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•Skautybės kelias (p. 2)
•Prezidento rinkimai –
tuščia politinė scena (p.
3)
•Karštame Australijos že-
myne ,,virė” lietuviška
veikla (p. 4)
•Komentaras.
Apie penktadienio įvy-
kius Lietuvoje (p. 5)
•Washington, DC – mies-
tas, kuriame svajonės vir-
sta realybe (p. 8)
•Pinklės (27) (p. 9)
•LF žvelgia į ateitį (p.
10)

Politikos specialistas priminė,
kad B. Obama komandos nariai jau
kalbėjo apie paramą demokratijoms
Rytų Europoje, jie daug dėmesio ski-
ria klausimui, kaip reaguoti į neigia-
mą Rusijos įtaką euroatlantinei poli-
tikai. ,,Jie kelia tuos pačius klausi-
mus. Taigi jums nėra ko nerimauti”,
– teigė B. Jackson.

Pasak JAV politologo, permainų
galima laukti tik retorikoje. ,,Texas
kaubojus pakeis Harvard teisinin-
kai. B. Obama sukritikavo nereika-
lingą prezidento G. W. Bush prieš-
priešą. Jis taip pat išsakė pasiryžimą
dirbti daugiau remiantis daugiaša-
lėmis priemonėmis”, – sakė B. Jack-
son, kuris buvo vienas pagrindinių
neformalios ,,Vilniaus dešimtuko”
grupės kūrimo sumanytojų. Jam už
aktyvią veiklą, prisidedant prie Lie-
tuvos pakvietimo į NATO, 2002 m.
suteiktas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino Komando-
ro didžiojo kryžiaus apdovanojimas.

Paskirta LGGTC
direktor∂

Naujojo prezidento komanda gerai
pañîsta Baltijos šalis

Valdžia prisiima atsakomybê,
bet nepateisina riaušiû

Vilnius, sausio 20 d. (ELTA) –
Naujojo Jungtinių Valstijų preziden-
to cObama administracijos na-riai
puikiai pažįsta Baltijos šalis, tei-gia
žinomas JAV politikos specialis-tas
Bruce Jackson. Interviu naujienų

agentūrai ELTA politologas sakė,
kad esminių JAV užsienio politikos
pokyčių, kurie darytų įtaką regionui,
tikėtis neverta.

,,Kiekvienas, paskirtas į aukštas
pareigas B. Obama administracijoje,
skiria daug dėmesio Europai ir gerai
pažįsta Baltijos šalis. Nemanau, kad
jūs sulauksite kokių nors permainų”,
– sakė B. Jackson, vadovaujantis ne-
vyriausybinei organizacijai Naujo-
sioms demokratijoms remti (Project
on Transitional Democracies).

Anot B. Jackson, respublikoną
George W. Bush pakeitus demokratui
B. Obama JAV užsienio politika ne-
turėtų iš esmės keistis.

,,Partijos karštai ginčijasi dėl
mokesčių politikos, sveikatos apsau-
gos pertvarkos, centrinės valdžios
vaidmens, kovos su klimato kaita.
Tuo tarpu užsienio politikoje didelių
skirtumų nėra”, – sakė B. Jackson,
daug prisidėjęs prie Baltijos šalių
priėmimo į NATO.

Vilnius, sausio 20 d. (Balsas.lt/
Alfa.lt) – Seimo pirmininkas Arūnas
Valinskas, parlamente sakydamas
kalbą, pareiškė prisiimąs moralinę
atsakomybę dėl to, kas nutiko praė-
jusį penktadienį, tačiau nepateisina
kilusio smurto.

Jis taip pat pareiškė norįs aiškiai
atskirti tuos, kurie atėjo taikiai pro-
testuoti dėl vienų ar kitų politikų
sprendimų, ir tuos, kurie iš anksto ži-
nojo, kad eina kurstyti nesantaikos, o
vėliau – ir dalyvauti riaušėse. „Pasta-
rieji turi atsakyti pagal įstatymus”, –
pridūrė A. Valinskas.

Seimo vadovas pripažino, kad
valdančioji dauguma skyrė nepakan-
kamai dėmesio dialogui su visuome-
ne. Jis pridūrė esąs pasiruošęs kons-
truktyviam dialogui.

Atsakinėdamas į parlamentarų
klausimus, A. Valinskas mėgino tei-
sintis, kodėl jis neišėjo pas žmones ir
nenuramino įsiaudrinančios minios.
Paklaustas, kas sutrukdė Seimo pir-
mininkui nutraukti darbo susitikimą
su Norvegijos parlamento pirminin-

ku ir atvykti į mitingą pas protestuo-
jančius žmones, A. Valinskas teisino-
si, kad jis esą grįžo į mitingą, tačiau
jis jau buvo virtęs riaušėmis.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus padė-
kojo Brazilijos vadovui Luiz Inacio
Lula da Silva ir kitoms valstybės įs-
taigoms už tai, kad ši šalis nusprendė
panaikinti vizų režimą Lietuvos pi-
liečiams.

Kaip pranešė Prezidentūra, Bra-
zilija galutinai užbaigė vidines pro-
cedūras, reikalingas beviziam reži-

mui su Lietuva įvesti.
,,Panaikinus Brazilijos vizas, mū-

sų žmonėms atsiveria galimybės ne-
varžomai keliauti vieniems pas kitus.
Tai itin svarbu stiprinant draugiškus
Lietuvos ir Brazilijos santykius ir ge-
ra žinia Brazilijoje gyvenančiai lietu-
vių išeivių bendruomenei – vienai di-
džiausių tarp visų Lotynų Amerikos
šalių. Neabejoju, kad Lietuvos gy-

ventojai, susidomėję Jūsų nepaprasto
grožio ir įvairovės šalimi, vis dažniau
rinksis turistinių ir verslo kelionių
maršrutus į Braziliją”, – rašo V.
Adamkus. Prezidentas išreiškė viltį,
kad vizų panaikinimas dar labiau pri-
sidės įgyvendinant Brazilijos ir Eu-
ropos strateginę partnerystę, plėto-
jant kultūrinius, akademinius ir eko-
nominius ryšius.

Vilnius, sausio 20 d. (ELTA) –
Seimas Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro
(LGGTC) generaline direktore pa-
skyrė šio centro darbuotoją Teresę
Birutę Burauskaitę. Ji centro vado-
vės pareigose pakeitė į Seimą išrink-
tą Dalią Kuodytę. T. B. Burauskaitė
buvo išrinkta iš 11 kandidatūrų.

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras yra tarp-
žinybinė valstybės įstaiga, tirianti vi-
sas genocido, nusikaltimų žmonijai ir
žmoniškumui apraiškas, Lietuvos
gyventojų persekiojimą okupacijų
metais, taip pat ginkluoto ir negink-
luoto pasipriešinimo okupacijoms
procesus, siūlanti genocido organi-
zatorių ir vykdytojų teisinį įvertini-
mą. Centras yra atsakingas už kitų
įstaigų vykdomus šios srities tyrimo
darbus.

Bevizis režimas su Brazilija

Ant sniego Neryje ties Žaliuoju tiltu
buvo galima pastebėti protesto užrašus
prieš Lietuvos valdžią.

Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Teresė Birutė Burauskaitė.
Balsas.lt nuotr.B. Obama komandos nariai jau anks-

čiau kalbėjo apie paramą demokrati-
joms Rytų Europoje. Balsas.lt nuotr.
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SKAUTYBÈS KELIAS
Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry

8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

FSS Čikagos skyriaus
sueiga įvyks

š. m. vasario 8 d.
12:30 val. p. p.

Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte.

Sueigoje minėsime
Nepriklausomybės šventę.

Kalbės filisteris
Vytenis Kirvelaitis.

Bus vaišės.

FSS Čikagos skyrius

Naujos „Aušros vartų/Kernavės”
tunto vyr. skautės kandidatės
ps. AUŠRA JASAITYTÈ-PETRY

Š. m. sausio 4 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, buvo duotas spe-
cialus įžodis. Įžodį davė trys prityru-
sios skautės, kurios jau nuo pat ma-
žens skautauja, bet dėl įvairių prie-
žasčių turėjo pasitraukti iš skautavi-
mo. Yra toks posakis: „Kai tampi
skaute ar skautu, esi skautė ar skau-
tas visą savo gyvenimą.” Štai 2008
m., mokslo metų pradžioje, trys drau-
gės, kurios vienu laiku buvo paukš-
tytės ir skautės ir kurios dėl įvairių
priežasčių pasitraukė iš „Aušros

2009 m. tradicinės lietuvių
skautų Kaziuko mugės

Kovo 1 d.
Čikagoje –
Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte
Detroite
Toronte

Kovo 8 d.
Los Angeles –
šv. Kazimiero parapijoje

Kovo 15 d.
Melbourne, Australija

Kovo 21 d.
Washington, D.C.
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Šiandien JAV sostinėje naujai
išrinktas Amerikos prezidentas
Barack Obama oficialiai perims
valstybės vairą į savo rankas. Jau
nuo savaitgalio į Washington, DC
iš visų JAV kampelių ėmė plaukti
žmonės, norintys dalyvauti inau-
guracijos šventėje. Prie jų prisi-
jungs ir vašingtoniečiai, kurie
dalį inauguracijos – paradą ga-
lės stebėti miesto gatvėse. Nors
JAV ekonomika ir išgyvena ne
pačius geriausius laikus: didėja
darbo netenkančių amerikiečių
skaičius, bankrutuoja ne viena
kompanija, birža iki šiol nėra
atsigavusi ir t.t., valdžios vadelių
perleidimas ir perėmimas JAV
vyksta taikiai. Kitaip įvykiai klos-
tosi Lietuvoje. 100 dienų dar ne-
spėjusiai padirbti naujai Lietu-
vos Vyriausybei jau teko gintis
nuo kiaušinių, sniego gniūžčių ir
tuščių butelių...

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

vartų/Kernavės” tunto, nutarė su-
grįžti vėl su tuntu skautauti ir tapti
vyresniomis skautėmis.

Šios sesės jau ilgą laiką nebuvo
skautavusios su tuntu ir nebuvo da-
vusios prityrusių skaučių įžodžio, bet
buvo pasiryžusios smarkiai dirbti ir
atlikti visą reikalaujamą programą,
kad galėtų toliau tęsti savo skauta-
vimą ir tapti vyresniomis skautė-
mis.

Susirinkusios prie Pasaulio lietu-
vių centro pastatyto „Kryžiaus kal-
no”, Andrėja Varaneckaitė, Darija Si-
liūnaitė ir Natalija Vaznelytė, užbai-

SKAUTIŠKA KELIONĖ Į ANYKŠČIŲ ŠILELĮ
Tėveliai, seneliai, padovanokite savo vaikams ar vaikaičiams

kelionę į smagią ir nuostabią stovyklą.

Miškan, būdavo, eini – tai net akį veria;
Vat taip linksmina dūšią, užu širdies tveria,
Kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai:
Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?!
Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna!
Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!
Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia!
Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia!

Antanas Baranauskas, ,,Anykščių šilelis“ 1858-1859

Lietuviškų ir ekologinių temų stovyklėlė
ANYKŠČIŲ ŠILELIS

2009 m. birželio 27 d. (šešt.) – liepos 1 d. (treč.)
Camp Stigwandish prie Cleveland, OH

Skirta skautams, jūrų jauniams, prityrusiems skautams, jūrų skautams

• Iškyla, atkreipiant dėmesį į visas jusles
• Gamtos menas, pvz., gamtos mandalos ir saulės ,,nuotraukos”
• Haiku rašymas
• Vakarinės programos, pvz., teminiai laužai (Eglė, žalčių karalienė) ir
liaudiškas linksmavakaris
• Dvasinis ugdymas per gamtos pažinimą

Kai seminarijos profesorius paniekino lietuvių kalbą, sakydamas, jog
jąja nieko gero negalima parašyti, Antanas Baranauskas per savo vasaros
atostogas 1858 ir 1859 metais sukūrė ,,Anykščių šilelį”. Taigi, džiaug-
damiesi šio lietuvių literatūros klasikos veikalo 150 metų sukaktimi,
pastebime, kad jo ekologinės mintys aktualios ir šiandien.

Kreipkitės į Gintą Remeikytę-Gedo; el. paštas: gvar@erols.com,
tel.: 301-251-0059

gusios prityrusių skaučių patyrimo
laipsnį, davė prityrusių skaučių
įžodį. Už rankų susikibusioms naujo-
sioms prityrusioms skautėms „Auš-
ros vartų/Kernavės” tunto tuntinin-
kė ps. Rasa Ramanauskienė užrišo
po vyšninės spalvos kaklaraištį, s.
Loreta Jučienė užrišo „Gerojo darbe-
lio” mazgelį, o s.fil. Alvida Baukutė
Rukuižienė „Tėvynės meilės” maz-
gelį.

Bet tai nebuvo viskas. Šios trys
naujos prityrusios skautės kartu su
ps. Regina Ramanauskaite tapo vyr.
skautėmis kandidatėmis. Šios ketu-
rios skautės dabar smarkiai dirbs,
kartu su savo vadovėmis s. Loreta
Jučiene ir s. fil. Alvida Baukute-Ru-
kuižiene, atlikdamos vyr. skaučių
kandidačių programą. Ši programa
skautes paruoš geromis, pavyzdingo-
mis vadovėmis. Šios sesės yra dalis
mūsų tunto ateities. Savo meilę
skautavimui jos perduos jaunes-
nioms tunto skautėms.

Linkime sesėms Andrėjai, Da-
rijai, Natalijai ir Reginai daug sėk-
mės ir linksmų skautiškų dienų!

Naujos „Aušros vartų/Kernavės” tunto vyr. skautės kandidatės ir jų vadovės (iš kairės): s.fil. Alvida Baukutė-
Rukuižienė, Andrėja Varaneckaitė, Darija Siliūnaitė, Natalija Vaznelytė, ps. Regina Ramanauskaitė ir s. Loreta
Jučienė. Nuotr. ps. Aušros Jasaitytės-Petry
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PREZIDENTO RINKIMAI –
TUŠČIA POLITINĖ SCENA
VYTAUTAS RUBAVIÇIUS

Prezidento rinkimai vyksta jau
senokai, tik politinėje scenoje kol kas
dar nepasirodė nė vienas pilnakraujis
veikėjas.

