas,
studentai stovėjo lauke, už durų, ir
viską girdėjo tik per garsiakalbius.
Labai jaudinančiai su Rasa atsisveiki-
no gera draugė Lina Kuliavienė iš
Toronto, kuri priminė, kad Rasa tu-
rėjo ir gerą humoro jausmą ir dažnai
mėgdavo garsiai pasijuokti, kartais
net pati iš savęs. Karstą nešė jos 3
broliai bei 3 svainiai – kaip pritinka
tokiai artimai šeimai. Ilgiausia auto-
mobilių vilktinė dalyvavo procesijoje
iš bažnyčios į Lietuvių Tautines ka-
pines, kur Rasa atgulė amžinajam
poilsiui. Toronto draugės, Kretingos
stovyklos vadovės ir stovyklautojos
kapinėse su Rasa atsisveikino padai-
nuodamos labai gražią dainą, kurią
visi Kretingos (Toronte) ir Dainavos
stovyklautojai dainuoja dienai pasi-
baigiant. 

Gedulingi pietūs buvo Willow-
brook salėje, kur daug žmonių atėjo
paskutinį kartą su Rasa atsisveikinti.
Maldą sukalbėjo Rasos draugas kun.
Arvydas, davęs visiems iššūkį sukurti
Rasos garbei ir jos gyvenimui vaidini-
mą ir dainas, paimtas iš šių dienų
muzikos. Jis net pradėjo šį vaidinimą
šiais žodžiais: ,,Neverkite dėl manęs,
išeivija, aš išėjau, bet mes vėl susitik-
sime” (pagal dainą ,,Don’t Cry for Me
Argentina”). Tikrai reikėtų rimtai
pagalvoti ir parašyti žodžius vaidini-
mui apie Rasos gyvenimą, kad jos sie-
la ir meilė lietuviškai dainai niekad
nenutiltų. 

Aš tikrai galvoju, kad Dievulis
pasišaukė Rasą pas save, kad Dan-
guje ji galėtų įsteigti šokių grupę (juk
ten  jau daug šokėjų yra), groti akor-
deonu ir ten esančius įvairiais būdais
linksminti. Ilsėkis ramybėje, brangio-
ji Rasa – su Tavim mes visi anksčiau
ar vėliau susitiksime.Šokių grupė ,,Sūkurys” 1976 m. Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė – pirmoje eilėje, kairėje, su akordeonu.
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,,BIRU BAR”: VISKAS YRA ĮMANOMA
Gegužės 2 d. Mother McAuley

gimnazijos teatre vyks ,,Grandies”
ansamblio 50-mečio ju biliejinis kon-
certas, skirtas Lietuvos vardo tūks-
tantmečiui paminėti. Jame žiūrovus
linksmins ir svečiai iš Indianapolio  –
kapela ,,Biru Bar”. Ta proga pakalbi-
nome vieną iš kapelos atlikėjų Adriją
Vitkutę-Beleckienę. Ji mielai su-
tiko papasakoti apie šį jauną, smagų
kolektyvą – pristatome Adrijos pasa-
kojimą.

Indianapolio Lietuvių Bendruo-
menės kapela „Biru Bar” susikūrė
2006 metų vasaros pradžioje. Gerų
draugų būryje tais pačiais metais
tikrai aktyviai „kribždėjo” iniciatyvi
veikla. Norėjosi ne tik linksmai laiką
leisti, bet nuveikti drauge ir kažką
prasmingiau. Tais pačiais metais tų
pačių žmonių pastangomis atgijo,
suaktyvėjo Indianapolio Lietuvių
Bendruomenės gyvenimas, buvo
įsteigta Indianapolio lituanistinė
mokykla, susikūrė lietuvių liaudiškos
muzikos kolektyvas – kapela „Biru
Bar”. 

Mintis sukurti kapelą gimė lyg ir
atsitiktinai, kai draugų būryje nety-
čia išsikalbėjom, kas kokiais instru-
mentais moka groti. Paaiškėjo, kad
kažkas moka akordeonu groti, kaž-
kada kažkas smuikeliu mokykloj grie-
žė, dar kažkas kanklėmis kankliavo...
Ir sumanymas visiems susibūrus
pabandyti pagroti buvo toks natūra-
lus ir viliojantis, kad vos ne kitą sa-
vaitę susitarėme susitikti pirmajai
repeticijai.

Pagrindinis ,,idėjinis” kapelos
vadas ir „krikštatėvis” – Otonas Bal-
čiūnas, kuris jau buvo mums visiems
atskleidęs savo talentą muzikuoti
akordeonu, profesionalaus muzikos
meno mokinęsis grodamas saksofonu
dar Lietuvoje.  Dabar jis – tarptauti-
nės firmos patarėjas.

Na, o kapelos pavadinimas tie-
siog buvo jo mėgstamas posakis – „O
man – biru bar”. Otono žodžiais ta-
riant, tai liaudiškas, nelabai tiksliai
nusakomas posakis, reiškiantis „o
man vienodai rodo”. Šis posakis gimė
po vienos lietingos ir labai šaltos pa-
vasarinės išvykos į gamtą kanojomis,
kuomet nebegalėdami atlaikyti visų
mamytės Gamtos išdaigų, peršlapę,
sušalę, nusikalę, bet nepasidavę mes
įveikėme numatytą atkarpą! Taip
gimė beveik filosofiškas požiūris į
gyvenimą, egzistencinė koncepcija –
„O mums – biru bar”. Pasak Otono,
nors kapelos pavadinimas tinka dau-
geliui gyvenimo atvejų, bene geriau-
siai šis posakis yra suprantamas
būtent lietingos išvykos kontekste...

Ruošiantis pirmajai kapelos re-
peticijai paaiškėjo, kad turime du
smuikelius – Rūtą Žekonis ir mane,
Adriją Beleckienę. Gyvenimo keliai ir
takeliai atvedė mus pirmą kartą su-
sitikti Indianapolyje, nors vaikystėje,
pasirodo, abi mokėmės toje pačioje
Kauno J. Naujalio vidurinėje muzikos
mokykloje, vos ne pas tuos pačius mo-
kytojus. Vėliau Rūta pasirinko sto-
matologės profesiją, o aš toliau stu-
dijavau profesionaliosios muzikos
srityje. 

Prie dviejų smuikelių prisidėjo ir
du akordeonai – Otonas Balčiūnas ir

Mindaugas Žekonis. Mindaugas dar
ankstyvoje vaikystėje turėjo stiprų
troškimą išmokti groti akordeonu.
Tėvams  prieštaraujant jis vis tiek
savarankiškai išmoko groti! Min-
daugas lig šiol yra mums visiems
uolumo ir valios pavyzdys. Jis visą
kapelos repertuarą groja „fantas-
tiškai” išmokęs iš klausos mintinai!
Tikroji jo profesija – gydytojas nef-
rologas. 

Prie jau žinomų instrumentų
prisidėjo ir dvi kanklininkės – Irutė
Treinys, kuri mokėsi kankliavimo net
Klaipėdos konservatorijoje, bei  Goda
Tribandytė – farmacininkė, kažkada
taip pat buvo susipažinusi su kank-
liavimo abėcėle. 

