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Izraeliui tęsiant oro antskrydžius
Gazos ruože ir pasienyje telkiant
tankus, Jungtinių Tautų atstovė Ka-
ren Abu Zayad pirmadienį pareiškė,
kad Gazos ruožo sostinėje vyrauja
visiška panika, rašo CNN.

„Viskas labai blogai – žmonės
laksto visomis kryptimis dėl bombar-
davimų, kurie vyksta visur”, – teigė
atstovė. Ji kalbėjo tuo metu, kai Izra-
elis ir toliau mėtė bombas ant Gazos
miesto. Izraelio policija teigia, kad pa-
lestiniečių kovotojai į pietinę Izraelio
teritoriją pirmadienį paleido 40 rake-
tų, nuo kurių vienas žmogus žuvo.

„Žmonės yra labai susijaudinę,
nes bombardavimai dabar koncen-
truojasi į individualius namus ir
šeimas. Tad niekas nėra tikras, kur
jie bus vykdomi. Žmonės ima kovoti
tarpusavyje, ir dabar yra labai cha-
otiškas laikas”, – teigė K. Abu Zayad,
kuri yra JT pagalbos ir darbo agen-
tūros palestiniečių pabėgėliams ge-

neralinė komisarė. Ši agentūra teikia
pagalbą maždaug 80 proc. visų Gazos
ruožo gyventojų. Iš viso teritorijoje
gyvena apie 1,5 mln. žmonių.

Psichiatras Eyad El-Sarraj teigia,
kad tokiu atveju, jei kovos veiksmai

Vilnius metams
tampa Europos
kultùros sostine

Vilnius, gruodžio 29 d. (BNS) –
Gruodžio 31-ąją Vilnius metams taps
Europos kultūros sostine. Šiuo vardu
Lietuvos sostinė dalinsis su Austrijos
miestu Lincu.

Taip pat kitais metais bus
minimas Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmetis.

Šioms progoms skirti šventiniai
renginiai prasidės trečiadienį, kai
Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose,
už fasado stiklo bus rodomas miu-
ziklas ,,@Hoffmann_Spragtukas” –
rašytojo E. T. A. Hoffmann pasakos
ir XIX amžiaus rusų kompozitoriaus
Piotr Čaikovskij baleto ,,Spragtu-
kas” interpretacija. Joje klasikinis
muzikos kūrinys taps spalvingu
moderniu miuziklu.

Vidurnaktį, pasibaigus miuzik-
lui, Katedros aikštėje prasidės žy-
maus šviesos efektų kūrėjo vokiečio
Gert Hof specialiai Lietuvai sukurtas
garso ir šviesų spektaklis. Gyvas
realių paveikslų ir siurrealistinių vaiz-
dų junginys, žadama, simboliškai
atskleis 1000 metų Lietuvos raidą.

Gruodžio 31-ąją Senamiestyje ir
jo prieigose bus uždarytas eismas,
įrengta 12 pėsčiųjų praėjimo kontro-
lės punktų, kuriuose norintieji pa-
tekti į renginių vietas bus tikrinami,
ar nesineša alkoholinių gėrimų ir
pirotechnikos gaminių.

Iš viso 2009-aisiais buvo pla-
nuota surengti beveik 900 progra-
mos ,,Vilnius – Europos kultūros sos-
tinė 2009” renginių.

•Sveikata. Keletas pata-
rimų, kaip išauginti svei-
ką vaiką. Įdomu žinoti (p.
2)
•R. Juknevičienė: Kelių
tūkstančių kariuomenė
grėsmių neatrems (p. 3,
8–9)
•Telkiniuose. Tešviečia
džiaugsmo žiburys (p. 4)
•Komentaras. Teroro iš-
puolių Indijoje daugiau
nei Afganistane (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Pinklės (17) (p. 9)
•Menas gimsta įvairiose
situacijose (p. 10)

Gazos ruožui gresia milžiniška
humanitarinè katastrofa

Prezidentas palaimino 2009 metû biudžetâ

Prezidentas palaimino 2009 m. biudžetą. www.president.lt
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Vilnius, gruodžio 29 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus pasi-
rašė Seimo priimtą kitų metų vals-
tybės biudžeto įstatymą. Šalies va-
dovo teigimu, nors lydinčiuose įstaty-
muose esama trūkumų, nepatvirti-
nus valstybės biudžeto būtų pasiųsti

nesiliaus, tai Gazos ruožui gresia
didelė humanitarinė katastrofa. Jo
teigimu, dauguma žmonių šiuo metu
bijodami Izraelio bombardavimų
slepiasi savo namų rūsiuose.

Nukelta į 7 psl.

Gazos ruožas po Izraelio puolimo. SCANPIX nuotr.

neigiami signalai tarptautinėms rei-
tingų agentūroms ir finansų organi-
zacijoms, iš kurių gali tekti skolintis.

Planuojama, kad biudžeto defici-
tas sudarys apie 1,5 proc. bendrojo
vidaus produkto. Valdančioji koalicija
tvirtina, kad jis padės valstybei
įveikti ekonominę krizę.

Šalies vadovas nusprendė Seimui
grąžinti iš naujo svarstyti kelis įsta-
tymus, tarp jų – dėl pensijos sistemos
reformos ir mokesčio už automobilius
juridiniams asmenims, pirmadienį
pranešė Prezidento patarėjai.

Viešai išplatintame laiške Seimo
ir Vyriausybės nariams Prezidentas
teigė, kad verslas ir valstybės insti-
tucijos privalo kuo greičiau žinoti,

pagal kokius įstatymus gyvensime
jau po keleto dienų. ,,Įvertindamas
tai, kad kiekviena uždelsta diena gali
valstybei atnešti naujų sunkumų ir
turėdamas Vyriausybės pažadą sku-
biai taisyti nurodytus trūkumus, nu-
tariau pasirašyti 2009 metų valstybės
biudžetą ir pagrindinius mokesčių
įstatymus. Dabartinėje neapibrėžtoje
ekonominėje situacijoje būtų neatsa-
kinga elgtis kitaip. Turiu pasitikėti
Vyriausybe. Šio principo laikiausi ir
anksčiau, kai Ministrų Kabinetas
imdavosi rizikingų, tačiau Lietuvai
būtinų sprendimų”, – teigė Preziden-
tas.

V. Adamkus nurodė grąžinąs dar
kartą svarstyti Nukelta į 6 psl.
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Keletas patarimų,
kaip išauginti sveiką vaiką

Remiantis Center for Disease
Control and Prevention (CDC) yra
keletas patarimų, kaip išauginti svei-
ką vaiką:

1. Tvarkingai lankykitės pas gy-
dytoją ir pasistenkite laiku paskiepyti
vaikus. Savalaikės konsultacijos pa-
dės apsaugoti jūsų vaikus nuo gre-
siančių ligų, laiku jas pastebėti ir iš-
gydyti. Savalaikė imunizacija padės
apsaugoti vaikus nuo infekcinių ligų.

2. Stenkitės sveikai maitinti.
Sveikas maistas padidins jūsų vaiku-
čių energiją, sustiprins kaulus ir imu-
ninę sistemą. Kreipkite dėmesį, ką ir
kiek jūsų vaikai valgo.

3. Pripratinkite vaikus sportuoti.
Reguliarūs fiziniai pratimai vaikystė-
je ir paauglystėje sustiprina sveikatą
ir ištvermingumą, didina kaulų ir
raumenų masę, padeda kontroliuoti
svorį, sumažina nerimą ir stresą, pa-
didina pasitikėjimą savimi, palaiko
normalų kraujo spaudimą bei choles-
terolio lygį.

4. Mokykite vaikus sveikų įgū-
džių, kaip rankų plovimas, saugos
diržų naudojimas, šalmų ir apsaugos
nuo saulės priemonių naudojimas,

dantų valymas. Tai yra vieni iš įgū-
džių, kurie gali padėti vaikams būti
sveikiems.

CDC nuomone geri rankų plovi-
mo įgūdžiai – vienas iš svarbiausių
priemonių – vaikams būti sveikiems.
Agentūra pataria plauti rankas ma-
žiausiai 20 sek. po tekančiu vande-
niu, naudojant muilą.

Tėvams tenka atsakomybė išmo-
kyti vaikus teisingo rankų plovimo ir
pasiekti, kad tai taptų įgūdžiu toli-
mesniame jų gyvenime. Kai kurie
ekspertai rekomenduoja dainuoti dai-
ną „Happy Birthday” du kartus, bet
tai ne visuomet padeda, nes kartais
vaikai nenusiteikę dainuoti.