Žiūrovų būriuojasi vis daugiau,
juos vis labiau neramina tuščia scena
– ji bado akis ir primygtinai verčia
galvoti apie niekuo nepridengtą vals-
tybės gyvenimą. Kai kurie neišlaiko –
žiniasklaidoje tai vienas, tai kitas po-
litikos apžvalgininkas pratrūksta aiš-
kinti, kokio mums reikėtų preziden-
to, kokias mūsų viltis jis turėtų pasal-
dinti, kodėl Daliai Grybauskaitei pri-
valu tuojau pat įsižiebti scenoje, kad
tos nykios tamsumos rūdys nebeėstų
mūsų demokratinės sąmonės ir pi-
lietiškumo.

Scena tuščia, tačiau užkulisiuose
darbas verda – kartais sušmėžuoja
vienas kitas šešėlis, kyšteli vienas ki-
tas veidas ir greitakalbe išberia dar
negalįs drįsti. Dar nedrįstama, nes
nėra scenarijaus. Dar tik matuojamos
povyzos, išraiškos, derinami balsai.
Visi žino – scenarijus bus, nes jo neį-
manoma išvengti, kadangi yra bū-
relis žmonių, kuriems „labai rūpi
Lietuvos ateitis”. Buvo scenarijus
prezidentui Valdui Adamkui, bus ir
naujam prezidentui. Publikos reakci-
ja tikrinama gandais – neva tas ar
anas banko analitikas jau patvirtin-
tas pagrindiniam vaidmeniui. Bankai
– visos mūsų viltys?

Kad į tuščią sceną žiūrinti publi-
ka matytų demokratiškai vykdomus
pasirengimus didžiam rinkimų veiks-
mui, ji papenima sociologinėmis ap-
klausomis, rodančiomis, kokiam kan-
didatui palankesnė būtų didžiuma
vadinamojo elektorato. Tiesa, nė
vienas apklausose figūruojančių nėra
niekaip įsipareigojęs išeiti į sceną ir
publikos džiaugsmui atlikti savo
vaidmenį. Imitacijų tikrovė. Toje tik-
rovėje neabejotinai pirmauja euro-
komisarė Grybauskaitė. Apklausos
kviečia į Prezidentūrą sugrįžti Al-
girdą Brazauską – jis antras. Didėja ir
Seimo pirmininko Arūno Valinsko
populiarumas – savo ryškiais darbais
ir nuopelnais Lietuvai jis sugebėjo
pavergti nemenkos publikos dalies
širdis. Tačiau politinėn rinkimų sce-
non dar ne laikas.

Nors į užkulisius pažvelgti nėra
jokių galimybių, negali abejoti, jog
rinkimų scenarijų rašo patyrę šio
žanro meistrai. Tad tuštumą scenoje
reikia pripažinti esant sumanytą ir
surežisuotą. Juk jei nesama tinkamo
kandidato, o norima prastumti savą
(šitai ir bus padaryta), tai rinkimai
turi vykti vienu atsikvėpimu. Jei leisi
kandidatams ilgai trainiotis scenoje,
tai jie nejučia parodys, kiek kainavo
ne tik jų įvaizdis, bet ir jie patys.
„Smūginiuose” rinkimuose publika
nespės susigaudyti, kas su kuo ir už
kiek, tad savas kandidatas ima ir ne-
tikėtai „prisikelia Prezidentūroje”.

Tad vienas galimo scenarijaus
variantas įsivaizduotinas toks: kiek
tik įmanoma rinkimų sceną laikyti
tuščią, publiką linksminant ir rin-
kimų įtampą didinant neįtikėtinų
veikėjų šmėstelėjimais, kalbomis bei
diskusijomis apie galimus kandidatus
ir ypač vis didėjančiu apklausų srau-
tu. Apklausiama keli šimtai žmonių,
o žiniasklaidos veidrodyje rezultatai
pateikiami kaip visos visuomenės
nuomonė. Beje, šiuo metu jau galima
nebesivarginti ir apklausinėjant – ir
apklausiant, ir įsivaizduojant „visuo-
menės” nuomonė tokia pat „tikra”.
Tada rinkimuose galima išmesti kelis
veikėjus, iš kurių vienas neabejotinai
laimės. Pavyzdžiui, Valinskas poroje
su Kazimira Prunskiene. Arba – su
Gediminu Kirkilu. Kas laimėtų. Vi-
siškai aišku, kaip balsuotų patrio-
tiškai ir pilietiškai (iš įsitikinimo at-
liekantis demokratinę pareigą) nu-
siteikęs sąmoningas individas bei as-
menybė. Ar tik ne tokį variantą ir
turėjo galvoje premjeras Andrius Ku-
bilius, aiškindamas, Kirkilas būtų
stiprus pretendentas? Jei taip, tai
„Leo LT” subūrė stiprių vienminčių
būrelį.

Scenarijus keistųsi, jei į sceną su-
sigalvotų žengti Brazauskas. Jis ne-
abejotinai nustelbtų ne tik „prisikė-
lusių”, bet ir socdemų veikėjus. Tik
tereikia įsivaizduoti Valinsko ir Bra-
zausko diskusiją tiesioginiame etery-
je apie Lietuvos ekonomiką, politinės
korupcinės sistemos raidą, santykius
su užsienio šalimis, kad suvoktume –
jokių diskusijų nebūtų. Nebaisi šiuo
metu Brazauskui būtų ir kompromi-
tuojanti medžiaga – pats jų turi apie
kiekvieną veikėją sukaupęs, tad gali-
ma numanyti, jog nebūtų ir tokios
medžiagos karo. Su Brazausku reikė-
tų tartis ir susitarti, padedant taria-
mam jo varžovui vaizduoti rinkimų
kovą, net nebandant abejoti, kam
turi atitekti Prezidentūra. Manantys,
kad su Brazausku galėtų susiremti
Grybauskaitė, nusivils – eurokomi-
sarei kelias iš Briuselio į Prezidentū-
rą toks pavojingas, o čia ji tokia ne-
reikalinga, kad jai, ko gero, lengviau
kilti tarptautinės karjeros laiptais.

Lietuvos prezidentas Adamkus
prieš kurį laiką puse lūpų buvo užsi-
minęs apie savo įpėdinį – žmogų, ver-
tą prezidento posto. Tačiau tos temos
taip ir neišplėtojo. Gal buvo įspėtas
nesikišti į demokratijos apeigas, o gal
jam buvo užsiminta apie galimą Al-
girdo sugrįžimą. Vargu bau kokiame
užsienio banke išaugintas įpėdinis
galėtų prilygti kovų dėl Lietuvos ne-
priklausomybės privatizavimo už-
grūdintam Algirdui.

O ką apie prezidento rinkimus
galvoja dešinieji – Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai? Iš
jų gretų taip ir neiškilo Prezidentūrą
užimti pasirengęs politikas. Dešinie-
siems tenka palaikyti kitus kandida-
tus. Kada bus subręsta savam? Rin-
kimų scenarijus neabejotinai galėtų
sujaukti Vytautas Landsbergis. Ar at-
sirastų Lietuvoje žmonių, kurie pra-
leistų rinkiminę Landsbergio ir Bra-
zausko dvikovą LRT ekrane? Manau,
tokių neatsirastų net gilioje emigraci-
joje. Nereikėtų net vaizduoti demok-
ratijos. O ir vadinamasis elektoratas
nuoširdžiai, o ne iš reikalo balsuotų
„už”.

Balsas.lt

Buvo scenarijus
prezidentui Valdui
Adamkui, bus ir nau-
jam prezidentui.

Sunkmečio sąlygomis
pasigendama solidarumo

ir atsakomybės
EDMUNDAS SIMANAITIS

Riaušių Vilniuje seka reljefiškai paryškino keletą anaiptol ne naujų
tiesų. Pirmiausia, kėlė nuostabą per „Lietuvos nacionalinio radi-
jo ir televizijos” programas transliuojami pakartotiniai raginimai

ir kvietimai piliečiams rinktis prie Seimo į protesto mitingą prieš nese-
niai išrinktą Seimą ir Vyriausybę, besiimančią pirmųjų savo programoje
išdėstytų darbų. Jokio demokratijoje įprastinio šimto dienų Vyriausybės
įsivažiavimui į vėžes? „Kodėl nacionalinė žiniasklaida visais kanalais puo-
la teisėtai išrinktą valdžią?” — į šį ginkluoto pasipriešinimo dalyvio klau-
simą tąkart vienareikšmiškai neatsakiau ne todėl, kad nežinočiau, kam
Lietuvoje ir „artimajame užsienyje” labai rūpi, kad Lietuvoje sumaišties
būtų daug ir jos nemažėtų.

Ne mažiau nustebino ir Katalikų Bažnyčios hierarchų ramus, nuo-
saikus paaiškinimas tikintiesiems ir atsakomybės jausmo nepraradusiems
piliečiams, kad sunkmečiu, kai pasaulyje ir, žinoma, Lietuvoje, padaugėjus
finansinių, socialinių, ekonominių problemų, neaiškių jėgų organizuojami
sambūriai gali sukelti neprognozuojamų neigiamų pasekmių. Juose ne-
reikėtų dalyvauti. Savaime peršasi palyginimas – per pusę amžiaus tru-
kusią sovietinę okupaciją Bažnyčios įžvalgumas ir rūpinimasis tikinčiųjų
visuomenės dora, rimtimi ir žmogaus teisėmis buvo tvirta moralinė para-
ma Tautai, kuri ir šiandien labai reikšminga ir reikalinga. Deja, tomis die-
nomis kitų visuomeninių organizacijų balsų nepasigirdo. Gaila.

Lygiai prieš dvidešimt metų prie Parlamento rūmų jedinstveninkai ir
antivalstybinės propagandos suklaidinti žmonės taip pat daužė langus,
lygiai taip pat veržėsi į rūmus. Tik dabar nebuvo rusakalbio „komiteta na-
cionalnogo spasenija” (nacionalinio gelbėjimo komiteto, rus.) Matyt, riau-
šininkai veikė ,,Jedinstvos” metodais, vadovaujami bei pakurstomi profe-
sionalių smogikų ar provokatorių. Atrodo, kad suplanuotame neramumų
scenarijuje buvo numatyta provokacijas ir riaušes rengti visoje Lietuvoje,
ne tik Šiauliuose, Klaipėdoje. Tokiu atveju, mūsiškis Valstybės saugumo
departamentas (VSD) turėtų gebėti užbėgti įvykiams už akių. Tyrimo
rezultatai turėtų parodyti visuomenei, kad ši tarnyba nesnaudė ir nes-
naudžia, kad ji, kaip ir policija, savo pareigą atliko. Naivu būtų manyti,
kad „artimojo užsienio” politika Lietuvos atžvilgiu pasikeitė.

Taip pat išryškėjo profsąjungų vadovų nenuovokumas. O gal įtaką
joms daro ir kitos specifinės aplinkybės? Mat sunkmetis ištiko daugelį
pasaulio valstybių. LR Seimui ir Vyriausybei tik pradėjus taisyti paveldė-
tus, gerokai pašlijusius finansinius ir socialinius reikalus, profsąjungų
vadovai, užuot dalykiškai aptarinėję padėtį su valdžios institucijomis, or-
ganizuoja triukšmingus pasirėkavimus, o šie pavirsta chuliganų siau-
tėjimu, kuris nedaro garbės nei organizatoriams, nei dar nesusitupė-
jusiems jaunuoliams, niokojantiems visuomenės turtą.

Nejaugi buvo prisimintas sovietmečio lozungas „profsąjungos – ko-
munizmo mokykla”? Bet komunizmas, kaip ir nacionalsocializmas, gėdin-
gai bankrutavo praėjusį šimtmetį. Tiesą pasakius, regione imperinio tota-
litarizmo kėslai ir agresyvios užmačios Rytuose nepasikeitė nei carui, nei
gensekui, nei prezidentui valdant. Riaušės ir politizuotas chuliganizmas iš
dalies parodė ir Penktosios kolonos atnaujintą sudėtį. Kita vertus, taria-
mai „depolitizavus” mokyklą, tautinio-pilietinio ugdymo reikalai buvo nu-
stumti į kažkelintą eilę. Pasekmės akivaizdžios.

Tačiau bene svarbiausias šalies vidaus politikos trūkumas yra kito
plano. Sąjūdis savo metu negebėjo išlaikyti savo akiratyje nė vieno dien-
raščio. Praktiškai visa žiniasklaida atsidūrė buvusios komsovietinės no-
menklatūros bei oligarchų rankose. Pastarojo meto įvykių kronika – tota-
linis peikimas ir kritika demokratiškai išrinkto Seimo ir Andriaus Kubi-
liaus Vyriausybės, patvirtina mažiausiai dvi tiesas.

Pirma, pralaimėjusieji rinkimus tokiu būdu išreiškia savo nepasiten-
kinimą, būdingą „amžiniems” buvėjams valdžioje. Antra, dabartinė Vy-
riausybė, nesant dienraščio, objektyviai pateikiančio valstybinį požiūrį ir
ryžtingai ginančio viešąjį interesą, neturi galimybės argumentuotai, nuo-
sekliai ir nuolatos nušviesti rengiamų ir numatomų vykdyti reformų tu-
rinį, tikslus, laukiamus rezultatus. Tokios informacijos labiausiai trūksta
visuomenei. Šį trūkumą kompensuoti bus tikrai nelengva. Puolančiosios
žiniasklaidos šeimininkai stengsis, kad sunkumų nemažėtų. Premjero pa-
dėtis nėra lengva. Jo gebėjimai įveikti sunkumus ne kartą buvo praktiškai
įrodyti, tačiau jam reikia ir visuomenės paramos. Būtina iš anksto infor-
muoti apie planus, projektus, jų įgyvendinimo eigą, laukiamus ir pasiek-
tus rezultatus.
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Karštame Australijos žemyne
„virė” lietuviška veikla

EDVARDAS ŠULAITIS

Tuo metu, kai praėjusių švenčių
dienomis daugelyje JAV miestų gy-
ventojai kovojo su sniegu ir šalčiu,
Australijos lietuviai džiaugėsi vidur-
vasariu ir šventė savo didžiuosius
tradicinius renginius – Australijos
Lietuvių dienas ir 58-ąją Australijos
Lietuvių sporto šventę. Apie tai
mums pranešė tenykštis sporto dar-
buotojas ir visuomenės veikėjas, žur-
nalistas Antanas Laukaitis.

Jis rašė, kad tie didieji lietuvių
įvykiai „Kengūrų žemėje” įvyko
gruodžio 26–sausio 1 dienomis Syd-
ney mieste.