Kaip žinome, kapela negali kon-
certuoti be būgnų – čia su didžiuliu
užsidegimu pasisiūlė Darius Treinys
– būgnininkas iš prigimties! Tik
reikėjo nusipirkti būgnus.

Na, o Jonas Beleckas, kadangi jo-
kiu instrumentu iki tol nebuvo grojęs
(gal šiek tiek tik akordeonu), nu-
sprendė pabandyt išmokti groti kon-
trabosu, kurį teko pradžioje ir išsi-
nuomoti. 

Barškučiais mielai pasisiūlė pa-
sikeisdami paįvairinti kapelos skam-
bėjimą Rymantas Guzulaitis ir Rai-
monda Balčiūnienė. Rymantas yra
buvęs ilgametis Indianapolio Bend-
ruomenės pirmininkas, perduodantis
tradicijas, patirtį ir išmintį jaunes-
niajai lietuvių kartai. Raimondos
aistra yra šokiai, bet kai groja kapela,
ji taip pat aistringai muša tamburiną
ar kitą barškutį.

Pirmajai repeticijai susibūrėme
antradienį vakare, jau žinodami, kad
tos pačios savaitės šeštadienį mes
pirmą kartą koncertuosime Joninių
šventėje. Ne viskas iš karto lengvai
klojosi, reikėjo kantrybės ir darbo,
bet noras ir užsidegimas buvo kelis-
kart didesnis, o jau smagumas – išties
begalinis! 

Taigi, pirmasis kapelos „Biru
Bar” pasirodymas-gimtadienis įvyko
per tautinę Joninių šventę Indiana-

polyje 2006 metais. Mes sugebėjome
per porą įtemptų repeticijų paruošti
„Hakerių polką” (šis gabaliukas lig
šiol yra kapelos „topinis” ir labiausiai
mėgstamas), porą dainų ir valsiuką.

Pirmasis mūsų pasirodymas ge-
rokai nustebino ir šventės dalyvius, ir
svečius. Šis mūsų mažos, bet gyvy-
bingos Lietuvių Bendruomenės In-
dianapolyje sumanymas neliko ne-
pastebėtas, šventės reportažas buvo
išspausdintas lietuviškuose laikraš-
čiuose „Draugas” ir „Amerikos lie-
tuvis”.

Repertuarą kapelai daugiausiai
parenka ir paruošia, kartais net už-
rašo Otonas Balčiūnas arba, jei va-
dovas išvykęs, padedu aš. Pradžioje
repertuarą sudarinėjome bandydami
nuspėti klausytojų pageidavimus tam
tikrame renginyje. Jei tikimės, kad
žiūrovai bus daugiau vyresni, pasiū-
lome daugiau valsiukų ar dainų, jei
tai Joninių vakarėlis – stengiamės
žmones išjudinti smagiomis, judrio-
mis polkutėmis, kitais lietuvių liau-
dies šokiais.

Pirmieji koncertai-pasirodymai
įvyko Indianapolio Lietuvių Bendruo-
menės rengiamose šventėse. Gandas
per draugus ir pažįstamus po truputį
pradėjo sklisti plačiau, keletą kartų
pakvietė pakoncertuoti Cincinnati
Lietuvių Bendruomenės organizuoja-
mose šventėse. Praeitais metais gro-
jome Šiaurės Čikagos Joninių šven-
tėje, šiais metais – Beverly Shores
Nepriklausomybės minėjime, teko
groti ir vestuvėse.

Kapelai teko patirti ir skaudžių
išsiskyrimų – kuomet būgnininkas
Darius ir kanklininkė Irutė Treiniai
nusprendė sugrįžti gyventi į Lietuvą.
Bet be praradimų nėra atradimų...

Indianapolio Lietuvių Bend-
ruomenė glaudžiai draugauja su
latvių bendruomene. Išsišnekėjus į
pagalbą mūsų kapelai atėjo latvių
būgnininkas Marcel Lazdins – be galo
intuityvus, beveik profesionalas, būg-
nus mušantis jau 18 metų. Išmokome
pagroti ir latvių liaudies šokelius, pa-

linksminame, pašokdiname ir latvių
bendruomenę.

Praeitą pavasarį į Indianapolio
lietuvių tarpą aktyviai įsijungė Daiva
Šimonytė Miller, persikėlusi gyventi
iš Santa Barbaros. Neliko nepaste-
bėtas jos skaidrus balso tembras,
pakvietėme dainuoti kapeloje „Biru
Bar”. Džiaugiamės, galėdami pratur-
tinti kapelos skambėjimą ir reper-
tuarą. Daiva, kiek save prisimena,
dainavo visur ir visada, būdama 4
metukų jau viešai koncertavo JAV
radijui. 

Repetuojame daug, ruošiamės
naujiems pasirodymams. Gegužės 2
dieną esame pakviesti dalyvauti labai
atsakingame tautinių šokių kolek-
tyvo „Grandis” 50-ties metų jubilie-
jiniame koncerte. Teks važiuoti į
Čikagą ir papildomai repeticijai kartu
su šokėjais – juk turime suderėti kaip
vienas kolektyvas. Tikimės, kad
šokėjams bus lengva ir tikrai smagu
šokti pagal gyvą muziką.

Su kitais muzikiniais kolekty-
vais, gyvuojančiais Jungtinėse Vals-
tijose, dar neteko susitikti, o būtų
išties labai smagu pasidalinti patir-
timi, kartu pamuzikuoti, o gal net ir
kapelų festivalyje sudalyvauti. Pa-
svajojame ir kitoje Pasaulio lietuvių
šokių šventėje šokėjams pagroti...

Esame tikri, kad sumanymai
gimsta ir noras kurti atsiranda, kuo-
met smagu bendrauti, galima pras-
mingai praleisti laisvalaikį, praplėsti
akiratį. Tokiu būdu „Biru Bar” ko-
lektyvas pažymi ir puikios veiklos
pradžią, ir viltį, kad „viskas yra įma-
noma”. Tikime, kad vienas demokra-
tiškiausių meno formų – liaudiškos
muzikos kapela – ateityje suteiks
daug geros nuotaikos, atokvėpio, pa-
skatins ir mūsų vaikus pamilti liau-
dišką dainą, šokį, prisidės prie jų et-
ninės savimonės ugdymo, pažadins
gerų veiklos sumanymų ne tik mums,
bet ir tiems, kuriems grojame ir
dainuojame. 

Kalbino Loreta Timukienė

Kapela ,,Biru Bar”.                                                                                                             Nuotr. iš kapelos archyvo.
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Gardening AngelGardening Angel

Cemetery Plantings
Seasonal Floral Plantings and
Maintenance For Family Graves

LEE WHITTINGTON
(312) 786-1299

whit_44@yahoo.com
Flowers are planted and maintained

Memorial Day thru Labor Day

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Jono Aničo 
„Dr. Kazio Bobelio politinė biografija –

Tarnystė Lietuvos Laisvės  Bylai”
Devenių Kultūros fondo leidinys, kaina $20 + $3
pašto išlaidoms. DKF PO Box 530453, St. Peters-
burg, FL 33747-0453.