Squid „Soap by Airborne” sukū-
rė specialų skystą muilą su dalintuvu
(dozatoriumi), kuris palieka ants-
paudą ant vaikų rankų. Šis antspau-
das yra daržovių pagrindo dažai, pa-
našūs į rašalą, kuriuos nuplauti rei-
kia 20 sekundžių.

Plaunant rankas, kol nusiplaus
antspaudo žymė – galima įpratinti
vaikus teisingo rankų plovimo.

Pagal „Regional News”

Ar girdėjote, kad laiko pasukimas į priekį
(dar kitaip vadinamas perėjimu į „pavasarinį”

laiką) gali paveikti širdies veiklą?
Švedų mokslininkai ir tyrinėtojai

nustatė, kad pavasario laikotarpiu
laikrodžio rodyklės pasukimas į prie-
kį ne tik leidžia papildomai pasi-
džiaugti saulutės šviesa rytais ir
prailginti šviesų dienos laiką, bet ir
gali turėti neigiamą poveikį širdžiai –
padidėja širdies infarktų skaičius.

Švedų stebėjimai buvo paskelbti
ir išspausdinti spalio 30 d. „The New
England Journal of Medicine”. 20
metų stebėję ir registravę širdies in-
farktų skaičių ir palyginę, kiek jų
įvyksta 2 savaites prieš ir 2 savaites
po laikrodžio pasukimo, jie padarė
išvadą, kad širdies infarktų skaičius
net 7 proc. padidėjo pirmas 3 dienas
ir 5 proc. per 7 dienas po „pavasario
valandos” praradimo. Tiriant ligų
skaičių rudenį, laikrodį pasukus 1

val. atgal padidėjimo nepastebėta.
Dr. Rickard Ljung, studijų ben-

draautorius ir epidemiologijos profe-
soriaus padėjėjas Karolinska Institu-
te, sako, kad ilgalaikis miego ne-
priteklius gali būti rizikos faktorius
širdies infarktui išsivystyti, ir pri-
duria, kad daugiau infarktų įvyksta
pirmadieniais.

Tačiau, jis patikina, kad laiko
pasikeitimas paveikia tik tuos asme-
nis, kurie jau turi kitus rizikos fakto-
rius (padidintą kraujo spaudimą,
nutukimą, padidintą cholesterolio
kiekį).

„Galbūt pradėti darbą pirma-
dienio rytą vėliau būtų ir tikslinga” –
jis tęsia. Geras ir pakankamas miegas
yra sveika kiekvienam!

Pagal „New York Times”

Geri rankų plovimo įgūdžiai – vienas iš svarbiausių priemonių – vaikams
būti sveikiems.

Daugiau kaip pusė amerikiečių,
turinčių sveikatos problemų, tokių
kaip diabetas, širdies ligos, vėžys,
depresija, nereguliariai lankosi pas
gydytoją ir nereguliariai vartoja vais-
tus dėl didelių kainų, – atlikęs tyri-
mus praneša pelno nesiekiantis
„Common Wealth Fund”.

Studijos, neseniai išspausdintos
žurnale „Health Affairs”, palyginta
7,500 ligonių JAV ir 7 kitose pasaulio
valstybėse, turinčiose tą patį visuo-
tinį (universal) sveikatos draudimą.
Tai ligonių būklė – Austrijoje, Ang-
lijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokie-
tijoje, Nyderlanduose ir Naujojoje
Zelandijoje.

54 proc. amerikiečių, sergančių
lėtinėmis ligomis, nesikreipia į gydy-

tojus pagalbos dėl aukštų kainų, kai
anksčiau išvardytose šalyse dėl tos
pačios priežasties nesikreipia tik
7–36 proc.

42 proc. chroninių ligonių JAV
teigė, kad jie ankstesniais metais
išleido 1,000 dol. medicininėms išlai-
doms padengti, o Anglijoje tokie ligo-
niai išleido 4 proc., Nyderlanduose –
8 proc.

Be to, ligoniai JAV daugiau pa-
tyrė medicininių klaidų, įskaitant
neteisingą vaistų paskyrimą, taip pat
neteisingų tyrimų įvertinimą. Dėl
koordinacinių veiksmų stokos svei-
katos apsaugos srityje, jie patyrė
daugiau nemalonumų.

Pagal „New York Times”

Amerikiečiai nenoriai
lankosi pas gydytojus

Dauguma senjorų geria žaliąją
arbatą dėl paskelbtos jos naudos svei-
katai kaip vėžio rizikos, širdies smū-
gio ar insulto prevencija. Naujas tyri-
mas rodo, kad galima gauti net dar
daugiau naudos arbatą vartojant su
trupučiu sulčių.

Katechinai, natūralūs arbatoje
esantys antioksidantai, veikia orga-
nizme po virškinimo procesų. Tyri-
mu rasta, jog citrusų sultys skatina
išlikti dar daugiau unikalių arbatos
antioksidantų po bandymų su virški-
nimo modeliu. Sultys ir antioksidan-
tai kartu sveikatai naudingi daugiau,
nei buvo manoma anksčiau. Lyginti
įvairūs gėrimų priedai. Rezultatai
rodo, kad, papildant žaliąją arbatą
citrusų sultimis arba vitaminu C,
tikėtina padidinti organizmo absor-
buojamų katechinų kiekį.

Mario Ferruzzi, mokslo apie
maistą profesorius, šių studijų vy-
riausias sumanytojas, sako: „Proble-
ma yra ta, kad katechinai yra paly-
ginti nestabilūs ne rūgščioje aplinko-
je, pvz., žarnyne, ir po virškinimo jų
išlieka mažiau nei 20 procentų. Var-
todami be priedų žaliąją arbatą mes
iš organizmo pašaliname didumą
katechinų.”

Ferruzzi darė bandymus su sul-
timis, grietinėle ir kitais dažnai
arbatai vartojamais priedais, įdė-
damas juos į modelį, įmituojantį
skrandžio ir plonojo žarnyno virški-
nimą. Soja, pieno produktai ir ryžių
pienas turėjo nedidelį katechinus sta-
bilizuojantį poveikį. Citrinų sultys 80
proc. padidino arbatos katechinų
išlikimą. Panašų katechinus surišan-
tį poveikį taip pat turi apelsinų,
laimo ir greipfrutų sultys.

Nors šiuo tyrimu buvo nagrinė-
jama tik žalioji arbata, Ferruzzi tiki-
si, kad kai kurie faktai taip pat tiktų
ir juodajai arbatai, kuri gaminama
fermentuojant žaliąją. Dauguma
žmonių mieliau geria juodąją, nors

joje yra mažesni katechinų kiekiai.
Mokslininkai turės išsiaiškinti,

ar išlikę didesni katechinų kiekiai
išlieka gyvų žmonių ir gyvūnų
žarnyne, ar kiekis nėra mažinamas
metaboliniais faktoriais.

www.seniorjournal.com

Žaliosios arbatos antioksidantai turi
dvigubai stipresnę įtaką
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R. JUKNEVIČIENĖ: KELIŲ
TŪKSTANČIŲ KARIUOMENĖ

GRĖSMIŲ NEATREMS
Naujoji krašto apsaugos ministrė

Rasa Juknevičienė teigia, kad
Lietuva neturėtų pasitenkinti tik
NATO užtikrinama apsauga, savo
krašto teritoriją ginti turi būti pasi-
ruošusi ir šalies kariuomenė. Tačiau,
anot ministrės, šauktinių atsisakyti
paskubėta, o keleto tūkstančių profe-
sionalių karių tam neužteks.

– Aštuonerius metus Krašto
apsaugos ministerijai vadovavo
socialdemokratų atstovai. Kokių
permainų galima tikėtis vado-
vavimą šiai sričiai perėmus kon-
servatoriams? Kokie yra pirmieji
Jūsų, naujosios ministrės, dar-
bai?

– Permainos numatytos mūsų
programoje. Lyginant valdžioje bu-
vusių socialdemokratų ir mūsų pro-
gramą, jas galima įžiūrėti. Tačiau
krašto apsaugos sistema yra viena tų
sričių, kur būtinas veiklos tęstinu-
mas, ir mes tą skelbiame. Ten, kur
krašto apsaugos sistema buvo stipri-
nama, ji bus stiprinama ir toliau, o
permainos bus ten, kur matysime,
kad jos yra pribrendę.

Sistema nebuvo ir nėra labai
atvira. Tad net ir dirbant Naciona-
linio saugumo ir gynybos komitete
(NSGK), kai kuriuos vykstančius
procesus galėjai tik nujausti. Dabar
pirmutinis mano uždavinys yra įsi-
gilinti į problemų esmę, į sistemos
būklę. Tam skiriu pagrindinį dėmesį.
Po Naujųjų metų pabandysiu apva-
žiuoti visus dalinius, pasižiūrėti, savo
akimis įsitikinti.