Iškilmingas ir gražus šventės
atidarymas

„Oficialus šventės atidarymas,
kartu su Lietuvių dienų dalyviais –
Lietuvos baleto šokėjais, Londono
lietuvių folkloro ansambliu, Lietuvos
meno vienetu ‘Sutaras’ ir tikrai
dideliu skaičiumi žiūrovų, dalyvau-
jant Australijos politikams ir visai
lietuviškai vadovybei, vyko labai iš-
kilmingai. Parade pirmieji, nešant
Australijos, Lietuvos ir šventės vė-
liavas, vedant Australijos Lietuvių
Fizinio Auklėjimo sąjungai (ALFAS)
garbės nariams, žygiavo klubų sporti-
ninkai su savosiomis vėliavomis.
Įspūdis buvo labai geras, visus paly-
dėjo gausūs publikos plojimai.

Po oficialių atidarymo kalbų bu-
vo perskaitytas gražus Lietuvos pre-
zidento Valdo Adamkaus sveikini-
mas. Sportininkai lietuvių ir anglų
kalbomis perskaitė sportininko prie-
saiką, ALFAS pirmininkas J. Belkus
pasveikino visus sportininkus. Pasi-
baigus oficialiai daliai, buvo sugiedo-
tas Australijos himnas, sportininkai
ir vėliavos apleido salę. Tada pra-
sidėjo meninė dalis, pasirodant mūsų,
Lietuvos ir Anglijos menininkams bei
chorams. Visiems sugiedojus Lietu-
vos himną, prasidėjo pirmosios krep-
šinio rungtynės tarp vyrų ir merginų
komandų”, – taip laiške mums rašo
A. Laukaitis.

Dalyvavo sportininkai
iš 7 klubų

Šioje tradicinėje sporto šventėje
dalyvavo komandos iš 7 klubų: Ade-
laidės „Vyties”, Melbourno „Varpo”,
Geelongo „Vyties”, Brisbanės „Balti-
jos”, Hobarto „Žaibo” ir „Perkūno”
bei šeimininkų – Sydney „Kovo” klu-
bo. Jie varžėsi vyrų, merginų, vete-
ranų, jaunių ir jaunučių krepšinio,
tinklinio šakose. Taip pat įvyko golfo,
stalo, lauko teniso ir biliardo pir-
menybės.

Įvairių sporto šakų varžybose
(ypač krepšinyje) sužaista daug rung-
tynių, tad jų rezultatų čia neskelb-
sime, tik paminėsime laimėtojus.
Vyrų krepšinyje nugalėtojais tapo

svečiai iš provincijos – Hobarto „Žai-
bo” ekipa. Tarp merginų geriausiai
pasirodė vietos – Sydney „Kovo”
žaidėjos. Hobartas iškovojo I vietą ir
jaunių klasėje, o „Kovas” tapo nuga-
lėtojais ir pas jaunučius bei vetera-
nus.

Tinklinyje čempionais tapo irgi
šeimininkai. Sydney komanda Golfo
pirmenybėse vyrų čempionu tapo A.
Belkus (Sydney), o neįgaliųjų grupėje
– J. Petraitis (iš Hobarto „Perkūno”).
Tarp merginų geriausiai pasirodė –
M. Čerkesas, geriausia komanda –
Sydney „Kovas”.

Tenise vyrų grupėje pergalę nusi-
nešė – J. Wilson (Sydney), merginų –
R. Šutas (Geelongas). Stalo teniso
nugalėtojai: vyrų – G. Bernotas (Syd-
ney), merginų – R. Vaičiulevičiūtė
(Hobartas), jaunių – J. Wilson (Syd-
ney). Biliardo varžybose vyrų grupė-
je laimėjo St. Šutas (Geelongas), dve-
jeto – P. Burokas ir D. Kalėda
(Sydney).

Atrinkti geriausieji į žaidynes
Lietuvoje

Po varžybų buvo sudarytos Aust-
ralijos lietuvių krepšinio vyrų, mer-
ginų ir jaunių rinktinės, kurios va-
sarą dalyvaus VIII Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėse, skirtose 1000-me-
čio sukakčiai paminėti. Į jas Austra-
lijos lietuviai siųs ir kitų sporto šakų
sportininkų, tad susidarys gana di-
delis būrys.

Šios šventės metu buvo išrinkti
ir geriausieji bei naudingiausieji žai-
dynių sportininkai. Jie uždarymo me-

tu gavo medalius bei kitas dovanas.
Čia buvo paskelbtas Australijos Lie-
tuvių Fizinio Auklėjimo sąjungos gar-
bės nario ženklu apdovanotasis –
Geelongo „Vyties” klubo pirmininkas
A. Wiasek, kurio visa lietuviška šei-
ma aktyviai dalyvauja Australijos lie-
tuvių sporto veikloje.

Pasveikinti ir Lietuvos
jachtos nariai

Šią Australijos lietuvių sporto
šventę uždarė ALFAS pirmininkas J.
Belkus, paskelbęs, jog kita – 59-oji
sporto šventė įvyks Geelonge 2009 m.
pokalėdiniu metu.

Šventėje taip pat dalyvavo ir bu-
vo pagerbti aplink pasaulį plau-
kiančio Lietuvos burlaivio „Amber-
sail” nariai. Jiems buvo suruoštas
specialus sutikimas. Sutikimo metu
svečius daug kas sveikino: tarp jų
buvo ir mūsų kolega A. Laukaitis,
kuris žodį tarė ALFAS vardu, nes jis
buvo ilgametis šios sąjungos pirmi-
ninkas. Buriuotojai gavo gražių dova-
nų.

„Šventė ir Australijos Lietuvių
dienos baigėsi. Viskas praėjo labai
gražiai. Kaip sakė svečiai iš kitų pa-
saulio kraštų, mūsų lietuviškas gy-
venimo būdas ir lietuviška veikla,
nepaisant joje kuriamų mišrių šeimų,
dar ilgiems metams išliks gyva ir
graži”, – taip savo mintis baigia Aust-
ralijos sporto ir visuomenės veikėjas,
spaudos darbuotojas Laukaitis. Jis ir
šiemet ruošiasi važiuoti į VIII Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynes Lietu-
voje.

Šie krepšinio rinktinės žaidėjai atstovaus Australijos lietuviams VIII
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje.

,,Kovo” ir Melbourno ,,Varpo” krepšininkės po baigiamųjų rungtynių per
58–ąją Australijos lietuvių sporto šventę Sydney.

Jaunieji Australijos lietuvių sporto žaidynių krepšinio nugalėtojai.

IŠNUOMOJAPASLAUGOS

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898. Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

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

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

PERKU

Perku fotoaparatus,
gamintus Vokietijoje,

Šveicarijoje, Švedijoje.
Tel.508-697-6602, Romas

SKELBIMAI
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Apie penktadienio
įvykius Lietuvoje

ALDONA MEILUTYTÈ
Specialiai „Draugui“
iš Los Angeles

Didžiojoje Amerikos spaudoje la-
bai retai galima rasti straipsnių apie
Lietuvą, tačiau apie penktadienį, sau-
sio 16 dieną, Vilniuje įvykusią pro-
testo demonstraciją parašė visi žy-
miausieji JAV dienraščiai. Netgi nuo-
traukomis pailiustravo: „The New
York Times” įdėjo grėsmingą polici-
ninkų kordoną, „Los Angeles Times”
– suimtą jaunuolį, tempiamą šal-
muotų policininkų ir puolamą polici-
jos šuns, o „Wall Street Journal”
fotografijoje – nesimpatiškai atrodan-
tis parlamentaras Artūras Zuokas,
besivalantis veidą, aptėkštą į jį mesto
kiaušinio.

Amerikos laikraščiai pažymi, kad
demonstracijoje dalyvavo apie 7,000
žmonių, kad taikus žmonių susibūri-
mas peraugo į smurto protrūkį – de-
monstrantai svaidė akmenis ir kiau-
šinius į Parlamento rūmų langus, o
policija, kad išvaikytų demonstran-
tus, panaudojo ašarines dujas ir šau-
dė į žmones guminėmis kulkomis.
Pranešama, kad mažiausiai 14 žmo-
nių sužeista ir ne mažiau kaip 84
sulaikyti.

Tokias žinias paskelbė amerikie-
čių spauda. Šių faktų žurnalistai be-
veik nekomentavo, tik nurodė, kad
Lietuvoje, o kiek anksčiau Latvijoje ir
Bulgarijoje, visuomenės protestus
sukėlė ekonominė krizė. Žmonės,
apimti baimės dėl blogėjančios mate-
rialinės padėties, išreiškė nepasiten-
kinimą Vyriausybės, vadovaujamos
konservatoriaus Andriaus Kubiliaus,
priimtomis priemonėmis didinti mo-
kesčius, mažinti algas ir t.t.

Man rūpėjo sužinoti, kaip į šiuos
įvykius reagavo Lietuvos valdžia, ką
apie įvykius rašo ir kaip juos anali-
zuoja politiniai apžvalgininkai: ar
nebuvo galima tragiškų pasekmių
išvengti, kodėl taip atsitiko ir, žino-
ma, kas dėl to kaltas.

Reikia pažymėti, kad mažesnės
demonstracijos vyko ir kituose Lie-
tuvos miestuose. Deja, rimtos, išsa-
mios ir gilios penktadienio įvykių
analizės interneto publikacijose ne-
aptikau. Gal kartais nepastebėjau.
Sužinojau apie keistą Lietuvos va-
dovų elgesį: pasirodo, oficialus Lietu-
vos valstybės vadovas prezidentas
Valdas Adamkus į Nepriklausomybės
aikštę, kur buvo susirinkusi protes-
tuotojų minia, neatvyko, nes tuo me-
tu pietavo prabangiame Trakų resto-
rane. Kitas šalies aukščiausias parei-
gūnas, Seimo pirmininkas Arūnas
Valinskas irgi pietavo – kartu su Nor-
vegijos politiku jis maloniai leido lai-
ką ,,Stiklių” restorane. Kur pietavo,
su kokiais užsienio svečiais susitik-
inėjo ar ką kita tuo metu veikė minis-
tras pirmininkas Kubilius, spaudoje
neradau parašyta, tačiau jis irgi ne-
atvyko susitikti su protestuojančiais
Lietuvos žmonėmis, jų išklausyti.

Ką parodo toks aukščiausiųjų
Lietuvos valdžios pareigūnų elgesys?
Manau, tik viena: absoliutų šių val-
džios pareigūnų nesiskaitymą su Lie-
tuvos žmonėmis, visišką žmonių ne-
gerbimą, ignoravimą, visišką nepai-
symą Lietuvos žmonių interesų. To-

kio valdžios elgesio jokiu būdu nega-
lima pateisinti. Būtent šitoks val-
džios nesiskaitymas ir arogancija bu-
vo ta žiežirba, kuri įskėlė vadinamų
riaušių gaisrą. Kažkur net skaičiau,
kad viduje prie langų susirinkę kai
kurie Seimo nariai ir kiti Seimo dar-
buotojai kaišiojo demonstrantams
špygas…

Nežinau, ką turėjo pagalvoti apie
Valinską Norvegijos svečias, kai suži-
nojo, kad tuo metu, kai jie ramiausiai
pietavo ištaigingame restorane, prie
Seimo rūmų susirinkę 7,000 profsą-
jungų vadovų suorganizuotų demon-
strantų reikalavo Seimo pirmininko
Valinsko pasirodymo ir laukė jo pa-
aiškinimų. Juk Valinskas puikiai ži-
nojo apie demonstraciją, tačiau pie-
tūs su užsienio politiku jam atrodė
daug svarbesni, jis neatsiprašė svečio
ir neišskubėjo pas Lietuvos žmones.

Kubilius dabar bando teisintis,
kad jis nenumatė, jog taiki demon-
stracija gali peraugti į riaušes, o su
žmonėmis nėjo kalbėtis todėl, jog
nemanė, kad ,,išmintinga, esant to-
kioms psichologinėms nuotaikoms,
Vyriausybės nariams eiti į mitingus ir
bendrauti”. Keista išmintis! Žmonės
netiki tokiomis Kubiliaus kalbomis,
daugelis įtaria, kad jis pats buvo
suinteresuotas, jog kiltų riaušės, nes,
jas numalšindamas, siekė parodyti
Vyriausybės galią ir sustiprinti savo
pozicijas. Juk po Rygos įvykių, žinant
Lietuvos žmonių nepasitenkinimą
valdžia, net vaikas galėjo suprasti,
kad susitvenkęs žmonių pyktis ir
neapykanta valdžios ponams gali bet
kurią akimirką išsilieti į nevaldomus
veiksmus.

Barbariškų veiksmų – langų dau-
žymo ir akmenų svaidymo – negalima
pateisinti, bet ką daryti žmonėms?
Taikių demonstrantų valdžia neatėjo
net išklausyti, į juos nekreipė dėme-
sio, o valdininkų savivalei ribų nėra.
Juk ne vien pareikšti protestus dėl
drastiško ir vargu ar pakankamai
pagrįsto ,,antikrizinio” Kubiliaus pla-
no įgyvendinimo buvo surengta de-
monstracija. Visi puikiai supranta,
kad tai tik paskutinis lašas, o taurė
per 18 metų jau pripildyta ir per-
pildyta seniai. Svarbiausia ne tik pil-
vo interesai, apie kuriuos rašo žino-
ma žurnalistė, žmonėms teisėtą pasi-
piktinimą kelia netvarka valstybėje,
teisingumo nebuvimas, nežabota val-

dininkų savivalė, jų nebaudžiamu-
mas, jų kyšininkavimas, baisus sa-
vanaudiškumas ir nemokšiškumas.
Tauta nenori (ir neturi) ilgiau taiks-
tytis su tokia padėtimi! Juk jeigu
tauta matytų, kad valdžia stengiasi
visų bendram labui, jeigu dabar, pra-
sidėjus ekonominiams sunkumams,
būtų pirmiausiai sumažintos pačios
didžiausios algos, apmokestinti di-
džiausių turtų savininkai, žmonės
suprastų, kad ir jiems reikia ,,veržtis
diržus”. Tačiau kai valdininkai tie-
siog atvirai grobia valstybės turtą –
pranešama, kad krašto apsaugos mi-
nisterijoje premijoms išsidalinta apie
20 mln. litų, Kazimira Prunskienė
tarsi kokia geradarė pavaldiniams ne
iš savo, o iš valstybės kišenės paskyrė
pusę milijono ir t.t. ir t.t., – ką daryti

žmonėms? Tik beviltiškai šaukti
,,Vagys!” Žmonės ne akli, mato, kokiu
būdu susikrovė turtus Seimo nariai ir
kiti milijonieriai.

Taigi, nieko nuostabaus, kad pa-
augliams daužant akmenimis langus,
suaugusieji jų ne tik nesudraudė, bet
tarsi skatino: „Taip jiems ir reikia.”
O dabar tiems nepilnamečiams grasi-
nama net šešerių metų kalėjimu.