Siuvėja, turinti ilgametę 
patirtį, siuva užuolaidas, lovos
uždangalus, pagalves, taip pat
įvairius „cushions”, gali būti ir
laivui. Tel. 708-692-7039.

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500
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MÙSÛ ÕEIMOSE �
Kun. Vytas Memėnas atšventė

80 metų jaunystę
Kun. Vytas Memėnas, Panevėžio

vyskupijos garbės kanauninkas, dau-
gelį metų gyvenantis ir dirbantis pie-
tiniuose Čikagos priemiesčiuose, šių
metų kovo 30 d. atšventė  savo 80 me-
tų jubiliejų. Kadangi kun. Memėnas
nuo 1972 metų ėjo ir Will apskrities
policijos kapeliono pareigas, vyriau-
sias šios apskrities šerifas Paul Kau-
pas surengė jam jubiliejaus šventę.
Apie tai neseniai buvo parašyta ir
Will apskrities laikraštyje „The He-
rald News”  įdėta ir nuotrauka, ku-
rioje apskrities policijos seržantė Teri
Ellingham sveikina jubiliatą.

Vytas gimė Anykščiuose 1929 m.
kovo 30 dieną. Būdamas 14 metų, tu-
rėjo išbėgti su šeima į Vokietiją. Gy-
veno Hanau lietuvių pabėgėlių sto-
vykloje, kur 1949 metais baigė gim-
naziją. 7 metus studijavo Romoje teo-
logiją Šv. Gregoriaus universitete,
gavo filosofijos magistro laipsnį, o
kunigu buvo įšventintas 1957 metais.
Atvykęs į Ameriką daugiau nei 50
metų dirbo Joliet vyskupijoje. Vikaro,
o vėliau klebono pareigose dirbo ke-
turiose vyskupijos parapijose: Gibson
City, Mokena, Joliet ir Frankfurt.
1999 metais išėjęs į pensiją, vyskupo
prašomas 2004 metais vėl grįžo į
Joliet Šv. Antano parapiją, kurioje ir
dabar eina administratoriaus parei-
gas.

Nors ir dirbdamas amerikiečių
parapijose, kun. Memėnas daugelį
metų rūpinosi Lietuvos šalpos rei-
kalais, suorganizavo specialias rink-
liavas Lietuvos vargšų reikalams ir
per paskutinius 10 metų į Lietuvą
persiuntė net 438,000 dolerių iš su-
rinktų amerikiečių aukų. Šios aukos
perduotos Nekalto Prasidėjimo sese-
rų, Tėvų pranciškonų, „Caritas” ir
kt. organizacijų šalpai.

J. B.

Kun. Vytas Memėnas

Atkelta iš 5 psl. Estų išvadas
patvirtino Klaipėdos universiteto
povandeninių tyrimų centro specia-
listai. Išankstiniai tyrinėjimų duome-
nys rodo, kad į laivą buvo paleista
torpeda.

Per Antrąjį pasaulinį karą Suo-
mijos įlanka buvo virtusi įnirtingų
mūšių vieta – čia nuskandinta apie 70
vienaip ar kitaip kariniuose veiks-
muose dalyvavusių, žmones ir civilius
krovinius gabenusių laivų. Specia-
listai teigia, kad įlankos dugną ga-
lima vadinti vienu didžiausių Euro-
poje nuskendusių laivų kapinynu.
Jau rastų laivų koordinates, prieš-
taringas laivo „Prezidentas Sme-
tona” žūties versijas Klaipėdos uni-
versiteto mokslininkai tikisi patiks-
linti šią vasarą išplaukę į ekspediciją. 

Pirmasis laivo „Prezidentas
Smetona” vedlys

Pirmasis laivo ,,Prezidentas
Smetona” kapitonas buvo Adomas
Daugirdas. Jis gimė 1894 m. Lietu-
voje, mokėsi Peterburge, vėliau –
Kryme, Sevastopolyje, kur 1916 m.
baigė Balaklavos povandeninių laivų
karo mokyklą. Ten susipažino su
Tekle Hulevičiūte, kuri ten dirbo gy-
dytoja, su ja sukūrė šeimą. A. Daugir-
das tarnavo Rusijos povandeniniuose
laivuose. Prasidėjus revoliucijai, grį-
žo į Lietuvą, įstojo į kariuomenę, bu-
vo autobataliono vadu. Gimtinėje
greitai įsitraukė į jaunos valstybės
jūrinę veiklą, aktyviai dalyvavo ku-
riant Lietuvos jūrininkų sąjungą.
1923–1927 m. kapitonas A. Daugir-
das vadovavo pakrančių apsaugos ka-
riniam laivui „Prezidentas Smeto-
na”. Pirmasis laivo „Prezidentas
Smetona” vedlys A. Daugirdas gar-
sėjo kaip akylas kapitonas – jūroje su
įkalčiais buvo nutvėręs ne vieną įžūlų
kontrabandininką. 1933 m., mirus
uosto kapitonui Liudvikui Stulpinui,
A. Daugirdas iki pat 1939 m. kovo,
kai hitlerinė Vokietija nuo Lietuvos
atplėšė Klaipėdos kraštą ir uostą, ėjo
uosto kapitono pareigas. 

Nepriklausomybės metais Teklės
ir Adomo šeimoje gimė du vaikai –
dukra Irena ir sūnus Jurgis. II
pasaulinio karo pradžioje kapitonas
su šeima buvo priversti bėgti į Va-
karus, apsistojo Vokietijoje. „Senelis
su šeima emigravo į Vokietiją, o
vėliau persikėlė į Kanadą. Aš gimiau
Toronte,” – šeimos istoriją pasakojo
kapitono anūkas J. Nekus.

Ten vaikai siekė mokslo, sukūrė
šeimas. Adomo Daugirdo dukra Irena
ištekėjo už Leono Nekutavičiaus (Ne-
kus), jiedu susilaukė dviejų sūnų –

Jono ir Andriaus. Kaip pasakojo vie-
nas iš jų – Jonas Nekus, jų šeimoje
visada galiojo nuostata, kad visada
reikia eiti į priekį, siekti užsibrėžto
tikslo. Paklaustas, kur jis išmoko ga-
na neblogai lietuviškai kalbėti, J.
Nekus atsakė niekad nelankęs lietu-
viškos mokyklos, bet jaučiąs, kad šei-
ma jam davė ne ką prastesnes lietu-
viškumo pamokas. A. Daugirdo duk-
ra su šeima 1960 m. persikėlė gyventi
į Čikagą, nes čia pasitaikė geresnės
darbo ir gyvenimo galimybės. Kapi-
tono sūnaus Jurgio šeimoje užaugo
trys vaikai: Marius, Jurgis ir Laura.
Adomas Daugirdas mirė 1979 m.
Kanadoje, palaidotas Čikagoje.

Netikėtas susitikimas

Noras daugiau sužinoti apie pas-
kutiniojo prieškario uosto kapitono
Adomo Daugirdo Lietuvoje praleistus
metus į Klaipėdą atvedė jo vaikaičius
Joną ir Andrių Nekus. Bevažiuojant
Klaipėdos gatve ir ieškant bent ko-
kios užuominos apie senelio praeitį,
jų akys užkliuvo už iškabos, skelbian-
čios apie čia įsikūrusį Jūrų kapitonų
klubą.