Šiandien galiu pasakyti, kad
mūsų prioritetas bus grąžinti pu-
siausvyrą tarp to, ką esame pasirašę
prieš stodami į NATO. Turiu galvoje
NATO sutarties 3 ir 5 straipsnius,
kur, mano nuomone, iki šiol buvo ne-
proporcinga. Buvo daugiau kalbama
apie tai, kad NATO mus gins ir to
pakaks, tačiau man labiausiai rūpės,
kaip Lietuvos kariuomenė yra pasi-
ruošusi ginti savo teritoriją.

Jau dabar jaučiu, kad čia yra ką
veikti. Žinoma, tam reikės žymiai
didesnių išteklių ir, deja, finansinės
krizės akivaizdoje šiandien negalėsi-
me to padaryti. Tačiau krizės laiko-
tarpiu reikės pasiruošti, įsigilinti į
padėtį, padėti teorinius pagrindus,
kad paskui, pagerėjus ekonominei
padėčiai, galėtumėme labai tikslingai
skirti pakankamus išteklius taip, kad
jie iš tikrųjų atneštų naudą ir padėtų

pasiekti, kad kraštas būtų saugesnis.
Kitas dalykas, žinoma, yra skaid-

rumo dalykai. Vis dėlto krašto apsau-
gai, krašto apsaugos sistemai skiria-
ma virš milijardo litų, ir visuomenė
turi žinoti, ar jie skaidriai, tikslingai,
reikiamai naudojami. Šiandien aš
negaliu atsakyti į klausimą, ar čia
labai didelės bėdos, bet galiu pasa-
kyti, kad į tai kreipsiu dėmesį ir tai
man bus svarbu. O skaidrumas atei-
na per padorius ir tinkamus žmones,
dirbančius atitinkamose pareigose.
(...)

O mano pirmasis darbas, į kurį iš
karto turėjau įklimpti, buvo biudže-
tas. Viena, kad radau 150 mln. ne-
apmokėtų sąskaitų. Tai buvo gruo-
džio 10 diena. Po savaitės pavyko
skolą 50 mln. sumažinti ir tikiuosi,
kad pavyks sumažinti dar labiau.
Kitas dalykas – kitų metų biudžetas,
kurį, deja, teko mažinti, lyginant su
tuo, kuris buvo pateiktas praėjusios
Vyriausybės. Tačiau tai yra neišven-
giama, būtina, todėl Krašto apsaugos
ministerija, kaip ir kitos institucijos,
turėjo tai padaryti.

– Lietuva įsipareigojusi NATO
kasmet krašto apsaugai skirti po
2 proc. bendrojo vidaus produk-
to (BVP), tačiau kol kas šio paža-
do laikytis nepavyksta, o Lietu-
va išlieka tarp vienų mažiausiai
krašto apsaugai skiriančių
NATO šalių. Kiek lėšų krašto ap-
saugai numatyta kitų metų biu-
džete? Ar dėl mažėjančio finan-
savimo nenukentės Lietuvos,
kaip tarptautinės partnerės,
įvaizdis? Ar Lietuva pajėgs tin-
kamai įgyvendinti visus tarptau-
tinius įsipareigojimus?

– Kitais metais, deja, bus skiria-
ma tik 1,01 proc. BVP (bendrojo vi-
dus produkto – Red.), galbūt pavyks
pasiekti 1,03 proc., kadangi niekas
nežino, koks iš tikrųjų bus BVP, skir-
tingi žinovai pateikia skirtingus
skaičius. Žinoma, tai Lietuvos įvaiz-
džiui yra blogai, bet blogiau, kai yra
gera ekonominė padėtis ir neskiria-
ma pakankamai lėšų. Paskutinius
penkerius metus ekonomika augo,
tačiau Lietuva, skirdama pinigų kraš-
to apsaugai, žymiai atsiliko nuo
Latvijos ir Estijos. Čia yra rodiklis.
Krizės laikotarpiu visi supranta, ko-
kia yra padėtis, todėl tikiuosi, kad
bus supratimo ir naujajai Vyriausy-
bei. Tačiau mūsų pažadas ir įsipa-
reigojimas, kad įveikus ekonominius
sunkumus, Lietuva pradės didinti sa-
vo biudžetinius, finansinius įsipa-
reigojimus, yra tvirtas. Tai įrašyta ir
šios Vyriausybės programoje.

Krizė supurto, sukrečia, bet ji
paprastai parodo sprendimus. Tad
jeigu mums pavyks per krizę apsiva-
lyti, sumažinti krašto apsaugai nebū-
dingų funkcijų, mažiau svarbių da-
lykų finansavimą, susitelkti tik į pri-
oritetus, gal tuomet iš finansinių su-
krėtimų bus kažkokios naudos. Ta-
čiau pirmiausia reikia labai nuodug-
niai peržiūrėti prioritetus.

– Kaip bus su kitais, su gyny-
ba tiesiogiai nesusijusiais pro-
jektais, tarkime, Krašto apsau-
gos ministerijos įgyvendintu se-
novinių karių šarvų ir ginkluotės
atkūrimo projektu?

– Nesakau, kad to visai nereikia.
Nežinau nė vienos kariuomenės, kuri
neinvestuotų Nukelta į 8 psl.

Nereikia prezidento,
bet nereikia ir

karaliaus
BRONIUS NAINYS

Prisimena toks įvykėlis. Iš labai senų laikų, kai karo išvietintus
asmenis Vokietijoje globojo šalies okupantai amerikiečiai, kurių
mes, lietuviai, beveik visiškai nepažinojome ir, ilgokai gyvenę dik-

tatorių komunistų ir nacių priespaudoje, nežinojome, kaip su jais elgtis.
Tautinėmis grupėmis buvome apgyvendinti karo apgriautose buvusiose
vokiečių kareivinėse ir priskirti šias sritis valdančių amerikiečių karo
komendantų priežiūrai. Buvo įsakyta mums susiorganizuoti, išsirinkti ko-
mitetus, su kuriais prižiūrėtojai bei aprūpintojai galėtų kalbėtis. Susi-
organizavę pradėjome ir savo veiklą, kuri, niekam nekliudant, vystėsi ga-
na plačiai. Neužmiršome nė savo politinių siekių, tiksliau – Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo. Pradėjome ir šią veiklą puoselėti. Vienoje to-
kioje gyvenvietėje, mes jas vadinome stovyklomis, rodos, Hanau mieste,
lietuvių komitetas, politinių siekių vedamas, Vasario 16-tą ruošėsi švęsti
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šventę. Nuėjo pas amerikietį ko-
mendantą leidimo: norime kelti Lietuvos vėliavą, giedoti himną, ar gali-
ma, klausė. Kelkit vėliavą, giedokit himną, rinkit karalių, sakė pusamžis
karininkas, bet tik nekelkit triukšmo. Visa kita didžiosios pasaulyje de-
mokratijos, apie kurią, deja, mes dar labai mažai težinojome, atstovui ne-
rūpėjo. Tik triukšmas, jeigu jis kiltų, sakykime, renkant karalių.

Šis, nors ir menkas, tačiau mums tada kažkaip būdingas, iš kitų
valdžių niekada negirdėtas, net ir tokiomis aplinkybėmis nė kokios mūsų
veiklos nevaržantis, amerikiečio pareiškimas man prisiminė, perskaičius
bičiulio Algimanto Gurecko atsiliepimą į „Bernardinai.lt” paskelbtą Leo-
nido Donskio straipsnį, siūlantį Lietuvai atsisakyti prezidento pareigybės,
kaip visiškai nereikalingos.

„Mielas Leonidai… Sutikčiau su tavim, jei vietoje prezidento išrink-
tumėm Lietuvai karalių, nors jis būtų ir be realių politinių galių, kaip
Norvegijoj”, – ten pat rašė Gureckas, beje, vienas iš Lietuvos Konstitucijos
autorių, vėliau skundęsis joje numatytomis nepakankamomis galiomis
prezidentui.