Savanaudžiai Lietuvos politikai,
siekdami savų interesų, tęsdami nesi-
baigiančią kovą dėl valdžios, naudo-
jasi situacija – rašoma, kad „Fronto”
partijos vadas Algirdas Paleckis net
ragino „šturmuoti Seimą”. Tuo tarpu
kai kurie žurnalistai išgalvoja viso-
kias įvykusių neramumų priežastis:
vienas visą kaltę verčia Vidaus rei-
kalų ministerijai, Generaliniam poli-
cijos komisariatui ir Valstybės saugu-
mo departamentui, kad šių instituci-
jų darbuotojai nesugebėjo laiku už-
kirsti kelią riaušėms. Kitas visų blo-
gybių pagrindine priežastimi laiko
„vyriausybės nesugebėjimą tinkamai

bendrauti”, jam didžiausia valstybės
problema „komunikacijos”. Vieni
verčia bėdą Gediminui Kirkilui, kiti
Kubiliui (Algirdas Brazauskas ir kiti
jau tarsi užmiršti). O Rūta Grinevi-
čiūtė lyg ir paniekinamai parašė, kad
žmones „į gatves išvedė pilvas”, esą
maištas dėl to, kad vakar buvo so-
čiau, negu šiandien. Taip atrodytų,
lyg žurnalistė teigtų, kad vakar Lie-
tuvoje gyvenimas buvo visko perte-
kęs, kad žmonės iš per gero gyvenimo
bėgo darbų ieškoti Airijoje, Anglijoje
ar Ispanijoje, o dabar, štai, maištauja,
kad „vartojimas apmokestintas visu
baisiu vienu procentu”. Ar tai reikš-
tų, kad žmonės ir toliau turi tylėti,
vien tik susigūžę dejuoti? „Jeigu
tylėsim, tai valdžia galvos, kad viskas
labai gerai”, – rašo vienas komenta-

torius internete. Ne veltui apžval-
gininkas Kęstutis Girnius klausia:
„Ar riaušės Lietuvai buvo naudin-
gos?”

Į šį svarbų klausimą atsakymą
pateiks netolima ateitis. Gal ir ne-
išsipildys psichoanalitiko prognozės,
kad „lietuviai, padaužę langus prie
Seimo, vėl sulįs į savo kaimus, gers, ir
viskas bus ramu”. Jo nuomone,
„viskas pasikeis tuomet, kai su poli-
tikais ims konfliktuoti žmonės, kurie
savo rankose turi pinigų. Tada gali
būti, kad įstatymo numatytu būdu
valdžia bus pakeista”. Manau, kad ir
ši prognozė neišsipildys: žmonės,
kurie „savo rankose turi pinigų”, pa-
prastai su valdžia nekonfliktuoja: jie
paperka valdžią, kad ši jiems sudary-
tų galimybę turėti dar daugiau pi-
nigų.

Išeitis ne tik pakeisti valdžią.
Reikia ieškoti išeities, kaip padaryti,
kad valdžia būtų, visų pirma, teisin-
ga. Langų daužymu šito vargu ar
pasieksime.

Išeitis ne tik pakeisti
valdžią. Reikia ieškoti
išeities, kaip padaryti,
kad valdžia būtų, visų
pirma, teisinga. Langų
daužymu šito vargu ar
pasieksime.

Riaušės prie Seimo. Jono Česnavičiaus nuotr.

Ekonomikos lėtėjimas, senkan-
čios valstybės biudžeto pajamos pri-
vertė mus daryti ryžtingus spren-
dimus, Seime patvirtinome krizės
suvaldymo planą. Šį planą iš esmės
galima vadinti socialinių garantijų
išlaikymo planu, nes tokiu būdu už-
tikrinome, kad laiku pensijas gautų
pensininkai, atlyginimus – mokyto-
jai, gydytojai, policininkai, kiti valsty-
bės tarnautojai, pašalpas – socialiai
remtini žmonės. Darėme viską, kad
kuo mažiau nukentėtų socialiai la-
biausiai pažeidžiami, mažiausiai už-
dirbantys žmonės.

Sutinku, kad ne viską padarėme
laiku ir kokybiškai, nepavyko visos

naštos paskirstyti absoliučiai teisin-
gai ir solidariai, ne visus sprendimus
tinkamai paaiškinome. Suprantame
galimą žmonių nepasitenkinimą ir
visiškai palaikome žmonių teisę tai
parodyti taikiuose mitinguose.

Su jais esame pasiruošę tartis,
kalbėtis, aiškintis. Radijo ir televizi-
jos vadovų prašysime, kad nuo kitos
savaitės mūsų ministerijų specialis-
tams būtų suteikiamas laikas atsa-
kyti į žmonių klausimus, paaiškinti,
kaip juos gali paliesti mokesčių įsta-
tymų pakeitimai. Kalbėsimės tik su
tais, kurie aiškiai atsiribos nuo riau-
šininkų, nuo tų, kurie kelia sumaištį
ir kėsinasi į Nukelta į 9 psl.

Ministro pirmininko Kubiliaus
pareiškimas dėl riaušėmis virtusio

mitingo
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Britai griežtina užsienieçiû
îdarbinimo tvarkâ

Patobulinta technologija
palengvins îvažiavimâ î JAV

Vilnius, sausio 20 d. (Lietu-
viams.com) – Didžiojoje Britanijoje
sparčiai augant nedarbui, vyriausybė
griežtina priemones, susijusias su už-
sieniečių įdarbinimu. Atvykėliai iš
daugumos Europos Sąjungos (ES) ša-
lių, tarp jų – ir Lietuvos, ir toliau ga-
lės dirbti be apribojimų, tačiau ki-
tiems užsieniečiams įdarbinimo tvar-
ka tampa labai sunki ir sudėtinga.

Pagal senesnę tvarką darbdavys
užsieniečiui iš bet kurios pasaulio ša-
lies gana lengvai gaudavo darbo leidi-
mą, jei galėdavo įrodyti, kad vietos
gyventojo į tą darbą rasti nepavyko.
Dabar procedūra daug sudėtingesnė.

Kiekvienas užsienietis, jei jis nė-
ra ES pilietis, turi pateikti labai de-
talią informaciją apie žinias ir įgū-
džius, ir darbo leidimas suteikiamas
tik tiems, kas surenka pakankamai
didelį kvalifikacijos balų skaičių. Ši
tvarka taikoma ir tiems, kas jau dirba
Didžiojoje Britanijoje ir turi pratęsti
pasibaigusį galioti darbo leidimą.

Naujosios tvarkos kritikai sako,
kad vargu ar ji sumažins vietos be-
darbių skaičių, kadangi anglų darb-
daviai labiau mėgsta samdyti užsie-
niečius, nes jie labiau kvalifikuoti ir
dirba rimčiau nei vietos gyventojai.

Sustabdytas V. Landsbergio ir V.
Petkeviçiaus bylos nagrinèjimas

Valdžia prisiima atsakomybê,
bet nepateisina riaušiû

Vilnius, sausio 20 d. (Balsas.lt) –
Vilniaus apygardos teismas (VAT) su-
stabdė europarlamentaro Vytauto
Landsbergio ir gruodį mirusio rašy-
tojo Vytauto Petkevičiaus bylos nag-
rinėjimą, kuriame V. Landsbergis tei-
sėsi su rašytoju dėl garbės ir orumo
apgynimo bei neturtinės žalos pritei-
simo.

VAT atstovė spaudai Kristina Ki-
sielienė sakė, kad tokiu būdu buvo
patenkintas V. Landsbergio advoka-
tės prašymas sustabdyti bylos nagri-
nėjimą, kol nebus nustatytas V. Pet-
kevičiaus teisių perėmėjas.

Aukščiausiasis Teismas (AT) pra-
ėjusių metų rugpjūčio pabaigoje pa-
tenkino europarlamentaro skundą,
kuriuo jis buvo apskundęs VAT nu-
tartį, kuria ieškinys rašytojui V. Pet-
kevičiui buvo paliktas nenagrinėtas.

VAT tuomet paskelbė, kad ieško-
vas prieš kreipdamasis į teismą nesi-
laikė išankstinės ginčo sprendimo ne
teisme tvarkos. Tuo metu AT kole-
gijos nuomone, V. Landsbergis ir ne-
privalėjo pasinaudoti tokia tvarka.

VAT ieškinį pateikęs V. Lands-
bergis siekė apginti savo mirusį tėvą,
kurio garbė ir orumas, jo nuomone,
buvo pažeminti V. Petkevičiaus kny-
goje „Durnių laivas”.

Žinomas rašytojas nesutiko su

politiko priekaištais.
2006 m. Generalinė prokuratūra

dėl senaties nutraukė baudžiamąją
bylą rašytojui V. Petkevičiui, iškeltą
dėl tarpukario Lietuvos veikėjo Vy-
tauto Landsbergio-Žemkalnio ap-
šmeižimo knygoje ,,Durnių laivas”.
Tuomet AT buvo nusprendęs, kad
prokurorai turi taisyti bylą arba nu-
traukti ją dėl senaties.

V. Landsbergis-Žemkalnis kny-
goje ,,Durnių laivas” pavadintas
,,Hitlerio draugu”, ,,naujai iškeptu
patriarchu”, taip pat sietas su KGB ir
neva bendradarbiavęs su šia sovieti-
nio saugumo struktūra.

V. Petkevičius savo kaltės dėl
šmeižto niekada nepripažino, teigė,
kad tikslo pažeminti mirusįjį neturė-
jo. Jis savo knygą vadina ,,politinių
šaržų ir veidų galerija”.

Nukentėjusysis, europarlamen-
taras V. Landsbergis yra sakęs teis-
mui, kad savo knyga „Durnių laivas”
V. Petkevičius norėjo keršyti dėl ne-
pavykusios savo politinės karjeros.

Žymus architektas, Nepriklau-
somybės kovų savanoris V. Lands-
bergis-Žemkalnis Antrojo pasaulinio
karo metais pasitraukė iš Lietuvos į
Vokietiją, vėliau emigravo į Austra-
liją. 1959 m. V. Landsbergis-Žemkal-
nis grįžo į Lietuvą.

Baigta tirti Medinink¨
žudyni¨ dalyvio byla

Atkelta iš 1 psl.
Tuo tarpu ministras pirmininkas

Andrius Kubilius spaudos konferen-
cijoje pristatė Vyriausybės nuostatą
dėl riaušėmis virtusio mitingo ir įvar-
dijo galimas šių įvykių priežastis.
Premjeras pabrėžė, jog riaušių kurs-
tytojai neišvengs atsakomybės.

Atkreipdamas dėmesį į pasta-
ruoju metu skleidžiamas melagingas
žinias, A. Kubilius paragino žmones
neapsigauti, nepasiduoti klaidinimams
ir provokacijoms, kurių daug buvo iki
šiol ir kurių gali kilti ir ateityje.

Pasak Vyriausybės vadovo, gau-
nama informacija apie mitingą rodo,
kad penktadienio riaušės nebuvo ne-
planuoti įvykiai. Premjeras A. Kubi-
lius padėkojo policijos pareigūnams
už jų darbą ir ryžtingus veiksmus už-
tikrinant viešąjį saugumą ir tvarką.

Apžvelgdamas riaušėmis virtusio
mitingo priežastis, premjeras atkrei-
pė dėmesį į panašų riaušių kurstytojų
braižą visose Baltijos valstybėse.
Premjeras pripažino, jog per įtemptą
pirmojo mėnesio darbą yra padaryta
ir klaidų, kurios jau taisomos. Pavyz-
džiui, su smulkiajam verslui atsto-

vaujančia sąjunga jau yra sudaryta
bendra darbo grupė, kuri peržiūri
visas smulkaus verslo veiklos sąlygas,
numatyti susitikimai su profesinėmis
sąjungomis.

Kaip trūkstamos informacijos ir
iš to atsirandančio klaidinimo pavyz-
dį premjeras nurodė visuomenėje
skleidžiamą žinią, kad nuo vasario 1
d. visa prekyba turguose bus galima
tik su kasos aparatais. Tai, pasak
premjero, planuojama taikyti tik pre-
kybai maisto produktais – kad būtų
kovojama su nelegalia tokių produk-
tų prekyba ir būtų iš tiesų ginami
Lietuvos ūkininkai.

Pabrėždamas, jog iš ankstesnės
Vyriausybės paveldėjo iššvaistytą
biudžetą ir milijardines skolas verslui
ir gyventojams, premjeras A. Kubi-
lius užtikrino, jog antikrizinis planas
ir sėkmingai renkamos lėšos į biu-
džetą leidžia grąžinti ankstesnes val-
džios skolas, mokėti pensijas pensi-
ninkams, atlyginimus mokytojams ir
bibliotekininkams, policininkams,
gydytojams, ugniagesiams, išlaikyti
darželius, mokyklas ir ligonines, taip
pat vykdyti suplanuotas pertvarkas.

Vilnius, sausio 19 d. (BNS) –
Generalinė prokuratūra baigė tirti
vieno iš įtariamųjų Medininkų žudy-
nių byloje – buvusio TSRS vidaus rei-
kalų ministerijos vidaus kariuome-
nės Rygos ypatingos paskirties mili-
cijos būrio (OMON) milicininko
Konstantin Michailov (anksčiau tu-
rėjusio Nikulin pavardę) bylą.

Prokurorų nuomone, ikiteismi-
nio tyrimo metu surinkta pakanka-
mai duomenų, kurie pagrindžia įta-
riamojo K. Michailov kaltę dėl kalti-

nimo dalyvavus žudynėse.
Tyrimas dėl kitų įtariamųjų –

taip pat buvusių omininkų – būrio
vado Česlav Mlynik ir šio būrio mili-
cininkų Andrej Laktionov ir Alek-
sandr Ryžov, kurių Lietuvai neiš-
duoda Rusija, yra atskirtas ir tęsia-
mas toliau.

Lietuvos policijos, muitinės ir
pasienio pareigūnai Medininkų kelio
poste buvo nužudyti 1991 m. liepos
31 dieną.

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, sausio 20 d. (Lietu-
viams.com) – JAV Krašto saugumo
departamentas (Department of
Homeland Security, toliau – DHS)
paskelbė, jog patobulinta biometrinė
technologija pradedama naudoti pa-
grindiniuose įvažiavimo į JAV punk-
tuose, ir dauguma į Jungines Valsti-
jas įvažiuojančių užsieniečių gali ti-
kėtis būti tikrinami naudojant naują
technologiją. DHS „US-VISIT” prog-
rama pradėjo tobulinti savo biomet-
rinę technologiją 2007 m., kad būtų
galima naudoti ne tik dviejų, bet ir
dešimties pirštų atspaudus. Tai rei-
kalinga norint įvažiavimo procesą
pagreitinti ir jį padaryti tikslesniu,
kas leistų DHS pareigūnams sutelkti
dėmesį į žmones, galinčius kelti pa-
vojų Jungtinėms Valstijoms.