Svečiams iš užjūrio užsukus į
klubą juos pasitiko kaip tik tuo metu
susirinkę Jūrų kapitonų klubo nariai.
Sužinojęs netikėtų svečių viešnagės
priežastį, Jūrų kapitonų klubo pre-
zidentas Ričardas Lučka Jonui ir
Andriui papasakojo apie jų senelio
kapitono A. Daugirdo gyvenimą ir
veiklą prieškario Lietuvoje. Koks
buvo džiaugsmas ir netikėtumas, kai
klubo svečiai pamatė ant klubo
sienos kabančią senelio nuotrauką.
R. Lučka A. Daugirdo vaikaičiams pa-
dovanojo kapitonų klubo pastan-
gomis išleistą albumą „Lietuvos jūrų
kapitonai”, kurio pirmuosiuose pus-
lapiuose yra A. Daugirdo nuotrauka. 

Atsisveikindami su kapitonais,
Nekai žadėjo palaikyti ryšį su klubu.
Netrukus vėl atvykęs į Lietuvą Jonas
Nekus su savo pusbroliu iš San Fran-
cisco Mariumi Daugirdu nusprendė
paremti Baltijos gelmių tyrėjų pas-
tangas. Giminaičių ir Klaipėdos uni-
versiteto pastangomis įsteigtas jūri-
nio paveldo fondas, pavadintas kapi-
tono A. Daugirdo vardu. Pagrindinis
fondo tikslas – skatinti ir remti pro-
jektus ir programas, susijusias su
jūreivyste, laivyba, jūrinio paveldo
objektų tyrinėjimu ir išsaugojimu. 

„Pirmasis mūsų projektas su-
sietas su laivo ‘Prezidentas Smetona’
paieškomis Estijos pakrantėse. Jau
aptarėme galimybes, telkiame lėšas
būsimai ekspedicijai. Rugpjūčio mė-
nesį leisimės į kelionę”, – kalbėjo J.
Nekus.  Paklausus, ką ketinama da-
ryti,  jeigu pasisektų surasti ,,Prezi-
dentą Smetoną”, J. Nekus sakė, kad
kol kas apie tai sudėtinga kalbėti, nes
nežinia, kokios būklės yra nuskendęs
laivas. 

Pasak A. Daugirdo anūko, viltin-
gai nuteikia tai, jog jau dabar sulau-
kiama nemažai palaikymo ir pagal-
bos. Neseniai užsimezgusi J. Neko
pažintis su University of Delaware
profesoriumi, okeonologijos specia-
listu prof. Vytautu Klemu jau duoda
pirmuosius vaisius – sudaryta grupė,
kurios nariai padeda planuoti laivo
atradimą ir iškėlimą. Šios komisijos
nariai, be prof. V. Klemo, yra Klaipė-
dos universiteto rektorius, povan-
deninės archeologijos specialistas
prof. Vladas Žulkus,  University of

Delaware profesorius, pakrančių
geologinės okeonografijos specialistas
prof. Art Trembanis ir bangų bei
srovių modeliavimo  specialistas Vy-
gintas Grinius. Šie žmonės jau ne
kartą aptarė būsimos ekspedicijos
detales, ieško jai reikalingos įrangos.

J. Nekus pabrėžė, kad laivo pa-
ieškos – ne vienintelis ir ne galutinis
jų įkurto fondo tikslas. Fondo įkū-
rėjai tikisi sulaukti ir daugiau ben-
draminčių, rėmėjų, kurie prisidėtų
prie jūreivystės populiarinimo ir Lie-
tuvos vardo garsinimo. Susidomėję
šio fondo veikla gali apsilankyti ne-
seniai sukurtame fondo interneti-
niame puslapyje lithuanianmari-
timefoundation.org.

Šis A. Daugirdo giminaičių su-
manymas – ne pirma jų parama
Lietuvos jūreivystei. Prieš keletą
metų kapitono sūnus Jurgis panoro
įamžinti savo tėvo atminimą ir buvo
įsteigęs Adomo Daugirdo vardinę sti-
pendiją, skiriamą būsimiems jūri-
ninkams. J. Daugirdas Klaipėdos
uosto kapitonų bibliotekai padova-
nojo didelę dalį savo knygų, tarp jų –
ir Lietuvių enciklopedijos rinkinį.

Senelio pėdsakų beieškant

Į senelio gimtinę trumpam už-
sukę Jonas ir Andrius ėmė teirautis,
kur iki karo Klaipėdoje Daugirdų
šeima gyveno, kur buvo uosto kapi-
tono būstinė. Kapitonas R. Lučka da-
ro prielaidą, kad galbūt, kaip ir uosto
kapitono L. Stulpino, taip ir A. Dau-
girdo šeima jam perėmus uosto ka-
pitono pareigas gyveno tame pačiame
name. Dabar tai – Jūrininkų ir kapi-
tonų klubo būstinė, kurioje jie ir ieš-
kojo senelio pėdsakų. Tačiau šią prie-
laidą istorikai turėtų arba patvirtinti,
arba paneigti.

Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę, vienas Lietuvos jūrų laivi-

ninkystės balkeris buvo pavadintas
„Kapitonu Daugirdu”, tačiau tokio
visuomenės dėmesio, kaip jo pirm-
takas L. Stulpinas, nesulaukė. Laivas
seniai parduotas ir, ko gero, naujie-
siems šeimininkams tarnauja pakei-
tęs pavadinimą. Šiuo metu Klaipė-
doje nėra nei gatvės, nei mokyklos,
nei laivo, plaukiojančio su Lietuvos
vėliava, kurie primintų kapitono A.
Daugirdo vardą.

A. Daugirdo anūkas J. Nekus pa-
sakojo, kad į Lietuvą vien per pra-
ėjusius metus jau buvo nuskridęs 7
kartus. Dažniausiai jis į gimtinę už-
suka skrisdamas darbo reikalais į
kurią nors netoli nuo Lietuvos esan-
čią šalį. Praėjusią vasarą per Jūros
šventę Klaipėdoje apsilankiusį J. Ne-
kų nustebino centrinėje Tiltų gatvėje
eksponuojama garsių Lietuvos jūri-
ninkų portretų galerija – joje jis iš-
vydo ir savo senelio nuotrauką. J. Ne-
kus ruošiasi perduoti Jūrų kapitonų
klubui senelio jam dovanotus kapito-
no antpečius. Paklaustas, kas jį trau-
kia vėl ir vėl grįžti gimtinėn, J. Nekus
atsakė, kad ryšys su senelio ir mo-
tinos bei tėvo gimtine jam brangus
kaip jo paties kilmės liudijimas. 