Ne, mielas Algimantai, jeigu Lietuvai prezidento ir nereikia, tai dar
mažiau jai reikia karaliaus, ir užsimotas jo rinkimas gali sukelti irgi didelį
triukšmą. Tikrai didesnį, negu anas amerikietis komendantas bijojo. Ne-
sileisiu į Donskio samprotavimų nagrinėjimą, nes jie nėra visiškai nauji,
bet buvę skelbti ir kitų Lietuvos valstybės santvarkos vertintojų, tarp
kurių ir mano trigrašis yra, tačiau labai sveikinu reikalo iškėlimą, tikė-
damas, kad jis neliks be atgarsio, kurio anksčiau nebūdavo. Tik šiek tiek
neaiškus Donskio siūlomas prezidento pakaitalas, todėl ir pritariu Gu-
recko ten pat pareikštai nuomonei, kad visgi valstybei vadovas reikalin-
gas, ir koks nors pareigūnas prezidento vietą užimti turi. Bet tik ne sim-
bolinis, kaip Gureckas samprotauja, o turintis aiškias tarnybines valsty-
bei reikalingas pareigas. Mano siūlymas, ir čia noriu jį pakartoti, buvo
toks. Lietuvai dabartinės santvarkos su trimis didžiaisiais vadovais –
prezidentu, Seimo pirmininku ir premjeru – tikrai nereikia. Užtektų tik
Seimo pirmininko, kurio atsisakyti neįmanoma, ir premjero, arba Seimo
pirmininko ir prezidento, kuriam priklausytų ir visa ministrų taryba.
Santvarka – panaši į Amerikoje išvystytą ir jau daug metų gerai vei-
kiančią. Nes dabar tie trys didieji – tik mažai veiksminga, tarp savęs nuo-
lat susikryžiuojanti biurokratija, ėdanti skurdų valstybės iždą. Premjeras
su savo patarėjais ir ministrų kabinetu, prezidentas – su savo daugiau
kaip trisdešimčia jų ir dar su jų padėjėjais bei sekretorėm, iš viso – apie
pusantro šimto, ir sunku suprasti, kuriems galams jų ten reikia? Žodžiu,
vienoks arba kitoks pakeitimas čia tikrai reikalingas, ir Donskio pasiūly-
mas pagrindą turi. Tik klausimas, kaip jam duoti eigą? Manyčiau, kad tai
būtų Seimo uždavinys, tačiau kas galėtų įpareigoti jį šio darbo imtis? Ar
viena tokia paskata negalėtų ateiti iš „Piliečių santalkos” arba kurios nors
kitos visuomeninės organizacijos? O gal pradininkė galėtų būti ir kuri
nors politinė partija? Ką pats Donskis galėtų šiuo klausimu pasiūlyti?

Tačiau Lietuvos valstybės sandaroje ne ši viena bėda. Yra jų ir dau-
giau. Kam reikalingos apskritys – jau seniai keliamas ir niekaip atsakymo
nerandantis klausimas.

Prezidentas jau seniai kalba apie jų panaikinimą, tačiau pats visgi
nieko nedaro.

Tarpkarinėje nepriklausomoje Lietuvoje buvo tik apskritys ir valsčiai,
ir valstybei tvarkyti jų užteko. Kodėl taip pat negalėtų būti dabar? Rajo-
nai vėl galėtų būti pavadinti apskritimis, o seniūnijos – valsčiais, ir būtų
tikrai gražiai parodytas aštuonioliktųjų metų nepriklausomos Lietuvos
valstybės tęstinumas.

Taip pat kodėl tokia didelė valstybei vadovaujanti biurokratija?
Nepriklausomybę paskelbus Lietuvos valdžią sudarė apie 8,000 tarnauto-
jų, o dabar jų jau apie 32,000. Kodėl? Į prezidentus kandidatuodamas,
Valdas Adamkus ministerijų skaičių žadėjo sumažinti iki dvylikos. Kodėl
taip nepadarė? O dabar Andrius Kubilius žada steigti dar vieną – energe-
tikos, ir jų bus jau net keturiolika. Nejaugi Ūkio, Žemės ūkio ir žadama
steigti Energetikos ministerijos negali sutilpti po vienu, sakykim, Ūkio
ministerijos stogu? Kodėl Kultūros ministerija negali būti sujungta su Švie-
timo ir mokslo ministerija? O pagaliau, ko iki šiol dar niekas nesuprato, ko-
dėl reikia 141 Seimo nario? Kai daugelis mano, kad užtektų tik jų pusės?

Tai vis klausimai, daug kartų kelti, ir labai gaila, kad niekas nenori į
juos atsakyti. Ar nieko ta kryptimi nereikš nė šis Donskio patarimas Lie-
tuvai atsisakyti prezidento, beje, tik gal jau ne karaliaus naudai? Labai
būtų gaila, kad ir jis nueitų vėjais. Balsas.lt

Krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė.
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Tešviečia džiaugsmo žiburys
Kūčių šventė Šv. Antano parapijoje

REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Š. m. gruodžio 21 d., sekmadienį,
Detroit Šv. Antano lietuviškoje para-
pijoje buvo švenčiamos bendros Kū-
čios. Daugelis parapijos narių Kūčias
švenčia savo šeimose, tačiau ir šiais
metais buvo nutarta švęsti bendras
Kūčias dienos metu savo parapijos
šeimoje. Oras tą rytą buvo šaltas,
dangus apsiniaukęs. Ir nors iškrito
nemažai sniego, net per tokį atšiaurų
orą į bažnyčią kartu atšvęsti Kūčias
sugužėjo gausus būrys parapijos
gyvenimui, jos iškilmėms, jubilie-
jams, šventėms neabejingų, pasi-
aukojusių, drąsių lietuvių.

Kūčios prasidėjo šv. Mišiomis,
kurias atnašavo ir pamokslą apie Kū-
čių reikšmę sakė klebonas kun. Al-
fonsas Babonas. Liturginius skaiti-
nius skaitė Algis Kaunelis. Gražiai
skambėjo giesmės palydimos vargo-
nų, kuriais grojo muz. Rimas Kas-
putis. Tai buvo jo šv. Kūčių dovana
parapijai.

Po šv. Mišių dalyviai susirinko
šiai šventei specialiai papuoštoje pa-
rapijos salėje. Įėję į salę matėme bal-
tomis lininėmis staltiesėmis, išaus-
tais takeliais, eglių šakelėmis, obuo-
liais ir baltomis žvakėmis šventiškai
papuoštus stalus. Scenoje, ant didžio-
jo stalo, stovėjo prakartėlė ir angelai.
Sniego baltumo šiaudinukai puošė
dvi Kalėdų eglaites, kurios atrodė
kaip karalaitės. Salę puošė raudonų
ir baltų spalvų tradicinės (JAV)
kalėdinės gėlės – pointsettias. Kabėjo
Mykolo Abariaus pagamintas užra-
šas: „Sveikiname šv. Kalėdų proga.
Naujieji Metai tebūna sėkmingi.”

Programai sumaniai vadovavo
Zita Skučienė. Savo įžanginiame žo-
dyje ji pasveikino visus susirinkusius,
primindama, kad šiandien susirin-
kome į iškilmingą šventę – Kūčias.
Tai šeimos šventė ir mes čia visi susi-
rinkę esame viena graži šeima. Sku-
čienė pakvietė sukalbėti maldas už
mūsų mirusiuosius, pabūti kartu, juk
žiema ilga ir šalta, o Tėvynė – toli.

Buvo pristatytas garbės stalas:
kun. Babonas, kunigo brolis ir bro-
lienė Rimas ir Monika Babonai (tik
prieš porą dienų atvykę iš Lietuvos
kartu su parapijiečiais atšvęsti šven-
tės), parapijos tarybos pirmininkas ir
„Lietuviškų melodijų” radijo pro-

gramos vedėjas Algis Zaparackas,
Val. S. Bauža, laidotuvių koplyčios di-
rektorė Yolanda Zaparackienė, Lie-
tuvos Šaulių sąjungos išeivijoje vadas
M. Abarius ir muz. R. Kasputis su
žmona Rusne Kasputiene.

Kun. Babonas sukalbėjo jaus-
mingą maldą, prašydamas Aukščiau-
siojo globoti čia susirinkusius, suteik-
ti jiems, jų draugams bei artimie-
siems visokiausių malonių. Palai-
mino Kūčių valgius.

Po maldos vyko vaišinimasis. Bu-
vo dalijamasi kalėdaičiais su šeimos
nariais, šalia sėdinčiais bei po salę
pasklidusiais draugais bei pažįsta-
mais, sakomi šventiniai linkėjimai.
Buvo prisiminti ir mirusieji: lėkštė,
kalėdaičiai ir trys žvakutės padėtos
ant stalo salės viduryje. Mes tikime,
kad ir jie kartu su mumis dalyvavo
šioje šventėje.

