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Baltijos šalių Užsienio reikalų ministrai pažymėjo būtinybę kurti bendrą energe-
tikos rinką regione. ELTOS nuotr.

Talinas, gruodžio 6 d. (BNS) –
Baltijos Ministrų tarybos posėdyje
šeštadienį Baltijos Asamblėjos nariai
ir trijų Baltijos šalių užsienio reikalų
ministrai patvirtino, kad bendros
energetikos rinkos sukūrimas regio-
ne yra pirmiausias Lietuvos, Latvijos

ir Estijos uždavinys.
,,Kad būtų sukurta vieninga Bal-

tijos energetikos rinka, reikia sujung-
ti tarptautinius ryšius ir susitarti dėl
rinkos sąlygų”, – sakė Estijos užsie-
nio reikalų ministras Urmas Paet.
Anot jo, vieningosios rinkos kūrimo

bazė bus naujų energetikos tiltų tie-
simas tarp Estijos ir Suomijos, Lie-
tuvos ir Lenkijos, taip pat Švedijos ir
Lietuvos arba Latvijos.

Baltijos šalių Užsienio reikalų
ministrai pažymėjo būtinybę plėtoti
transporto sistemą regione. Pasak U.
Paet, ,,transporto ryšius būtina pla-
ningai plėtoti Europos Sąjungos, Bal-
tijos jūros baseino ir trijų Baltijos ša-
lių bendradarbiavimo programose”.

U. Paet taip pat nurodė, kad Bal-
tijos šalims reikėtų pasirūpinti ap-
linkos apsauga, taip pat parengti Bal-
tijos jūros apsaugos strategiją.

,,Baltijos jūros apkrova pasiekė
ribą, kai bet kuris neapgalvotas
žingsnis gali sukelti taršą ir jos toli
siekiančius padarinius”, – sakė jis ir
ragino visas Baltijos jūros šalis vie-
ningai saugoti jūrą.

Estija baigė pirmininkavimą Bal-
tijos Ministrų tarybai ir perdavė šias
funkcijas Lietuvai.

Lietuvoje
darbâ pradeda
TVF atstovai

Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) –
ES Teisingumo ir vidaus reikalų ta-
rybos patvirtintas pamatinis spren-
dimas dėl rasizmo ir ksenofobijos
valstybėms narėms nustatys pareigą
kriminalizuoti nusikalstamas veikas,
susijusias su rasizmu ir ksenofobija –
viešą diskriminacijos, smurto ir nea-
pykantos kurstymą prieš įvairioms
asmenų grupėms priklausančius as-
menis, tokios medžiagos platinimą,
viešą pritarimą genocido nusikalti-

mams, nusikaltimams žmoniškumui
ir karo nusikaltimams.

Apie tokį naują totalitarinių re-
žimų įvertinimą Europos Sąjungos
lygmeniu lapkričio 27 d. priimtame
dokumente pranešė Seimo narys
Emanuelis Zingeris. Pasak jo, šis
sprendimas neapėmė sovietinio tota-
litarinio režimo nusikaltimų, kurie
buvo vykdomi prieš tam tikras asme-
nų grupes dėl jų politinių įsitikinimų
ar socialinės kilmės.

Tačiau Lietuvos ir bendraminčių
šalių narių pastangomis, anot E. Zin-
gerio, prie pamatinio sprendimo buvo
pridėtas bendras tarybos pareiški-
mas, kuriame pasmerkiami visų to-
talitarinių režimų vykdyti nusikalti-
mai ir nurodoma, kad Europos Komi-
sija per 2 metus nuo pamatinio spren-
dimo įsigaliojimo išnagrinės, ar šioje
srityje būtinas papildomas teisinis
dokumentas.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) –
Nuolatinės misijos metu Tarptauti-
nio valiutos fondo (TVF) pareigūnai
susitiks su Lietuvos banko, Vyriau-
sybės ir kitų įstaigų bei privataus
sektoriaus atstovais. Tikimasi, kad
šalia pokalbių apie ekonominę padėtį
bus aptartos ir Lietuvos skolinimosi
iš TVF galimybės.

TVF vykdo nuolatinę šalių prie-
žiūrą ir kasmet teikia joms patari-
mus finansiniam ir ekonominiam
stabilumui užtikrinti. Tačiau dabar,
kai pasaulį apėmęs ekonomikos nuo-
smukis, fondo apsilankymas Lietu-
voje ypač svarbus. Misijos metu fon-
do atstovai susitiks su paskirtuoju
premjeru Andriumi Kubiliumi ir Lie-
tuvos banko valdybos pirmininku
Reinoldijumi Šarkinu.

A. Kubilius žada pristatyti nau-
jos Vyriausybės programą ir tikisi iš-
girsti pastabų antikriziniam planui.
Praėjusią savaitę Seimui pristatyda-
mas Vyriausybės programą A. Kubi-
lius tikino, kad Lietuvai TVF pagal-
bos neprireiks.

Naujienų agentūrai „Bloom-
gerg” R. Šarkinas yra sakęs, kad su
fondo atstovais gali būti aptartos ir
skolinosi galimybės, tačiau kol kas
esą tokios pagalbos Lietuvai nereikia.

Valiutos fondas pastaruoju metu
paskolas skyrė Ukrainai, Pakistanui,
Islandijai ir Vengrijai. Šiuo metu dėl
paskolos su fondo atstovais derasi
Latvija. Esą rimtai apie tai galvoja ir
Turkija.

•Sveikata. Patarimai ser-
gantiems inkstų akmenli-
ge (p. 2)
•A. Kubiliaus kalba Sei-
me, pristatant Vyriausy-
bės programą (p. 3, 8, 11)
•Lietuvių tautodailės
instituto suvažiavimas
(p. 4)
•Komentarai (p. 5)
•Telkiniuose. Lietuviško
radijo pokylis LA (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Pinklės (7) (p. 9)
•Paroda apie jėzuitus at-
keliavo į Čiurlionio ga-
leriją (p. 10)

Aptarti bendri Baltijos šali¨ projektai

Paskelbti Nacionalini¨
premij¨ laureatai

Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) –
Kultūros ministerijoje paskelbti 6
Nacionalinės kultūros ir meno premi-
jos laureatai.

Nacionaline premija už visą gy-
venimą apdovanota aktorė Rūta Sta-
liliūnaitė-Matulionienė. Nacionalines
premijas taip pat pelnė dainininkė
Veronika Povilionienė, vertėjas ir
poetas Antanas Gailius, kompozitorė
Raminta Šerkšnytė, vizualaus meno
kūrėjas Deimantas Narkevičius, rašy-
toja Vanda Juknaitė.

Į Nacionalinę premiją taip pat
buvo pasiūlyti kino režisierius Algi-
mantas Puipa, rašytoja Ramutė Sku-
čaitė, fotomenininkas Algimantas
Aleksandravičius, rašytojas Henrikas
Algis Čigriejus, džiazo muzikantas
Vladimiras Tarasovas, vizualaus me-
no kūrėjas Artūras Raila.

Kultūros ir meno premijomis sie-
kiama skatinti kūrybą, įvertinti
reikšmingiausius kultūros ir meno
kūrinius, Lietuvos ir pasaulio lietu-
vių bendruomenės kūrėjų sukurtus
per pastaruosius 7 metus.

,,Stalinizmo nusikaltimams senaties nèra”

Nacionaline premija apdovanota daini-
ninkė Veronika Povilionienė.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Patarimai sergantiems
inkstų akmenlige

Hollywood filmuose dažnai nau-
dojama skausmo tema. Skausmas
dramatizuojamas, paryškinamas, iš
aktorių akių byra tikros ar netikros
ašaros, jie raitosi neapsakomose kan-
čiose ir dejuoja skausmo gniaužtuose.
Nors tai tik vaidyba, dažnai šis
skausmas atrodo neapsimestinis, gi-
lus ir nepakeliamas. Aktoriai giriami
už jų puikią vaidybą, o pačių filmų
vertinimai kyla lyg ant mielių. Ne-
seniai teko skaityti įdomų ir komišką
pastebėjimą, kad dažniausia moters
vaidmens agoniško skausmo priežas-
tis yra gimdymo skausmai, o vaidi-
nantiems vyrus – sunkus karo ar ko-
vos sukelti sužeidimai arba... inkstų
akmenligė. Juokas juokais, bet šiame
pastebėjime išties yra nemažai tiesos.
Spazminio pobūdžio skausmai (dar
vadinami kolika) gali būti itin inten-
syvūs ir stiprūs. Dažnai pacientai jį
vadina stipriausiu kada nors gyve-
nime patirtų skausmų. Tiesa ir tai,
kad daugelis moterų, sergančių ak-
menlige, lygina inkstų koliką su gim-
dymo skausmais.

Palikime aktorius nuošalėje ir
pažvelkime į istoriją bei paprastą sta-
tistiką. Neseniai skaičiau apie se-
novės Egipto kapaviečių kasinėjimus.
Įdomus faktas, kad tiriant 7,000
metų amžiaus egiptiečių mumi-
jas, rastos inkstų akmenų lieka-
nos. Kalbant apie šiandienos realijas,
akmenligė yra viena dažniausių šla-
pimo takų problemų: apie 5 proc.
Amerikos gyventojų gyvenime susi-
duria su šia liga. Apie 1.3 milijono
amerikiečių kasmet kreipiasi į dak-
tarus dėl šios ligos. Pastebėta, kad
,,sunkėjant” visuomenei (didėjant
gyventojų antsvoriui), šis skaičius
nuo 1970 metų kasmet vis auga. Ši
tendencija susijusi su padidėjusiu
druskos bei maistinių baltymų varto-
jimu, per mažų maistinių skaidulų
bei skysčių vartojimu. Šia liga daž-
niausiai serga vidutinio amžiaus vyrai
(jie serga 3 kartus dažniau, palyginti
su to paties amžiaus moterimis).

Akmenligės rūšys

Inkstų akmenligės rizikos fak-
torių yra gana daug ir jie dažniausiai
susiję su kalcio, oksalatų ir uratų
metabolizmo sutrikimais. Kalcio ok-
salatinė akmenligė susijusi su pa-
didėjusiu kalcio išskyrimu su šla-
pimu: vartojant per daug druskos
(druskos ir kalcio išskyrimas glau-
džiai susiję), sergant prieskydinių
liaukų ligomis, uždegiminėmis žar-
nyno ligomis ar tiesiog vartojant
daug maisto produktų, kuriuose
gausu oksalatų (lapinės daržovės,
rabarbarai, pomidorai, kava, šoko-
ladas), sumažėjus citrate kiekiui
šlapime. Uratine akmenlige dažniau
susergama vartojant nepakankamai
skysčių ar dehidratavus (pvz., po in-
tensyvaus sporto ar fizinės veiklos),
gausiai vartojant alkoholį, gausiai
vartojant mėsos produktus, sergant
podagra, diabetu, sergant kraujo vė-
žiniais susirgimais, vartojant kai ku-
riuos vaistus. Struvitinė akmenligė
išsivysto sergantiems tam tikromis
šlapimo takų infekcijomis.

Ankstyvieji požymiai

Kaip jau anksčiau minėjau,
inkstų akmenligė pasireiškia gana
tipiškai. Ligos pradinėse stadijose
pradeda mausti strėnas, atsiranda
diegliai ir diskomfortas šlapinantis.
Ligai progresuojant, atsiranda stip-
rūs spazminio pobūdžio strėnų ir
pilvo skausmai, dažniausiai iš strėnų
plintantys į pilvo apačią ir tos pusės
kirkšnį. Šis gana būdingas akmen-
ligei skausmas vadinamas inkstų ko-
lika. Dažnai akmenlige sergantys
ligoniai pastebi kraujo pėdsakus
šlapime, šlapimo spalva pasikeičia
nuo silpnai rausvos iki tamsiai rudos
ar tiesiog tamsaus kraujo spalvos.
Manau, nereikia net minėti, kad
niekas neprivers paciento kreiptis į
gydytoją greičiau, nei pradėjus šla-
pintis kraujo spalvos šlapimu.

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

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

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
užtikrinamas

Gydymo būdai

Akmenligės diagnostika gana
paprastas ir paremtas išsamiu pa-
ciento apklausimu bei keliais radio-
loginiais tyrimais (rentgeno nuotrau-
ka, ultragarsiniu tyrimu ar kompiu-
terine tomograma). Gydymas daž-
niausia konservatyvus: prašoma pa-
ciento gerti kuo daugiau skysčių,
šlapintis per sietelį (bandant ,,sugau-
ti” akmenėlį), malšinant skausmą.
Jei šie būdai nepadeda, gali tekti
pašalinti akmenį endoskopiniu būdu
(darant cistoskopiją, t.y., įvedant spe-
cialų instrumentą į šlapimo pulsę, o
po to specialiu kateteriu bandant
ištraukti akmenį) arba ultragarso
smūginės bangos pagalba bandoma
suskaldyti akmenį. Ši procedūra va-
dinama litotripsija. Ji veiksminga su-
mažinant akmens dydį, bet pacientas
po to vis tiek turi pašalinti akmens
skeveldras ir likučius šlapinantis.
Dažnai pacientai skundžiasi dideliu
skausmu ir vaizdžiai palygina –
,,tarsi šlapintumeis smėliu”.

Keletas patarimų,
kaip išvengti priepuolių

Labai svarbu surasti bent mažą
akmens skeveldrą ir ją ištirti che-
miškai. Priklausomai nuo akmens
tipo, skiriamas skirtingas gydymas.
Be gydymo vaistais, norėčiau pami-
nėti keletą patarimų, kaip reikėtų
keisti gyvenimo būdą ir mitybą,
siekiant išvengti pakartotinų akmen-
ligės priepuolių:

• Gerkite daug skysčių, geriau-
siai gryno vandens;

• Vartokite mažiau druskos,
ypač sergant kalcio oksalatine ak-
menlige;

• Dažnai ir reguliariai šlapinki-
tės, jokiu būdu nelaikykite šlapimo:
jei norite šlapintis, turite tai padary-
ti kuo greičiau. Prailgėjęs šlapimo
laikymas ir palaipsniui didėjantis
slėgis inksto geldelėje ir šlapimta-
kiuose skatina mineralų nusėdimą ir
kristalizaciją;

• Vartokite mažiau baltymų;

• Venkite karbonizuotų gėrimų,
ypač kolos gėrimų (jie sumažina
šlapimo citratų kiekį, tuo padidinda-
mi kalcio oksalatų akmenligės ri-
ziką);

• Patartina gerti citrusines sul-
tis, nes jos padidins citratų kiekį
šlapime (ypač citrinų sultis ir limon-
adą);

• Nepatartina gerti obuolių ar
spanguolių sulčių, nes jos turi daug
oksalatų. Beje, svarbu paminėti, kad
sergant struvitine akmenlige (su-
kelta bakterinio šlapimo takų uždegi-
mo), spanguolių sultys sumažina
šlapimo rūgštingumą, tad tai išskir-
tinė akmenligės rūšis, kai spanguolių
sultys itin naudingos;

• Nepatartina gerti daug alkoho-
lio, nes jis padidina uratų koncentra-

ciją ir padidina akmenligės riziką.
Alus turi daug oksalatų. Padarykime
vieną išimtį: Viena taurė raudono vy-
no per dieną gali sumažinti akmenli-
gės riziką;

• Sergant uratine akmenlige,
vertėtų vengti kofeino bei šokolado;

• Nereikia net minėti, kad reikia
tinkamai gydyti akmenligę sukėlu-
sias ligas (prieskydinių liaukų su-
trikimus, podagrą, kraujo vėžius,
sarkoidozę) bei atidžiai peržiūrėti
vartojamų vaistų sąrašą;

Na, o ištikimai vadovaujantis
šiais patarimais, dažnas pacientas
numos ranka, pareikšdamas: ,,Gyve-
name tik vieną kartą. Tad valgysiu ir
gersiu ką tik noriu ir susirasiu kitą
daktarą”. Iki kito karto. Iki kito inks-
tų akmenligės priepuolio.

Tad būkime sveiki!

Straipsniui naudotos infor-
macijos šaltiniai:

www.kidney.niddk.nih.gov – Na-
tional Kidney and Urologic Diseases
Information Clearinghouse

www.urologyhealth.org – Ameri-
can Urological Association

www.kidney.org – National Kid-
ney Foundation

Nephrolithiasis prevention, pa-
tient education guidelines, Washing-
ton University School of Medicine

Sergantiems inkstų akmenlige patartina gerti citrusines sultis.
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A. KUBILIUS: ,,PRADĖKIME
BŪTINAS PERMAINAS”

Ministro pirmininko kalba Seime, pristatant
Vyriausybės programą 2008 m. gruodžio 5 d.

Didelė garbė pristatyti Permainų
koalicijos sudarytos ir Prezidento
patvirtintos Vyriausybės programą ir
tuo pačiu pačią Vyriausybę.

Džiaugiuosi tuo, ką mums pa-
vyko per šį laiką, labai greitai prabė-
gusį po rinkimų, pasiekti. Galiu drą-
siai pasakyti, kad pirmą kartą ne-
priklausomos Lietuvos istorijoje ko-
alicija formavosi tardamasi ne dėl
postų (kaip pamenate, tai užtruko tik
dvi dienas), bet dėl esminių pro-
graminių dalykų – dėl Krizės įveiki-
mo plano ir dėl Permainų programos.
Kaip matėte ir girdėjote, diskusijos
kartais būdavo karštos ir principin-
gos. Bet svarbiausia, kad jos buvo
vertybinės: didžiausios diskusijos vy-
ko dėl idėjinių ar ideologinių dalykų –
mokesčių dydžio, valstybės funkcijų
apimties, paramos šeimai politikos,
kovos su nesaikingu alkoholio varto-
jimu ir daugelio kitų dalykų. Todėl
šiandien turime išsamią, detalią ir
gana tikslią Vyriausybės veiklos pro-
gramą, kurios sudėtine dalimi yra ir
jau visiems gerai žinomas Krizės
įveikimo planas, turbūt ilgiausiai ir
karščiausiai diskutuotas.