Įdomi ir vis dar iki galo neat-
skleista laivo ,,Prezidentas  Smeto-
na” istorija ragina prisiminti, kad
lietuviai gyvena šalia Baltijos jūros –
mūsų valstybės vartų į pasaulį. Rei-
kia pripažinti, jog su jūra susijusių
įdomių istorijų vis dėlto turime, terei-
kia jas geriau panagrinėti ir plačiau
pristatyti visuomenei. Mūsų tautos
tapatinimasis su jūrine valstybe tvir-
tėtų, jeigu patys lietuviai daugiau
žinotų apie jūrininkų gyvenimą. Tuo
tarpu tragiškų aplinkybių į karo
veiksmų lauką jūroje nublokštą ir žu-
vusį Lietuvos laivą „Prezidentas
Smetona” savo veikaluose prisimena
tik istorikai ir tie, kurių gyvenime
jūra užima ne paskutinę vietą.

Čikagiškis Baltijos jūros dugne
ieškos ,,Prezidento Smetonos”

Į laivo paieškas ketinama plaukti
Klaipėdos universiteto burlaiviu
,,Brabander”.
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1-773-523-0440;     1-708-873-0500
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HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
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LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

Ne per seniai į Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro (LTSC) darbuo-
tojų gretas įsijungė Enata Skrup -
skelytė. Ji kruopščiai atlieka jai pa -
tikėtus darbus. Anądien, suradę lai-
ko, pasikalbėjome. Štai mudviejų
pasikalbėjimo eiga.

– Man regis, kad visa Skrups-
kelių šeima linko į humanitari-
nius mokslus. Tikriausiai Jūsų
šeimoje niekas nesidomėjo nei
technika, nei mechanika?

– Taip, iš tikrųjų, mes visi linkom
į humanitarinius mokslus, bet ne visi
ten praleidom didesnę darbingo gy-
venimo dalį. Tėtis Ignas Skrupskelis
studijavo germanistiką, paskui tapo
žurnalistu, Nepriklausomybės metais
redagavo „Židinį” ir „XX amžių”. Se-
suo Viktorija Skrupskelytė studijavo
prancūzų kalbą ir literatūrą ir toje
srityje profesoriauja iki šių dienų –
dabar dėsto ir dirba Vytauto Didžiojo
universitete Kaune, kur yra gavus
keletą apdovanojimų – ordinų, vieną
Prancūzijos, kitą Lietuvos. Taip pat
ir brolis Kęstutis Skrupskelis, susido-
mėjęs filosofija, pasiliko prie jos ir ten
yra daug pasiekęs: pereitą rudenį bu-
vo pagerbtas LR Švietimo ir mokslo
ministerijos Mokslo premija. 

Mamai, Alinai Skrupskelienei,
buvo kitaip, gyvenimas padiktavo sa -
vo. Tapusi lietuvių kalbos ir litera -
tūros mokytoja, mokytojavo Kaune
(„Aušros” mergaičių gimnazijoje,
šian dien vadinamoje Maironio), pas -
kui Scheinfeld (DP stovykloje Vo kie -
tijoje), bet persikėlus į Čikagą apie 20
metų dirbo University of Illinois at
Chicago (UIC) College of Dentistry
la boratorijoje asistente. Čia jai kar-
tais tekdavo aiškinti UIC studentams
kaip dirbti su elektroniniu mikros -
kopu.  Dirbdama laboratorijoje, lite -
ra tūrinio darbo nebuvo pamiršusi,
su redagavo anglišką literatūros
antologiją „Lithuanian Writers in the
West”, o kartu su Č. Grincevičiumi
„Juozo Brazaičio raštus” (6 tomus).
Aš pati studijavau bibliotekininkys-
tės mokslus ir, kurį laiką padirbusi
bibliotekose, susidomėjau naujai pa -
si rodžiusiais kompiuteriais ir pradė-
jau dirbti su jais. Tas mano žingsnis
ne buvo į gryną techniką ar mecha -
niką, bet į tuo metu man buvusį įdo -
mų humanitarinių ir techninių sričių
sugretinimą.

– Jūs, Enata, esate profesio-
nali bibliotekininkė. Kas paska-
tino pasirinkti šią, o ne kurią ki-
tą profesiją?

– Pasirinkimas buvo greičiau ki-
tų galimybių iš sąrašo išbraukimas.
Nejaučiau, kad turiu gabumų tikslie -
siems mokslams. Kolegijoje turėjau
galimybę atlikti mokytojos praktiką.
Ir nors po trijų savaičių aiškiai jau-
čiau, kad tikrai darausi stipresnė ir
įdomesnė mokytoja, galų gale moky-

tojos darbas nepatraukė. Studijuo-
dama dirbau bibliotekoje ir toji kny -
gų aplinka – mokslas, menas, istorija
ir visos kitos sritys čia pat po ranka,
darbas su knygomis ir su žmonėmis –
buvo įdomi, plati ir labiausiai atitiko
mano norus. Namie knygos visada
buvo labai vertinamos, tad bibliote-
kos atmosfera buvo puikiai pažįsta-
ma ir artima.

– Norėtųsi paklausti, kur stu-
dijavote ir kur teko įsidarbinti?

– Socialinių mokslų bakalauro
laip snį įgijau Annhurst kolegijoje,
Putnam,  CT. Magistro laipsniui  gau -
ti pasirinkau Čikagos universitetą,
nes tuo metu jis turėjo vieną iš ne-
daugelio bibliotekininkystės pro-
gramų ir gerą reputaciją. Persikelti iš
Connecticut valstijos į Čikagą paska-
tino ir tai, kad čia gyveno dėdė ir teta
Meškauskai, tad su jais ir gyvenau
pradėjusi čia studijuoti. Pabaigus
studijas pavyko greitai gauti darbą
Čikagos viešojoje bibliotekoje, pačia -
me gražiausiame miesto pastate – da -
bartiniame Čikagos kultūros centre
(Chicago Cultural Center). Dirbau in -
formacijos (Reference Department)
sky riuje, padėjau lankytojams, stu-
dentams telefonu ar asmeniškai ieš-
ko ti ir rasti atsakymus į įvairius
klausimus, rasti medžiagą refera -
tams. Dabar panašią funkciją atlieka
internetiniai „Google”, „Dogpile” ar
„Yahoo”.

Kai kompiuteriai pradėjo skverb-
tis į anų dienų gyvenimą, susidomė-
jau jais. Ne tiek iš techninio taško,
bet norėjau išmokti gauti informaciją
iš sukurtų duomenų bazių (data
bases). Dirbau University of Illinois
at Chicago administracijos skyriuje,
išmokau keletą kompiuterio „kalbų”
– ,,Cobol”, RAMIS, MSACCESS ir
naudodama tas „kalbas” padėdavau
universiteto administracijos ir kai
ku rių kolegijų tarnautojams surasti
reikiamą informaciją apie studentus,
kursus, universiteto finansus, per-
sonalą ir t. t.

„Vynuogynuose darbo daug, bet darbininkų maža”

– Kokios priežastys Jus
atvedė į LTSC?

– Kai baigiau dirbti  universitete,
kai apsitvarkiau namus, pagražinau
virtuvę, uždėjau namui naują stogą,
peržiūrėjau ant namo aukšto per
daug metų sukrautas dėžes ir lenty-
nas, pajutau, kad reikia vėl plėsti aki-
ratį. Mintys nukrypo į LTSC, ypač po
trumpo susitikimo su Skirmante
Mig liniene. Ji prasitarė, kad LTSC
labai reikia darbuotojų. Čia rūšiuoju
ir klasifikuoju archyvui padovanotas
knygas.