LŠSI vadas Abarius pranešė, kad
kitą dieną, t. y. gruodžio 22 d., kun.
Babonas atšvęs savo 46 tarnavimo
kunigystei metus. Abarius perdavė
sveikinimus nuo Šiaulių vyskupo

Eugenijaus Bartulio, LŠS vado Juozo
Širvinsko, Abarių šeimos ir Dariaus
ir Girėno klubo. Abarius savo kalboje
pabrėžė, kad norėtųsi šioje parapijoje
matyti daugiau susirinkusių žmonių
ne tik per didžiąsias šventes, bet ir
per kiekvienas sekmadienio Mišias.
Buvo sugiedota „Valio, ilgiausių me-
tų, valio”. Kun. Babonas padėkojo vi-
siems dalyviams už sveikinimo žo-
džius.

Skučienė pakvietė A. Zaparacką
tarti kelis žodžius. Jis nuoširdžiai pa-
sveikino visus susirinkusius šioje
salėje lietuvių ir anglų kalbomis šv.
Kūčių proga.

Užbaigus oficialią programos da-
lį, prasidėjo tikra puota. Teko ragau-
ti tradicinių Kūčioms pagamintų val-
gių. Vaišių tikrai netrūko. Buvo
sunešta gausybė patiekalų su žuvim,
grybais, spanguolių kisieliaus, aguo-
nų pieno ir įvairiausių saldumynų.
Viskas atrodė gražiai ir patraukliai.
Ragavome visų dvylikos patiekalų
(dvylikai apaštalų atminti). Kaipgi
gali ko nors atsisakyti!

Pasisotinus gardžiais tradiciniais
Kūčių valgiais, „mūsų Regina” užsi-
minė, kad ši Kūčių šventė jai turbūt
yra paskutinė šioje parapijoje, todėl
ilgam prisiminimui apie šios parapi-
jos veiklą, renginius, šventes ir šių
puikių parapijos gyvenimui ištikimai
atsidavusių žmonių nuoširdų ir šei-
mynišką bendravimą skyrė nežinomo
autoriaus eiles „Apie draugus”.

Toliau mažieji Ričardas ir Patri-
cia Strakšiai fortepijonu paskambino
ir savo jaunais ir švelniais balseliais
padainavo kelias daineles ir giesmes.

Skučienė priminė dalyviams apie
Kūčių reikšmę, kad susirinkę mūsų
šeimyniškoje parapijoje dalijamės ne
tik duona, džiaugsmu, geromis nau-
jienomis, bet meile, taika bei liūdesiu.
Prisiminkime mūsų mirusiuosius,
mūsų vaikystę, eglutę, Lietuvos miš-
kus, tėvų meilę. Būkime visi kartu,
viena šeima, nes tėvynė toli nuo mū-
sų. Uždekime meilės ir paguodos ži-
burius. Uždekime tiesos žvakę, te-
šviečia džiaugsmo žiburys, – ragino ji.

Buvo padėkota moterims: Stasei
Bitlerienei, Patricia Dennis, Patricia
Kaunelienei, Vidai Kinčienei, Onai
Šadeikienei, Zitai Skučienei ir Pran-
ciškai Televičienei, kurios paruošė
Kūčių valgius, kurių kulinariniai su-
gebėjimai visų šventės dalyvių buvo
puikiai įvertinti. Taip pat buvo pa-
dėkota Strakšių šeimai ir Stasiui Ša-
deikai už nepagailėtą laiką, darbą ir
jėgas. Padėkota ir „mūsų Reginai” už
Kūčių šventės organizavimą.

Visi šios šventės dalyviai buvo
patenkinti maloniai atšventę šią
svarbią ir reikšmingą dieną tarp savo
Šv. Antano šeimos, artimųjų ir drau-
gų.

„...Nuo šiaurės vėjų, nuo šalnų,
Gražiausi gėlynai nuvysta.
Tik lieka žydėti amžinai
Gražiausia gėlelė – Draugystė.”

Dėkojame visiems už apsilanky-
mą ir dalyvavimą mūsų parapijos šei-
mos Kūčių šventėje.

Kūčių Mišias aukojo šv. Antano parapijos klebonas kun. Alfonsas Babonas.

Garbės svečiai (iš k.): Rimas Babonas, Yolanda Zaparackienė, kun. Alfonsas Babonas, Monika Babonienė, Algis
Zaparackas ir Mykolas Abarius. R. Juškaitės-Švobienės nuotr.
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KOMENTARASKOMENTARAS

Ne vienam teko skaityti Ro-
mualdo Kriaučiūno straipsnį ,,Drau-
ge” (2008 m. gruodžio mėn. 13 d.)
,,Parapijų uždarinėjimas – prakeiki-
mas ar palaima?” Daugelis skaitytojų
stebėjosi šiuo keistokai skambančiu
pavadinimu. Gamta tuštumos ne-
mėgsta, jeigu bažnyčia paliekama
pustuštė, reikia ką nors su ją daryti.

Kad mūsų parapijinės bažnyčios
nebūtų uždaromos, reikia pritraukti
daugiau lankytojų, žmonių, atsi-
davusių tikėjimui ir savajai parapijai,
į kurią buvo dedamos viltys, kad jos
amžinai liks religinėmis ir išliks
lietuvybės tvirtovėmis.

Išlaikyti parapijas nepadės įvai-
rūs patarimai bei teorijos. Šiais mo-
derniais laikais parapijos kunigas
neturi griežtai prisilaikyti religinių
taisyklių, bet būti socialus. Kunigas
turi prisistatyti kaip tėvas brolis ir
nuoširdus draugas. Jis turi su jais
šokti, dainuoti, ruošti bendrus rengi-

nius. Įtraukti visus lankytojus į para-
pijos veiklą, suteikiant galimybę vi-
siems pasireikšti. Jaunas, socialus
kunigas mokės pritraukti jaunimą,
kurio trūksta mūsų parapijose.

Nemažai įtakos parapijoms turi
ir vyskupijų požiūris į veikiančias
parapijas. Jeigu vyskupijoms rūpi tik
surinktų pinigų kiekis, bet ne jos
socialinė ir religinė veikla, nepadės
nei mano, nei Kriaučiūno ar ,,Our
Sunday Visitor” bei kitų patarimai.

Turint omenyje uždaromų para-
pijų skaičių, nereikėtų to laikyti pra-
keikimu ir palaima. Kiekvienas para-
pijietis ar buvęs parapijos narys turi
įsisąmoninti, kad jis yra svarbiausias
asmuo parapiją išlaikant, ir stengtis
dalyvauti jos veikloje, nesvarbu, kur
begyventų. Parapiją išlaikys tik para-
pijai atsidavę asmenys, socialus kuni-
gas ir sumanus vyskupas.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL
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PARAPIJAS IÕLAIKO TIK PARAPIJIEÇIAI, 
O NE TEORETIKAI

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
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Indijoje teroro išpuolių 
daugiau nei Afganistane

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Vos tik grįžus iš labai įdomios
kelionės po Indiją, po kelių dienų tar-
si perkūno trenksmu iš giedro dan-
gaus pasaulinė žiniasklaida pranešė
kraupią naujieną apie įvykusį žiaurų
terorą Indijoje.

Ir mus tučtuojau pasiekė atsi-
klausimai iš tolimiausių pasaulio
kampų: Vidurio Rytų, Azijos, Euro-
pos, Kanados ir JAV. Pasipylė elek-
troniniai laiškai iš kelionėje sutikto
inteligento žydo Ido Makir, Tel Aviv,
Izraelio; Amsterdamo olandų poros
Sonne ir Dave Raats, Mumbai (buvu-
sio Bombay), Indijos; telefoniniai
skambučiai iš Didžiosios Britanijos –
Monique Raats, Reading, Anglijos;
Gražinos Lapienės, Don Mills, On-
tario, Kanados bei kitų asmenų iš
Čikagos. Visi susirūpinę teiravosi
mūsų gerove – ar esame saugios.

Ačiū  Dievui, mes buvome kelio-
mis dienomis anksčiau sustojusios
„Oberoi” viešbutyje, Indijos sostinėje
New Delhi, o kruvinoji tragedija įvy-
ko „Oberoi” (337 kambariai) ir „Taj
Mahal” („Taj”  hindi kalboje reiškia
„karūną”, „Mahal” – rūmai, „palo-
cius” pastatytas 1903 m. – pirmasis
Indijos 565 kambarių „luxury” vieš-
butis) puošniausiuose bei praban-
giausiuose 5 žvaigždučių viešbučiuo-
se, kurie visuomet perpildyti užsie-
niečių svečių, finansinėje sostinėje,
didžiausiame Indijos mieste Mumbai
(18–19 mln. gyventojų; skaičius nuo-
lat svyruoja dėl naujų atvykėlių). 

Užteko tiktai dešimties jaunų
vyrų, ginkluotų šautuvais bei grana-
tomis, terorizuoti šį milžinišką did-
miestį, paversti atviruko gražumo
pasiekusius atvaizdus – pastatus ko-
vos laukais, kol saugumo pajėgos
užbaigė vieną mirtingiausių Indijos
istorijoje užpuolimų.