Turiu pasakyti, kad ši diskusijų
dvasia mane labiausiai ir džiugina bei
teikia tvirto tikėjimo. Tikėjimo, kad
ateina tikrų permainų metas, tikrų
vertybinių permainų laikas. Ir tai
tvirtinti man leidžia ta koalicinės
Vyriausybės komanda, kuriai aš esu
nuoširdžiai dėkingas už tai, kad ji
sutiko eiti kartu ir prisiimti didelės
atsakomybės naštą.

Komanda yra stipri tuo, kad
atstovaujame skirtingoms partijoms
ir skirtingoms idėjoms, esame skir-
tingų charakterių ir turime skirtin-
gos patirties, bet esame vieningi savo
pasiryžimu permainoms. Esame vie-
ningi, esame ambicingi ir esame,
drįstu tvirtinti, kitokie, nei prieš mus
dirbusi Vyriausybė. Esame pasiryžę
kalbėti ir dirbti atvirai, sąžiningai ir
atsakingai. Netiesos, demagogijos ir
cinizmo laikas valdžioje baigiasi.
Baigiasi pažadų be darbų laikas, pra-
sideda sutartų didelių darbų laikas.

Mus vienija mūsų patirtis, su-
kaupta per Nepriklausomybės metus
– mes esame ta karta, kuri nebijo
didelių iššūkių ir didelių permainų.
Per 18 Nepriklausomybės metų tai
tapo mūsų visų kasdienybe. Lyginant
mus su kitomis Europos tautomis
toks gebėjimas keistis ir permainų
alkis yra didelis pranašumas. Šį pra-
našumą privalome tinkamai išnau-
doti.

Esame vieningi savo ambicija –
Lietuva negali būti Europos atsi-
likėlė. Būdami dinamiški, nebijantys
permainų, sąžiningi, solidarūs mes

galime ir privalome ne tik veiksmin-
gai įveikti ekonominę krizę, bet ir
padėti tvirtus pamatus ilgalaikei
Lietuvos sėkmei. Mūsų vienybė ir
veikla grindžiama moralinėmis verty-
bėmis ir padorios politikos principais
bei nuostatomis, kurios įtvirtintos
Vyriausybės programoje.

•••
Penkioliktoji Vyriausybė savo

veikloje mato tris svarbiausius tiek
trumpalaikius, tiek ir vidutinės truk-
mės strateginius prioritetus, kurie ir
sudaro visos Vyriausybės programos
pamatą:

– privalome neatidėliotinai pasi-
rengti šalies ekonomikos staigiam lė-
tėjimui ir to keliamoms didelėms
įtampoms valstybės finansų sistemo-
je, ypač pavojingoms pasaulinės fi-
nansų krizės akivaizdoje;

– privalome vykdyti esmines
permainas tose šalies ir visuomenės
gyvenimo srityse, kur iki šiol jos buvo
atidėliojamos. Laikomės nuostatos,
kad ekonomikos sunkmetis atveria
galimybes sutelkti konsoliduotą vi-
suomenės politinę valią tokioms es-
minėms permainoms. Esame įsitiki-
nę, kad permainos yra neatidėliotinai
būtinos iš esmės pertvarkant valsty-
bės valdymą, suintensyvinant kovą
su korupcija, pagreitinant strateginių
energetikos problemų sprendimą,
kuriant inovatyvią ekonomiką, pert-
varkant švietimo ir sveikatos sis-
temas, įveikiant socialinę atskirtį;

– mums tenka telkiančios lyde-
rystės atsakomybė, kuri yra būtina
tiek siekiant veiksmingai įveikti
artimiausio laikotarpio ekonominius
sunkumus, tiek ir įgyvendinant es-
mines permainas. Tokią lyderystės
atsakomybę Vyriausybė gali įgyven-
dinti tik atviros ir sąžiningos veiklos,
konstruktyvaus dialogo su visuo-
mene ir jos grupėmis keliu.

Turėdami šiuos – paprastus ir
aiškius – tikslus ir strategines kryptis
prieš akis, kviečiame: pradėkime.
Pradėkime būtinas permainas! Lai-
kas pribrendo.

Labai trumpai apie mūsų pro-
gramos esminius strateginius bruo-
žus.

Krizės įveikimo planas. (...) Tai
tikrai ambicingas planas. Jo bendra
vertė – 5 milijardai litų, o tai reiškia
5 proc. nuo BVP. Tenka pastebėti, kad
analogiški antikriziniai ES, JAV, Bri-
tanijos ar Prancūzijos planai nesiekia
ir 1 proc. nuo BVP. Tai, kad mes suta-
rėme dėl tokio plano, man leidžia su
santūriu optimizmu žiūrėti į kitus me-
tus – šis planas padės mums sėkmin-
gai išgyventi nelengvą laikotarpį, ku-
ris atneša nemažų iššūkių, bet turi-
me būti pasiruošę ir bet kokiems nau-
jiems išmėginimams, kurie nuo mūsų
pačių gali ir ne visai priklausyti.

Artimiausiomis dienomis turė-
sime galimybės aptarti mūsų planus
su tradicine, kiekvienais metais
atvykstančia TVF misija, bet turiu
nuliūdinti gandų mėgėjus – šiandien
nematau jokio poreikio Lietuvai sko-
lintis iš TVF, o tuo labiau nematau
jokio poreikio ir jokių galimybių
kalbėti apie lito devalvavimą. (...)

Kartais girdžiu priekaištus, kad
mes perdaug niūriai piešiame arti-
miausio laikotarpio ekonomikos pers-
pektyvas. Tikrai to nedarome – tai,
kad Lietuvoje kitais Nukelta į 8 psl.

Perspėjimas ar tik
žurnalisto tramdymas?

BRONIUS NAINYS

Istorija jau plačiai žinoma, klausimas – tik jos tikslas. Ar Lietuvos
vidaus saugumo departamento (VSD) pareigūno apsilankymas pas
žurnalistą dr. Kęstutį Girnių buvo geranoriškas – perspėti jį apie gre-

siantį pavojų iš Lietuvos pogrindyje veikiančių svetimos valstybės agentų
ar, šią prielaidą naudojant, nutildyti arba bent sutramdyti Lietuvos
valdžias dažnai kritikuojantį žurnalistą? Žvilgtelkim į abi puses.

Vienas, ko gero, net pagrindinis VSD uždavinys yra sekti Lietuvoje
veikiančius svetimų valstybių šnipus. Visi žinome, kad jų yra ir veikiančių
įvairiomis kryptimis. Taip pat ir ieškančių sau paslaugūnų tarp vietinių
gyventojų. Ir ne tarp bet kokių, tačiau tarp aukštų valstybės tarnautojų,
verslo žinovų, kitų įtakingų žmonių ir ypač landžių bei daug žinančių
arba galinčių sužinoti žurnalistų. Juos numatę kaip galimus savo taiki-
nius, bando prisivilioti. Kartais ideologiniais patrauklumais, bet dažniau-
siai, žinoma, pinigais, įvairiais pamaloninimais arba net ir grasinimais. Be
abejo, VSD uždavinys yra sekti ir juos – užverbuotus ir jau dirbančius,
verbuojamus, o taip pat ir verbuoti numatytus, jeigu tai pavyksta kaip
nors „užuosti”. Bet ir tų svetimų valstybių agentų ketinimus kai kurių
Lietuvos gyventojų atžvilgiu, dėl kai kurių priežasčių gal net ir pavojin-
gus. Šių uždavinių vykdymo ribose VSD pavyko sužinoti, bent taip savo
veiksmą teisina šios įstaigos vadovas, kad vienos valstybės šnipai kaž-
kodėl pradėjo domėtis žurnalistu dr. Girniumi, VSD teigimu, netgi pavo-
jingai, ir nusiuntė vieną iš savo pareigūnų dr. Girnių perspėti ir gal net
jam patarti, kaip jis turėtų elgtis, kad pašalintų šį pavojų. Ar toks VSD
elgesys iš tikrųjų nėra įstaigos atsakomybės ribose Lietuvos gyventojų
atžvilgiu? Ar perspėjimas apie galimą pavojų ar bent didelį nemalonumą
ir patarimas, kaip elgtis, kad jo išvengtų, nebūtų, nors įstatymiškai ir neį-
vardyta, tačiau bent moralinė, žmogiška, net padėkos verta VSD pareiga?
Ar gyvenimo logika nesakytų, kad taip? Ko gero, pradžioje taip galvojo ir
dr. Girnius, ilgokai apie reikalą net tylėjęs. Tačiau jis visgi nutarė prabilti.

Kas jį taip įtaigavo? Ir čia jau kita medalio pusė: ne pats perspėjimas,
už kurį dr. Girnius tikrai jam padėkojo, bet neskubant, pamažu apgalvo-
jant, patarimas, kaip to pavojaus jis galėtų išvengti, kuris, visą pokalbį iš
vatos išvyniojus ir paprastais, visiems suprantamais žodžiais pavertus,
buvo toks: nustok rašyti valdžią, tiksliau – prezidentą ir Konstitucinį
Teismą kritikuojančius straipsnius. Tai dr. Girnius sakosi pajutęs, po pa-
reigūno apsilankymo paskambinęs pačiam VSD direktoriui Povilui Ma-
lakauskui. Ir čia atsidarė pragaro vartai: koks pavojus iš užsienio gali kilti
žurnalistui už savos valdžios kritiką? „Nuts” (lietuviškai – kvaila), karto-
jant garsųjį amerikiečių generolo atsakymą per Antrąjį pasaulinį karą jo
armiją Belgijoje apsupusiems ir reikalaujantiems pasiduoti vokiečiams.
Nieko panašaus, taip negalėjo būti, visas tas reikalas pučiamas konserva-
toriams ieškant priežasties atsikratyti jiems neįtinkančio ir naujo VSD
vadovo, piktai rėžė tuo metu dar premjeras Gediminas Kirkilas. Ar tais
žodžiais nesiekiama viso to reikalo atomazgos apkaltinant dr. Girnių, jau
pradėtą po visokias apklausas tampyti?

Niekas manęs neprašė, čia mano savanoriškas trigrašis. Dr. Girnių
pažįstu vos ne nuo jo vaikystės. Gerai – nuo jo studentavimo dienų. Taip
pat labai gerai – jo brolius, iš mano valsčiaus kilusią motiną ir ypač tėvą,
filosofijos mokslų daktarą Juozą Girnių, parašiusį mums lietuvybės iš-
laikymo užsienyje evangeliją „Tauta ir tautinė ištikimybė” ir dar kelias
knygas. Sūnus dr. Kęstutis – partizanų kovų Lietuvoje tyrinėtojas ir pir-
mos istorinės knygos apie juos autorius. Gerai išsimokslinęs filosofas, žur-
nalistas, mokantis kelias užsienio kalbas, daug politinio žurnalizmo paty-
rimo įgijęs daug metų dirbdamas žurnalistu–vadovu ,,Laisvosios Euro-
pos” radijuje, visais atžvilgiais patikimas žmogus, taurus lietuvis. Iš jo lū-
pų – niekas kita, bet tik tikrovė. Tokia išplaukė ir dabar, jam pačiam visą
vyksmą ir iš visų pusių gerai apgalvojus. Ši istorija – nieko mažiau, kaip
tik VSD nusikalstamas vyksmas, savų piliečių neleistinas sekimas ir ban-
dymas juos sava valia drausminti. Net Lietuvos valstybės vardu. Tai pa-
tvirtina ir su šiuo vyksmu jau spėję susipažinti du iškilūs mokslininkai –
Egidijus Aleksandravičius ir Leonidas Donskis. Tarnybiniu požiūriu šį
VSD veiksmą kritikuoja ir buvęs pareigūnas, už liudijimą Seimo komisijai
neteisėtai atleistas Kastytis Braziulis. Dr. Girniaus išryškintas vyksmas
aiškiai rodo – vyksta savų piliečių sekimas KGB metodais. Donskis jau
kietai reikalauja šiuos veiksmus tuojau pat sustabdyti, VSD veiklos prin-
cipus iš pagrindų pakeisti. Čia jam – jau nebe juokai. „Jeigu taip nebus
padaryta, mes palaidosime demokratiją Lietuvoje jai begimstant”, – sako
jis. Aleksandravičius reikalauja VSD pertvarkyti iš pagrindų. „Turime
kurti saugumą, derantį su mūsų teisėmis”, – teigia jis. „Kitaip turėsime
įsivaizduoti savo saugumą, atstovaujantį buvusio sovietų komjaunimo ak-
tyvisto, kuris po pirmųjų antisovietinių demonstracijų pamokslavo apie im-
perialistų pinkles ir sovietinį patriotizmą. Tas ‘herojus’ dabar rūpinasi
mūsų – šalies, stovinčios Rusijos sulaikymo fronto linijoje, – saugumu”, –
pastebi Aleksandravičius, primindamas dar, kaip jis persekiojo vieną iš pro-
testavusių prie Mickevičiaus paminklo prieš Molotov-Ribbentrop sutartį.

Šiandien dar neaišku, kaip ši istorija baigsis. Gal mano bičiulis Kęs-
tutis liks ir nenulinčiuotas, tačiau vargu ar dar kas nors geresnio išeis. O
iš tikrųjų VSD turėtų būti visiškai pertvarkytas, nepaisant, kad jį vėl ban-
dytų gelbėti ir pats prezidentas Valdas Adamkus, net devynis mėnesius
gelbėjęs KGB atsarginį Arvydą Pocių. Naujasis Seimas ir jo sudaryta Vy-
riausybė čia jau nebeturėtų pasiduoti. Juk naujasis NSGK pirmininkas
Arvydas Anušauskas visą istoriją turėtų žinoti kaip savo penkis pirštus.

Balsas.lt

Ministras pirmininkas
Andrius Kubilius
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Lietuvių tautodailės instituto
suvažiavimas

ELENA OŽELYTÈ

Visuotinis metinis Lietuvių tau-
todailės instituto (LTI) narių susi-
rinkimas įvyko 2008 m. spalio 18 d.
A. Vaitonienės namuose, Toronte. Su-
sirinkimą atidarė Instituto pirminin-
kė A. Veselkienė, pasveikindama vi-
sus atvykusius ir padėkodama Toron-
to skyriaus pirmininkei Vaitonienei
už svetingą priėmimą. Pirmininkė
pakvietė visus vienos minutės atsis-
tojimu pagerbti Toronto skyriaus mi-
rusį narį Leoną Adomavičių.

Suvažiavimui pirmininkauti bu-
vo pakviesta G. Tarvydienė, o sekre-
toriauti – D. Didžbalienė. Mandatus
pristatė O. Taseckienė, pranešdama,
kad susirinkime dalyvauja 22 nariai
ir kad kiti 7 nariai įteikė savo įgalio-
jimus. Pereitų metų visuotinio sukak-
tuvinio suvažiavimo protokolą per-
skaitė Tarvydienė. Protokolas su
dviem pataisomis buvo vienbalsiai
priimtas.

Toliau buvo Valdybos pirminin-
kės pranešimai. Pirmininkė Veselkie-
nė pranešė, kad Instituto vardu
,,Tėviškės žiburiuose’’ buvo pareikšta
užuojauta a. a. Leonui Adomavičiui ir
kad jo atminimui buvo paaukota 500
dol. Mažosios Lietuvos fondui. Ji
paminėjo, kad lietuviškoje spaudoje
buvo išspausdinti straipsniai: ,,Tė-
viškės žiburiuose’’ ir ,,Drauge’’ – R.
Sakalaitės-Jonaitienės pokalbis su L.
Vismanu, ,,Tėviškės žiburiuose’’ – L.
Nakrošienės straipsnis ,,Lietuvių
tautodailės instituto suvažiavimas’’
ir ,,Drauge’’ E. Oželytės straipsnis
,,Tautodailė Šiaurės Amerikoje’’. LTI
pirmininkė padėkojo L. Vismanui už
paruoštą parodos katalogą ir padarė
pastabą, kad kataloge, kuris buvo
skirtas Instituto 30-mečiui, turėjo
būti pažymėti kilimų pavadinimai ir
dailininkų-projektų kūrėjų vardai, o
ne tik dailininkų atlikėjų vardai.

Valdybos pirmininkė perskaitė
gautą L. Milukienės sveikinimą iš
New York. Iždininkė I. Tarvydienė
pristatė 2007 metų apyskaitą, kurią
patvirtino revizorė O. Taseckienė.

Toliau vyko Tarybos pranešimas
apie organizacijos būklę ir skyrių
veiklą. Tarybos pirmininkas Visma-
nas pasveikino visus susirinkusius ir
pristatė pranešimą apie LTI bendrą
organizacinę ir administracinę struk-
tūrą, įskaitant Tarybos sudėtį ir apž-
valgą, Tarybos rinkimus, LTI valdy-
bos sudarymą, Tarybos pareigas ir
Tarybos vykdomojo komiteto teises ir
pareigas. Vismanas pabrėžė, kad su-
simokėjusių narių skaičius sumažėjo
beveik 50 proc. Kalbėdamas apie sky-

rius ir jų veiklą, tarybos pirmininkas
paminėjo, kad iš visų skyrių veikliau-
sias yra Toronto skyrius, tačiau nuo
2007 metų nė vienas skyrius nebuvo
susirinkęs.