Pastaruosius 5 metus JAV Vals-
tybės departamento (Department of
State) konsulatų pareigūnai bei Mui-
tinės ir sienos apsaugos (Customs
and Border Protection, toliau – CBP)
pareigūnai surinko biometrinės in-
formacijos – skaitmeninių pirštų ant-
spaudų ir nuotraukų – su keliomis iš-
imtimis iš visų užsienio valstybių pi-
liečių nuo 14 iki 79 metų amžiaus,
kai jie kreipdavosi dėl vizų ar atvyk-
davo į pagrindinius įvažiavimo į JAV
punktus. Valstybės konsulatų parei-
gūnai pradėjo rinkti 10 pirštų ant-
spaudus iš pareiškėjų vizai gauti
2007 metais.

10 pirštų antspaudų rinkinys pa-
didina atpažinimo tikslumą ir suma-

žina galimybę, jog sistema klaidingai
nustatys užsieniečio tapatybę. Ji taip
pat padidina DHS galimybę palyginti
atvykusių asmenų pirštų antspaudus
su Federalinių tyrimų biuro (Federal
Bureau of Investigation, toliau –
FBI) turimais nusikaltėlių duomeni-
mis bei leidžia DHS palyginti atvy-
kusių asmenų pirštų antspaudus su
slaptais žinomų ir nežinomų teroris-
tų iš viso pasaulio pirštų antspau-
dais, kuriuos surinko Gynybos de-
partamentas (Department of Defen-
se, toliau – DOD) ir FBI.

DHS „US-VISIT” programa
bendradarbiaudama su CBP vado-
vauja departamente atliekamam pa-
tobulinimui dėl 10 pirštų antspaudų
rinkinio. Šis atnaujinimas – tai bend-
radarbiavimo tarp DHS, FBI, DOD ir
Valstybės departamento rezultatas.

„US-VISIT” teikia biometrinio
tapatybės nustatymo paslaugas val-
džios agentūroms federaliniame,
valstijos ir vietiniame lygmenyje.
Programos akivaizdžiausia paslauga
– biometrinių duomenų rinkimas iš
užsieniečių, kai jie kreipiasi dėl vizos
ir įvažiuoja į Jungtines Valstijas. Nuo
2004 m., kai pradėta vykdyti „US-
VISIT” programa, DHS biometrinių
duomenų naudojimas padėjo išvengti
suklastotų dokumentų plitimo, ap-
saugoti svečius nuo tapatybės vagys-
tės ir užkirsti tūkstančio nusikaltėlių
ir imigracijos taisyklių pažeidėjų įva-
žiavimą į Jungtines Valstijas.
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Ereco pasienio postas, Gazos
ruožas, sausio 20 d. (AFP/BNS) –
Jungtinių Tautų (JT) generalinis
sekretorius Ban Ki-moon atvyko į
karo nuniokotą Gazos ruožą, pra-
nešė AFP žurnalistai.

Ban Ki-moon yra aukščiausio
rango tarptautinės bendruomenės
veikėjas, atvykęs į Gazos ruožą, ku-
riame sekmadienį baigėsi 22 dienas
trukusios kovos. Ugnies nutraukimas
įsigaliojo, kai trapias paliaubas atski-
rai paskelbė Izraelis ir šią pales-
tiniečių teritoriją kontroliuojanti
islamistų grupuotė ,,Hamas”.

JT generalinis sekretorius, kuris
atvyko į Artimuosius Rytus su taik-
dariška misija, taip pat apsilankys
Izraelio pietiniame regione, kuris
buvo tapęs ,,Hamas” raketų taikiniu,
sakė Izraelio pareigūnas.

Pasaulio vadovai siekia sutvirtin-
ti paliaubas ir išvengti tolesnio krau-
jo liejimo Gazos ruože, kuriame per

gruodžio 27 d. pradėtas Izraelio oro ir
sausumos pajėgų operacijas žuvo
daugiau nei 1,300 palestiniečių. Šios
teritorijos infrastruktūra buvo visiš-
kai sugriauta, o jos atstatymas gali
kainuoti apie 1,9 mlrd. dolerių. 

Pasak ,,Hamas”, sugriauta 5,000
namų, 16 vyriausybinių pastatų ir 20
mečečių, o dar 20,000 namų buvo
apgadinta. Izraelis pareiškė, kad sug-
riautose mečetėse kovotojai slėpė gin-
klus. Palestiniečių sukarintos gru-
puotės pranešė, kad žuvo 112 jų ko-
votojų ir 180 ,,Hamas” policininkų.
Izraelis nurodė, kad per kovos veiks-
mus ir nuo raketų žuvo 10 karių ir 3
civiliai asmenys.

Pasaulinės sveikatos organizaci-
jos (PSO) vadovė Margaret Chan per-
spėjo, jog tarp Izraelio ir Egipto įsi-
terpusioje nedidelėje teritorijoje, ku-
rioje gyvena apie 1,5 mln. palestinie-
čių, gali kilti rimta sveikatos krizė.

LONDONAS
Anglijos anglikonų bažnyčia

svarstys, ar neuždrausti savo dvasi-
ninkams tapti Britų nacionalinės
partijos nariais. Baiminamasi, jog ši
radikaliosios dešinės partija naudo-
jasi Anglikonų bažnyčia, pabrėždama
savo krikščionišką įvaizdį. „Guar-
dian.co.uk” rašo, jog šis klausimas
bus svarstomas kitą mėnesį vyksian-
čiame Generaliniame sinode. 

KIJEVAS
Per 2008 m. gruodį Ukrainoje be-

darbiais tapo 286,8 tūkst. žmonių,
skelbia oficiali Valstybinės užimtumo
tarnybos statistika. Teigiama, kad tai
pats didžiausias bedarbių skaičius
šalyje per pastaruosius 17 metų.
Skelbiama, kad bedarbių skaičius
auga žymiai greičiau nei užpildomos
laisvos darbo vietos. Darbo biržose
ieškančiųjų darbo asmenų skaičius
išaugo 43,5 tūkst. Tuo tarpu laisvų
darbo vietų sumažėjo 6,6 tūkst.

MASKVA
Rusijos dujos antradienį vėl pra-

dėjo tekėti į Europos šalis, kai Uk-
raina atnaujino jų tranzitą, naujienų
agentūrai AFP pranešė Rusijos dujų
milžinės ,,Gazprom” atstovas iš dujų
srauto matavimo stoties, esančios
prie Rusijos ir Ukrainos sienos.

* * *
Maskvos centre pirmadienį vi-

dury dienos nušautas čėčėnų Kunga-
jev šeimos advokatas Stanislav Mar-
kelov, pranešė Maskvos tyrimų ko-
miteto vadovas. Anot jo, kartu su nu-
šautuoju advokatu buvo ,,Novaja ga-
zeta” žurnalistė Anastasija Baburova,
kuri nuo sunkių sužalojimų mirė ligo-
ninėje. 

PEŠAVARAS
Pakistano kariai, kuriuos parė-

mė karo lėktuvai ir atakos sraigtas-
parniai, per antradienį netoli sienos
su Afganistanu surengtą didelę ko-
vinę operaciją nukovė 22 sukilėlius,
pranešė saugumo pareigūnai. Cent-
rinės valdžios menkai kontroliuo-
jamose Pakistano genčių srityse
smurtas įsisiautėjo, kai po JAV  įsi-
veržimo į Afganistaną 2001 m. pa-
baigoje šiuose atokiuose kalnų regio-
nuose prieglobstį rado šimtai talibų
ir ,,al-Qaeda” kovotojų.

Pasaulio naujienos
Prezidentas B. Obama ateina
î istorijâ ir pavojingâ pasaulî 

JT vadovas atvyko î karo nuniokotâ
Gazos ruožâ

MADRIDAS
Ispanijos policija per operaciją

prieš įtariamus islamistų ekstremis-
tus, kuri buvo vykdoma Madride,
Barselonoje ir Kanarų salose, suėmė
10 asmenų, sakė tyrimui artimas šal-
tinis. Operacija, kurią nurodė su-
rengti Ispanijos vyriausiasis teroriz-
mo bylų teisėjas Baltasar Garson,
,,tebėra nebaigta”, sakė šaltinis, ku-
ris pridūrė, jog daugiausiai asmenų
suimta Barselonoje.

BERLYNAS
Vokietijos kanclerė Angela Mer-

kel antradienį sakė, kad Barack
Obama prisaikdinimas JAV preziden-
tu nereiškia, jog jos šalis pasiųs dau-
giau karių į Afganistaną, taip pat
abejojo, ar gali būti vaisingas dialo-
gas su Iranu. Palinkėjusi B. Obama
,,geriausios sėkmės”, A. Merkel nacio-
nalinei televizijai sakė, kad Vokietija
,,laikysis savo įsipareigojimų Afga-
nistane”, kuriame yra apie 3,300 šios
šalies karių, daugiausiai palyginti ra-
mesniuose šiauriniuose regionuose.

RYGA
Latvijos radijo skola pasiekė

maždaug 700 tūkst. latų (3,3 mln.
litų) ir jam gresia nemokumas, rašo
laikraštis ,,Diena”. Nacionalinė radi-
jo ir televizijos taryba (NRTT) po-
sėdyje pažymėjo, jog tam, kad būtų
galima išvengti bankroto, Latvijos
radijas turi pateikti planą, kaip jis
ketina sumokėti skolas. 

BRIUSELIS
ES nuo sausio 1 d. pirmininkau-

janti Čekija uždengė dalį priešta-
ringai vertinamo meno kūrinio, ku-
riame Bulgarija vaizduojama kaip
tupimųjų tualetų šalis, pranešė kore-
spondentai. Tai, dėl ko Čekija atsi-
dūrė nepatogioje padėtyje, ne darbo
metu tyliai buvo paslėpta juodu
audeklu. Toji didelės ekspozicijos
,,Entropa”, kuri pakabinta virš įėji-
mo į pagrindinį ES Tarybos pastatą
Briuselyje, dalis suerzino Bulgariją,
kurios vyriausybė paragino ją paša-
linti arba paslėpti. Čekijos premjero
pavaduotojas  praėjusią savaitę atsi-
prašė tų, kuriuos ta eksponuojama
dalis galėtų įžeisti.

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

Washington, DC, sausio 20 d.
(AFP/BNS) – Atėjus tokiai istorinei
dienai, kuri, kaip daugelis manė, nie-
kada neateis, Barack Obama antra-
dienį buvo prisaikdintas 44-uoju
Amerikos prezidentu ir – pirmuoju
jos juodaodžiu prezidentu. 

Tačiau jam teks kibti į problemas
– iš karto po prisaikdinimo iškilmių,
kurios antradienio vidurdienį  įvyko
Washington. Jį pakeičiančiam prezi-
dentui George W. Bush paliko ekono-
mikos krizę, karą dviem frontais ir
pakrikusių organizacijų durstinį.
Naujajam prezidentui B. Obama, ku-
ris įkvėpimo semiasi iš Abraham Lin-
coln ir Franklin D. Roosevelt, šių die-
nų pavojai reikalauja tokio naciona-
linio pasiaukojimo, kokio nebuvo nuo
pat Antrojo pasaulinio karo.

Vainikuodamas pačią neįtiki-
miausią kelionę, B. Obama – juodao-
džio iš Kenijos ir baltosios iš Kansas
sūnus – prisiekė ant Kapitolijaus, ku-
rį kažkada pastatė vergai ir kuriame
dirba JAV Kongresas, laiptų. Iškilmių
metu buvo imtasi ypatingų saugumo
priemonių. Jos pasižiūrėti į Mall gat-
vę nuo Kapitolijaus iki Lincoln pa-
minklo, priešais kurį Martin Luther
King 1963 m. pasakė garsiąją kalbą
,,Svajoju apie Ameriką be rasizmo”,
susirinko milijonai žmonių.

Inauguracijos diena prasidėjo
nuo pamaldų bažnyčioje. Išrinktasis
JAV prezidentas B. Obama su žmona
Michelle dalyvavo netoli Baltųjų rū-

mų esančioje Šv. Jono episkopalinėje
bažnyčioje vykusiose pamaldose.

Antradienį ryte, per pirmą prezi-
dento įgaliojimų perdavimą nuo 2001
m. rugsėjo 11-osios išpuolių, B. Oba-
ma ir jo žmona Michelle savo naujuo-
se namuose – Baltuosiuose rūmuose –
susitiko su kadenciją baigiančiu pre-
zidentu ir pirmąja ponia Laura Bush.

Tada, prisiekęs ,,saugoti ir ginti”
JAV konstituciją, B. Obama pasakė
kol kas svarbiausią savo kalbą, nors
ir anksčiau jo karjeroje nuo 2004 m.,
kai jis įsiveržė į nacionalinę sceną,
buvo įsimintinos iškalbos. Būtent ji
išdėstė naujojo prezidento svarbiau-
sius uždavinius.

Laimingieji prisaikdinimo iškil-
mes galėjo stebėti netoli Kapitolijaus
vakarinio fasado, o kiti – didžiuliuose
ekranuose. Gynybos sekretorius Ro-
bert Gates per inauguraciją buvo ki-
tur, neskelbiamoje vietoje, kaip ,,pa-
skirtasis perėmėjas” nelaimės atveju.
B. Obama nusprendė palikti jį vado-
vauti Pentagonui ir rūpintis pajėgų
išvedimu iš Irako bei nauju puolimu
Afganistane.

Orkestrai, armijos veteranai,
profesinių sąjungų nariai ir mokslei-
viai paskui dalyvavo parade Pennsyl-
vania aveniu, į Baltuosius rūmus,
kur B. Obama Ovaliniame kabinete
perėmė valdžios įgaliojimus ir užėmė
savo vietą istorijoje. Šią nepaprastą
dieną vainikavo 10 oficialių inaugu-
racijos puotų.

Barack Obama antradienį buvo prisaikdintas 44-uoju Amerikos prezidentu.
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Šiandien Washington, DC tikisi
sulaukti nuo 1 iki 4 milijonų turistų,
siekiančių išvysti Barack Obama
inauguraciją. Būtent šiame istorija
alsuojančiame mieste prieš pusamžį
Martin L. King pasakė garsiąją kalbą
„Aš turiu svajonę”, o dabar naujai
išrinktas prezidentas imasi tą sva-
jonę įgyvendinti.