Indijos pareigūnų pranešimu,
devyniems teroristams žuvus, vienin-
telis gyvas likęs bei suimtas užpuolė-
jas tardomas pasisakė esąs iš Pakis-
tano, tuo mesdamas įtarimus ant
Indijos kaimyno. Pakistanas paneigė
bet kokį savo įsivėlimą ir reikalavo
įrodymo.

Iš viso minimas žuvusiųjų skai-
čius yra beveik 200, o sužeistųjų apie
300, tačiau pareigūnai sako, jog
skaičiai gali keistis vis dar randant

naujų kūnų.
Maharashtra valstijos valdžios

pareigūnai pranešė, jog 30 užsienie-
čių žuvo, tarp jų – šeši amerikiečiai.
Tarp žuvusių užsieniečių taip pat
buvo vokiečių, kanadiečių, iš Izraelio,
Didžiosios Britanijos, Indijos, Japo-
nijos, Kinijos, Thailand, Australijos ir
Singapore.

Dar šeštadieniui (lapkričio 29 d.,
ketvirtą dieną po išpuolio) auštant
oranžiniai liepsnos liežuviai bei tiršti
juodi dūmai ryte rijo prabangiausią
„Taj Mahal” viešbutį, vadinamą
„landmark”, skrosdami pačią padan-
gę, indų saugumo pajėgoms sunaiki-
nus paskutiniuosius 3 karingus tero-
ristus ir užbaigus 60 valandų trukusį
nusikalstamą siautėjimą Indijos pre-
kybos sostinėje Mumbai. Visas „Taj
Mahal” viešbučio šeštasis aukštas,
kuriame buvo daugybė puošniausių
kambarių, buvo sunaikintas. Pasibai-
gus aršioms kovoms, kai kurios vieš-
bučio dalys virto skerdykla:  jo prieki-
nis (fasado) kampas tapo anglių
krūva, raudonas kilimas, vedąs į pag-
rindines dvigubas duris, prikreiktas
stiklo šukėmis.

„Oberoi” viešbutyje žuvo 18 sve-
čių – klientų, 10 viešbučio tarnautojų
ir 4 nuolatiniai gyventojai. Šiame
didžiausios prabangos bei puošnumo
viešbutyje „suite” vienai nakčiai
kainuoja „tiktai” 3,500 dol. Ir čia gy-
venimu smaguriavosi tokie turtuoliai
bei garsenybės, kaip Elton John, Ri-
chard  Gere, Rupert Murdoch ir kiti

milijonieriai bei įžymybės.
Iki ausų apsiginklavę kraštu-

tinieji (ekstremistai) savo taikiniais
pasirinko 10 labiausiai lankomų vie-
tų, įskaitant pagrindinę  miesto gele-
žinkelio stotį, populiarų restoraną,
žydų kultūros centrą ir 2 žinomiau-
sius viešbučius. Tačiau, atrodo, jų už-
simotas planas pilnai neišsipildė. In-
dų žiniasklaida pranešė, kad tero-
ristų gauja planavo paversti šalį
5,000 asmenų skerdynėmis – su-
krėsti visą tautą.

Po paskutiniojo apgulimo dėkin-
gos gerbėjų minios apsupo 6 auto-
busus, pilnus išvargusių, nenusisku-
tusių saugumiečių, vilkinčių juodais
darbo drabužiais, spausdamos jiems
rankas ir įteikdamos gėles. Vienas jų
pasisakė nemiegojęs beveik 60 va-
landų (tai dvi paros ir viena diena),
nuo pat trečiadienio užpuolimo. Ki-
tas sėdėjo godžiai gerdamas iš butelio
vandenį ir rankoje laikydamas rausvą
rožę. 20 jų žuvo kovoje su teroristais.

Vidutinio amžiaus vyras šešta-
dienį pirmą kartą atidarė savo dra-
bužių parduotuvę, esančią už vieš-
bučio, sakydamas, kad tai, kas įvyko
– pasibjaurėtina ir bus sunkiau atsi-
gauti, bet jie atsigaus. „Bombay žmo-
nės turi stiprią dvasią ir daug drą-
sos”, – užbaigė jis įtikinančiai.

Daug kilo kol kas neatsakytų
klausimų: kas šiuos kenksmingus
gaivalus taip gerai apmokė, puikiau-
siai juos paruošė (jie nešėsi su savimi
migdolų maišelius energijai palaiky-
ti)? Teroristai buvo ne tik begėdiškai
įžūlūs, bet ir kruopščiai pamokyti,
kaip naudotis vadinamais „sophisti-
cated” ginklais, technologijomis, ne-
šiojamais bevieliais, satelitų telefo-
nais, siekiant palaikyti nuolatinį ryšį,
sakė pareigūnai. O grupė pakartoti-
nai vis susisiekdavo su neatskleistu
užsienio kraštu (dėl to pareigūnai
pirštu dūrė Pakistano pusėn).

Šių metų gegužės 13 dieną sep-
tynios bombos perplėšė sausakimšai
prikimštas vakarinio didmiesčio
Jaipur (Indijos vienuoliktasis pagal
gyventojų skaičių – 2,5 mln. miestas)
gatves, nusinešdamos 163 gyvybes
turguose ir prie hindu šventyklų įėji-
mo. Bombos buvo vežamos ant dvi-
račių, medžiaginiuose maišuose, pa-
kabintuose ant rankenų ir skersinio.

Prezidentas George W. Bush pa-
žadėjo visišką JAV paramą išsamiam
paskutiniam teroristiniam įvykiui
ištirti, sakydamas „žudikai neturės
paskutinio žodžio”. FBI agentai buvo
išsiųsti į Mumbai padėti.

Kai pasaulio didžiausios demok-
ratijos  piliečiai pradeda atsigauti nuo
be gailesčio žiaurių teroristų nuož-
mių veiksmų, jie gali pasikliauti pa-
saulio seniausios demokratijos pi-
liečių pritarimu stovėti šalia kartu su
jais!” – pridėjo Bush trumpoje savo
kalboje iš  Baltųjų rūmų.

Pranešimas, kurį paruošė „The
National Counterterrorism Center”
Washington, DC, aptaria smurto už-
mojus, vykusius metų metais Indijo-
je, kurie iki pat dabar praslinkdavo
visiškai nepastebimai, daugiausia vo-
kiečių žiniasklaidai nutylint. O pagal
skaičius, pateiktus bendrais bruožais
tame minimame pranešime, Indija
patyrė daugiau smurtinių mirčių nuo
teroristinių išpuolių negu Afganis-
tanas.

Iš tikrųjų, pagal tą patį paskelbtą
dokumentą, Indija yra antroje vieto-
je, tuoj po Irako, pagal teroristų puo-
lamus kraštus. Praeitais metais buvo
ištirti faktai bei pranešti anksčiau
minėtame svarbiame dokumente, ku-
ris pasauliniu mastu aptarė teroristų
smurtą Indijoje. Tarp 2004 m. sausio
ir 2007 m. kovo mėnesių Indijoje iš
viso nuo teroristų išpuolių žuvo dau-
giau nei 3,674 asmenys. Tai antra
vieta po Irako per tą patį laikotarpį.

Dalis Indijos žemėlapio, kuriame
matyti Mumbai miestas.

,,Taj Mahal” viešbutis Mumbai mieste.
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Žemès reforma labiausia stringa
Vilniuje ir Kaune, teigia premjeras

Geriausiu 2008 metû Lietuvos
krepšininku išrinktas R. Šiškauskas

Vilnius, gruodžio 29 d. (ELTA) –
Lietuvos krepšinio federacijos (LKF)
pirmą kartą surengtuose geriausio
metų krepšininko rinkimuose nuga-
lėjo buvęs Lietuvos rinktinės kapi-
tonas Ramūnas Šiškauskas. Kaip
skelbiama LKF pranešime spaudai,
Maskvos CSKA (Rusija) komandoje
rungtyniaujantis puolėjas surinko
net 42 proc. visų balsų (2,160 taškai).

Pirmadienį LKF būstinėje, Vil-
niuje, į Lietuvą šventinių atostogų
trumpam grįžusiam R. Šiškauskui
LKF prezidentas Vladas Garastas
įteikė geriausio 2008 metų krepšinin-
ko prizą. Paklaustas, kaip vertina ap-
dovanojimą, R. Šiškauskas teigė esąs
patenkintas tokiu pripažinimu, nes
stengiasi žaisti dėl sirgalių.