Montrealio ,,Vaivorykštės’’ sky-
riuje darbuojasi 3 narės. Šiais metais
kartu su pabaltiečių menininkų są-
junga jie surengė gražią parodą ir
atstovavo Lietuvai garsiame ,,Quilt
of Memory’’ projekte. Philadelphijoje
yra 7–8 dirbančios narės, bet jų veik-
la daugiau ribojasi vakaronių ren-
giniais. Tačiau tenka pažymėti, kad
Philadelphijoje susidomėjimas tauto-
daile auga. Bostono skyriaus pagrin-
dinė veikla pasireiškia rengiant Jo-
ninių šventę. Skyrius turi labai
energingą veikėją, kuris stengiasi
atgaivinti veiklą. New York skyriu-
je yra susidomėjusių LTI veikla ir
ateitimi. Čikagos skyrius neatsiliepė.

Tarybos pirmininkas savo pra-
nešime pažymėjo, kad aplankė ir
atskirai kalbėjosi su dauguma narių
ir skyrių pirmininkų, ir, jiems kaip
reklamą išdalino daug lankstinukų
apie Institutą. Vismanas pasidalino
atgarsiais iš savo susitikimų su sky-
rių pirmininkais ir nariais, nurody-
damas, kad reikia stiprinti centro
valdybą, daugiau bendradarbiauti
tarp skyrių, užmegzti ryšius su Lie-
tuva, kaupti žinias, gautas iš vyres-
niųjų, ir jas perduoti ateinančioms
kartoms, parengti tautinių drabužių

siuvimo iškarpas. Buvo duotas pasiū-
lymas sumažinti į LTI tarybą renka-
mų asmenų skaičių, kuris šiuo metu
yra 20.

Žodis buvo suteiktas skyrių pir-
mininkėms arba atstovėms, kurios
padarė pranešimus apie skyrių veik-
lą. D. Staškevičienė iš Montrealio
pranešė, kad sėkmingai dalyvavo
pabaltiečių menininkų parodoje ir
planuoja ateinančiais metais perduoti
savo žinias apie juostų audimą. Ji
pati audžia daug juostų ir trumpų
juostelių, kitos narės norėtų ką nors
veikti, bet jų amžius neleidžia. To-
ronto skyriaus pirmininkė A. Vaito-
nienė pranešė, jog visos narės dar-
buojasi privačiai ir šiais metais ne-
turėjo jokių susiėjimų. Jos pačios go-
belenai buvo paskolinti Carasauga
parodai. A. Veselkienė perskaitė A.
Rastenytės-Page iš Philadelphijos
skyriaus pranešimą. Skyrius dalyva-
vo Lietuvių namų metinėje mugėje su
tautodailės eksponatais juostomis,
audiniais ir kalėdiniais šiaudinukais,
parodė, kaip juostas austi ir kalė-
dinius šiaudinukus gaminti. Skyrius
taip pat prisideda prie Lietuvių
kultūros centro veiklos.

Diskusijų apie organizacijos būk-
lę metu L. Veselka pasiūlė, kad
reikėtų bent du kartus per metus
išleisti žiniaraštį/biuletenį, nes tai
suteiktų nariams galimybę pasidalin-
ti žiniomis. I. Meiklejohn pasiūlė
surinkti visų elektroninius adresus,
kad galėtumėme geriau susisiekti ir
bendradarbiauti. L. Nakrošienė su-
tiko būti komunikacijos/ryšių koordi-
natore. A. Zarembaitė pasiūlė, kad
visi apie savo darbus praneštų L.
Nakrošienei, kuri, surinkusi daugiau
žinių, bent du kartus per metus jas
persiųstų visiems nariams. A. Zan-
derienė užvedė diskusiją, dėl savo
tinklalapio. K. Pavilanytė-Gaputienė
pasiūlė prie tinklalapio turėti ,,chat-
room’’, ji apsiėmė sužinoti, kiek kai-
nuotų parengti ir įsteigti tokį tin-
klalapį. I. Meiklejohn pranešė, kad
Kanados Lietuvių muziejuje Anapi-

lyje stovi 4 manekenai su tautiniais
drabužiais, tačiau tų manekenų būk-
lė yra menka, ir ji užklausė, ar LTI
Toronto skyrius galėtų paskolinti
muziejui savus manekenus, kurie
dabar yra Vilniaus Manor patalpo-
se. Buvo nutarta paskolinti maneke-
nus. I. Meiklejohn susitars su muzie-
jaus vadovybe dėl manekenų skolini-
mo sąlygų ir atsakomybės. I. Meik-
lejohn susidomėjo lankstinukais,
kuriuos Vismanas išdalino New York,
norėjo sužinoti, kaip jie atrodo ir ar
juos būtų galima panaudoti kitomis
progomis. Vismanas pažadėjo atsiųsti
lankstinukus susipažinti.

Toliau vyko rinkimai. G. Tar-
vydienė ir O. Taseckienė sutiko ir
toliau atlikti iždininkės ir revizorės
pareigas. I. Meiklejohn pasisiūlė
parašyti visiems Tarybos nariams
laiškus, užklausdama, ar dabartiniai
nariai sutinka ir toliau būti Taryboje,
ir ar jie sutinka su į Tarybą renkamų
asmenų skaičiaus sumažinimu. Buvo
sudaryta 3 asmenų darbo grupelė,
susidedanti iš I. Meiklejohn, L. Vis-
mano ir E. Oželytės, kuri nagrinės
,,by-law’’, liečiantį LTI, ta grupelė
kitų metų susirinkime pristatys savo
išvadas dėl galimybės sumažinti
Tarybos sudėtį.

Diskutuota dėl nario mokesčio.
Nario mokestis pasilieka 5 dol. iki
kito susirinkimo. Pirmininkė A.
Veselkienė pristatė narės Bronės
Palilionienės atsistatydinimo laišką.

Iš Tarybos atsistatydino M. Va-
siliauskienė. Nauja Tarybos nare
tapo Lana Vyte. Vienbalsiai nubal-
suota ir priimta nauja Taryba. Val-
dybos pirmininkei A. Veselkienei
pageidaujant pasitraukti iš šių pa-
reigų, šios atsakingos pareigos buvo
pasiūlytos Danelei Didžbalienei, kuri
sutiko jas užimti. G. Tarvydienė pa-
dėkojo už gražiai suruoštas vaišes. Po
susirinkimo dar tęsėsi narių pokal-
biai. Pabendravę ir atnaujinę tarpu-
savio ryšius, susirinkimo dalyviai
išsiskirstė.

Suvažiavimo dalyviai.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.,

išskyrus savatgalius, klausykite seniausios
Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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KomentaraiKomentarai LOS ANGELES, CA

Los Angeles vyrų kvartetas lietuvių radijo pokylyje.

Lietuviško radijo pokylis
PRANAS VISVYDAS

Kuo išsiskyrė šiemet? O gi tuo,
kad įvyko lapkričio 23-ąją – lietuvių
kariuomenės dieną, primenant šios
šventės 90-ąją sukaktį. Viskas klostė-
si Los Angeles Šv. Kazimiero parapi-
jos salėje.

Lietuvos generalinis garbės kon-
sulas Vytautas Čekanauskas specifiš-
kai kalbėjo, kokiu būdu nepriklau-
somybės kovų kariams – savanoriams
ir šauktiniams – buvo skiriami žemės
sklypai. Visi bežemiai gavo, bet auko-
jusiems gyvybę buvo pirmumas. Ak-
tuali ir paranki tema konsului, nes
skaitė iš kažkokio svarbaus spau-
dinio, kaip visada, aiškiai. Po to iš-
skubėjo į kitą svarbią sueigą.

Pokylis išsiskyrė ir tuo, kad ren-
gėjai sumanė ta pačia proga pagerbti
Los Angeles vyrų kvartetą – Antaną
Polikaitį, Rimtautą Dabšį, Emanuelį
Jarašūną, Bronių Seliuką ir jų muzi-
kę Raimondą Apeikytę. Kodėl būtent
juos – daug kas stebėjosi. Juk ne per
seniausiai buvo šlovinti per jų ketu-
riasdešimtmetinę sukaktį. Bet dar
vienas pagerbimas nekenkia. Juk
faktas, kad šie draugiški vyrai savo
repertuare visada atlikdavo kelias
ryžtingas kariškas dainas ir dvasia
buvo susiję su kariuomenės minėji-
mais. Tad programos lankstinuke
įdėta jų nuotrauka ir po ja širdies
pavidalo raudoname apvade įrašyta
„Didžiai ačiū jums!”

Gausią pokylio auditoriją šį sykį
džiuginti dainomis apsiėmė moterų
kvartetas: Ina Skardžiūtė, Margari-
ta Vainutienė, Nijolė Vitkauskaitė
ir vadovė Gražina Grinkevičienė.
Akompanavo Ingrida Matulienė, o
fleita grojo Gintaras Vainutis. Dainų
posmus skaitė Remigijus Bobina.

Šis tvirtėjantis vienetas – tiek
išvaizda (elegantiški švarkeliai, sijo-
nai a la S. Palin), tiek laisvesne iš-
raiška. Žinoma, ateityje pravers ir cho-
reografijos grakštus paįvairinimas.
Repertuare lyg ir atrodė, kad visos
scenoje atliktos dainos buvo viena į
kitą panašios. Nuobodokos, trūksta
ko nors tikrai pagaunančio, salę pa-
keliančio ant kojų. Mūsų žmonės ne-
greiti pakilti nuo dosniai apkrautų
stalų. Manau, tokių vokalinių naujų
kompozicijų („hits”) yra Lietuvoje.

Renginio pranešėjas buvo Rolan-
das Žukauskas, o žymiausias kalbėji-
mo krūvis (atidarant pokylį, vardi-
jant aukotojų radijui pavardes, apibū-
dinant ilgametį vyrų kvarteto kul-
tūrinį įnašą ir dėkojant apsilan-
kiusiems ir pastoviai remiantiems ra-
dijo darbą) teko Genovaitei Plukie-
nei. Ji yra Los Angeles lietuvių šešta-
dieninio radijo valdybos pirmininkė.

Visiems patiko gražus programos
keturlapis. Kas ypatinga, jis ilius-
truotas ne tik nuotraukomis, bet ir
piešiniais, sukurtais Lietuvoje Slavi-
kų mokyklos 10 klasės mokinės Ju-
lijos Tautkevičiūtės.

Rekomendacijos, vertos ir naujos
Lietuvos Vyriausybės dėmesio
DR. STASYS BAÇKAITIS

Šių metų spalio 17–18 dienomis,
ekonomikos nuosmukio akivaizdoje,
,,Wall Street Journal” į viešą forumą
Washington, DC sukvietė 100 didžiau-
sių pasaulio korporacijų vadovus
aptarti, kas turėtų būti svarbu nau-
jam JAV prezidentui jo kadencijos
metu. Sukviestieji buvo padalinti į
keturias grupes, kurios turėjo sufor-
muluoti svarbiausius valstybės poli-
tikos prioritetus. Teminės grupės
apėmė sveikatos apsaugą, energetiką
ir aplinkos apsaugą, finansus ir
ekonomiką, tarptautinės ekonomikos
tarpusavio priklausomybę. (Šios te-
mos buvo gvildentos ir ką tik pasibai-
gusiame XIV Pasaulio lietuvių moks-
lo ir kūrybos simpoziume.) Padarius
preliminarias išvadas, tolimesnėms
diskusijoms buvo pakviesti keturi
JAV Senato energetikos, ekonomikos
ir finansų, sveikatos apsaugos ir tarp-
tautinės ekonomikos komitetų aukš-
to rango nariai, kurie pateikė savo
pastabas ir nuomones. Šis straipsnis
atspindi galutines šios konferencijos
išvadas. Esminių ekonominių sun-
kumų akivaizdoje jos turėtų būti
gana aktualios ir svarbios tiek naujai
išrinktam Lietuvos Seimui, tiek ir
naujai Lietuvos Vyriausybei formu-
luojant ateities politiką bei strategi-
nius prioritetus. (Išvados, nors ir su-
formuluotos pagal šių dienų JAV eko-
nomines įžvalgas ir poreikius, yra
pritaikytos lietuviui skaitytojui.)

Per dvi dienas pranešėjai sufor-
mulavo reikalų svarbą pagal šiuos
prioritetus:

1. Fiskalinis skatinimas;
2. Mokyta darbo jėga;
3. Ekonomikos vizija;
4. Visapusiškai integruota ener-

getikos ir aplinkos politika;
5. Mokesčių politika.
Fiskalinis skatinimas
1) Skubiai sudaryti fiskalinius

skatinimus JAV bendradarbiaujant
su G-20 šalimis, ypatingai su finan-
sinių išteklių turtingais kraštais,
siekiant padidinti vartotojų pirkimo
judrumą (consumer demand).

2) Skatinimo paketas turėtų būti
gana didelis ir į jį įeitų infrastruk-
tūros, aplinkos supratimo įdiegimas
ir mažo anglies (low carbon) kiekio
ekonomikos įgyvendinimas, nepa-
bloginant ilgalaikio biudžeto deficito.

3) Nedelsiant surasti lėšų infra-
struktūriniams darbams pradėti.

4) Vengti dalinio mokesčių sug-
rąžinimo, siekti nuolatinio mokesčių
mažinimo.

Mokyta darbo jėga
1) Nedelsiant reikia pakviesti

kompaniją, kuri vadovautų įdiegiant
ir išvystant konkurencingą ir kompe-
tentingą išmokslintą darbo jėgą, pa-
jėgią patenkinti trumpalaikius ir il-
galaikius poreikius ir kurti intelektu-
alinį kapitalą.

2) Įvesti valstybinio lygio mokslo
standartus ir įvertinimus, paskirti
piniginius išteklius mokytojų kokybei
ir jų mokslo lygiui gerinti.

Ekonomikos vizija
1) Prezidentas turėtų nedelsiant

parinkti kvalifikuotą ekonomikos
tarybą ir sušaukti plačios apimties
konferenciją, siekiant sukurti reko-
mendacijas greitiems prioritetams ir
ilgalaikėms ekonomikos politikos
kryptims.

2) Būtina aiškiai suformuluoti
ekonomikos politikos kryptis, api-
mant ir programą už ilgalaikės fis-
kalinės krypties atsakomybę.

3) Investuoti į naujas infrastruk-

Ar pasitikėti pranašais?
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Po rinkimų ir ekonomikos krizės
realijų padaugėjo įvairių spėliojimų,
net pranašysčių. Viena jų noriu pasi-
dalinti.

Prieš daugiau nei 200 metų
škotų istorijos profesorius Alexander
Tyler Edinburgh universitete štai ką
porino apie Atėnų respublikos žlu-
gimą prieš du tūkstančius metų:
,,Demokratija visada yra laikina, nes
ji negali išsilaikyti kaip pastovi valdy-
mo forma. Demokratija laikysis, kol
balsuotojai suvoks, kad panaudodami
valdžios iždą jie gali nubalsuoti sau
dosnias dovanas. Nuo tos akimirkos
dauguma visada balsuos už tuos kan-
didatus, kurie jiems pažadės daugiau-
sia gėrybių iš valdiško iždo. Todėl
kiekviena demokratija sužlugs dėl
neatsakingos finansų politikos. Vi-
dutiniškas didžiausių pasaulio civili-
zacijų amžius nuo istorijos pradžios
buvo apie du šimtai metų.”

Per tą laiką tie kraštai visada
pereidavo tokias vystymosi stadijas:
iš vergystės – į dvasinį tikėjimą; iš
dvasinio tikėjimo – į drąsą; iš drąsos –
į laisvę; iš laisvės – į perteklių; iš per-
tekliaus – į pasitenkinimą; iš pasi-
tenkinimo – į apatiją; iš apatijos – į
priklausomybę; iš priklausomybės –
atgal į vergiją.

Joseph Olson, Hemline univer-
siteto teisės mokyklos profesorius St.

Paul, Minnesota valstijoje, iškelia
įdomius faktus apie 2000-ųjų prezi-
dentinius rinkimus JAV. Juose Gore
laimėjo 19 valstijų, o Bush 29 valsti-
jose. Gore laimėtos valstijos apėmė
580,000 kvadratines mylias, o Bush
laimėtas plotas sudarė 2,427,000
kvadratines mylias. Gore laimėtose
apskrityse gyvena 127 milijonai gy-
ventojų, o Bush laimėtose apskrityse
– 143 milijonai gyventojų. Žmogžu-
dysčių proporcija 100,000 gyventojų
skaičiui Gore laimėtose apskrityse
yra 3.2, o Bush laimėtose apskrityse –
2.1 žmogžudystė atitinka 100,000
gyventojų.

Profesorius Olson toliau pastebi,
kad Bush laimėjusioje teritorijoje
žemės nuosavybė yra daugiausia mo-
kesčių mokėtojų rankose. Tuo tarpu
Gore teritorijoje žmonės daugiausia
gyvena valdžios remiamose butų ko-
lonijose ir pragyvena iš valdžios duo-
damos pašalpos. Olson yra įsitikinęs,
kad, sekant profesoriaus Tyler vysty-
mosi stadijomis, JAV dabar yra tarp
pasitenkinimo ir apatijos stadijų.
Apie 40 proc. krašto gyventojų jau
yra valdžios išlaikomų gyventojų ka-
tegorijoje.