– Jūsų brolis Kęstutis Skrup -
skelis neseniai lankėsi LTSC. Ka-
žin, ar jam pavyko rasti reikia-
mos archyvinės medžiagos?

– Šiuo metu brolis renka medžia-
gą ilgesnei ir išsamesnei knygai apie
ateitininkų organizacijos istoriją.
Ypatingai jį domina organizacijos
veiklos pradžia ir aktyviausios veik-
los metai. Jis daug medžiagos rado
„Židinio”, „Ateities” ir „Tėvynės sar -
go” žurnaluose. Taip pat ano meto
veikėjų M. Krupavičiaus, Klimo, Če -
pėno, Jurgėlos, Skipičio atsiminimų
kny gose, peržiūrėjo Kazio Pakšto fon -
dą. Ypatingai jį nustebino, kad tarp
įvairių laiškų ir dokumentų ten sau-
gomas Pakšto laiškas, rašytas 1942
me tais Ed. Turauskui (tada gyvenu-
siam Šveicarijoj). Jame Pakštas sako

gavęs laišką su prašymu iš „Juozo
Urmano ir nabagėlės ponios Skrup s -
kelienės. Abu jie maldavo pasirūpinti
jos vyru ir kitų 50,000 lietuvių, de -
portuotų į Sibirą ir šiaurės Rusiją,
kur jie lageriuose badauja ir šąla”.
Toliau Pakštas rašo, kad buvo „nu -
važiavęs į Vashingtoną pasitarti su
Amerikos Raudonuoju Kryžium,
jieškoti geresnių kelių teikti badau-
jantiems pašalpas”. Mano broliui ir
man tai buvo visai netikėtas, labai as -
meniškas ir brangus radinys. Mes ži -
nojome, kad mama nenuilsdama ieš -
kojo būdų sovietų kalinamam tėčiui
kaip nors padėti, bet nežinojome, kad
susisiekė net su Amerikoje gyve-
nančiais pažįstamais ir įtakos turin -
čiais lietuviais.

– Kaip Jūs vertinate LTSC ir
išeivijos lietuvių atliekamus ar-
chyvinius darbus?

– Manau, kad teikiami ir saugoja-
mi archyvai be galo svarbūs ir reika -
lingi. Kai visas pasaulis nepaprastu
greičiu kas dieną keičiasi, kai vieni
dan goraižiai pranyksta beveik per
naktį ir išdygsta kiti, yra būtina su -
telkti ir išsaugoti kiek galima dau-
giau dokumentų, knygų, pirminių
šaltinių, kurie paliudytų ateinan-
čioms kartoms, kas ir kaip iš tikrųjų
buvo. Ypač svarbu todėl, kad iki 1990
metų daug šaltinių nebuvo prieinami
Lietuvos mokslininkams. Tuo tarpu
neigiamų komentarų ir atviro melo,
skleidžiamo viešųjų sovietmečio ins -
titucijų bei jų bendradarbių, apie išei-
vius buvo labai daug. Mokslininkai,
dirbdami dabar ir ateityje, archyvuo -
se ras tikslius šaltinius, kuriuos iš -
stu dijavę galės suprasti ir pristatyti
praeities įvykius. Visi archyvai nau -
dingi pagal savo išgales, skirtingus
ak centus, lankytojus. Malonu matyti,
kad jie vis papildomi, saugojami ir
nau dojami. Smagu, kai juose randa -
ma tiek daug vertingos medžiagos.
Gai la tik, kad „vynuogynuose darbo
daug, bet darbininkų maža”.

– Ačiū už malonų bendradar-
biavimą. Ačiū už pasikalbėjimą.
Linkime Jums geriausios sėk-
mės.

Kalbino Petras Petrutis

LTSC darbuotojai Enata Skrupskelytė ir Petras Petrutis.            S. Miglinienės nuotr. 
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A † A
DALIA KATILIUS
BOYDSTUN, Ph.D.

Mirė 2009 m. balandžio 18 d. viešėdama Lietuvoje.
Gyveno Homer Glen, IL.
Gimė 1943 m. spalio 9 d. Lietuvoje, Paikišnių kaime.
Nuliūdę liko: vyras Marvin Katilius-Boydstun, Ph.D.; sūnus

Marius Katilius, M.D. su žmona Catherine; anūkai Daniel,
Jessica, Aleksandra, Kristina ir Lukas. Velionė buvo tolima Pal.
Jurgio Matulaičio giminė.

A. a. Dalia buvo Psichologijos mokslų docentė St. Xavier uni-
versitete, Chicago, IL. Priklausė ateitininkams.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 26 d. nuo 2 v. p.
p. iki 6 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 27 d., 9:30 val. ryto
Petkus Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Dalia bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Našlaičiams arba
„Lietuvos  Vaikų viltis” organizacijai.

Visus artimuosius, draugus ir pažįstamus kviečiame daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

Žiedais lašės pavasaris
į mylinčias širdis,
pabirs, nubirs, lyg ašara
į degančias ugnis.
Ir nulašės, ir nulašės
ligi tavos širdies.

Vytautas Tarvainis, 1947 m.

2009 m. balandžio 19 d. po sunkios ir ilgos ligos savo namuose
Detroit, Michigan, sulaukusi 95 m. amžiaus atsiskyrė su šiuo pa-
sauliu brangi mamytė, močiutė ir uošvienė

A † A
BRONISLAVA TARVAINYTĖ

KIAULĖNIENĖ

Gimė Plikšelių kaime, Užvenčio valsčiuje, Šiaulių apskrityje. 
Į Ameriką atvyko 1950 m. Velionė buvo paskutinė liudytoja Rai-

nių miškelio žudynių, kuriose buvo nužudytas ir jos brolis a. a. Ze-
nonas Tarvainis.

Giliame nuliūdime paliko dukrą Benediktą su žentu William
Pribušauskus; sūnų Zenoną Kiaulėną ir mylimiausią anūkėlį Juo-
zelį Kiaulėną, daugiau giminių  Lietuvoje ir Amerikoje.

Balandžio 25 d. po gedulingų šv. Mišių  Dievo  Apvaizdos bažny-
čioje, buvo palaidota Holy Cross kapinėse, Detroite.

Nuliūdę dukra ir sūnus su šeimomis

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
balandžio 24 d. rytą, į amžinybę iškeliavo

A † A
BRONISLAVA (BRONĖ)

URBONAS-ORAKAUSKAITĖ

Gimė 1913 m. sausio 23 d. Vyžuonyse, Utenos rajone.
Mokėsi ir dirbo Kaune, po to persikėlė į Tauragę, kur dirbo

maisto prekyboj.
1937 m. ištekėjo už Alekso Urbono. Lietuvoje gimė sūnus Be-

nius ir dukra Danguolė. Karo metu persikėlė į Vokietiją, kur 5 metus
gyveno Muenchene. 1949-tais metais atvyko į Čikagą, kur dirbo pre-
kyboje, atidarydama maisto parduotuvę.