,,Kiekvienas apdovanojimas su-
teikia džiaugsmo. Geriausio krepši-
ninko rinkimai Lietuvoje, kiek žinau,
surengti pirmą kartą, todėl labai
smagu gauti šį apdovanojimą. Sten-
giesi žaisti kuo geriau dėl žmonių,

todėl malonu, kai tie žmonės įverti-
na”, – sakė geriausias 2008-ųjų Lie-
tuvos krepšininkas.

Šiemet R. Šiškauskas su CSKA
tapo Rusijos čempionu, laimėjo Euro-
lygos varžybas ir buvo išrinktas nau-
dingiausiu Eurolygos žaidėju. R. Šiš-
kausko vedama Lietuvos rinktinė
Beijing olimpinėse žaidynėse užėmė
ketvirtąją vietą.

Antrąją vietą rinkimuose užėmė
Šarūnas Jasikevičius (Atėnų ,,Panat-
hinaikos”), surinkęs 684 taškus. Tre-
čiąją poziciją užėmė 576 taškus su-
rinkęs Žydrūnas Ilgauskas (,,Cleve-
land Cavaliers”). Vienintelė mergina,
už kurią balsuota – Kauno ,,Aisčių”
komandos žaidėja Santa Okockytė.
Už ją buvo atsiųsta 11 žinučių.

Rinkimuose dalyvavusiems krep-
šinio gerbėjams burtų keliu bus išda-
linti LKF įsteigti prizai – Lietuvos
rinktinės marškinėliai, du kamuoliai
ir penki Lietuvos rinktinės metų
kalendoriai. 

Vilnius, gruodžio 29 d. (BNS) –
Vyriausybė antradienį grįš prie nuta-
rimo projekto, numatančio pratęsti
Mokslo ir studijų institucijų darbuo-
tojų atlyginimų didinimo programos
įgyvendinimą vieneriais metais – iki
2012 metų. Planuojama, kad pakore-
gavus programos įgyvendinimo laiko-
tarpy, minėtų darbuotojų algų augi-
mo procentas liktų toks pat – 70 proc.

Vyriausybės nutarimo projekte
nurodyta, kad nuo 2009 metų sausio
1-osios minėtų darbuotojų atlygini-
mai kils 5,6 proc. (anksčiau buvo nu-
matyta 20 proc.), nuo 2010-ųjų ir
2011-ųjų – vidutiniškai po 20 proc. (ši
nuostata nekeičiama), o nuo 2012
metų atlyginimai būtų keliami 13
proc. (nauja nuostata). 

Praėjusį trečiadienį Vyriausybė
dėl šio nutarimo projekto neapsis-
prendė. Ministrų kabinetas tik nu-
tarė, kad mokslo ir studijų institucijų
darbuotojų atlyginimai nuo 2009 me-
tų bus keliami ne 20 proc., kaip buvo
numatyta ankstesnės Vyriausybės,
bet vidutiniškai 5,6 procento. Anot
švietimo ir mokslo ministro Gintaro
Steponavičiaus, šis klausimas buvo
atidėtas, nes dėl jo turi tartis ne tik
ministrų kabinetas, bet ir socialiniai
partneriai.

Ankstesnė Vyriausybė šių metų
gegužę patvirtino Mokslo ir studijų
institucijų darbuotojų programą, nu-
matančią minėtų darbuotojų atlygi-
nimą padidinti 70 proc. per 2009–
2011 metus.

Vyriausybè grîžta prie lètesnio dèstytojû
atlyginimû augimo klausimo

Vilnius, gruodžio 29 d. (ELTA) –
Nuo Naujųjų metų dujos gyvento-
jams brangs iki 30 proc., o elektra
šalies gyventojams brangs 4 centais
už kilovatvalandę ir kainuos 37 cen-
tus su pridėtinės vertės mokesčiu
(PVM), kuris nuo sausio 1 d. augs 1
proc. – iki 19 proc. Tokį sprendimą
vienbalsiai priėmė Valstybinė kainų
ir energetikos kontrolės komisija.

Sunaudojantiems mažiau nei 800
kubinių metrų dujų kaina augs nuo
1,62 lito iki 2,10 lito už kubinį metrą,
o sunaudojantiems 800–20 tūkst.

kubinių metrų dujų per metus jos
brangs nuo 1,26 lito iki 1,56 lito už
kubinį metrą. Sunaudojantiems dau-
giau nei 20 tūkst. kubinių metrų dujų
teks mokėti 1,54 lito vietoje 1,25 lito
už kubinį metrą.

Jeigu Prezidentas nepritars
PVM didinimui, elektra vartotojams
kainuotų 36 centus už kilovatva-
landę. Dabar elektra gyventojams,
kurie naudojasi elektros virykle,
kainuoja 29 centus, o jomis nesinau-
dojantiems – 33 centus už kilovatva-
landę. 

Brangs dujos ir elektra 

Vilnius, gruodžio 29 d. (ELTA).
– Šiuo metu didžiojoje Lietuvos daly-
je žemės reforma iš esmės jau yra
baigta, tačiau Vilniuje ir Kaune žemė
grąžinta tik 30 procentų buvusių sa-
vininkų. Pirmadienį surengtoje spau-
dos konferencijoje premjeras Andrius
Kubilius į Eltos klausimą, ar jo
vadovaujama Vyriausybė sugebės vi-
siškai užbaigti žemės reformos dar-
bus, pabrėžė, kad tai būtina atlikti.

,,Aš nematau jokių problemų ir
negaliu suprasti, kodėl žemės refor-
mos vykdymas vėluoja Vilniaus kraš-
te, konkrečiai Šalčininkų ir Vilniaus
rajonuose. Manau, kad vietinė val-
džia turėtų dėti gerokai daugiau pas-
tangų, kad tose vietovėse žemės re-
formos tempai pasivytų visos Lietu-
vos vidurkį”, – sakė ministras pirmi-
ninkas A. Kubilius.

Vyriausybės vadovas sakė, kad
dabartiniame žemės reformos etape
mato dvi išskirtines problemas: Vil-
niaus ir Kauno miestus.

,,Tuose miestuose tvarkant že-
mės nuosavybės atgavimo reikalus, –

sakė premjeras, – reikia ieškoti esmi-
nių, kitokių sprendimų. Dabar pagal
galiojančius teisės aktus, žinant, kad
Kauno ir Vilniaus miestuose žemės
reformos darbai įvykdyta tik apie 30
proc., pasiekti esminio persilaužimo
ir žemės reformos užbaigimo arti-
miausiu metu tikėtis nebūtų verta.”

Žemės ūkio ministerijos duome-
nimis, Lietuvos kaimo teritorijose iki
šių metų lapkričio 1 dienos nuosavy-
bės teisės atkurtos į 3,9 mln. hektarų
žemės, arba 97,5 proc. prašymuose
nurodyto ploto. Iš viso kaimo vieto-
vėse nuosavybės teisės dar neatkur-
tos 35 tūkst. pretendentų į 100 tūkst.
ha žemės ar miško plotą, tačiau iš to
ploto 52 tūkst. ha žemės sklypai su-
formuoti patvirtintuose žemės refor-
mos žemėtvarkos projektuose.

Daugiausia nuosavybės teisių į
žemę atkurta Alytaus, Marijampolės,
Panevėžio, Šiaulių ir Telšių apskri-
tyse – daugiau kaip į 99 proc. prašy-
muose nurodyto ploto, Kauno, Klai-
pėdos, Tauragės – daugiau kaip į 98
proc. prašymuose nurodyto ploto.

Žemės reforma labiausia stringa Vilniuje ir Kaune, teigia premjeras. 
Žemės ūkio ministerijos – Eltos nuotr.

Atkelta iš 1 psl. tik tuos įsta-
tymus, kurie itin pakerta piliečių
pasitikėjimą valstybe arba kurie
sukuria daug neapibrėžtumo ir sąmy-
šio.

,,Tai mano ne kartą viešai kri-
tikuotas Pensijų sistemos reformos
įstatymo pakeitimas, kuriuo norima
sumažinti į privačius pensijų fondus
pervedamą įmokos dydį. Esu tvirtai
įsitikinęs, jog valstybė privalo vyk-
dyti savo įsipareigojimus ‘Sodros’
pensijų gavėjams ir tiems, kurie, pa-
tikėję valstybės pradėta pensijų
reforma, savarankiškai ėmė kaupti
lėšas ateičiai”, – pabrėžė V. Adamkus.

Prezidentas taip pat grąžino
Seimui Laikinojo mokesčio už juri-
dinių asmenų valdomus automobilius
įstatymą ir pasiūlė atidėti jo įsiga-
liojimą trims mėnesiams.