Prisibijoma, kad jei JAV kongre-
sas suteiks amnestiją dvidešimčiai
milijonų nelegalių įsibrovėlių ir jei jie
gaus balsavimo teisę, per penkerius
metus JAV gali tekti atsisveikinti su
dabartine savo tvarka ir sistema.

tūras, kelius, tiltus, transporto sis-
temą, ir taip sumažinti energijos pa-
naudojimą bei padidinti šių sistemų
našumą.

4) Ypatingas dėmesys turi būti
skiriamas žmonių sveikatingumo pa-
laikymo įsisąmoninimui: vietoj išlai-
dingo gydymo skatinti sveiką gyven-
seną.

Visapusiškai integruota ener-
getikos ir aplinkos politika

1) Reikia išleisti nuostatas, ku-
rios skatintų dekarbonizaciją (angli-
nės kilmės degalų nenaudojimą),
bandant patenkinti visuomenės po-
reikius, ir kurios sukurtų pasaulyje
pačią našiausią energiją panaudo-
jančią ekonomiką.

2) Būtina atvirai išaiškinti Ame-
rikos žmonėms, kad pakankamas
energijos kiekis, gautas iš skirtingų
šaltinių, nebus nei pigus, nei lengvai
pagaminamas.

3) Taip pat reikia pabrėžti, jog
toks perėjimas turi būti skaidrus ir
vienodai apkraunantis visus gyvento-
jus ir kad toks ryšys tarp ekono-
mikos, aplinkos ir energetikos užtik-
rins jų visų pastovumo lygį.

4) Skatinti elektros gamintojus
investuoti į gamybos bei perdavimo
tinklų našumo kėlimą, o elektros var-
totojus į pačių naujausių technologijų

panaudojimą darbe bei buityje.
5) Skatinti energijos sunaudoji-

mo mažinimą gerinant terminę pas-
tatų izoliaciją, apibrėžiant pastatų
šilumos praradimo ribas. Tai žymiai
pagyvins statybų sektoriaus veiklą.

Mokesčių politika
1) Reikia skubiai pakeisti ap-

mokestinimą, skatinantį įsidarbini-
mo didėjimą, darbo vietų sukūrimą,
investicijas ir gerinantį konkuren-
cingumą.

2) Reikia pakelti automobilių
degalų apmokestinimą ir ieškoti
būdų išplėsti korporacijų apmoke-
stinimo bazę, kad būtų galima su-
mažinti gyventojų pajamų mokes-
čius. Visa mokesčių politika turi būti
skaidri, aiški ir visus proporcingai
vienodai apkraunanti.

Toliau taip pat patariama per-
žiūrėti visą reguliacinę struktūrą ir
jos vykdymą, kad:

1) ji būtų pagrįsta pasitikėjimu,
skaidrumu ir atsakingumu;

2) būtų nepaskubėta reaguojant į
įvairių iššūkių daromą spaudimą;

3) būtų sumažinti pasikartojan-
tys reguliacijų ir buhalterijos
(accounting) režimo ciklai.

Paruošta pagal ,,Wall Street
Journal“ š. m. lapkričio 28 d. specialų
priedą ,,Shaping the New Agenda”.
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,,Stalinizmo nusikaltimams senaties nèra”

Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) –
Airijos Lietuvių Bendruomenės ad-
ministracijos direktorius Arūnas Tei-
šerskis teigiamai vertina naujosios
Vyriausybės ketinimus keisti nusi-
stovėjusią tvarką, kai nedirbantis ar
užsienyje dirbantis žmogus, sumokė-
jęs mažiausią įmoką, tuoj pat gauna
galimybę nemokamai naudotis viso-
mis asmens sveikatos priežiūros pa-
slaugomis, jei tai bus susieta su es-
mine sveikatos apsaugos sistema.

,,Turi būti apibrėžta, kas, kiek,
už ką moka, iš esmės pertvarkoma
sveikatos apsaugos sistema. Jei tai
bus daroma, šį žingsnį vertinsiu tei-
giamai. Airijoje, pavyzdžiui, yra labai
aiškiai ir griežtai numatyta, už ką,
kam ir kiek reikia mokėti”, – sakė A.
Teišerskis.

Pasak Airijos lietuvių atstovo, jei

šis pokytis nebus susietas su esmine
šios srities pertvarka, tai tebus dar
vienas ,,lopas ant skylėto biudžeto”.

Siekis keisti nusistovėjusią tvar-
ką, kai nedirbantis ar užsienyje dir-
bantis žmogus, sumokėjęs mažiausią
įmoką į Privalomąjį sveikatos drau-
dimo fondą, tuoj pat gauna galimybę
nemokamai naudotis visomis asmens
sveikatos priežiūros paslaugomis, yra
įrašytas į penkioliktosios Vyriausybės
programą.

,,Sistema paprasta – dirbo žmo-
gus Airijoje, grįžo, apsimetė bedar-
biu, gavo pažymą, nuėjo, susitvarkė
sveikatą nieko nemokėdamas į mūsų
draudimo fondą ir vėl išvažiavo atgal.
Tai yra ydinga sistema. Stebiuosi, ko-
dėl iki šios dienos to niekas nesu-
tvarkė”, – sakė paskirtasis sveikatos
apsaugos ministras Algis Čaplikas.

Pasaulio žiniasklaida apie
Lietuvâ rašo vis daugiau

Vilnius, gruodžio 8 d. (Bernar-
dinai.lt) – Vilniuje įvykusi Piliečių
santalkos sueiga diskutavo apie nu-
veiktus darbus, svarstė tolesnės veik-
los gaires, rinko naują Tarybą.

Sueigos metu buvo pasidžiaugta,
jog iš esmės pavyko įgyvendinti labai
svarbų projektą ,,Rinkis rimtai”,
pasisekė atkreipti politinės valdžios
dėmesį į svarbias problemas. Buvo iš-
sakyta ir nemažai savikritikos, pa-
brėžta, jog pilietiniam judėjimui
trūksta vidinių ryšių ir geros vadybos
įgūdžių.

Sutarta, jog svarbiausiomis San-
talkos veiklos gairėmis turėtų būti
tolesnis V. Pociūno bylos stebėjimas,
siekiant, kad paaiškėtų tiesa, o ne-
būtų visuomenei primesta kuriai
nors grupuotei patogi versija; viešojo
intereso gynimas energetikos ir ap-

linkosaugos srityse. Pabrėžta, jog to-
liau bus vykdomas projektas ,,Rinkis
rimtai”, nes artėja svarbūs Europos
Parlamento bei Lietuvos prezidento
rinkimai. Santalkiečiai taip pat vilia-
si nuosekliai įgyvendinti įvairių lygių
valdžios veiklos stebėseną.

Diskutuota apie Santalkos gali-
mybes siekti, jog per ekonominę krizę
nebūtų pamiršti ekonomiškai silp-
niausi visuomenės sluoksniai, nedi-
dėtų socialinė atskirtis.

Sueigos metu išrinkta naujoji
Santalkos taryba, įvyko pirmasis jos
posėdis. Naujuoju Santalkos pirmi-
ninku išrinktas internetinio dienraš-
čio ,,Bernardinai.lt” redaktorius An-
drius Navickas. Jo pavaduotojais ta-
po Darius Kuolys, Jonas Kronkaitis,
Vaiva Žukienė.

TMID vadovas atsipirko pastaba

Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) –
Vilniuje pasirašyta tarpvyriausybinė
sutartis, pagal kurią Lietuva su Lat-
vija viena kitos teritorijoje galės lai-
kyti dalį naftos produktų atsargų.

Sutartį pasirašė laikinai einantis
ūkio ministro pareigas Vytas Navic-
kas ir Latvijos ekonomikos ministras
Kasparas Gerhardas.

Europos Sąjungos (ES) doku-
mentai valstybėms narėms nustato
reikalavimą nuolat turėti naftos pro-
duktų ir naftos valstybės atsargų ne
mažiau kaip 90-čiai dienų. Siekiant
palengvinti šio reikalavimo vykdymą,
sudaryta galimybė valstybėms na-
rėms, pasirašius tarpvyriausybinius
susitarimus, tam tikrą dalį naftos at-

sargų sukaupti ir laikyti kitoje valsty-
bėje.

Siekiant išnaudoti tokią galimy-
bę, Latvija kreipėsi į Lietuvos ūkio
ministeriją dėl tarpvyriausybinio su-
sitarimo sudarymo. Šis susitarimas
sudarys sąlygas Lietuvai ir Latvijai
tarpusavyje teikti naftos atsargų lai-
kymo paslaugas. Latvija neturi pa-
kankamai talpyklų naftai kaupti.

Šį rudenį Lietuvai pristigo 650
milijonų litų ir degalų sukaupti grei-
čiausiai nepavyks. Lietuvoje pusė
naftos produktų kaupiama valstybės,
pusė – privačių degalinių tinklų. Li-
beralų siūlymas perduoti naftą kaup-
ti vien valstybės pinigais buvo Vy-
riausybės atmestas dėl lėšų stygiaus.

Gydytis – legaliai ir nelegaliai

Atkelta iš 1 psl.
,,Tai didžiulis žingsnis į priekį,

siekiant ES lygiu pasmerkti ne tik
nacizmo, bet ir stalinizmo nusikalti-
mus. Juolab, kad visa apimantis su-
tarimas dėl rasizmo ir ksenofobijos
pamatinio sprendimo buvo pasvei-
kintas Europos Vadovų Tarybos ly-
giu. Šiandien galime teigti, kad aiški
priešstata nacistiniam režimui ir jo
įvykdytiems nusikaltimams jau tapo
bendro Europos identiteto ir vertybių
sistemos dalimi. Tačiau kitas totali-
tarinis režimas, pareikalavęs ne ma-
žiau aukų ir trukęs net pusę amžiaus
vienoje Europos dalyje, – liko tinka-
mai neįvertintas”, – apgailestavo E.
Zingeris.

Nors gaji nuomonė, kad istoriją
privalome palikti istorikams, E. Zin-

geris sakė esąs įsitikinęs – tokio mas-
to nusikaltimams negalioja istorinė
senatis. Jo nuomone, privalome rasti
bendrą požiūrį į visų totalitarinių re-
žimų nusikaltimus, kuris padės per-
žengti stereotipų, nesusikalbėjimo ir
nesupratimo sienas bei sukurti tikrai
vieningą ir atsakingą Europą.

Jis tikisi, kad toks bendras po-
žiūris padės užkirsti kelią nepakan-
tumui, ekstremizmui ir panašių įvy-
kių kartojimuisi ateityje bei leis tin-
kamai pagerbti stalinizmo aukas.

E. Zingeris taip pat tikisi, kad pa-
vyks sutelkti ES šalių narių naciona-
linius parlamentus paremti Europos
Parlamento siūlymą paskelbti rug-
pjūčio 23 d. Europos nacizmo ir stali-
nizmo aukų atminties diena.

Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS) –
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamento (TMID) generalinis direkto-
rius Antanas Petrauskas, kurį Vals-
tybės kontrolė yra supeikusi už ap-
laidų apskaitos tvarkymą, išvengė
prokurorų kaltinimų ir atsipirko ka-
denciją baigiančio laikinojo premjero
Gedimino Kirkilo pastaba.

Potvarkį, kuriuo bendrapartie-
čiui socialdemokratui A. Petrauskui
paskyrė švelniausią tarnybinę nuo-
baudą, laikinasis ministras pirmi-
ninkas socialdemokratų vadovas G.
Kirkilas pasirašė paskutinėmis nuei-
nančios Vyriausybės darbo savaitė-
mis. G. Kirkilas aiškino, kad pastaba
skirta ,,daugiau už ankstesnius nusi-
žengimus” ir tikino, kad šiuo metu
padėtis yra susitvarkiusi.

Prokurorė Ugnė Arlauskaitė-
Rinkevičienė sakė, kad ikiteisminis
tyrimas dėl kritiškų Valstybės kont-
rolės išvadų nutrauktas neradus nu-
sikalstamos veiklos, už kurią būtų
taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Prokurorė taip pat tyrė epizodą dėl
galimo susirinkimo protokolo klasto-
jimo, tačiau ir šis ikiteisminis tyri-
mas nutrauktas.

Pats A. Petrauskas pripažįsta nu-
sipelnęs tarnybinės nuobaudos, ta-
čiau aiškina, kad šiuo metu padėtis
susitvarkiusi. Paklaustas, ar nebe-
gresiant prokurorų įtarimams jis vis
dar norėtų siekti diplomatinės tarny-
bos, apie kurią yra anksčiau užsimi-
nęs, jis sakė vis dar norintis keisti
darbą. Tai esą būtų ne ambasado-
riaus pareigos, tačiau žemesnėms pa-
reigoms diplomatinėje tarnyboje ži-
nių ir patirties jam esą užtektų. Neo-
ficialiomis žiniomis, buvo svarstoma
galimybė A. Petrauską išsiųsti dirbti
į Lietuvos ambasadą Gruzijoje.

Valstybės kontrolė Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamente atli-
kusi finansinį ir teisėtumo auditą pa-
reiškė neigiamą nuomonę apie depar-
tamento 2007 m. finansinę atskaito-
mybę bei finansinių ir ūkinių opera-
cijų teisėtumą.

Vilnius, gruodžio 8 d. (ELTA) –
Tarptautinės žiniasklaidos susido-
mėjimas Lietuva trečiąjį šių metų
ketvirtį išaugo daugiau nei ketvirta-
daliu – tai rodo naujausi teigiamo
valstybių paminėjimo užsienio žinia-
sklaidoje vertinimo ,,East West Glo-
bal Index 200” rezultatai.

Lietuva vertinimo lentelėje pa-
kilo keturiolika vietų – iš 68 į 54 vie-
tą. Šis tyrimas, nagrinėjantis, kaip
dažnai valstybes teigiamai mini tarp-
tautinė žiniasklaida, atliktas ir re-
gioniniu mastu. Lietuva atsidūrė Eu-
ropos šalių vertinimo viduryje, užim-
dama 23 vietą.

Tyrimo duomenimis, Lietuva pa-
saulio žiniasklaidoje liepos, rugpjūčio
ir rugsėjo mėnesiais buvo paminėta 2
tūkst. 605 kartus – apie 600 kartų
dažniau nei antrąjį ketvirtį. Lietuva
trečiąjį, kaip ir antrąjį, ketvirtį gero-
kai aplenkė savo kaimynes – Latviją,
užėmusią 117 vietą, bei Estiją su 141
vieta.

Lietuva vertinimo lentelėje atsi-
dūrė aukščiau už Japoniją, Slovėniją,
Airiją, Šveicariją, bet nusileido Vo-
kietijai, Norvegijai, Danijai, Švedijai,
Lenkijai. Pagal regioninį vertinimą
Lietuva užima 23 vietą iš 47 Europos
valstybių, lenkdama Liuksemburgą,
Airiją, Šveicariją, Latviją, Estiją.

Pirmame Europos šalių dešim-
tuke įsitvirtinusios tokios šalys kaip
Graikija, Italija, Didžioji Britanija,
Olandija, Prancūzija, Lenkija, Švedija.

Anot Vyriausybės spaudos tarny-
bos, geresnę Lietuvos padėtį trečiąjį
ketvirtį galima sieti su lietuvių spor-
tininkų sėkme Olimpiadoje bei Pa-
saulio futbolo čempionato atrankos
varžybose.

Drąsi ir aktyvi Lietuvos nuostata
Gruzijos ir Rusijos konflikto metu
neabejotinai prisidėjo prie didesnio
teigiamų publikacijų apie Lietuvą
skaičiaus. Be to, užsienio žiniasklai-
dai nagrinėjant ekonominę padėtį
Baltijos valstybėse, Lietuva buvo ver-
tinama geriausiai.

Lietuvos žinomumo didinimas
yra vienas iš šalies įvaizdžio kūrimo
strateginių tikslų. Be to, ateinantys
metai Lietuvai bus palankūs kultū-
rinių ir politinių įvykių gausa.

Amerikiečių įmonės ,,East West
Communications” tyrimas kas ket-
virtį nagrinėja publikacijas įtakin-
giausiuose pasaulio leidiniuose, to-
kiuose kaip ,,The Economist”, ,,The
New York Times”, ,,The Washington
Post”, ,,The International Herald
Tribune”, ,,Time”, ,,CNN Interna-
tional”.

Îvyko Pilieçiû santalkos sueiga

Latvija Lietuvoje kaups
naftos atsargas

Siekis keisti užsienyje dirbančių žmonių sveikatos priežiūros tvarką yra įrašytas į
penkioliktosios Vyriausybės programą. Delfi.lt nuotr.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

,,Laisvès” radijas: ,,Demokratijai
Kirgizijoje iškilo grèsmè.”

TBILISIS
Gruzijos vyriausybė, nepaisyda-

ma rugpjūčio mėnesį vykusio karo,
neatmeta galimybės atnaujinti diplo-
matinius santykius su Rusija, prane-
ša DPA. „Mes pasiruošę derėtis”, –
teigia Gruzijos užsienio reikalų mi-
nistras Grigol Vasadzė. Toks G. Va-
sadzė pareiškimas buvo džiaugsmin-
gai sutiktas Rusijoje. Pats G. Vasadzė
Rusijoje gyveno 30 metų ir turi Rusi-
jos pilietybę. G. Vasadzė taip pat nu-
rodė, kad Gruzija sieks teritorinio
vientisumo.

KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor

Juščenko primena, kad įsakas dėl
pirmalaikių parlamento rinkimų su-
stabdytas, bet neatšauktas, pareiškė
valstybės vadovo sekretorė. Ji pa-
brėžė, kad prezidentas bus pasiren-
gęs sugrįžti prie galutinio šio klausi-
mo sprendimo, kai bus akivaizdu,
kad 6-ojo šaukimo Aukščiausioji Ra-
da trukdo vykdyti kovą su krize.