Inauguracija, beje, nėra tas ren-
ginys, į kurį pateksi vos užsinorėjęs.
Nors internete atsirado nemažai ap-
gaulingų puslapių, siūlančių įsigyti
bilietus į šventę, tačiau juos galima
gauti tik tiesiai iš šalies senatorių
rankų. Kiekvienas iš jų gauna ribotą
bilietų kiekį, kuriuos vėliau savo pa-
sirinkimu išdalija visuomenei. Vie-
nintelė paguoda paprastiems ameri-
kiečiams: bilietų nereikia norint žiū-
rėti inauguraciją per didžiulius ek-
ranus nacionalinėje alėjoje ir stebėti
iškilmingą paradą Washington, DC
gatvėse.

Nors JAV sostinė negali pasigirti
Londono gaudesiu, New York šur-
muliu ar Paryžiaus žavesiu, tačiau jo
gyventojai nesiskundžia: šis miestas
pernelyg didelis, kad būtų nuobodus,
ir pernelyg mažas, kad apsunkintų
kasdieninį gyvenimą. Kelis pastaruo-
sius amžius būtent jo kabinetuose
buvo priimama daugybė istorijos va-
gą keitusių sprendimų. Tiesa, tik pu-
sė dabartinių sostinės gyventojų gali
save laikyti „tikrais” vašingtonie-
čiais, visi kiti atsikėlė į miestą vos per
5 pastaruosius metus.

Kai 1970 m. miestas buvo spe-
cialiai įkurtas tapti vyriausybės lop-
šiu, dėl jo priklausomybės susipešė
dvi kaimyninės valstijos: Virginia ir
Maryland. Valdžia, siekdama išvengti
tolimesnių konfliktų, suteikė jam
nepriklausomą statusą. Iki šių dienų
tik Jungtinių Valstijų Kongresas gali
spręsti dėl jo reikalų. Visgi daugiau
nei pusė milijono Washington, DC
gyventojų neturi teisės rinkti savo
kandidatų į Kongresą – jų apygarda
pagal JAV teisę neturi valstijos statu-
so. Daugelis iš jų neslepia pykčio: juk
mokesčiai valdžiai mieste mokami.

Sakoma, jog po Washington, DC
dangumi telpa visos tautos. Itin di-
delės yra ispanakalbės ir afroameri-
kiečių bendruomenės. JAV sostinė vi-
sada buvo pastarųjų kultūros cen-
tras. Tikriausiai nedaug kas žino, kad
miestas garsėja pačia geriausia etio-
pų virtuve pasaulyje.

Kaip bebūtų, kontroversijos ir
spindinčioje sostinėje išvengti nepa-
vyksta. Dar visai neseniai buvo jau-
čiama akivaizdi trintis tarp miesto
skurdesnės rytinės dalies, apgyven-
dintos vien tamsiaodžių, ir turtinges-
niųjų vakarinių rajonų, pilnų jaunų
profesionalų, atklydusių į Washing-
ton, DC kopti karjeros laiptais. Sta-
tistiškai 19-ai miesto gyventojų tenka
net po vieną teisininką! Ši trintis turi
gilias istorines segregacijos mieste
šaknis. Amerikiečiai viliasi, jog sulig
Obama įžengimu į Baltuosius rūmus
visos įtampos atslūgs.

„Žinote, mano mėgstamiausia
vieta Washington, DC nėra ant že-
mės. Tai patogi lėktuvo vieta prie lan-
go, kai šiam besileidžiant prieš mano
akis veriasi visas didingo miesto gro-
žis: medžių viršūnėmis besidengią
Valstybės departamentas ir Kapito-
lijus (Capitol), Baltieji rūmai ir bo-
luojantis Washington, DC obelisko

Washington, DC – miestas, 
kuriame svajonės virsta realybe

smaigalys”, – susižavėjimo neslepia
vienas tikras šio didmiesčio „pilietis”.

Visgi grįžus atgal į žemę, geriau-
sias būdas apžiūrėti įžymiuosius vy-
riausybinius ir administracinius Wa-
shington, DC pastatus yra pasivaikš-
čioti trijų kilometrų nacionaline alė-
ja.

Jai verta skirti ne mažiau kaip
vieną dieną. Ten dar rasite įvairiems
karams skirtus paminklus (Vietna-
mo, Korėjos ir Antrajam pasauliniui)
bei visą saują įdomių muziejų. Pas-
tatai nėra aukšti, nes senoji teisė
griežtai normavo jų aukštį. Tad apie
dangoraižius, garsinančius kitus JAV
miestus, kalbėti neverta.

Netoli Washington, DC obelisko
kiekvieną pavasarį vyksta amerikie-
tiškų „sakurų” žydėjimo festivalis.
1912 m. Japonija, norėdama suartin-
ti abiejų tautų santykius, padovanojo
JAV sostinei net 3,000 vyšnaičių so-
dinukų, po Antrojo pasaulinio karo –
dar 3,000. Vėliau Jošino provincijai
nukentėjus nuo potvynio, Japonijos
mokslininkai vėl sugrįžo, tik šįsyk

parsivežti auginių atgal į gimtinę.
Dabar amerikiečiai kasmet rengia
savaitės trukmės vyšnių žydėjimo
festivalį, kuris ne visada sutampa su
tikruoju medžių žydėjimo laiku.

Bet nederėtų pamiršti ir kitų
siūlomų miesto pramogų, pavyzdžiui,
prestižiškiausio šalies nacionalinio
zoologijos sodo, įsikūrusio Woodley
parke, ir gretimais esančios 50-ies
ambasadų „eilutės”. Sąmokslo teori-
jų mėgėjų dėmesį taip pat turėtų
prikaustyti Ford teatras, kur buvo
nušautas Abraham Lincoln, ir Pe-
tersen namas, kur jis mirė.

„Vyriausybė nėra sprendimas, tai
problema”, – kažkada taikliai paste-
bėjo Ronald Reagan. Ir kai valdžios
vyrams ateina metas nužengti nuo
politikos scenos, daugelis iš jų nesku-
ba palikti svaiginančio Washington,
DC. Tad pabaigai belieka pridurti: jei
tikrai lydės sėkmė, mieste prie greti-
mo stalo pietaujantį galite išvysti
CŽV vadą ar buvusį Kongreso narį.

Independent.co.uk 
Balsas.lt 

Washington, DC iš lėktuvo.

Kapitolijus (Kongresų rūmai).

Obeliskas. Paminklas Vietnamo karo aukoms.
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Augustinas priglaudė žmoną,
žiūrėjo į vėjo pašiauštą ežerą ir svars-
tė: kiek įdėta triūso, kiek mindžiota
vyriausybės slenksčius, aiškinta, įti-
kinėta. Poilsio zoną padarė, galima
sakyti, pliažą, kuriame neprošal nu-
garą pakaitinti, o paklaustų, kieno
dėka vietoj velnio raisto atsirado to-
kia graži vietelė, niekas nepasakytų.

Laimutis, atsiklaupęs ant parke-
tinių grindų, burgzdamas varinėjo
motociklą su priekaba.

* * *
Jau kuris laikas, Vincentai išva-

žiavus į Maskvą pasitobulinti, Augus-
tinas su sūnumi susitikdavo tik va-
karais, kai jis grįždavo iš darbo, o
Laimutis iš darželio. Laimutis labai
laukdavo, kad tik greičiau ateitų
vakaras ir galėtų eiti namo. Su tėčiu
smagu – paišdykauja, pažaidžia, į ko-
lektyvinį sodą nuvažiuoja. Kai išsuka
iš pagrindinio kelio, tėtis pasisodina
jį ant kelių ir liepia vairuoti. Jis iš
paskutiniųjų laiko įsikabinęs vairą,
tačiau šis šokinėja lyg gyvas tai į
kairę, tai į dešinę, ir jeigu tėtis nepri-
laikytų, nežinia kur nuvažiuotų. Jų
vila dviejų aukštų, o viršuje didelis ir
platus balkonas. Netoliese teka Ne-
ris, bet tėtis Laimučiui neleidžia ten
eiti, kad „nepriburbuliuotų”. Matyt,
jeigu pradėjai burbuliuoti, manė vai-
kas, – tai jau blogai, nors retkarčiais
daržely auklėtoja kurį nors subara:
„Neburbuliuok”, – sako, nors ten jo-
kio vandens nėra. Nesuprasti tų su-
augusių. Vakar, einant į namus, tėtis
paklausė, ar Laimutis pasiilgo ma-
mos. Jis atsakė – taip, net pagalvojo,
kaip būtų smagu visiems kartu. Tėčio
jis klauso, nes jei supykins, tai vairą
kaip savo ausis matys. Šitaip sako
tėtis, nors jis ausų ir taip nemato,
nebent prieš veidrodį. Rytais tėtis ne-
prašo keltis kaip mama, o atitraukia
antklodę ir paragina: „Kelk!” Nelabai
smagu nuogam likti, bet prieštarauti
bijo, nes dar mažam tėtis kaip kirto
delnu per užpakalį, tai net kelnaites
prisisiojo, dabar net juokas ima pri-
siminus, o mama tėtį barė, sakė, ne-
muška plika ranka, dar kaulai išsi-
ners. Ims, matai, kaulai ir išsiners lyg
megzta kojinė. Dabar Laimutis tėčio
klauso, ir  jis sako, kad geras ber-
niukas. Tėtis piktas, bet teisingas, be
reikalo nebars, burnos neaušins, kaip
jis sako, kai kada net paglosto. Jo
plaštaka didelė ir šiurkštesnė negu
mamos, turbūt vyrų tokia būna. Kai
užaugs ir jo bus tokia, gal dar stam-
besnė, tvirtesnė. Jis neiškentęs pasi-
žiūrėjo į savo delnus, bet jie buvo ma-
ži, švelnūs, o vienas nagas pajuodęs.
Tai nuo tada, kai Ryžas darželyje
spintelės durimis prispaudė. Jis taip
užpyko, kad nežinia, ką būtų pada-
ręs, bet Ryžas buvo daug didesnis ir
stipresnis. Nors bijojo, vis tiek pava-
dino Ryžu, o jam tai baisiai nepatiko.
Jis priėjo prie jo ir klausia, ar nori
gauti. Laimutis suprato, ką jis siūlo,
gerai, kad auklėtoja įėjo. Verkti tai jis
neverkė iš to pykčio. Rijo  ašaras, bet
neverkė. Jis norėjau uždėti tėčiui ant
delno savo ranką iš to pykčio. Rijo
ašaras, bet neverkė. Jis norėjo uždėti
tėčiui ant delno savo ranką ir pažiū-
rėti, ar daug dar reikia augti, bet bijo-
jo dėl to nago, nes tėtis pradės ka-
mantinėti, o paskiau aiškinkis.

– Tėti, žinai ką, – stengdamasis

nuo jo neatsilikti čiauškėjo sūnus, –
šiandien auklėtoja pasakojo apie  Ta-
rybų Sąjungą, sakė, kad tai tokia ša-
lis, kurioje labai gera gyventi, visko
yra, už mokslą nereikia mokėti, vai-
kai valgo ką tik nori, visi linksminasi,
džiaugiasi, o kapitalistinėje šalyje
vaikai badauja, blogai gyvena, skriau-
džiami. Kažkodėl viena mergaitė ėmė
verkti, o kai auklėtoja jos paklausė,
kas nutiko, tai ji sako: „Noriu į Ta-
rybų Sąjungą.”

– Kaip pasakė? – pasiteiravo
atitrūkęs nuo minčių tėtis.

– Mergaitė sakė, kad nori į Ta-
rybų  Sąjungą.

Augustinas nesusilaikęs ėmė
kvatoti, o Laimutis pažvelgęs į tėtį
irgi užsikrėtė juoku, net ašaros iš
akių ištryško. Tėtis retai taip links-
mai juokdavosi, todėl Laimutis sten-
gėsi viską prisiminti, ką auklėtoja
kalbėjo apie Maskvą, apie Leniną, ir
blizgančiom akim stebėjo ir laukė,
kol šis vėl pradės kvatoti, bet jis nesi-
juokė, net nenusišypsojo, pėdino šali-
mais, ir tiek. Jis jau buvo tiek iš sū-
naus prisiklausęs apie tarybinę ge-
rovę, kad laukė, kol šis vieną dieną
pasakys, jog tarybinei liaudžiai dygs-
ta sparniukai ir tuoj visi pakils į išs-
vajotą komunistinį rojų.

Penkioliktas skyrius

Laimutis suprato, kad tėtis ant
kažko pyksta, matyt, kaip mama sa-
ko, ne ta koja iš lovos išlipo. Nenorėjo
su juo žaisti, o kai paprašė, kad pamė-
tytų, piktai pažvelgė ir subarė: „Ne-
zyzk kaip uodas apie karvės uodegą.”
Laimutis žinojo, kad uodas zyzia no-
rėdamas įkąsti, tik neaišku, kodėl
apie uodegą, juk karvė tokia didelė.
Važiuojant į darželį tėtis nekalbėjo, o
kai Laimutis norėjo papasakoti, ką
sakė auklėtoja, jis atsisuko ir pasakė,
kad būtų gerai, jeigu patylėtų. Jis ty-
lėjo, bet liežuvis pats kalbėjo. Juokin-
ga, ar ne? Jis tyli, o liežuvis kalba. Tė-
tis, nenuleisdamas akių nuo kelio,
piktai subarė: „Nebūk plepys!” Jis iš-
kart nutilo, nes mylėjo tėtį ir neno-
rėjo jį dar labiau supykinti. Vakare,
kai grįžo iš darželio, tėtis vėl buvo ne-
kalbus, o atėjus vakarui paguldė, pa-
kėlęs pirštą lyg grasindamas subarė:
„Kad man miegotum!” O jis nemie-
gojo. Ne todėl, jog neklausytų tėčio,
ne, tiesiog nenorėjo miego.  Akys už-
merktos, o jis nemiega. Keista, ar ne?
Tėtis vis vaikščiojo ir vaikščiojo po
kambarį, jo žingsniai sunkūs, ir Lai-
mutis negalėjo negirdėti. O paskiau
išgirdo, kaip trinktelėjo durys, suūžė
mašina. Jis aiškiai girdėjo, nes maši-
na stovi garaže po namu. Tuomet jis
pašoko, pribėgo prie lango ir pamatė,
kaip tėtis išvažiavo. Jam pasidarė ne-
ramu, ir labai norėjo, kad šalia būtų
mama, nes turėjo tik jos balsą, kuris
sakė, kad visus saugo  Angelas Sar-
gas, lydi visą laiką, tik mes jo nema-
tom, todėl nėra ko bijoti. Dar pama-
nė, gal mama neturi jo balso ir liūdi,
todėl jis garsiai ištarė: „Mama, aš
tave myliu” – ir užmigo, nes buvo įsi-
tikinęs, kad mama jį girdi. Laimutis
vienas bijojo būti, bet tada labai no-
rėjo miego, todėl baimė kažkur din-
go, o kai pabudo, dar buvo tokia tam-
sa kaip sagono dugnas. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.   Konstitucinę sant-
varką.