Sūnus baigė civilinę inžineriją Illinois Institute of Technology, o
dukra baigė ekonomiją De Paul University Čikagoj. Mylėjo dainą,
priklausė „Dainavos” ansambliui.

1969 m. atvykusi į Floridą, įsijungė į lietuvišką veiklą.  Buvo St.
Petersburg Lietuvių klubo veikli narė ir dainavo Lietuvių klubo cho-
re. Dirbo Lietuvos Dukterų draugijoje, Vyčiuose ir Lietuvių  Bend-
ruomenėje.

2002 m. mirus vyrui, buvo dukros globoje. Sūnus gyveno Colo-
rado.

Nuliūdę liko: sūnus Benius ir dukra Danguolė su šeimomis, anū-
kai Tesa, Vida, Dalytė ir Paulius, aštuoni proanūkiai ir giminės Lie-
tuvoje.

Šv. Mišios už velionę bus atnašaujamos balandžio 26 d. Holy
Name bažnyčioje. Jas aukos kan. Bernardas Talaišis ir kun. dr.
Matas Čyvas. Šv. Mišių metu ir kapinėse giedos Vyrų choras.

A. a. Bronė bus palaidota Memorial Park kapinėse,  St. Peters-
burg,  FL, šalia savo vyro a. a. Alekso Urbono.

Prašome pasimelsti už jos sielą.

Nuliūdę artimieji

A † A
Dr. DALIAI KATILIŪTEI

BOYDSTUN

mirus, jos vyrui MARVIN, sūnui dr. MARIUI su šeima,
draugams ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą. Kartu liūdime, netekę uolios Dievo tarnaitės ir
pavyzdingos ateitininkės.

Ateitininkų sendraugių sąjungos
Centro valdyba

A † A
BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį JUOZĄ POLI-
KAITĮ, jo šeimą ir Broniaus šeimą bei visus artimuo-
sius.

Čikagos lituanistinė mokykla

A † A
VIKTORIA LAIMUTĖ

MILERIS

Mirė 2009 m. balandžio 22 d., Omaha, Nebraska, sulaukusi
85 metų.

Gyveno Batavia, IL.
Gimė 1924 m. sausio 19 d. Lietuvoje, Broniaus ir Maria

(Bielous) Draugelių šeimoje.
Nuliūdę liko: duktė Lydia DeBellis, gyvenanti Maple Park,

IL; sūnūs Paul Mileris, gyvenantis Omaha, NE; Peter Mileris,
gyvenantis  Batavia, IL; Jonas Mileris, gyvenantis San Jose,
Costa Rica; duktė Daina (Patrick Williams) Mileris, gyvenantys
Chicago, IL; anūkai Jessica Collins, Jon Mileris ir Ryan Mileris.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, balandžio 26 d. nuo 3 v. p.
p. iki 7 v. v. Moss Family laidojimo namuose, 209 S. Batavia  Ave.,
Batavia, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 27 d. Iš laidojimo
namų 10 val. ryto velionė bus atlydėta į Holy Cross bažnyčią,
2300 West Main St., kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Viktoria Laimutė bus palaidota
Garfield kapinėse, St. Charles Township.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Moss  Family FH. Tel. 630-879-7900, 
www.mossfuneral.com



16                      DRAUGAS, 2009 m. balandžio 25 d., šeštadienis

�A. a. Violeta Karosaitė mirė
1989 m. balandžio 24 d. Šv. Mišios už
jos sielą ir už a. a. Vytautą ir Oną Ka -
rosus bus aukojamos š. m. balandžio
26 d., sekmadienį, 10:30 val. r. tėvų
jė zuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago. Prašome pasimelsti už
jų sielas.

�,,Draugo” šimtmečiui skirtos
pa  rodos atidarymas ir simpoziumas
vyks gegužės 2 d. 6 val. v. Čiurlionio
ga lerijoje Jaunimo centre, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago. Simpo ziu -
mo dalyviai: ,,Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė, žurnalistas Sta -
sys Goštautas ir kun. dr. Kęstutis
Tri ma kas. Maloniai kviečiame visus
į parodos atidarymą ir simpoziumą.

�Čikaga-Vilnius susigiminiavu -
sių miestų komitetas (Chicago-
Vilnius Sister Cities International) ir
Balzeko lietuvių kultūros muziejus
kviečia į susitikimą su Vilniaus mies -
to meru Viliumi Navicku. Susi tiki -
mas vyks sekmadienį, balandžio 26
d., 1 val. p. p. Balzeko lietuvių kul tū -
ros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago). Balandžio 27–29 dienomis
meras da lyvaus Chicago Global Cities
fo rume. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
6500.

�Cicero Jūrų šaulių kuopos
,,Klaipėda” narių susirinkimas vyks
gegužės 17 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Šv. Antano parapijos mokyklos pa -
talpose (įėjimas nuo bažnyčios). Visų
kuopos narių dalyvavimas susirin -
kime būtinas. Po susirinkimo – pa -
bendravimas.

�,,Meno ataka 2009” (Art At tack
2009) – lietuvių menininkų darbų pa -
rodos atidarymas ,,Gintaro” vasar-
vie tėje (15860 La ke Shore Rd., Union
Pier, MI 49129, tel.: 269-469-3298)
vyks penktadienį, gegužės 1 d.,  7–10
val. v.  Mi chigan laiku (EST). Bus
vaišės.  Šeštadienį, gegužės 2 d.,  nuo
11 val. r. iki  6 val. v. Michigan laiku
(EST) – meno paroda ir žinomo fotog -
rafo Algimanto Kezio knygų pristaty-
mas (2–4 val. p. p. EST). Sekma dienį,
gegužės 3 d. 12–4 val. p.p. (EST) –
me no paroda bei menininkės Jonės
Ra  koski stiklo lydymo demonstracija
(1 val. p. p. EST). Parodos dalyviai:
Da  lia Ancevičius – tapyba, Taiyda
Chia petta – vitražas ir gamtinė me -
džiaga, Otilija Kasparaitis – juvely -
riniai dirbiniai, Aldona Kaminskas –
gin taro dirbiniai, Aušrinė Kerr – oda,
Algimantas Kezys – fotografija, Rai -
mundas ir Raminta Lapšiai – me ninis
stiklas, Jonė Rakoski – tai ko mo sios
dailės darbai, vitražas, lydytas stik-
las, Jerry Strub – abstrakcinė tapyba,
Ly dija Vaitkus – spalvoti pieštukai.

�Jaunųjų ateitininkų stovykla
Dainavoje vyks liepos 5–15 dienomis.
Stovykla ruošiama antro – aštunto
sky riaus mokiniams. Registracijos
an ketas ir bendrą informaciją apie
sto vyklą rasite ateitininkų tinkla la -
pyje:  www.ateitis.org. Norintys dau-
giau informacijos rašykite Laimai
Aleksienei el. paštu: 

laleksa @ ameri tech.net 

�Š. m. gegužės 15–16 dienomis
įvyks aštuntoji Jungtinio Baltijos
Ame rikos na cionalinio komiteto
(JBANC) konfe rencija „Baltijos re -
gio no saugumas – senos grėsmės ir
nau ji iššūkiai”. Konfe rencija vyks
vieš butyje ,,Re naissance M Street
Hotel” (1143 New Ham pshire Ave.,
Washington, DC).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis
6247 S. Kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IÕ ARTI IR TOLI...