ISLAMABADAS
Pakistano saugumo pareigūnai

pranešė, jog tarp 15 sulaikytų asme-
nų, galimai susijusių su išpuoliais
Mumbajuje, yra aukštas kovotojų
grupuotės ,,Lashkar-e-Taiba” vadas.
Judėjimas, kurio pavadinimas reiškia
,,Dorųjų armija”, yra įtrauktas į JAV
sudarytą teroristinių organizacijų są-
rašą ir uždraustas Didžiojoje Brita-
nijoje ir keliose kitose Vakarų šalyse,
taip pat – Pakistane.

***
Ginkluoti vyrai sekmadienį su-

rengė iki šiol didžiausią NATO ištek-
lių, skirtų Afganistanui, puolimą.
Užpuolikai apšaudė ir sudegino maž-
daug 100 sunkvežimių. Tai įvyko Pa-
kistane, bazėje, esančioje pagrindi-
niame kelyje, kuriuo vykdomas tie-
kimas pajėgoms Afganistane, prane-
ša britų „The Guardian”. Puolimas
įvykdytas tuo metu, kai Talibano va-

das mula Mohammed Omara paragi-
no Vakarų pajėgas palikti Afganis-
taną, iki tūkstančiai jos karių bus nu-
žudyti, kai ši islamistų grupė atnau-
jins puolimus.

BEIJING
Pasiuntiniai iš Šiaurės Korėjos ir

dar 5 šalių Beijing pradėjo naują de-
rybų etapą dėl Šiaurės Korėjos bran-
duolinių ginklų programos nutrauki-
mo, praneša DPA. Kartu su vyriau-
siųjų derybininkų susitikimais vyks
ir dvišalės derybos tarp JAV, Kinijos,
Japonijos, Rusijos ir Pietų bei Šiau-
rės Korėjos.

JERUZALĖ
Izraelio gynybos pareigūnai vėl

paskelbė draudžią užsienio žurnalis-
tams lankytis Gazos Ruože, nors dėl
to prieštarauja žymiųjų žiniasklaidos
priemonių vadovai, o šalies Aukš-
čiausiasis teismas yra gavęs skundų.
Izraelio kariškių atstovas sakė, kad
draudimas žurnalistams būsiąs at-
šauktas, kai tik palestiniečiai liausis
laidę raketas į Izraelio teritoriją.

WASHINGTON, DC
JAV išrinktasis prezidentas

Barack Obama paragino taikyti
naują prieigą kovai su terorizmu
Pietų Azijoje ir pradėjo nuo geresnio
gyvenimo pažado afganams. B.
Obama, kuris pasiliko teisę smogti
Pakistane įsikūrusiems kovotojams,
jei to padaryti nenorės ar negalės
Islamabadas, taip pat pažymėjo, kad
naujoji civilinė prezidento Asif Ali
Zardari vyriausybė ,,pasiuntė teisin-
gų ženklų”.

***
Olandijos krovininiam laivui šį

savaitgalį pavyko pabėgti nuo piratų
persekiojimo prie Tanzanijos krantų,
pranešė JAV televizijos kanalas
CNN. Puldami laivą piratai naudojo
granatsvaidžius ir tai sukėlė laive
gaisrą. Vis dėlto jūreiviams pavyko
užgesinti liepsną ir padidinus laivo
greitį pabėgti nuo persekiojančių už-
puolikų.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

Graikijoje têsiasi riaušès

Praha, gruodžio 8 d. (,,Reuters”/
BNS) – JAV Kongreso finansuojama
radijo stotis ,,Laisvė/Laisvoji Europa”
nuogąstauja, jog Kirgizijos valdžios
sprendimas nutraukti jos laidų perda-
vimą gali reikšti, kad ,,baigėsi
bandymai” kurti demokratiją šioje ša-
lyje.

Spalio pradžioje Kirgizijos nacio-
nalinė televizijos ir radijo įmonė nu-
traukė radijo stoties laidų perdavimą,
motyvuodama tuo, kad ji įsiskolino be-
veik 57 tūkst. dol. už laidų perdavimą.

Praėjusią savaitę šalies valstybinis
televizijos ir radijo komitetas taip pat
sustabdė britų visuomeninio trans-
liuotojo BBC tarnybų rusų ir kirgizų
kalbomis laidų perdavimą savo terito-
rijoje, apkaltinęs BBC neįvykdžius su-
tarties dėl retransliatorių pastatymo.

Abi radijo stotys siųsdavo laidas į
visą šios kalnuotos šalies teritoriją,
taip pat – į dalį Tadžikistano, Kinijos ir
Afganistano.

Kirgizija, kurioje pasikeitė valdžia

per ,,tulpių revoliuciją” 2005 m., kurį
laiką atrodė kaip ,,demokratijos sala”,
supama autoritarinių režimų kitose
Centrinės Azijos šalyse.

Tačiau vėliau opozicija pareiškė
prezidentui Kurmanbek Bakijev kalti-
nimų, kad jis užgrobia valdžią ir už-
gniaužia spaudos laisvę. Tuo pat metu
šalyje bręsta nepasitenkinimas, kad di-
dėja skurdas ir elektros energija tie-
kiama su pertrūkiais.

JAV ir Rusija, turinčios Kirgizijoje
aviacijos bazes, atidžiai stebi padėties
raidą šalyje po užsitęsusios konstituci-
nės pertvarkos ir pirmalaikių rinkimų
2007 m., kurių rezultatais nepaten-
kinta opozicija, taip pat ir religinė.

Sunkumų siųsti laidas į buvusias
sovietines respublikas Vakarų balsams
iškyla ne tik Kirgizijoje. Praėjusią sa-
vaitę Europos Taryba, kaip ir JAV, pa-
smerkė Azerbaidžano planus nu-
traukti radijo stočių BBC, ,,Amerikos
balsas” ir ,,Laisvė” laidas ir pabrėžė,
kad būtina ginti žodžio laisvę.

AZIJA

Atėnai, gruodžio 8 d. (AFP/
BNS) – Jau kelintą dieną iš eilės di-
džiuosiuose Graikijos miestuose tę-
siasi protestuotojų ir policijos susi-
rėmimai, kurie kilo po to, kai policija
nušovė nepilnametį, praneša CNN.
Ginkluoti policininkai panaudojo aša-
rines dujas prieš jaunuolius, užpuolu-
sius parduotuves ir policijos nuova-
das Salonikų uostamiestyje.

Didelio masto riaušės, kurios vy-
ko visoje Graikijoje, anksti pirmadie-
nį nurimo, bet susirėmimai dar vyks-
ta Atėnų Eksarchijos rajone, kur po-
licininkas šeštadienį nušovė 15 metų
paauglį.

Nedidelės jaunuolių grupės dar
laikosi universitetų miesteliuose Atė-
nų centre netoli Eksarchijos ir svaido
akmenis bei Molotovo kokteilius į po-
licininkus. Riaušes ir protestus su-
kėlė šeštadienio įvykis, kai buvo nu-
šautas Andreas Grigoropoulos.

A. Grigoropoulos Atėnų Eksar-
chijos rajone per jaunuolių grupės su-
sirėmimą su policija nušovė vienas
pareigūnas. Policininkas šovė į maž-
daug 30 jaunuolių, kurie į jo tarnybi-
nę mašiną svaidė akmenis ir Moloto-
vo kokteilius, nurodė policija. Prane-
šama, kad vienas iš dviejų automobi-

lyje buvusių pareigūnų išlipo, išsit-
raukė ginklą ir tris kartus iššovė. Į
krūtinę sužeistas A. Grigoropoulos
buvo nuvežtas į ligoninę netoliese,
bet gydytojai tik galėjo patvirtinti jo
mirtį. Sekmadienį tiedu policininkai
buvo suimti, pranešė policija.

Sekmadienį Atėnų centre su poli-
cija susirėmė tūkstančiai protestuo-
tojų, kurie į parduotuvių vitrinas ir
įstaigų langus svaidė padegamąsias
bombas. Policija buvo priversta pa-
naudoti ašarines dujas.

Iki vėlyvo vakaro didelės studen-
tų grupės buvo užėmusios universi-
tetų miestelius sostinės centre ir ša-
lies šiaurėje esančiame Salonikų
mieste, kur į policininkus buvo svai-
domos padegamosios bombos.

Kretos salos pagrindiniame He-
rakliono mieste buvo apgadinti trijų
bankų pastatai, o Chanijos mieste į
rotušę buvo svaidomi Molotovo kok-
teiliai. Buvo sužeista 13 policininkų
ir dar 6 žmonės, suimta maždaug 20
demonstrantų.

Pasak specialistų, per pastarąsias
kelias paras Graikija išgyvena di-
džiusius per pastaruosius 25-erius
metus socialinius neramumus.

Graikija išgyvena didžiusius per pastaruosius 25-erius metus socialinius neramu-
mus. SCANPIX nuotr.

JAV
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXXIV eilinis sekmadienis

Pasirinkime ramybę
RYTIS GURKŠNYS

Noriu išgirsti, ką Viešpats Dievas
byloja: jis skelbia ramybę savo
žmonėms – savo bičiuliams. /Ps 84, 9/

Daugelis iš mūsų norime, kad
advento laikotarpis praeitų prasmin-
gai. Siekiame, kad tai būtų susikaupi-
mo, ramybės, susitaikymo, gailes-
tingumo ir tarnavimo laikotarpis.
Nemanau, jog daugeliui iš mūsų rei-
kia teologinio traktato ar abstraktaus
pamąstymo apie šio laikotarpio pras-
mę ir svarbą. Todėl norėčiau jums pa-
siūlyti konkrečias pratybas, kurios
kyla iš šio sekmadienio Šv. Rašto
žodžių. Tikiuosi, kad tai padės jums
atrasti Dievo dovanojamą ramybę,
džiaugsmą ir palaimą, vykdant jums
skirtą misiją šiame pasaulyje.

Gyvenime pastebėjau, jog ne
kiekvieną kovą reikia kovoti. Kai
kurie mūsų gyvenimo iššūkiai yra
vien tik tam, kad mus išblaškytų ir
atitrauktų mūsų dėmesį nuo tikro-
sios mūsų gyvenimo misijos. Kartais
mus kas nors nervina ir bando mus
nuliūdinti ar atimti ramybę. Gal kas
nors mus apkalba? Gal bendradarbis
skleidžia gandus apie mus? Gal su-
tuoktinis mums pasako tai, kas mus
labai žeidžia? Jei bandome atsakyti į
tokias kalbas ir žodžius, švaistome
labai brangų laiką ir energiją. Kartais
bandome ką nors pataisyti, apsiginti,
ginčytis su šeimos nariu, bendradar-
biu, bendruomenės nariu, siekdami
bet kokia kaina įrodyti, kad esame
teisūs. Turėtume klausti savęs: „Ką
aš tuo pasiekiu? Ką laimiu tokia
elgsena? Į ką veda tokia kova? Kokie
jos rezultatai? Ar verta kovoti, jei ta
kova ryte sugadins man nuotaiką
pusei dienos? Gal ryte važiuojant į
darbą kas nors staiga prieš mane
užlenda ir man reikia stipriai stab-
dyti. Aš susinervinu, keikiu tą vai-
ruotoją, noriu jį pamokyti, visiems
pasakoju apie šį įvykį darbe. Ką tai
duoda? Kur tai veda? Ar verta taip
kovoti tą rytą su tokiu įžeidimu?

Kodėl svarbu apie tai pamąstyti?
Jei norime džiaugtis gyvenimu, jei
norime patirti daugiau palaimos ir
ramybės, turime mokytis būti taik-
dariais: „Palaiminti taikdariai, jie
bus vadinami Dievo vaikais” /Mt 5,
9/. Daugelis žmonių yra nelaimingi,
nesėkmingi, nepasiekia savo tikslų
gyvenime, nes jų dėmesys nukreipia-
mas nuo pirmenybinių tikslų, svar-
biausių svajonių, tikrosios misijos ir
pašaukimo. Jie išsiblaško. Jie nu-
krypsta nuo to kelio, kuriuo juos Die-
vas nori vesti. Jie nebesiekia gyventi
to laimingo gyvenimo, kuriam yra
sukurti ir pašaukti. Jie stengiasi save
pateisinti, ginčytis, įrodyti, kad yra
teisūs ir parodyti, jog kiti klysta. Vi-
sas jų dėmesys skirtas vien tik to-
kioms kovoms. Jie bando įtikinti ki-
tus tam, kad visi juos priimtų ir pri-
tartų. Taip jie nukreipia savo dėmesį
ir energiją nuo gyvenimo esmės. To-
dėl turime pasirinkti, kokias kovas
kovoti. Neturėtume ištisai pasilikti
kovos būsenos.

Šv. Raštas pasakoja, kaip Dovy-
das siekė nugalėti stiprų kovotoją
Galijotą (žr. 1 Sam 17, 28-30). Tačiau
jo vyresnysis brolis Eliabas viešai
šaipėsi iš Dovydo, kaltindamas jį įžū-
lumu ir primindamas, kad jo vieta
yra ganyti kelias tėvo avis. Ką darė
Dovydas? Jis paprasčiausiai nusisuko
nuo jo ir nuėjo. Tikrai Dovydo širdyje

degė Dievo dovanotas siekis įrodyti
savo svajonės svarbą, savo pašau-
kimą tapti karaliumi ir galingu val-
dovu. Galite įsivaizduoti, kokį skau-
dų įžeidimą patyrė Dovydas iš savo
artimiausio žmogaus. Tačiau jis žino-
jo, ką pasirinkti. Jo visas dėmesys,
visos jėgos, visos mintys buvo skirtos
kovai su Galijotu. Brolio mestas iš-
šūkis buvo nereikšmingas, nepras-
mingas, nevertingas. Jis žinojo, jog
šis iššūkis tam, kad jį išblaškytų ir
atitrauktų dėmesį ir visą jo energiją
nuo tikrojo tikslo, nuo jam Dievo
skirto pašaukimo, tikrosios misijos,
tikrosios svajonės. Žinoma, Dovydas
galėjo atsikirsti savo broliui: „Elia-
bai, tu esi niekas. Aš esu tikrasis ko-
votojas. Tu neteisus...” Jis galėjo
veltis į ginčą, teisintis, bandydamas
jam įrodyti, jog Eliabas neteisus ir
turėtų pripažinti savo klaidą. Jei Do-
vydas būtų įsivėlęs į šį ginčą, jis būtų
švaistęs laiką ir jėgas, kurių jam
reikėjo ruošiantis kovai su daug
stipresniu Galijotu.

Niekada nesistengiu atsakyti sa-
vo kritikams, nes žinau, kuo labiau ma-
ne kritikuoja, apkalba ir žemina, tuo
labiau Dievas mane laimina ir padaro
mane gyvenime dar sėkmingesnį vi-
sose srityse. Kai siekiu didingų daly-
kų, kai turiu drąsių svajonių, visada
atsiranda tų, kurie bus priešiški man
ir bandys atitraukti mano dėmesį nuo
Dievo dovanotų svajonių. Jie bandys
mane įvelti į beprasmiškus ginčus ir
beverčius kivirčus. Nesiekiu jų atvers-
ti ir padaryti juos palankius. Sten-
giuosi kaip Dovydas elgtis išmintin-
gai, pasitraukti nuo jų ir vykdyti Die-
vo valią ir jo man skirtą misiją.

(...)
Kodėl svarbu nepradėti kivirčų ir

kitų nebūtinų ginčų? Pastebėjau, kad
visada daug lengviau pradėti bet
kokią kovą, ginčus, kivirčus ar peš-
tynes, negu jas užbaigti, kai jos jau
pradėtos. Kartais labai sunku jas už-
baigti. Visada daug geriau jų nepra-
dėti. Šv. Raštas primena: „Garbinga
žmogui vengti ginčų, o kiekvienas
kvailys leidžiasi į kivirčus” /Pat 20,
3/. Turime mokytis vengti nereikš-
mingų ir nebūtinų iššūkių, ginčų ir
kivirčų. Kai vyras ir žmona stengiasi
palaikyti harmoningus santykius,
tampa stipresni ir fiziškai, ir dvasiš-
kai. Be to, vaikai taip pat nuolat stebi
jų elgseną. Jie ateityje elgsis su savo
sutuoktiniu ir su savo tėvais pana-
šiai, kaip jų tėvai vienas su kitu. Gal
jie vėliau ir sąmoningai apsispręs ne-
kartoti tėvų klaidų, bet jų pasąmonė-
je išliks iš tėvų išmoktos mąstysenos
ir elgsenos normos.

Kai kurie iš mūsų turime pasi-
traukti nuo priešiškų ir arogantiškų
žmonių. Turime atsikratyti nereika-
lingų kovų, įtampų, nesutarimų. Tai
darydami, pasirenkame ramybę. Ne-
trukus pamatysime, kaip Dievas mus
veda geranoriškų, tarnaujančių žmo-
nių, naujų laimėjimų, paaukštinimo,
naujų galimybių, naujų prasmingų
projektų ir didingų idėjų link. Taigi,
„taisykime Viešpačiui kelią! Ištiesin-
kime jam takus!” / Mk 1, 3/. Jei visas
jėgas skirsime tikrosioms kovoms,
leisime Dievui daryti nuostabių daly-
kų. Jis ves mus prie reikiamų žmo-
nių, kurie padės mums pasiekti savo
tikslus ir užbaigti didingus projektus.
Kiekvienas jo dovanotas troškimas
taps tikrove. Turėsime daugiau ramy-
bės šeimose, darbe ir kitose vietose.