Aiškiai matėme, kad už tų, kurie
kėlė riaušes, jautėsi tvirtas organi-
zacinis stuburas, labai panašus į tą,
kurį jausdavome prieš 18 metų, ,,Je-
dinstvos” siautėjimo laikais. Matėme
kurstymus internete, matėme orga-
nizuotai suvežtus žmones šiandien,
matome panašų riaušių kurstytojų
braižą visose Baltijos valstybėse.

Daviau pavedimą specialioms
tarnyboms, kad visi kurstytojai būtų
išaiškinti ir kuo greičiau patraukti
baudžiamojon atsakomybėn. Be to,
asmeniškai domėjausi į medicinos

įstaigas patekusių nukentėjusiųjų
sveikatos būkle.

Prašau Lietuvos žmonių nepasi-
duoti kurstymams griauti, niokoti,
daužyti. Ekonomikos sunkmečio są-
lygomis, kaip geri ūkininkai, turime
saugoti tai, ką sukūrėme, o ne nai-
kinti.

Prašau kantrybės ir supratimo.
Visi mes esame atsakingi už savo val-
stybę, už jos ateitį. Tikiu, kad jei bū-
sime vieningi, įveiksime visus sunku-
mus.

2009 m. sausio 16 d.

www.lrvk.lt

Ministro pirmininko Kubiliaus pareiškimas 
dėl riaušėmis virtusio mitingo

Riaušės prie Seimo.                                                       Jono Česnavičiaus nuotr.



10         DRAUGAS, 2009 m. sausio 21 d., trečiadienis 

LIETUVIŲ FONDAS ŽVELGIA Į ATEITĮ
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Ir vėl Lietuvių Fondo kasmetinis
pobūvis. To paties, į kurį krypsta
akys norint gauti para mos ir į kurį
lekia aštrios stėlės jos negavus.
Suprantu ir tuos, ir anuos. Pati esu iš
tų prašytojų (prašome pa ramos
Čiurlionio galerijos veiklai), ku rios
prašymai taip pat ne visada paremia-
mi. Su prantu ir tai, kad tik rai nėra
lengva pa skirstyti lėšas, bet visada
gaila tų, kurie paramos negavo, ypač,
kai be jokių po pierių ir ataskaitų
matai, kiek daug daro ta ar ki ta orga-
nizacija bei kolektyvas. Kar tais ne-
gali suprasti paskirstymo. Net ,,plika
akimi” matoma, kad gaunantys nieko
svarbaus nenuveikė, o parama jiems
skiriama, o kiti, atrodo, dirba ne ma-
žiau ir jų darbo rezultatus ma tai tie-
siogiai, bet paramos iš Fondo nėra...

Tačiau šiandien ne apie tai. Jau
seniai nurimo aistros po paskutinio
Lietuvių Fondo lėšų pa skirstymo, ir
šeštadienį visi rinko si į kasmetinį
pobūvį – prisiminti ir pabendrauti  su
visais, kas įsteigė šią organizaciją,
padėkoti tiems, kas yra prisidėjęs
prie šio Fondo išlaikymo aukomis ir
pasveikinti tuos, kurie dar tik naudo-
jasi šios organizacijos parama ir, gal
būt,  ateityje taps Fondo nariais.

2008 metus Lietuvių Fondas
buvo paskelbęs Jaunimo metais, tad
puiku, kad metai buvo užbaigti ne tik
stipendijų studentams įteikimu.
Lietuvių Fondas surengė puikią jau -
nųjų menininkų parodą Lietuvių dai -
lės muziejuje. Į parodos atidarymą
rinkosi gausus būrys svečių. Gale -
rijos sienos nukabinėtos aštuo nių
jaunųjų menininkų darbais. Skaitau
pavardes ir smagu, kad kai kuriuos
autorius jau pažįstu. Daina Lukaitė
(premijuota autorė Čiurlionio galeri-
joje galerijos 50-mečio parodoje ir
Lietuvių dailės muziejuje parodoje
,,Lietuvos tūkstantmečio aidas”,
Aras Volodka – taip pat parodos
,,Lietuvos tūkstantmečio aidas”
vienas laureatų). Kitos girdėtos pa -
vardės – pažįstamų tėvelių atžalų,
buvusių lituanistinės mokyklos mo -
kinių. Tačiau buvo ir negirdėtų pa -
vardžių. 

Jaunųjų menininkų darbai labai

skirtingi, sukurti įvairiomis techni -
komis. Gal ne visi labai profesiona -
lūs, tačiau kartais  neprofesionalu-
mas  suteikia autorių darbams dau-
giau dva singumo. Ne visi autoriai ir
bus profesionalūs dailininkai, kai ku -
riems tai tik savęs išbandymas, savi-
raiškos priemonė, kas yra puiku. Jei
nepabandysi, argi žinosi, jog gali?
Prisilietimas prie meno, grožio ieško-
jimas – sveikintinas reiškinys. 

Yra ir kita tos parodos pusė.
Tikriausiai nesuklysiu pasakius, jog
jau nieji menininkai pajuto, kad  jie –
lietuviškos bendruomenės dalis. Argi
nesmagu, kai tiek daug lietuvių atėjo
į parodos atidarymą, ar ne puiku, kad
lankytojai žiūrėjo, vertino darbus?
Tas ,,įvedimas” į suaugusiųjų lietu-
višką bendruomenę – svarbus mūsų
jaunajai kartai. Mes turėtume daž -
niau priimti jaunimą į savo būrį,
pasiūlyti jiems darbų ir pareigų, ku -
rias jie, įvertindami mūsų pasitikė -
jimą,  tikrai stengtųsi gerai atlikti. Ar
ne per ilgai kartais mes stengiamės
viską padaryti patys, kol, nesulaukęs
jokių pasiūlymų, jaunimas išeina ten,
kur juos priima ir jais pasitiki? 

Tikrai sveikintinas Lietuvių Fon-
 do sumanymas surengti tokią parodą.
Ačiū ir kuratorei Norai Aušrienei,
ku  ri sumaniai išdėstė eksponatus. Iš
patirties žinau, kaip sunku išekspo -
nuoti skirtingų autorių, skirtingų
stilių ir technikų parodas. Stovime su
N. Aušriene ir kalbamės. ,,Žiūrėk, –
sako ji, – tie vaikai net nepažįsta vie -
nas kito, dauguma gimę jau čia, Ame -
rikoje, kai kurie net nebuvę Lietu -
voje, bet jų darbų koloritas – lie tu -
viškas. Ar tai užkoduota mūsų ge -
nuo se?”

Na, o po parodos atidarymo visi
ki lome į pokylių salę, kur Lietuvių
Fondo narių ir svečių laukė progra-
ma, vakarienė ir pasilinksminimas.
Šiemet svečių gal ir buvo mažiau nei
kitais metais, bet, kaip teigė vakaro
vedėjas Ramūnas Astrauskas, nei šal-
tas oras, nei šalta ekonominė padėtis
nė kiek nesumažino šiltos pobūvio
nuotaikos.

Sveikinimo žodį tarė LR genera-
linė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu -
lienė, vėl džiugu buvo matyti bū rį
jau nų studentų ir doktorantų, ku -
riems Lietuvių Fondas padeda studi-
juoti, girdėti Čikagos lituanistinės
mokyklos direktorės Jūratės Dovilie -
nės visų JAV lituanistinių mokyklų
vardu pasakytus sveikinimo Lietuvių
Fondui žodžius už didelę paramą litu-
anistiniam švietimui. 

Po skanios ,,Kunigaikščių užei-
gos” vakarienės šokių būryje sukosi
Lietuvių Fondo pirmininkas Arvydas
Tamulis su žmona Audrone, LR gar-
bės konsulas Vaclovas Kleiza su žmo -
na Asta, prof. Jurgis Anysas su žmo -
na Dalia, už stalo smagiai šnekučia -
vosi Lietuvių Fondo įkūrėjai Antanas
Razma, Kazys Ambrozaitis su žmo -
nomis, Pasaulio Lietuvių Bendruo -
menės pirmininkė Regina Narušienė
su vyru Bernardu, tėvas Antanas Sau-
laitis, SJ ir pre latas Iganas Urbonas,
Vidurio Vakarų apy gardos pirmi -
ninkė Auš relė Sa ka laitė, Cincinnati,
OH apylinkės pirmininkas Darius
Saba liūnas... Argi visus išvardinsi?..

Tad pabuvus, pabendravus vėl
kibsime į darbus ir vėl lauksime, kad
Lietuvių Fondas paremtų mūsų dar-
bus. O kad juos gausiai paremtų –
turime ir patys Fondo iždą papildyti.

Jaunųjų menininkų parodos kuratorė Nora Aušrienė (dešinėje) pristato žiūrovams parodos dalyvius iš kairės:
Indrę Sabaliūnaitę, Nataliją Skvirblys, Gabrielę Aušraitę, Audrą Brooks, Dainą Lukaitę, Viliją Pakalniškę ir Arą
Volodką. Antroje eilėje antras iš kairės – LF valdybos pirmininkas, vakaro vedėjas Ramūnas Astrauskas. Nuot-
raukoje nėra parodos dalyvės Vaivos Rimeikos.                                                          Laimos Apanavičienės nuotraukos

Pasaulio Lietuvių Bendruo menės pirmininkė Regina Narušienė su vyru
Bernardu ir vienas Fondo įkūrėjų dr. Kazys Ambrozaitis su žmo na Marija.

Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis (dešinėje) ir LF Pelno
skirstymo komisijos pirmininkas Algirdas Saulis priėmė JAV lituanistinių
mokyklų dovaną Fondui.
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PASKUTINIS ŠYPSNYS
Žmonos, mamytės, močiutės 

Bronės Nainienės nedilstantis atminimas
Ji labai mylėjo paukštelius ir

namų aplinkoje juos globojo. Ar žvir-
bliukams grūdelių paberta – klausda-
vo kiekvieną rytą, žadinama pusry-
čių, ir sėsdavo taip, kad valgydama
matytų juos guviai vienas apie kitą
šokinėjančius ir tuos grūdelius lesan-
čius. Tai buvo jos į saulėlydį einančio
gyvenimo ramiausios minutės. Virtu-
vėje ir savo miegamajame, kur ji pas-
kiausiomis gyvenimo dienomis pra-
leisdavo daugiausia laiko, jų įvaizdžių
– pilna. Įvairių spalvų kimštų, megz-
tų, drožtų, tapytų, iš molio lipdytų.
Tomis dienomis mieliausia dovana jai
– skaisčiaspalvė kukli papūgėlė arba
skiauterėtas riestauodegis, išdidžiai
pasipūtęs gaidukas. Jos aplinkos
džiugi puošmena. Tačiau jau metai,
kai mūsų mylima žmona, mamytė,
močiutė jais nebesidžiaugia.

Nors visi jie ten pat, nė piršteliu
nepaliesti. Lyg jos žvilgsnio tebelauk-
tų. Tik žvirbliukai už lango nebele-
sa. Praėjusiais metais sausio 20-tos
ankstų rytą, sunkios vėžio ligos pa-
kirsta, jų mylėtoja šios žemės kelionę
baigė. O, rodos, dar taip neseniai visi
buvome kartu. Ir tie metai – tokie
greiti. Jie nieko neišdildė. Lyg niekas
nebūtų pasikeitę. Toks jausmas su-
virpa, pravėrus duris į jos miegamąjį
ir žvilgtelėjus į lango užuolaidoje nu-
tūpusią ir į jos, deja, dabar tuščią pa-
galvę akis nukreipusią itin spalvingą
papūgėlę. Tai paskutinė žemiškoji
dovana jai ir paskutinis jos ligos iš-
kankinto veido šypsnys, išreiškiantis
dėkingumą tokiu nuoširdumu ją pra-
džiuginusiai, ligoje nuolat ja besu-
rūpinusiai Violetai Mikaitienei. Taip
pat išskirtinai dėkinga už nuolatinį
dėmesį ji liko Reginai Griškelienei,
Elenai Karaliūnienei ir Agutei Tiš-
kuvienei.

Paskutinis šypsnys. Šiandien,
deja, tik jo prisiminimai. Jų daug. Ir
ne vien tik liūdinčios šeimos. Bronė
Nainienė, Šiaurės Lietuvos lygumų
miestelyje gimusi Vilcinaitė, buvo
lietuviškos, tautinės, patriotinės ben-
druomenės, visuomenės dalyvė, uoli
ir veikli pareigūnė. Ir visuomenė to
neužmiršo, jautriai atsiliepė nuo pa-
čių pirmųjų jos ligos dienų ir tuo sun-
kiu laikotarpiu jai ir šeimai kaip galė-
dama padėjo. Ligos pradžioje ypatin-
gą rūpestį parodęs dr. Vilius Mikaitis,

taip pat nuoširdžiai paslaugus ir kaip
gydytojas, ir ypač kaip žmogus, die-
nomis ir naktimis liko iki pat pasku-
tinių ligonės minučių. Taip pat ir
nuolat prisišaukiama jo žmona Vio-
leta. Ligonei rūpestingai padėjo
Northwestern universitete dirbanti
dr. Žibutė Zaparackaitė ir ypač jautrų
dėmesį visada rodė ją gydęs toje pa-
čioje ligoninėje dirbantis dr. Arvydas
Vanagūnas. Nuolat ją lankė gausūs
šeimos draugai, draugės, ypač jai
artimos sesės skautės. Nepraleisdavo
dienos savo buvusiai vadovei svei-
katos nepalinkėjusios Pasaulio lietu-
vių centro (PLC) renginių komiteto
bendradarbės, ir kaip galėjo pamiršti
ją PLC vadovai, kasdien pro raštinės
langą žvelgdami į Lietuvos laisvės ko-
vų prisiminimą įamžinusį, jos rūpes-
čiu bei pastangomis Centro sodelyje
pastatytą skulptoriaus Ramojaus Mo-
zoliausko kurtą paminklą partiza-
nams. 