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos Lietuvių draugiją
Čikagoje aukojo: $150 Nika Trump-
jo naitė-Buckhalter. $100 Martynas ir
Dalia Trakiai, kun. Alfonsas Babo -
nas. $50 Feliksas ir Janina Bobinai,
Aldona Noakaitė-Pintsch, Vytautas ir
Valdemara Rašytinis. $40 Antanas ir
Viktoria Valavičiai. $30 Albinas ir
Gražina Reškevičius, Jonas ir Marija
Šimonis, Valerija Vaičjurgienė. $25
Henry ir Gilma Eleksis, Vitoldas
Gruz dys, Balys Milaknis, Elena Ro -
zenas, dr. Paulius ir Aldona Svarcai.
$20 Juozas Blazys, William  G. Buri-
mauskas, Regina Petrutienė, Valeria
Pleirys. $15 Eglė Rūkštelytė-Sund-
strom, Danutė Uogintas. $10 dr. Ka-
zys  Bobelis, dr. Peter Jokubka, Elena
Purtulis. $5 J. V. Lopatauskas, dr. Re -
gina Sūdžiūtė. Dėkojame visiems rė -
mėjams. Mažosios Lietuvos Lietu -
vių drau gija, 1394 Middleburg
Ct., Naperville, IL 60540.

• „Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas” 2009 m. balandžio mėn.
yra gavęs šias aukas paremti našlai-
čius: $400: M. F. Jablonskis, West-
chester, IL. $300: Algimantas Svilas,
Norfolk, MA; Aldona Bradley, New-
port Beach,  CA. $250: Knights of Li-
thuania Council 144, Riverton, NJ.
$150: Raymond Puodziunas; Frank
Jomantas; Sun City Center,  FL;
Roma Zilionis, Baltimore, MD; Rita
Sauers, Levittown, PA. $120: H.
Marlene Zavada, Medford Lakes, NJ.
$50: Gayle Stepnowsky, Moorestown,
NJ. $20: Arturas Dudonis, Philadel-
phia, PA.

A. a. Timothy Dorr atmini-
mui pagerbti – $250 aukojo kaimy-
nas Jody L. Demas su nuoširdžia
užuojauta žmonai Jeanne Dorr.

A. a Timothy Dorr atminimui
pagerbti – $200 aukojo Maksiminas
Karaška su nuoširdžia užuojauta
žmonai Jeanne Dorr.

A. a. Timothy Dorr atmini -

mui pagerbti – po $50 aukojo
Bridget P. Kasinskas; Peter J. Ce -
kaitis; Eve Kazakauskas; Rimas ir
Brigit Lukas; Magdalynne Lory Cox;
Phyllis Busch ir Ilene Miller; Mi -
chelle Bortner su nuoširdžia užuojau-
ta žmonai Jeanne Dorr.

A. a. Timothy Dorr atmini-
mui pagerbti – $30 aukojo Janina
Marmokienė su nuoširdžia užuojauta
žmonai Jeanne Dorr.

A. a. Timothy Dorr atmini-
mui pagerbti – po $25 aukojo Te -
resė Gečys;  Constance Cekaitis,
John O. Foster; James E. Rivard; Jo -
anne Ligorio; Robert ir Patricia Cox
su nuoširdžia užuojauta žmonai Je -
anne Dorr.

A. a. Timothy Dorr atmini-
mui pagerbti – $20 aukojo Danutė
Surdėnas su nuoširdžia užuojauta
žmonai Jeanne Dorr.

A a. Albino Grigaičio atmi-
nimui pagerbti – $10 aukojo duktė
Regina Mingelienė.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! Lietuvos Našlaičių
Globos komitetas (Lithuanian
Orphan Care, Inc.), 2711 West
71st St., Chicago, IL 60629.  Tel.:
773-476-2655. Fed. Tax ID #36-
4124191.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Li-
thuanian American Community of
New Britain (Catherine Salka) $100;
dr. Remigijus Gaška $4,500 studentų
paramai; Gloria  Cuthbertson $25 a.
a. Alfonso Vindašiaus atm.; Sharon
McNellis $300 mergaitės metinei
paramai; Daina Siliūnienė $200 stu-
dentės paramai. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (,,Sunlight Orphan Aid’’) ,
414 Freehauf St., Lemont, IL
60439 tel.: (630) 243-7275 arba
(630) 243-6435.

�Baltijos jėzuitų plėtros Tary bos
nariai tėvas Antanas Saulaitis SJ ir
dr. Mindaugas Vygantas maloniai
kviečia norinčius Lemonto apylin kė -
se stebėti pavasarinį paukščių gyve -
ni mą. Stebėjimui vadovaus paukščių
žinovas Tadas Birutis. Susitikimas
pla  nuojamas šeštadienį, gegužės 16
d., nuo 9 val. r. iki pusiaudienio, po
stebėjimo – priešpiečiai ir pabendra -
vi mas. Norinčius prisijungti prašome
pranešti el. paštu: lithjesuit@hot-
mail.com arba palikti žinutę tel.
630-243-6234. Visa smulkesnė in-
formacija bei patarimai bus suteikti
užsire gistravusiems. 

�Dainininko Vytauto Šiškausko
koncertas bus sekmadienį, gegužės
31 d., 12:30 val. p. p. (po 11 val. r. šv.
Mišių) Pasaulio lietuvių centro di -
džiojoje salėje. Į nuotaikingą labda-
ros koncerto valandėlę visus malo-
niai kviečia „Saulutė”, Lietuvos vai-
kų glo bos būrelis.

Kaip ir daugelis
lietuvių
Prisikėlimo
dieną prie 
Ve lykinio stalo
sėdo 
motina Eglė 
La niauskienė 
su sūnumi Simu
Laniausku,
medicinos 
mo kyklos 
studentu.
Velykų stalui
Simas patiekė
savo gamybos
įdarytą
,,Velykinį
zuikutį”
(Nuotraukoje –
pirmame plane). 

V. Stankus nuotr.

Skaitytojų dėmesiui
Kviečiame visus, į ,,Draugo” knygynėlį atnešusius knygas ar kitus daik-

tus pardavimui, paskambinti Danguolei tel.: 773-585-9500 arba atvykti į
,,Draugą” ir susitarti dėl neparduotų knygų ir daiktų atsiėmimo.

Administracija

Dėmesio! Dėmesio! 
Lietuvių Operos valdyba praneša, kad J. Strauss operetės ,,Šik š nospar-

nis” spektaklis, turėjęs įvykti š. m. balandžio 26 d. atidedamas. Priežastis –
kviesti solistai iš Lietuvos negavo vizų. Naują datą pranešime vėliau. 

Įsigyti bilietai galios. Telefonai pasiteiravimui: 630-257-6481; 773-547-
0542; 773-501-6573; 773-434-7919.