Bernardinai.lt

Atkelta iš 3 psl. metais matysime
ekonomikos recesiją su – 1.5 proc.
BVP susitraukimu, nėra kažkas niū-
ru ar baisu. Galime pasidrąsinti, kad
galingojoje Vokietijoje recesija sieks
apie – 1 proc., mūsų kaimynėje Esti-
joje – 3.5 proc., o Latvijoje – 5 proc.
Taigi 1.5 proc. nėra toks gąsdinantis
dalykas, bet tam, kad jį pergyventu-
me daugmaž sėkmingai, reikia įgy-
vendinti 5 mlrd. Lt vertės mūsų pa-
rengtą planą. Ir mes jį įgyvendinsi-
me, jeigu iš Seimo gausime mandatą
– pritarimą mūsų Vyriausybės pro-
gramai. Gąsdintis reikėtų, jeigu Lie-
tuva tokio plano neturėtų.

Esminių permainų planas

Vyriausybės programoje išsky-
rėme esminių permainų paketą pa-
brėždami tas sritis, kurioms arti-
miausiu metu skirsime ypatingą
dėmesį. (...) ekonominis sunkmetis
yra geriausias laikas drąsioms per-
mainoms, kurios seniai buvo rei-
kalingos. Geriausias laikas, nes
sunkmetis sutelkia ir priverčia veikti.
Kol ekonomika, Vyriausybei nieko
neveikiant, savaime auga po 8-10
proc., Vyriausybei labai sunku imtis
kokių nors permainų, nes pagunda ir
toliau nieko neveikti visada būna
stipresnė (kaip Vyriausybė pasiduo-
davo tokioms pagundoms, matėme 7
metus). Todėl savotiškai galime net
padėkoti tam, kad šventė Lietuvoje
baigiasi – tai privers mus dirbti.

Kalbėdamas apie esmines per-
mainas taip pat jau ne pirmi metai
kartoju, kad turime tris didžiausias
bėdas, kurias reikia nedelsiant įveik-
ti. Tos bėdos – tai nestabdoma tautos
erozija, ekonominės minties ir eko-
nominės politikos stagnacija bei val-
džios neveiksnumas. Šioms trims
bėdoms įveikti ir skiriame ypatingą
dėmesį Permainų 7 svarbiausių sričių
pakete, kurį esame pasiruošę pradėti
įgyvendinti nuo pirmųjų dienų.

Mano įsitikinimu, pats aktua-
liausias dalykas artimiausiame laiko-
tarpyje – valdžios neveiksnumo įvei-
kimas. Be modernių, skaidrių ir
veiksmingų valdžios instrumentų
valstybė yra bejėgė įgyvendinti ko-
kias nors permainas. Todėl progra-
moje daug dėmesio skiriame visų pir-
ma ilgalaikiams mūsų valstybės val-
dymo modernizavimo projektams:
moderniosios viešosios vadybos, stra-
teginio veiksmų ir su tuo susietų biu-
džetų planavimo principų įgyvendi-
nimui. Ne mažiau svarbus yra minis-
terijų funkcijų išgryninimas, sutel-
kiant reikalingus administracinius
pajėgumus tose srityse, kurios turės
ypatingą reikšmę valstybės gyvenime
vidutinės trukmės laikotarpiu. Tuo
pagrįstas yra mūsų siekis įkurti ats-
kirą Energetikos ministeriją, pert-
varkyti Socialinių reikalų ir darbo
ministeriją ir vietoje jos įsteigti Šei-
mos ir socialinių reikalų ministeriją.
Lygiai taip pat esame įsitikinę, kad
yra būtina neatidėliotina ministerijų
valdymo pertvarka – išgryninant po-
litinės atsakomybės ir valstybės tar-
nybos atsakomybės lygmenis.

Ne mažiau svarbu bus peržiūrėti
ir audituoti valstybės funkcijas bei
veikiančias institucijas: ar tikrai vi-
sos jos yra reikalingos, ar tikrai ga-
lime jas finansuoti valstybės lėšomis,
jeigu esame pasiryžę likti šalimi su
viena mažiausių mokestinių naštų
Europoje. Negalime toliau sau leisti
tokios ,,prabangos”: mokesčių našta
mažiausia Europoje, o norai iš valsty-

bės biudžeto finansuoti valstybės
funkcijas – kaip Skandinavijoje, kur
mokesčių našta Europoje yra didžiau-
sia. Programoje esame įsipareigoję
išlikti tarp šalių su mažiausia mo-
kestine našta, ir tai reiškia, kad ati-
tinkamai turime apsispręsti dėl iki
šiol finansuotų valstybės funkcijų.

Valstybės valdymo pertvarka
nieko nereikš, jeigu iš esmės nepa-
didinsime savivaldos galių ir atsako-
mybės. Todėl esame pasiryžę neati-
dėliojant naikinti apskritis, o abso-
liučią daugumą jų funkcijų perduoti
savivaldybėms. Biurokratijos saulėly-
dis prasidės nuo saulėlydžio apskri-
tims. Vietoje apskričių gims regionai,
kurių vienintelė funkcija bus regionų
plėtra ir ES paramos tokiai plėtrai
panaudojimas. Mūsų pasiryžimą tik-
rai regioninei politikai rodo ir mūsų
įsipareigojimas Kaimo reikalų minis-
teriją perkelti į Kauną, o šios minis-
terijos Žuvininkystės departamentą –
į Klaipėdą.

Tokios valstybės valdymo per-
mainos yra būtinos tam, kad valdžia
tikrai pradėtų tarnauti žmonėms. Ne
valstybės tarnautojai yra blogi, o val-
stybės valdymo dabartinė sistema yra
bloga. Dėl tokios sistemos žmonės
neranda tiesos ir teisingų sprendimų,
dėl tokios pasenusios, biurokratinės
valdymo sistemos joje dirbantys vals-
tybės tarnautojai yra priversti rūpin-
tis įvairiomis niekam nereikalin-
gomis biurokratinėmis ataskaitomis
ar pažymomis, o ne kasdieniais žmo-
nių rūpesčiais. Esu įsitikinęs, kad
valdžios institucijų vertinime esmi-
niu turi tapti žmonių pasitenkinimas
ir pasitikėjimas jomis.

Permainoms yra būtinas valdžios
gebėjimas prisiimti telkiančios vado-
vavimo naštą. Tam reikia trijų daly-
kų: tarpusavio pagarbos, tarpusavio
pasitikėjimo kultūros ir nacionalinės
ambicijos. Pirmiausia valdžia turi
prdaėti gerbti savo šalies piliečius,
tikėdama, kad ir piliečiai kada nors
ims šiek tiek daugiau gerbti valdžią.
Tai gali pasiekti tik sąžininga, nesa-
vanaudiška ir nekorumpuota valdžia.
Nebijanti sakyti tiesos ir nebijanti
išgirsti tiesą. Privalome pagaliau
įveikti korupcijos vėžį. Jeigu to reikia
mūsų kūno sveikatai, nebijokime net
ir negailestingiausių operacijų.

Tarpusavio pasitikėjimas yra ne
mažiau svarbi vertybė, jeigu norime
turėti veiksmingą demokratiją. Pasi-
tikėjimui reikia dialogo kultūros. Dis-
kusija yra link tarpusavio pasitikėji-
mo vedantis dialogas. Tokio dialogo
pavyzdį visų pirma turi parodyti val-
dančioji koalicija ir parlamentinė
opozicija. Tarpusavio pasitikėjimo
stiprinimas nereiškia, kad opozicija
turi atsisakyti konstitucinės prieder-
mės kritikuoti valdžią, o valdžia
atsisakyti žmogiško malonumo kar-
tais švelniai pasišaipyti iš opozicijos.
Tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas
reiškia, kad turime ieškoti sutarimo
dėl strateginių prioritetų ir dėl na-
cionalinės ambicijos. Ir tokio sutari-
mo turime ieškoti ne tik čia, užsidarę
Seimo rūmuose, bet ir plačioje visuo-
menėje.

Nacionalinė ambicija yra tai, dėl
ko visų pirma turime sutarti. Sutarti
su mūsų tauta, kurioje nusivylimo,
netikėjimo, tarpusavio nepasitikėji-
mo yra per daug. Vyriausybės progra-
moje įsipareigojame parengti ir pa-
siūlyti pasirašyti naują Nacionalinį
susitarimą dėl svarbiausių permainų.
Aš jį pavadinčiau Nacionalinės ambi-
cijos susitarimu. Nukelta į 11 psl.

A. KUBILIUS: ,,PRADĖKIME
BŪTINAS PERMAINAS”
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

HÜTTENFELD, VOKIETIJA

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 7

Širdis paskui ją nespėdavo ir
imdavo dunksėti tik parlėkus namo,
kai ji negalėdavo žodžio išspausti. Tė-
vas, sužinojęs apie jos baimę, suabejo-
jo, ar dukra pasirinko teisingą kelią ir
nusprendė pasikalbėti su dvasininku.
Klebonas, labai išprusęs, archeologi-
jos daktaras, baigęs  Romoje mokslus,
ne tik laikydavo mišias, bet ir dėstė
teologiją kunigų seminarijoje. Jo šei-
mininkė, buvusi karininko žmona,
vežama į Sibirą pabėgo, klebonas ją
priglaudė, paskui įsimylėjo, susi-
gyveno dukrą, o aukštesnioji dvasi-
ninkija arba nusidavė nematą, arba
nežinojo. Šiaip jis buvo labai malo-
nus, visada kuo nors pavaišindavo, ir
Vincenta niekada jo nesivaržė. Kle-
bonas nusivedė ją į rūsį, kur palaidoti
kažkokie grafai, ir liepė apžiūrėti mu-
mijas. Pirmą kartą išvydusi tokius
išdžiūvusius, sumenkusius, ji ne tik
neišsigando, bet labai susidomėjo, net
pasiteiravo dvasiškio, ar negalima
atidaryti karstų ir negyvėlius pa-
liesti.

Ketvirtasis skyrius

Stovėjo  Vincenta prieš dekaną, o
jis neskubėdamas dėliojo dokumen-
tus, vienus į dešinę, kitus, kiek pas-
varstęs, į kairę. Ko jis čia kuičias kaip
višta ant kiaušinių, ko jam iš manęs
reikia, – širdo ji, bet jis neskubėda-
mas vartė popierius, paskiau atsidu-
so, lyg nerasdamas siūlo galo, ir tas
atsidūsėjimas smilktelėjo jai per
širdį, nujautė, kad kažkas ne taip,
kažkas nesueina.

– Labai gaila, – pagaliau pakėlė
akis dekanas, – bet jums dar teks
metelius palaukti. – Vincentai, net
širdis nusmego, kaip čia dabar išeina,
visi įstojo, o jos pirmūnės, negali pri-
imti?

– Kodėl? – sprigtu metė Vincenta.
– Per jauna pradėjot mokytis...

Kiek jums dabar metų? – staiga pa-
klausė.

– Tuoj septyniolika, – nedrąsiai
išlemeno, nesuprasdama, kur jis
suka.

– Na, matai, o priimam tik nuo
septyniolikos, – ir jis išsitraukęs lapą
įbedė akis.

– Tai ką man daryti, – sunerimo
Vincenta, – negi aš turiu metus lauk-
ti?

Dekanas neskubėdamas padėjo
parkerį ant stalo, nusiėmė akinius,
sukabino pirštus, tada pakėlė galvą.

– Ne, laukti nereikės, – pagaliau
išstenėjo, – važiuok į sveikatos apsau-
gos ministeriją, jeigu jie sutiks, tai ir
mes neprieštarausim.

Vincenta apsisuko ir nėrė iš kabi-
neto.

– Per anksti mama į mokslus
išleido, – išgirdo niurzgant dekaną,
bet Vincenta nesiklausė.

Ir štai ji Vilniuje. Šiaip taip įsi-
grūdo į autobusą, kuris springte
springo nuo keleivių grūsties, į nosį
trenkė prakaito, odekolono, naftali-
no, tabako kvapai, o palubėje klai-
džiojo kosėjimo ir prasiveržusio jau-
natviško juoko atgarsiai. Žmonės
grūdosi, stumdėsi, vieni paniurnėda-
mi, kiti pakeiksnodami, dar kiti ban-
dė jėgą pečiais, nors ką ten, žmogau,
padarysi, kad net rankos neįmanoma
ištraukti, prakaitui nusibraukti,

tikra silkių spūstis. Autobusą staigiai
stabdant, visi keleiviai ūžtelėjo jos
pusėn ir tuo pat metu tarsi kas vini-
mi pervėrė skaudamą koją, vos nesu-
šuko, tačiau kaltininkų nesurasi, o jei
ir žinotum, tai kas iš to. Sušilusi ir
suirzusi, marindama pyktį savyje,
vargais negalais prasispaudė į  kraš-
tą, arčiau praviro lango; čia buvo šiek
tiek erdviau ir nereikėjo saugoti ko-
jos, nes nuospauda ant piršto skau-
džiai tvinkčiojo, tiesiog deginte degi-
no, įmanytų – nusiautų batelius ir
trenktų per langą.

Pagaliau virpančia ranka pravėrė
ministerijos duris, o klausimas kaip
bus, tiesiog sprengė galvoje. Neišlai-
kysi įtampos, apsisuksi ir mausi
atgal, bet ne, juk viskas nuo jos valios
priklauso, nuo apsisprendimo.

– Kaip tu, tokia jaunutė, sugebė-
jai baigti vidurinę mokyklą aukso
medaliu? – pilna burna šypsnio pasi-
domėjo ministras. Vincenta stovėjo
priešais jį akis nudelbusi, nors iš jo
veido išraiškos, iš balso tono jautė,
kad viskas turėtų baigtis gerai. – Tai
kuo tu nori būti? – nesulaukęs atsa-
kymo, pasidomėjo valdininkas.

– Chirurge, – pelytės balseliu
išlemeno būsimoji medikė.

– Chirurge?! – pastatė akis minis-
tras. – Tai nori pjaustyti?

– Taip, – kiek drąsėliau pritarė.
Ministras pasirašė pareiškimą,

pažvelgė džiugesiu ataustomis aki-
mis, atsistojo, paspaudė ranką ir at-
sisveikindamas pridūrė:

– Na, ką gi. Būk tu chirurge,
jeigu jau tvirtai nusprendei. Sėk-
mingo darbo!

Vincenta lyg ant sparnų išlėkė
iš ministerijos, nustraksėjo kilimu
dengtais laiptais, pati nepastebėjo,
kaip atsidūrė gatvėje. Nematė sku-
bančių ar tarpusavy šnekučiuojančių
žmonių, nedomino aikštės ir skverai,
didingi pastatai, bažnyčios, pamink-
lai, net Aušros Vartų Mariją, kurią
prižadėjo mamai aplankyti, prisiminė
tik traukinyje. Vienu vėju atlėkė į
stotį, tik greičiau į traukinį, greičiau
grįžti į namus ir parnešti džiugią
naujieną, kad ji jau beveik gydytoja.

Kelias dienas Vincenta slampi-
nėjo Kauno gatvėmis ir skersgatviais,
beldėsi į puošnių ir nedidelių namelių
duris, bet žmonės buvo abejingi jos
prašymui, o kartais pavymui paleis-
davo kandžią replikėlę. Išvargusi ir
nusikamavusi grįždavo į Dyglius, o
kitą dieną vėl ieškojo, tik jau kitomis
gatvėmis, kitais skersgatviais, kol
pagaliau krūtinę užliejo išsipildymo
džiaugsmas. Teisingai pasakyta: bels-
kitės, ir bus atidaryta, prisiminė
Šventąjį Raštą, kai sutarė su šei-
mininke dėl buto.

Dabar, važiuojant autobusu ir
vartant minčių nuotrupas, tarsi kny-
gą išplėšytais lapais, galėjo prisiminti
tik vieną kitą epizodą, vieną kitą nuo-
tykį iš to laikotarpio, kai dar varstė
medicinos instituto auditorijų duris.
Vienas iš tų blankių prisiminimų,
kuris tebeglūdi sąmonės užkaboriuo-
se ir retkarčiais vis išlenda į dienos
šviesą, tarytum prastai išryškinta ar
labai sena nuotrauka, buvo nuotykis,
kai profesorius per anatomijos pa-
skaitą pasiuntė ją į morgą, ko ji la-
biausiai bijojo, atnešti skeleto. 

Bus daugiau.

Vokietijos LB pirmininkas apdovanotas
Vokietijos kryžiaus ordinu

Šeštadienį, gruodžio 6 d., Vokie-
tijos Lietuvių Bendruomenės (VLB)
valdybos pirmininkui Antanui Šiugž-
diniui buvo įteiktas Federacinės
Vokietijos ordino „Už nuopelnus”
kryžius (das Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland). Šiam
reikšmingam ir iškilmingam aktui į
šventiškai papuoštą Rennhofo pilies
salę Hüttenfelde susirinko apdova-
notojo šeimos nariai, apskrities ir
miesto savivaldybių atstovai bei kiti
kviesti svečiai.

Apdovanojimą Vokietijos prezi-
dento Horst Köhler vardu įteikė
Bergštrasės rajono viršininko pava-
duotojas Gottlieb Ohl bei Lampert-
heimo miesto meras Erich Maier. Ohl
savo kalboje išreiškė padėką už A.
Šiugždinio nuopelnus per pastaruo-
sius dešimtmečius stiprinant Vokie-
tijos ir Lietuvos bendradarbiavimą,
ypač vystant santykius tarp Hesseno
žemės ir Lietuvos bei mezgant kul-
tūrinius ir švietėjiškus miestų ir
mokyklų santykius. „Dėl savo išskir-

tinio angažavimosi šioje sferoje,
Antanas Šiugždinis yra teisėtai pel-
nęs ‘geros valios ambasadorius Vo-
kietijoje’ titulą”, – teigė Ohl.