Skaudžiai jos mirtį pergyveno ir
paskutinį sudiev pasakyti atvyko
giminės, draugai, pažįstami ir ypač
gausūs bendradarbiai bei bičiuliai iš
lietuviškos Lemonto apylinkės. Kop-
lyčioje ir bažnyčioje religines apeigas
atliko nuo jaunystės laikų šeimai
artimas kun. Antanas Saulaitis, SJ.
Koplyčioje atsisveikinimui gražiai
vadovavo dr. Vitalija Vasaitienė, jaut-
rius atsisveikinimo žodžius, savo my-
limos močiutės gyvenimą perbėgda-
ma, tarė vaikaitė Viktorija Sušins-
kaitė, PLC buvęs vadovas Rimantas
Griškelis, Renginių komiteto vadovė
Alė Karaliūnienė, sesių skaučių var-
du nuoširdžiu laišku – Taiyda Chia-
petta. Jausmingai ir ypatingai gražiai
atliktomis giesmėmis bažnyčioje atsi-
sveikino lietuviško darbo bendradar-
biai: Darius, Audrius, Marius, Juozas
Polikaičiai, Liudas Landsbergis, Vi-
lius Mikaitis, Linas Gylys, Laima
Petroliūnienė, Aldona Underienė,
Aida Polikaitienė, Lidija Polikaitienė,
Linda Mikučiauskaitė, Dana Gylienė,
Danguolė Ilginytė, Venesa Kašelio-
nytė, pianinu palydint Vidui Neve-
rauskui. Gausus būrys liūdinčiųjų
palydėjo ją į lietuviškas šv. Kazimiero
kapines. 

Neužmiršta a.a. Bronė Nainienė
liko ir šiandien. Viešomis užuojau-
tomis šeimai ,,Drauge” ir ,,Amerikos
lietuvyje” bei užuojautą reiškiančiais
privačiais laiškais, artimųjų, draugų,
buvusių bendradarbių ir pažįstamų
užsakomomis šv. Mišiomis velionė
buvo prisimenama ištisus metus, te-
bėra ir dabar. 

Ši Jūsų visų pagalba, paslauga,
parama, jautrūs paguodos žodžiai ir
nuoširdus nusiteikimas padėjo mūsų
mylimai žmonai, mamytei, močiutei
paskutinėse jos gyvenimo dienose.
Dėl to ir atsisveikinimas su Jumis,
paskutinė jos gyvenimo apraiška –
nuoširdus šypsnys. Visokeriopas pa-
tarnavimas šeimai, palydint velionę į
amžinąjį gyvenimą, ir nuolatinis jos
prisiminimas padėjo mums išgyventi
šią skaudžią netektį. 

Už tai Jums visiems labai labai
nuoširdžiai dėkojame. 

Liūdinti šeima

ainienė

PADĖKA
A † A

BRONIUS SILIŪNAS

Mirė 2008 m. lapkričio 29 d., sulaukęs 88 metų.  Dėkojame tėvui
Antanui Saulaičiui, SJ už maldas koplyčioje, už šv. Mišias, pamokslą
ir palydėjimą į kapus.

Dėkojame vargonininkei Jūratei Grabliauskienei, solistui Algi-
mantui Barniškiui už giesmes šv. Mišių metu. Dėkojame už gražias
gėles, už aukas šv. Mišioms, už aukas Jėzuitų gimnazijai Kaune, už
aukas „Margučiui II”, už aukas Pasaulio lietuvių centrui Lemonte,
už aukas šeimai, už pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu. Ypatingai
dėkojame Daliai Sokienei už tokį jautrų, nuoširdų atsisveikinimą su
velioniu „Margučio II” laidos metu. Dėkojame neolituanams Vaclo-
vui Mažeikai ir Edvardui Kaveckui, stovėjusiems sargyboje, ir vi-
siems palydint velionį į  Amžinojo poilsio namus.

Dėkojame laidotuvių direktoriui  Donald Petkui už nuoširdų pa-
tarnavimą.

Dėkojame visiems buvusiems su mumis drauge šioje skaudžioje
valandoje.

Liūdinti šeima

PADĖKA
A † A

RITA GARLIAUSKAITĖ
SAKKAB

Po ilgos ir sunkios ligos mirusiai mūsų mylimai žmonai, ma-
mytei, sesutei ir tetai, kuri buvo palaidota Holy Sepulchre kapi-
nėse, Southfield, Michigan, Garliauskų ir Sakkab šeimos dėkoja
St. Mary’s kunigui George už laidojimo apeigas St. Mary’s baž-
nyčioje bei kapinėse. Kunigui Ričardui Repšiui už rožinio sukal-
bėjimą laidojimo namuose ir velionės lankymą ligoninėje. Nuo-
širdi padėka Ritai Giedraitienei už vargonavimą bažnyčioje. Dė-
kojame už aukas šv. Mišioms, St. Mary’s Antiochian statybos fon-
dui ir seselės Michelle Garas, OSF Sisters of St. Francis Lietuvos
misijai.

Šeima dėkinga už Jūsų dalyvavimą laidotuvėse ir už išreikš-
tas užuojautas asmeniškai, raštu, spaudoje ir per radijo laidas.
Gili padėka laidotuvių direktorei Yolandai Zaparackienei už nuo-
širdų patarnavimą ir už atsisveikinimo surengimą.

Liūdintis vyras Joseph Sakkab, dukrelės, sesutės,
broliai ir jų šeimos

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

KAZIMIERA SUVAIZDIENĖ
ŠIMKŪNAITĖ

Minint mūsų mylimos Mamos ir Močiutės, kurios netekome
2004 m. sausio 20 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už velionę bus auko-
jamos š. m. sausio 25 d., sekmadienį, 9 val. ryto Šv. Antano bažnyčio-
je,  Cicero.

Prašome tą dieną prisiminti velionę Kazimierą savo maldoje.

Liūdinti duktė Irena su šeima

PAGUODOS TELEFONAS 
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai kiekvienâ
ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

www.draugas.org
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

�Sausio 23 dieną, penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje rodomas filmas ,,Pučai ir te ro -
ras Lietuvoje”. Tai vienas iš istori nės
dokumentikos serialo ,,XX am žiaus
slaptieji archyvai” filmų (2006). Au -
toriai: LNK žurnalistė Gražina Svi -
derskytė ir istorikas daktaras Ar vy -
das Anušauskas. Trukmė: 45 min.
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

�Vilniaus styginių kvarteto ir
pianisto Dainiaus Vaičekonio  koncer-
tas vyks šeštadienį, 2009 m. sausio 24
d., 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Visus maloniai kviečia Lie tuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Sekmadienį, sausio 25 d., 12:30
val. p. p. PLC didžiojoje salėje „De -
šimtmečio derliaus pietūs”. Bilietus
užsisakyti galite tel.: 630-243-9488
arba tel.: 630-202-9385 (Ra minta
Marchertienė).

�Sausio 31 d. 7 val. v. Pasaulio
lietuvių centro Fondo salėje, 14911
127th street, Lemont, bus rodomas
Vytauto V. Landsbergio filmas ,,Kai
aš buvau partizanas”. Po filmo – pa -
bendravimas su Ramune Rakaus kai -
te. Galėsite paskanauti ,,Kuni gaikš -
čių užeigos” maisto, veiks baras, jus
linksmins Algimantas Barniškis. Tel.
pasiteiravimui: 630-257-8787.

�Laisvės premijos fondas, Cali -
fornia lietuvių fronto bičiuliai, JAV
lietuvių visuomeninis komitetas už
LR pilie tybės išlaikymą, suteikus ki -
tos šalies pilietybę sausio 31 d. (pra -
džia 9 val. r.) ir vasario 1 d. (12:30 val.
p.p.) Pa sau lio lietuvių centre, Le -
mont, IL rengia Politinių studijų sa -
vaitgalį ir Laisvės premijos įteikimą.
Maloniai visus kviečiame dalyvauti.
Dėl informacijos prašome skambinti
Rimtau tui, tel.: 760-408-6700, Rūtai,
tel.: 630-910-6803 arba rašyti el. paš -
tu: rutakunca@yahoo.com, biciulyste
@gmail.com.

�Vasario 14 d. Pasaulio lietuvių
centre Fondo salėje, 14911 127th
Street, Lemonte ruošiama Valentino
diena ir filmo peržiūra. Šventės metu
vyks susitikimas su šeštoke vilniete
Elze Degutyte, kuri sukūrė kino fil -
mą ,,Balkonas”. Filmas lietuvių kal -
ba su angliškais subtitrais. Jau noji
režisierė vasario – birželio mėnesiais
mokysis St. Joseph mokykloje.

�Mažosios Lietuvos lietuvių
drau gija Čikagoje vasario 21 d., šešta -

dienį, 6 val. v. maloniai kviečia į tra -
dicinį ,,Užgavėnių šiupinį” Bal zeko
lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin -
taro” salėje. Meninę programą atliks
Nijolė Penikaitė, Algimantas Bar-
niškis ir trombonistas Zenonas Pet -
rošius. Šokiams gros A. Barniškis.
Vietas užsisakyti tel.: 630-247-2150
(Ro mas Kasparaitis).

�Kovo 1 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. – Lietuvos nepriklausomybės šven-
tė Libertyville Civic Center, 135 W.
Church Street, Libertyville, IL.  Pre -
legentė:  Lietuvos Respublikos gene-
ralinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu -
lienė. Maloniai kviečiame visus daly-
vauti.

�Sausio 23–28 dienomis Santa
Barbara, CA vyks tarptautinis kino
fes tivalis, kuriame bus rodomas ir lie -
tuviškas filmas ,,Nereikalingi žmo -
nės”. Filmas bus rodomas Metro Thea-
tre sausio 23 d. 4 val. p.p.; sau sio 26
d. 7:45 val. v. ir sausio 28 d. 1:30 val.
p.p. Prieš filmo peržiūrą vyks susi-
tikimai su filmo režisieriumi Maris
Martinson. Bilietus galite užsi sakyti
tel.: 805-963-0761. Daugiau apie šį
kino festivalį: www.sbfilmfestival.org

�Lietuvos vardo 1000-čio pami -
nėjimui New Haven Lietuvių Bend -
ruomenė sausio 29 dieną, ketvirta-
dienį, 7 val. v. Spring Glen bažnyčio-
je, 1825 Whitney Ave., Hamden,
Connecticut ruošia Vilniaus styginių
kvar teto koncertą. Programoje: Franz
Schu bert, lietuvių kompozitoriaus
Osvaldo Balakausko ir Maurice  Ra-
vel kūriniai. Įėjimo auka – 15 dol. 

�Vasario 16-osios minėjimas Los
Angeles įvyks vasario 8 d. Šv. Kazimiero
parapijos patalpose, 2718 St. George St.,
Los Angeles, CA. Programoje: 10:15 val.
r. – vėliavų pakėlimas parapijos kieme;
10:30 val. r.  – iškilmingos šv. Mišios; 12
val. p. p. – iškilmingas minėjimas ir me -
ninė programa. Pagrindinė kalbėtoja
Rūta Grinevičiūtė. Meninę programą
atliks ansamblio ,,Spindulys” šokėjai ir
Los Angeles, CA Šv. Kazimiero litu-
anistinės mokyklos mokiniai. Pietūs
– 20 dol. Užsakymus pietums priima
Birutė Prasauskienė tel.: 310-326-
8038 ir Lilė Pupienė tel.: 323-255-
3654. JAV LB Vakarų apygardos
valdyba ir Los Angeles apylinkės val -
dyba kviečia visus atvykimu ir auka
prisidėti prie lietuvybės stiprinimo
išeivijoje.

IIŠŠ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys apie
dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gausiai ilius-
truotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsiprenumeruoti iš
anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus brangesnis. Čekį rašyti
,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar auka knygai.  Visų aukotojų
pavardės bus įrašytos knygoje.

Tai pjesė apie tris 100-metes
moteris, kurios iš vyksta į kelionę
pasitikti savo vyrų, grįžusių iš karo.
Pjesėje kalbama apie Antrąjį pa-
saulinį karą, o pjesės veik smas
vyksta šiomis dienomis. Spek taklius
taip pat bus galima pamatyti iki
vasario 22 d. (ketvir tadieniais,
penktadieniais, šešta dieniais 7:30
val. v. ir sekmadieniais 3 val. p. p.
Sausio 23 d. po spektaklio – su si -

Čikagos graikų ortodoksų metropolitas  vyskupas Iakovos, LR genera -
linio konsulato atašė Vilma Mikėnienė, Cook County iždininkė Maria Pappas
ir graikų vyskupas Demetri Konzavelos ,,Basil’s Bread” šventime. Tai jau
ketvirtą šimtmetį ortodoksų švenčiama šventė. Ji prasidėjo tada, kai St.
Basil Didysis į kepamą duoną įdėjo auksinių monetų ir duoną išdalino
vargšams. Ir šiais laikais laimingas tas, kas šios šventės metu randa kepto-
je duonoje monetą.

Audrė Budrytė
Laimos Apanavičienės nuotr.

Rengiamas ketvirtasis 
Nacionalinio diktanto konkursas

LR Generalinis konsulatas Či ka goje Nacionalinio diktanto rašymą
rengia Pasaulio lietuvių centre, Le monte, adresu: 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439. Rašymo laikas – sau sio 24 d., šeštadienis, 11 valanda ryto
Lietuvos laiku (3 valanda nakties Čikagos laiku). Bus varžomasi dėl raštin-
giausio užsienyje gyvenan čio lietuvio vardo. Visus norinčius da lyvauti kvie-
čiame registruotis iki sau sio 21 dienos skambinant LR Ge neralinio kon-
sulato Čikagoje telefonu 312-397-0382, ext. 204 arba rašant el. paštu
agne@ltconschi.org. Regist ruo  jantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę,
adresą, telefono nu merį ir el. pašto adresą. 

LR Generalinis konsulatas New York praneša, kad nacionalinį dik-
tantą New York apylinkės gyventojai rašys š.m. sausio 24 d. 12 val. Maironio
mokyklos salėje, 64-31 Perry Ave., Maspeth, NY 11378.

Daugiau informacijos apie Na cio nalinio diktanto konkursą galite rasti LR
Užsienio reikalų ministerijos in ter netinėje svetainėje www.urm.lt

Aktorė Audrė Budrytė 
kviečia į TUTA Theatre, 

Storefront Theater, 
(66 East Randolph St., Chicago), 

kur sausio 22 d., 7:30 val. v.
įvyks  reži sierių Luda Lopatina

ir Zjelko Djukic spektaklio 
,,Maria’s Field” 

(autorius Oleg Bogajev) 

premjera. 

tikimas su dramaturgu Oleg Bo gajev. Bilietus (kaina 25 dol.; stu den tams ir
pensininkams –  20 dol., 10 žmo nių ar didesnei grupei – 18 dol. asmeniui)
galite įsigyti: tel.: 312-742-8497; www.dcatheater.org arba  www.tutato.com