Po iškilios muzikinės programos,
kurią su Vasario 16-os gimnazijos
mokiniais parengė muzikos mokyto-
jas Gintaras Ručys, lietuviškų insti-
tucijų ir organizacijų vardu Vokieti-
joje sveikinimo žodį tarė VLB valdy-
bos narys dr. Vincas Bartusevičius.
Jis išsamiai pristatė A. Šiugždinio
biografiją ir veiklą. Antanas aktyviai
reiškėsi Vokietijos lietuvių jaunimo
sąjungoje, vėliau kurį laiką sėkmin-
gai ir sumaniai vadovavo VLB Romu-
vos apylinkei. Nuo 1987 m., taigi jau
21 metus, Antanas yra nuolatinis VLB
valdybos narys –  Nukelta į 11 psl.

IIŠŠNNUUOOMMOOJJAA

Išnuomojamas gražus 4 kamb.
butas su baldais. Kedzie ir 66 pl. 

Naujesniame name.
Tel. 708-656-6599

A. Šiugždinis su žmona Ona bei vaikais Laura ir Aidu.
O. Bartusevičienės nuotr.
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Gražina Herzog, gyvenanti Rolling Hills Estates, CA, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Peter Kazlauskas, gyvenantis Lemont, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.

Maria Markulis, gyvenanti Oak Lawn, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. auką.  Esame labai dėkingi.

Aldona Pintsch, gyvenanti West Milford, NJ, taip pat pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą. Skaitytoja atsiuntė ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.

Apolonia  Andrasiunas, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame
Jums.

Stasys  Surantas, gyvenantis  Rockford, IL, pratęsė „Draugo” meti-
nę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Labai dėko-
jame.

Algis Paulius, gyvenantis Wayne, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdus ačiū už dosnią auką.

Janina Mitkus, gyvenanti West Bloomfield, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Stasė Petrusaitis, gyvenanti  Racine, WI, pratęsė „Draugo” prenu-
meratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Susirinkę žiūrovai atidžiai klausėsi  tėvo Liongino Virbalo, SJ pasakojimo
apie jėzuitų ordiną. Pirmas iš kairės:  tėvas Aldonas Gudaitis, SJ – Lietuvos
ir Latvijos jėzuitų provincijos provincijolas.

Laimos Apanavičienės nuotraukos

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Penktadienio vakare, gruodžio 5
d., Čiurlionio galerijoje Jaunimo cen -
t re atidaryta paroda ,,Lietuvos jė -
zuitų provincijai – 400 metų”. Parodą
sudaro dvi dalys. Pirmąją – ,,Se -
nosios” provincijos – dalį (iki XX
amžiaus pradžios) daugiausia atspin-
di meno kūriniai, por tretai ir rank -
raščiai. Jų originalai buvo rodomi
Lie  tuvos nacionalinia me muziejuje
gegužės 21 d. atidarytoje parodoje.
Ka dangi toks parodos atvežimas į
JAV būtų labai brangiai kainavęs,
buvo sumanyta šią parodą žiūrovams
parengti kitaip. Tad atvežtąją parodą
„Lietuvos jėzuitų provincijai – 400
metų” sudaro  nuotraukų ir doku -
men tų fotokopijos, kurios su pažin-
dina su šių laikų jėzuitų darbais
Lietuvoje ir už jos ribų. Parodos eks -
ponatai pasakoja apie vienuolijos is -
toriją ir darbus Lietuvoje ir misijose,
ryšius su kitų šalių jėzuitais bei
pasauliečiais, dabartinę veiklą ir atei -
ties užmojus.

Atkeliavusi į JAV, ji atidaroma
jau trečioje vietoje. Ją žiūrovai galėjo
pa matyti Čikagos St. Ignatius Colle -
ge Prep School, Lietuvių dailės mu -
ziejuje, Lemonte. Iš Čiurlionio galeri-
jos Jaunimo centre parodos stendai
keliaus į California, Florida ir Ohio.
Paroda bei lydinti medžiaga yra lietu-
vių ir anglų kalbomis, pritaikyta
rodyti įvairioms auditorijoms. Tad ją
gali gėrėtis tiek lietuviai, tiek ang-
liakalbiai.

Parodą rengė Baltijos jėzuitų
plėtros projekto taryba (koordinatorė
Daina Paulauskienė) kartu su Lie -
tuvos nacionaliniu muziejumi ir Tėvų
jėzuitų pagalba. Man, kaip žiūrovui,
ypatingai patiko ne tik pateikta me -
džiaga, bet ir puikus parodos apipavi-
dalinimas.

Parodos atidaryme dalyvavo sve-
čiai: tėvas Aldonas Gudaitis, SJ –
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinci-
jos provincijolas nuo 2003 m., pa-
sveikinęs susirinkusiuosius su paro-
dos atidarymu, ir tėvas Lionginas
Vir balas, SJ –  Šv. Kazi miero bažny -
čios Vilniuje rektorius, trumpai pri-
statęs parodą. 

Tėvas L. Virbalas, SJ, buvęs Lie -
tuvos vyskupų konferencijos antrasis

sek retorius, išvertęs ir parašęs ne -
mažai knygų, papasakojo susirin ku -
siems apie tėvų jėzuitų dabartinę
veiklą Lietuvoje. Nors šiuo metu
Lietuvoje  jėzuitų nėra daug, bet jų
darbai visiems žinomi. Pažangus jau-
nimo švietimas ir dvasinis ugdymas
visada buvo vienas iš jėzuitų svar-
biausių uždavinių. Tėvams jėzuitams
turime būti dėkingi už Vilniaus uni-
versitetą. Jų šiuo metu globojamos
gimnazijos Vilniuje ir Kaune – vienos
geriausių mokyklų Lietuvoje, patekti
į jas labai sunku. Tad nenuostabu,
kad projekto vienas uždavinių – ieš -
koti paramos šioms privačioms tė vų
jėzuitų gimnazijoms Vilniuje ir Kau -
ne, kurios yra didele dalimi išlaiko-
mos iš geradarių aukų. Tam tikslui
parodos atidarymo metu buvo ren -
kamos aukos. 

Po parodos pristatymo žiūrovai
uždavė nemažai klausimų garbiems
svečiams.

Siūlome visiems, kurie dar nema -
tė šios parodos, atvykti į Čiurlionio
galeriją Jaunimo centre ir pasižiūrėti
šią puikią parodą. Galerija veikia kas-
dien, išskyrus pirmadienį ir antra -
dienį nuo 12 val. p. p. iki 6 val. v. 

Filmas „Kai aš buvau partiza-
nas” lapkričio mėnesį bu vo parodytas
,,Blue Novem ber” filmų festivalyje
(JAV, Seattle), kur pelnė apdo vano -
jimą už geriausią istoriją. 

Režisieriaus Vytauto V. Lands-
bergio filmas „Kai aš buvau parti-
zanas” Lietuvos žiūrovams  buvo pri-
statytas 2008 m. balandžio mėn.
tarptautinio kino festivalio ,,Kino
pavasaris” metu. 

Šis filmas pasakoja apie sovietinę
okupaciją ir partizanų pokario kovas
Lietuvo je, kurios siejamos ir su mūsų
laikais. Filme vaidino žinomi lietuvių
aktoriai – a. a. Algi mantas Masiulis,
Gedimi nas Storpirštis, Marius Jam-
pols kis, Birutė Mar, Rūta Stali liū-
naitė ir kiti. 

Tai buvo paskutinis (šimtasis!)
legendinio kino ir teat ro aktoriaus
Algimanto Ma siu lio vaidmuo kine. Po
filmo premjeros jis kalbėjo: „Esu to
meto liudininkas, buvo net ir labai bai-
sių atsitikimų. Savo akimis mačiau
partizanų ir stribų bei ‘enkavedistų’
kautynių. Labai daug regėjau, bet ir
dabar dar nenoriu to niekam pa-
sakoti, kad koks jų išlikęs niekšas
manęs neužmuštų”, – Algimantas
Masiu lis kategoriškai atsisakė vie -
šinti savo patirtį. Antrosios Sovietų
okupacijos žiaurumus jis išgyveno
Anykščių ra jone, būdamas 14 metų
pa auglys, dar kiek per jaunas įstoti į
aktyvių partizanų gretas. 

A. Masiulis teigė, kad parti-
zaninio karo tema yra labai opi. Juk
iki šiol kiekvienas re miasi savo
šeimos patirtimi. Todėl ši tema yra
rizikinga, iš me nininko reikalaujanti
di de lio jautrumo bei takto, ki tokią
patirtį turinčiam asmeniui.

„Mene jokių receptų nėra” – šių
metų vasarą žur na listei sakė legen-
dinės J. Miltinio teatro mokyklos
auk   lėtinis A. Masiulis. – Menas – tai
žmogaus veikla, kurią įtakoja ir
intelektas, ir fantazijos, ir pasąmonė,
ir slapti troškimai...  Menas yra tai,
ko negalima išmokyti, ar išmokti.
Menas neturi taisyklių ir išvis nėra
mokslas, bet menininkui kelia tam

tikrus etinius ir moralinius reikala -
vimus. Jis neturi teisės niekinti
žmogų, ar atimti viltį.”

Per šiuos metus filmas „Kai aš
buvau partizanas” buvo parodytas ir
kituose tarptautiniuose filmų festi-
valiuose:

2008 m. spalio 2–5 d. – Ispanijoje
vykusiame Ma r be lla tarptautiniame
fil mų festivalyje (Marbella Interna-
tio nal Film festival, Marbella, Spain),
(www.marbellafilmfestival.com/en/fil
ms/features08/default.htm);

2008 m. spalio 10 –12 d. – ,,Fly-
way” filmų festivalyje JAV, Wisconsin
valstijoje (Flyway Film Festival, Pe-
pin, WI, USA), www.flywayfilmfesti-
val.org/index.htm). Pa sak festivalio
direktoriaus Rick Vaicius, filmas
sulaukė didelio auditorijos dėmesio.
JAV LB Minesotos apylinkės nariai
norėtų filmą ateityje parodyti dides-
nei lietuvių bendruomenei Mineapo-
lyje, ir tikimasi, kad filmas sulauks
ne tik lietuvių, bet latvių ir estų ben-
druomenių dėmesio. 

2008 m. lapkričio 14–15 d. – 6-
ajame ,,Blue November” filmų festi-
valyje Seattle, JAV Washington val-
stijoje (6th Blue November Micro-
Film Fest, Seatle, WA, USA), (www.
bluenovember.com). Šia me festivalyje
filmas apdovanotas už geriausią is to -
riją („best story”). 

Estijoje  nuo 2008 m. lapkričio 28
d. iki gruodžio 7 d. vyko 12-asis Ta-
lino POFF filmų festivalis (12th
Tallinn Black Nights Film Festival), į
kurį buvo pakviestas ir filmas „Kai aš
buvau partizanas” dalyvauti Tridens
Pabaltijo šalių geriausių vaidybinių
fil mų atrankoje. „Kinomaja” ki no
teatre gruodžio 2 d. filmas pristatytas
komisijai, festivalio svečiams ir žiūro -
vams. Pristatyme dalyvavo ak torius
Gediminas Storpirš tis, filme atlikęs
pagrindinį vaidmenį, kuris po filmo
pa ro dymo dalyvavo diskusijoje ir
atsakinėjo į auditorijos pa teiktus
klausimus.

Deimantė Vilčinskaitė,
LGAVO  info

Filmo „Kai aš buvau 
partizanas” sėkmė Amerikoje

Paroda ,,Lietuvos jė zuitų
provincijai – 400 metų”

atkeliavo į Čiurlionio galeriją

Apie parodą pasakoja tėvas Liongi-
nas Vir balas, SJ – Šv. Kazi miero baž-
ny čios Vilniuje rektorius.
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TALINAS, ESTIJA

Šį pavasarį minėjome mylimos mūsų 
mamytės, meilės šaltinio, nepakeičiamos 

gyvenimo mokytojos

ONOS NORKUTĖS
JUODVALKIENĖS

dešimtąsias mirties metines

ir

šį rudenį brangaus, išmintingo, principingo,
pakantaus mūsų tėvo

ANTANO 
JUODVALKIO
penktąsias mirties metines

prašome visus artimuosius, draugus, pažįstamus, prisiminti juos
maldose ir mintyse. Mums labai tėvelių trūksta.

Duktė Eglė su vyru Henryk
Sūnus Uosis su žmona Jacquie

Atkelta iš 8 psl.   Mums reikia pati-
kėti, kad mes galime ir privalome bū-
ti dinamiški, modernūs, solidarūs,
kad mes galime čia, Lietuvoje, sukur-
ti savo tautai padorų gyvenimą. To
galime pasiekti tik tada, jeigu tokiai
ambicijai telksimės visi. Todėl ypa-
tingą dėmesį skirsime dialogui su
visuomene. To siekdami skatinsime
ir kursime mechanizmus visuomenės
pritarimui ir tarpusavio pasitikėjimui
svarbiausiais strateginiais klausimais
surasti ir puoselėti. Sekdami daugelio
Europos valstybių pavyzdžiu, steig-
sime Nacionalinę ekonomikos ir vi-
suomenės reikalų tarybą, į kurią įeis
žymiausi verslo, mokslo, visuomenės
atstovai ir kuri svarstys svarbiausius
ekonominės ir socialinės politikos
klausimus ir patars Vyriausybei.
Skandinavijos šalių pavyzdžiu įsteig-
ta Nacionalinė globalizacijos taryba
padės ieškoti sutarimo rengiant Lie-
tuvos atsakus į globalius iššūkius.

Veiksminga valdžia, valdžia, ge-
banti veikti dinamiškai ir strate-
giškai, valdžia, sauganti pagarbos,
tarpusavio pasitikėjimo ir naciona-
linės ambicijos vertybes, yra pajėgi
spręsti ir likusias dvi didžiąsias mūsų
gyvenimo problemas:  tautos erozijos
ir ekonominės politikos stagnacijos
problemas.

Šeima, gimstamumas, socialinė
atskirtis, alkoholizmas, socialinė ats-
kirtis, švietimas ir kultūra, sveikatos
apsauga – visa tai yra didžiulis su-
sikaupusių problemų ir valdžios ne-
nuveiktų darbų laukas. Šiame lauke
yra ir skaudi tautos dabartis, ir mūsų
visų ilgalaikė ateitis. Vyriausybės
programa pateikia aiškią strategiją,
kaip gydyti didžiausias visuomenės
ligas ir kaip kurti sėkmės Lietuvą.
Tam reikalingos didelės permainos,
kuriomis turime suderinti tikrą, nuo-
širdų solidarumą ir asmeninę atsa-
komybę ne tik už savo, bet ir už viso
krašto ateitį. Mes esame pasiryžę
didelėms permainoms švietime, ypač
aukštajame moksle, ir sveikatos ap-
saugoje, toms permainoms, kurios
ilgą laiką buvo žadėtos, bet taip ir
nepradėtos. Lygiai taip pat esame įsi-
tikinę, kad atėjo laikas, nors gal ir
gerokai pavėlavęs, įgyvendinti valsty-
bės pareigą paremti šeimą. Rūpestį
kelia ir nemažėjanti, o, tarpais atro-
do, net ir didėjanti socialinė atskirtis.
Mūsų siūlomos permainos mokesčių
politikoje yra nukreiptos ir į tai, kad
padėtume tiems, kuriems to tikrai
reikia, tikėdami, kad turtingesni prie
to solidariai prisidės. Esame įsitikinę,
kad veiksmingiausiai socialinę ats-
kirtį ir elgesio skurdą galėtume įveik-
ti, jeigu kur kas labiau pasitikėtume
bendruomenėmis, ypač religinėmis.

Šalies ekonomikos ir finansų rei-
kalai bus svarbiausias rūpestis arti-
miausiu laikotarpiu. Bet ne tik krizės
suvaldymas ir šalies finansų sistemos
stabilizavimas mums rūpi. Ekono-
minis sunkmetis reikalauja ir neati-
dėliotinai ieškoti pačių radikaliausių
veiksmų, kaip padėti verslui. Mes
neturime milijardų, kaip kitos šalys,
kad galėtume duoti postūmį mūsų
ekonomikai, tačiau turime visas ga-
limybes pasirūpinti radikaliu ,,verslo
saulėtekiu”: radikaliai palengvin-
tomis sąlygomis smulkaus ir vidu-
tinio verslo, darbo rinkos lankstumu,
lengvesniu priėjimu prie įvairių fi-
nansinių instrumentų (mikrokre-
ditų, mokestinių kreditų, rizikos ka-
pitalo). Mums žūtbūt yra reikalingos
kardinalios permainos investicijų pri-
traukimo ir eksporto skatinimo poli-

tikoje. Esame įsipareigoję ne pasyviai
laukti, kol kokios nors investicijos
ateis į Lietuvą, ar kol koks nors vers-
las atras naujas eksporto rinkas,
esame pasiryžę pertvarkyti instituci-
jas ir imtis agresyvios bei taiklios
,,medžioklės”: medžiosime ir geriau-
sias investicijas, ir naujas rinkas eks-
portui.

Finansų politikoje būsime libe-
raliai konservatyvūs ir svarbiausiu
strateginiu tikslu laikome euro įve-
dimą tada, kai būsime tam pasiruošę,
tačiau apie tikslesnes datas kalbėti
galėsime, matyt, tik po 2011 metų.

Šalies ekonomikos perspekty-
voms ne mažiau svarbi yra ir energe-
tikos perspektyva. Tikiu, kad įkūrus
naują Energetikos ministeriją žymiai
sparčiau pajudės ne tik strateginiai
energetikos projektai ir pasirengimas
gyvenimui po to,  kai Ignalinos AE
bus uždaryta, bet žymiai geriau tvar-
kysimės ir Lietuvos viduje su ener-
getikos monopolistais bei jų nepasoti-
namu noru didinti energetikos kai-
nas net ir tuo metu, kai pasaulyje
energetinių išteklių kainos drastiškai
krenta. Laikas baigti su ta stebuklin-
ga ir nesuvokiama padėtis, kai pa-
saulyje energetinių išteklių kainos tai
kyla, tai krenta, o Lietuvoje ener-
getikos kainos tik kyla. Ne mažiau
svarbu mums bus labai greitai išmok-
ti energetinius išteklius naudoti žy-
miai taupiau ir išmokti, kad, pvz.,
šilumą galima gaminti ne vien tik
deginant importines dujas.

Energetinis saugumas liks vienu
iš svarbiausių užsienio politikos ir
nacionalinio saugumo politikos prio-
ritetų. Energingas, veiksmingas ir
nuoširdus tęstinumas tos užsienio
politikos, kurią iki šiol vykdė prezi-
dentas Valdas Adamkus, bus ryškiau-
sias mūsų darbų užsienio politikos
baruose bruožas. Atvira diskusija, o
ne vien kabinetiniai ar koridoriniai
sprendimai bus svarbus instrumen-
tas išsaugant ir stiprinant visuome-
nės pasitikėjimą pasirinkta užsienio
politikos kryptimi. Esu įsitikinęs, kad
strateginei partnerystei trukdančios
smulkios, tačiau jau seniai gadi-
nančios tarpusavio pasitikėjimą prob-
lemos turi būti nedelsiant sprendžia-
mos: ar tai būtų pavardžių rašymas,
ar religinių bendruomenių turto grą-
žinimas. Dešimtmečius trūkę pažadai
turi būti pakeisti kelių savaičių dar-
bais. Mažiau pažadų, daugiau darbų,
– toks bus mūsų veiklos moto.

Ir pagaliau krašto saugumo
reikaluose sieksime paprasto prin-
cipo: ne vien NATO turi mus apsau-
goti. Ir patys savimi turime pasirū-
pinti. Teritorinės gynybos doktrina
turi būti paremta realiais resursais ir
realiais planais.

Apie programą būtų galima kal-
bėti dar daug ir ilgai. Nepaliečiau to-
kių svarbių temų, kaip teisingumas,
žemės ūkis ar susisiekimas, informa-
cinė visuomenė ar jaunimo politika.
Tai nereiškia, kad tai nesvarbios
temos. Tai reiškia tik tiek, kad nega-
liu piktnaudžiauti jūsų kantrybe.
Tačiau baigdamas noriu dar kartą
pasakyti: permainos, ambicija, tarpu-
savio pasitikėjimas – tai pagrindiniai
žodžiai, kurie mus visus turėtų su-
telkti bendrai atsakomybei. Tikiuosi
ir tuos, kuriems likimas lėmė laikinai
pabūti opozicijoje.

Ačiū už dėmesį. 

Kalba sutrumpinta

Bernardinai.lt

A. KUBILIUS: ,,PRADĖKIME 
BŪTINAS PERMAINAS”

Atkelta iš 9 psl.   pradžioje jis buvo
valdybos iždininku, o nuo 1998-ųjų,
taigi jau 11 kadencijų – valdybos
pirmininku. Jau daug metų A. Šiugž-
dinis yra renkamas į VLB Tarybą.
Nuo pat Fondo Vasario 16-osios gim-
nazijai remti įsikūrimo jis yra šio fon-
do iždininkas. Taip pat buvo ir Va-
sario 16-osios gimnazijos kuratorijos
narys. Būdamas VLB valdybos pirmi-
ninku, jis energingai vadovauja val-
dybos darbui, planuoja ir veda ben-
druomenės renginius Hüttenfelde,
nepraleidžia progos apsilankyti apy-
linkėse, dalyvauti jų renginiuose, su-
sitikti su vietiniais lietuviais, juos pa-
skatinti ir įvertinti jų darbą. V. Bar-
tusevičius savo kalboje pabrėžė ir tai,
kad šis apdovanojimas įgauna dar
didesnio svarumo atsižvelgiant į fak-
tą, jog jis užsitarnautas dirbant vi-
suomeniniu pagrindu.

Vokietijos valdžios vardu A.
Šiugždinį taip pat pasveikino Lam-
pertheimo miesto meras Eirich
Maier, pabrėždamas, jog šis ordinas

tiesiogiai atspindi Vokietijos valsty-
bės pilietinio ugdymo vertybes. Šiuo
ordinu Vokietijos valstybė suteikia
paskatą tolimesniems darbams bei
sėkmingai veiklai.

Po nuoširdžių Vokietijos liberalų
partijos (FDP) Lampertheimo miesto
skyriaus pirmininko Thom Bittner
bei Romuvos apylinkės pirmininkės
Irenos Timpienės sveikinimų, iškil-
mingą vakaro dalį savo padėka užbai-
gė Antanas Šiugždinis. „Esu sujau-
dintas, apstulbęs, ir jaučiuosi labai
pagerbtas”, dėkodamas susirinku-
siems sakė A. Šiugždinis. „Šį apdova-
nojimą traktuoju ne kaip asmeninį,
tačiau kaip kolektyvų jau šešiasde-
šimt metų gyvuojančios Vokietijos lie-
tuvių bendruomenės nuopelną. Jį
priimu tiek šios, tiek visų buvusių
bendruomenės valdybų narių vardu”
džiaugdamasis oficialiu ilgamečio
darbo vaisių įvertinimu sakė pir-
mininkas.

Europos lietuvių kultūros
centro info

Vokietijos LB pirmininkas apdovanotas
Vokietijos kryžiaus ordinu

Estijos žurnalistams pristatytas ,,Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009” 

Gruodžio 3 dieną Talino sena-
miestyje įsikūrusioje Lietuvos amba-
sadoje Estijos žiniasklaidai buvo pris-
tatyta „Vilnius – Europos kultūros
sostinė 2009” kultūrinė programa
ateinantiems metams. Renginyje
dalyvavo žurnalistai iš populiariausių
šalies žiniasklaidos priemonių.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos
ambasadorius Estijoje Juozas Ber-
natonis. Pristatymo metu ambasado-
je taip pat veikė speciali Lietuvos
tūkstantmečio jubiliejui skirta paro-
da. Programos pristatymą Estijos
sostinėje surengė VšĮ „Vilnius –
Europos kultūros sostinė 2009”, ben-
dradarbiaudama su Lietuvos amba-
sada Estijoje.

Pristatymo metu buvo paskelb-
tas konkursas, kuriame galės daly-
vauti visi Estijos gyventojai. Komi-
sijai atsiuntę savo rašinius, nuo-
traukas ar kitus įspūdžius apie Vil-
nių, jie galės laimėti kelionę į Lie-
tuvos sostinę. 

Į Lietuvos ambasadą sugužėjo

žurnalistai iš svarbių Estijos žinias-
klaidos priemonių: populiariausio
Estijos TV kanalo „Kanal 2” ir tarp
rusakalbių Estijos gyventojų mėgsta-
miausio „Pervyi Baltiskij Kanal” žur-
nalistai, be to – kelionių ir kultūros
leidinių atstovai.

Lietuvos turizmo departamento
duomenimis, pernai mūsų šalyje apsi-
lankė beveik 40 tūkst. turistų iš
Estijos, t.y. 23,6 proc. daugiau nei
2006-aisiais. Tikimasi, jog Vilniaus –
Europos kultūros sostinės 2009 ren-
giniai bei aktyvus jų pristatymas
Estijoje leis pasiekti dar įspūdingesnį
svečių iš Estijos skaičiaus augimą.

Estijos sostinę jau puošia Baltojo
angelo iš Vilniaus skulptūra, kuri
mieste nusileido šių metų pavasarį.
Skulptoriaus V. Ramoškos kūrinys
primena šalies gyventojams apie tai,
jog ateinančiais metais Vilnius nuste-
bins daugiau nei 900 skirtingų
renginių, kurių 120 bus unikalūs pro-
jektai. 

Lietuviams.com
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�Gruodžio 10  d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečiame į tradicinę popietę
,,Seklyčioje”. Prašome atkreipti dė -
me sį, popietė įvyks viena valanda
anks čiau! Režisierius Arvydas Bary -
sas rodys ištraukas iš savo naujai
kuriamo filmo ,,Žymiausi pasaulio
lietuviai. 

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte gruodžio 10 d. kviečia pa -
sižiūrėti dokumentinių filmų ,,Tokia
žemė” ir ,,Mon sinjoras”. Filmai bus
rodomi Lietuvių dailės muziejaus sa -
lėje. Pradžia – 2 val. p. p. 

�Lietuvių pensininkų klubo me -
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 11
d. 1 val. p. p. ,,Seklyčioje”. Po susirin-
kimo – vaišės.

�Socialinių reikalų tarybos ir
Vyresniųjų lietuvių centro ,,Labdaros
vakaro” metu muzikinę programą at -
liks Stasė Jagminienė su talki nin-
kais. Vakaras ruošiamas gruodžio 13
d., šeštadienį 5:30 val. p.p. ,,Sek ly-
čioje”. Kviečiame visus dalyvauti ir
paremti JAV LB Socialinių reikalų ta -
rybą, kuri ištisus metus tiesia ranką
visiems pagalbos reikalingiems lietu-
viams. Be lietuvių paramos ,,Sek -
lyčia”, kurioje yra daugelių instituci-
jų būstinės, negalėtų išsilaikyti. No -
rint užsisakyti vietas prašome skam-
binti į Socialinių reikalų skyrių Bi -
rutei Podienei tel.: 773-476-2655.

��Amerikos lietuvės dailininkės
kviečia visas savo nares į pasitarimą
gruodžio 14 d. 12:30 val. p. p. Lie -
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietu-
vių centre. Pasitarime aptarsime
atei   nančios parodos ruošos darbus.

�Tauragės klubo metinis susi -
rinkimas ir vaišės įvyks gruodžio 18
d. 1 val. p.p. ,,Seklyčioje”, 2711 W.
71st Street, Chicago, IL. Kviečiame
dalyvauti.

�Gruodžio 21 d. 10:30 val. r. šv.

Mišios ir Kalėdinis koncertas Tėvų
jėzuitų koplyčioje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago). Dalyvauja: mokytojos
Jolantos Banienės fortepijono klasės
mokiniai ir vaikų estradinio dainavi-
mo studija ,,Tu ir aš” (vadovė Loreta
Karsokienė).

�Sutikime Naujuosius metus su
Lie tuvių opera gruodžio 31 d. Jau ni -
mo centre. 8 val. v. – kokteiliai, 8:30
val. v. – vakarienė (,,Ku ni gaikščių už -
eiga”). Šventinė programa: Liutauras
Navickas (operos solistas iš Vilniaus),
Genovaitė Bigenytė ir kiti atlikėjai.
Šokiams gros ,,Kau kas”. Kaina – 85
dol. Vietas už sisakyti telefonais: 773-
501-6573 (Ele na Ablingytė), 630-257-
6481 (Vir ginija Savrimienė) arba
773-434-7919 (Rimas, ,,Atlantic”).

�Vilniaus styginio 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”.

�Waukegen-Lake County Lie-
tuvių bendruomenė sausio 25 d. 2
val. p. p. kviečia muzikos mylėtojus į
Vilniaus styginio kvarteto ir pianisto
Dainiaus Vaičekonio  koncertą, kuris
vyks Libertyville Civic Center patal-
pose.

�Pranešame, kad Lemonto So -
cialinių reikalų skyrius nedirbs iki
2009 m. sausio 7 dienos. 

�JAV  Lietuvių  Bendruomenės
Grand Rapids apylinkės valdyba  ma  -
loniai  kviečia  Jus  į Kalėdinę  eglu -
tę-vakaronę,  kuri  įvyks  gruodžio  13
d., šeštadienį, 6:30  val. v.  Šv. Pet ro ir
Povilo parapijos  šeimos  salėje, 1433
Hamilton Ave., NW Grand Ra pids,
MI 49504.  Prašome  atsivesti  visą
šeimą, anūkus ir draugus pabendrau-
ti  ir  pasilinksminti  Kalėdinėje  nuo-
taikoje.

�Indianapolio Lietuvių Bend -
ruomenė nuoširdžiai kviečia visus
gruodžio 14 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. į Kalėdų šventę, kuri įvyks Latvių
bendruomenės centro didžiojoje salė-
je, 1008 W. 64th Street, Indianapolis,
IN 46260. Matysite lituanistinės mo -
kyklėlės paruoštą vaidinimą ,,Pu pelė
ir Žirniukas”, vyks tylusis aukcionas,
iš Laplandijos atvyks Kalėdų se nelis
su dideliu maišu dovanų. Tė velių iš
anksto parūpintas dovanėles bus ga-
lima perduoti šventės rengimo dieną.
Daugiau apie renginį: www. inylt.org
arba tel.: 317-730-3933.

�Sutikime Naujuosius metus
draugų būryje gruodžio 31 d. 8 val. v.
Lietuvių atletų klube, 70 Havemeyer
Street, Brooklyn, NY 11211. Įėjimo
kaina – 60 dol. Tel. pasiteiravimui:
917-572-2045. 

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Draugo” knygynèlyje

Neseniai Lietuvių dailės muzie -
juje Pasaulio lietuvių centre sutikta
kny ga ,,Ameri kos Lietuvių Mon -
tessori Draugija 1958-2008” jau
,,Draugo” knygynėlyje. 

Šios knygos redakcinis kolekty-
vas – Danutė Dirvonienė, Marytė Ku -
cinienė ir Stasė Vaišvilienė – atliko
di džiulį darbą, surinkdamos visą
Montessori auklėjimo lietuviškąją
istoriją į vieną knygą. Amerikos Lie -
tuvių Montessori draugija (ALMD)
šiemet švenčia 50 metų sukaktį.
Draugiją, susižavėję italės Marios
Monte sso ri mokymo metodais, 1958
m. įkūrė Marija ir Adomas Var nai
kartu su Domicele Petrutyte. Šios
draugijos įkūrimas buvo M. Var -
nienės nenuilstamo naujojo auklėji-
mo tąsa: 10 metų šį auk lėjimo darbą

ji dirbo nepriklausomoje Lietuvoje,
vėliau Vokietijoje, lietuvių pabėgėlių
stovyklose, o nuo 1949 m. – JAV. 

Ateityje ši knyga bus žinių apie
lietuviškas Montessori auklėjimo
mokyklėles JAV šaltinis. Tai pirmasis
bandymas visą turimą archyvinę
medžiagą sudėti vienon vieton, su -
rinkti išsibarsčiusias žinias apie
prasmingą ir ne visada lengvą auklė -
jimo montesoriniu metodu darbą.

Knygoje gausu nuotraukų nuo
pat draugijos įsikūrimo pradžios. Tad
buvę montesoriečiai, vartydami šios
knygos puslapius, galės prisiminti
visą šios draugijos istoriją. Drau gijos
veikla tebesitęsia iki šiol. Šiuo meto-
du dirbantis ,,Žiburėlis”, neseniai at -
šventęs savo 25-metį,  tęsdamas savo
pir mtakų veiklą, gyvuoja. Jame dirba
neseniai iš Lietuvos atvykusios auk-
lėtojos.

Apie visą tai sužinosite perskaitę
knygą, skirtą ,,Vaikui – ateities kū -
rėjui, kurį šeima sutiko atėjus į pa -
saulį, o Kriaučeliūnų vardo Vaikų
Na meliai ir ‘Žiburėlis’ atvėrė duris į
pa žinimą.”

Knygos kaina  — 20 dol. Ją gali-
ma įsigyti paštu, pridedant 10.25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol.
mokestis. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

,,Ameri kos Lietuvių Mon tessori Draugija
1958-2008” 

Režisierius Arvydas Barysas

,,Drauge” galite įsigyti
kalėdai čių. 

Norintiems pranešame, 
kad ,,Draugo” krautuvėlė

dirba nuo 8:30 val. r. iki 
4:30 val. p.p.

Kartu galėsite nusipirkti
geriausių Kalėdinių do vanų –

kny gų, kompaktinių
plokštelių (CD), meno
albumų bei įvai riausių 

su venyrų. 
Kvie čiame apsilan  kyti. 

Tel. pa siteiravi mui: 
773-585-9500.

Artėja Kalėdos ir Naujieji metai. 
Geras sumanymas savo draugus, gimines, 

pažįstamus pasveikinti per ,,Draugą”. 
Savo laiškus su sveikinimo tekstu ir 25 dol. čekiu siųskite

,,Draugo” administracijai.
Mielai išspausdinsime Jūsų sveikinimus 

mūsų dienraštyje.

XIV PLMKS Žemės ūkio sesijos metu Lietuvos Respublikos Žemės ūkio mi-
nistrė Kazimira Prunskienė (kairėje) įteikia padėką LR garbės generalinei
konsulei Ingridai Bublienei už jos tarp Ohio valstijos ir Lietuvos vykdomas
programas, kurios prisidėjo prie Lietuvos ūkio gerovės. 

Stepo Mato nuotr.