Prezidentas išskyrė ir kitas ,,tai-
sytinas nuostatas” – anot šalies va-
dovo, neaišku, kaip ilgai galios pri-
imti mokestiniai pakeitimai, pirma,
iki 19 procentų padidintas pridėtinės
vertės mokesčio tarifas, todėl būtina
nurodyti aiškų įsipareigojimo termi-
ną ar apibrėžimą, kad, pagerėjus
ekonominei situacijai, šis padidini-
mas bus atšauktas.

Prezidentui taip pat rimtų abe-
jonių kelia numatyto bazinio atlygi-
nimo dydžio sumažinimas 2009 me-

tais, nes tai sumažins palyginti mažai
apmokamų, tačiau esmines valstybės
funkcijas atliekančių statutinių dar-
buotojų – ugniagesių ir policininkų
pajamas. Be to, anot Prezidento, turi
būti peržiūrėtos nenuoseklios Sveika-
tos draudimo įmokų, kai kurių Gy-
ventojų pajamų įstatymo, Pelno mo-
kesčio įstatymo nuostatos bei naujų
socialinio draudimo įmokų taikymas
iki šiol neapmokestintoms profesi-
joms, pavyzdžiui, kūrybiniams dar-
buotojams, sportininkams, ūkinin-
kams.

V. Adamkus pabrėžė, kad Vy-
riausybė privalo numatyti kompensa-
cines priemones periodinei spaudai ir
knygų leidybai, kuri pabrangs suvie-
nodinus pridėtinės vertės mokesčio
tarifą bei kitus mokesčius, bei para-
gino sugrįžti prie Akcizų įstatymo ir
proporcingai apmokestinti alkoholi-
nius gėrimus, neišskiriant alaus.

ELTA primena, kad kitąmet į
valstybės biudžetą planuojama su-
rinkti per 25,447 mlrd. litų pajamų, o
išlaidoms ir turtui įsigyti numatoma
skirti 26,944 mlrd. litų. Tad biudžeto
deficitas sudarys per 1,496 mlrd. litų,
arba 1,5 proc. bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP). Prognozuojamas kitų
metų Lietuvos BVP siekia 114,8
mlrd. litų. 

Prezidentas palaimino 
2009 metû biudžetâ

Iš kairės: LKF prezidentas Vladas Garastas, krepšininkas Ramūnas Šiškauskas ir
LKF generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. 

Roberto Dačkaus (LKF) – Eltos nuotr.
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Atkelta iš 1 psl. „Vaikai yra siau -
bin gai išsigandę. Suaugusieji negali
už tikrinti jų saugumo ar šilumos. Li -
goninės yra visiškai perpildytos.
Mums reikia kraujo, medikamentų ir
įrankių operacijoms”, – teigė psichia-
tras.

Tuo tarpu Izraelio gynybos mi -
nis tras Ehud Barak pirmadienį pa -
reiškė, kad jo šalis kariauja visuotinį
ka rą su Gazos ruožą valdančia isla -
mis tine grupuote „Hamas”.

„Mes ne kartą ištiesėme savo
ran ką Palestinos žmonėms siūlydami
taiką. Mes neturime nieko prieš Ga -
zos žmones. Tačiau tai yra visuotinis
karas prieš ‘Hamas’ ir jo padalinius.
Susilaikymas, kurį parodėme, yra
mū  sų stiprybės šaltinis”, – teigė E.
Barak.

Palestiniečių aukų skaičius jau
viršijo 300. Didžiąją dalį aukų sudaro
„Hamas” kovotojai. Tarptautinio
Rau  donojo kryžiaus komiteto atsto-
vas Iyad Nasr teigia, kad Gazos gat -
vės yra tuščios, o oro antskrydžiai tę -
sėsi visą rytą. „Važinėja labai mažai
au to  mobilių. Tik žmonės, kuriems
reikia apsirūpinti būtiniausiomis
maisto atsargomis, ar žmonės, ieš -
kan tys dingusių giminaičių ar keliau-
jantys į ligonines, drįsta išvažiuoti į
gatves”, – teigė I. Nasr.

Izraelio karinės operacijos Gazos
ruože aukų skaičius per savaitgalį jau
viršijo 300 žmonių, teigia Palestinos
medicinos tarnybos. Tie patys šalti-
niai praneša, kad sužeistų žmonių
jau yra daugiau nei 650.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta -
ryba ragina nedelsiant užbaigti oro
ant s krydžius, tačiau Izraelis aiškina,
kad jo tikslas yra užkirsti kelią iš Ga -
zos ruožo vykdomiems šalies teritori-
jos apšaudymams. „Izraelis, susidur-
damas su terorizmu, tikisi paramos ir
su pratimo iš tarptautinės bendruo -
menės, ir atkreipia dėmesį visų, kurie
nori, kad šio regiono darbotvarkę
lem tų taikos ir koegzistavimo galia”,
– rašoma Izraelio ambasados Latvijai
ir Lietuvai sekmadienį išplatintame
pra nešime.

Izraelio ministras pirmininkas
Ehud Olmert teigia, kad operacija
dar tęsis kurį laiką.

Savo ruožtu „Hamas” teigia ir
to liau ginsianti palestiniečius nuo Iz -
raelio agresijos. Abi pusės kaltina
viena kitą sulaužius Egipte suderėtą
susitarimą dėl ugnies nutraukimo.
Šis susitarimas formaliai nustojo

galioti gruodžio 19 dieną.
Bandydami pabėgti nuo košma -

ro, šimtai Gazos gyventojų veržėsi
per sieną į Egiptą. Įvykus susišaudy-
mui tarp palestiniečių ir Egipto sie -
nos apsaugos karių, žuvo vienas egip-
tietis ir vienas palestinietis.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta -
ryba paragino nutraukti smurtą
Gazoje, o JT vyriausiasis žmogaus
tei sių komisaras Nav Pillay Izraelio
jė gos panaudojimą įvardijo kaip „ne -
pro porcingą”.

Nepaisydamas JT Saugumo Ta -
rybos, Europos Sąjungos ir popie -
žiaus raginimų nutraukti puolimus,
Iz raelis paskelbė mobilizaciją gali-
mam įsiveržimui į Gazos ruožą. Šiai
operacijai jis jau pašaukė 6,5 tūk-
stančio re zer vistų.

Izraelio pareigūnai patvirtino,
kad ministrų kabinetas nusprendė
mo bi lizuoti kariuomenę ir taip
pasirengti operacijai, kuri, anot gyny-
bos ministro Ehud Barak, „nebus
trumpa”.

„Izraelio gynybos pajėgos plės ir
didins savo operacijas Gazoje tiek,
kiek to reikės, – sakė jis. – Mes priva -
lome žinoti, kad tai nebus trumpa ir
ne bus lengva, bet mes turime būti
pasiryžę.”

Izraelis sako, kad jo tikslas yra
sustabdyti tebesitęsiančius raketų
apšaudymus iš „Hamas” pusės, o
premjeras Ehud Olmert teigia, jog
ka riniai veiksmai dar kurį laiką tęsis.
„Hamas” teigia, kad jie gins savo že -
mę ir žmones nuo besitęsiančios Iz -
raelio agresijos.

Anot Izraelio užsienio reikalų
mi nistrės Tzipi Livni, jos šalis puola
tik karinius objektus ir vietas, ku -
riose žinoma, jog yra „Hamas” narių.
„Deja, tokių puolimų metu yra ir
civilių aukų. Bet Izraelis ėmėsi visų
rei kalingų veiksmų tam, kad civiliai
būtų perspėti išvykti iš vietų, kur yra
‘Hamas’”, – kalbėjo ji CNN.

Šeštadienį prasidėjusių oro
puolimų metu subombarduoti „Ha -
mas” centrai, tuneliai, vedantys į Ga -
zos ruožą.  

Lietuvos Užsienio reikalų minis-
terija (URM) paragino Lietuvos pi -
liečius nevykti į Izraelį.

Ministerija pranešė atkreipianti
Lietuvos piliečių dėmesį į sudėtingą
saugumo padėtį Gazos ruože ir su
Ga zos ruožu besiribojančioje pietinė-
je Izraelio teritorijoje, tad siūlo susi-
laikyti nuo kelionių į šį regioną.

PSO atstovas. Prieš šešias die nas pa -
skelbtoje Jungtinių Tautų atas kai -
toje nurodoma, kad Zimbab vėje nuo
choleros mirė 1,174, o ja užsikrėtė
23,712 žmonės.

MOGADIŠAS
Somalio prezidentas Abdullahi

Yusuf Ahmed pirmadienį pranešė,
kad atsistatydina iš savo posto, ku -
ria me dirbo ir vienai neturtingiausių
bei neramiausių pasaulio valstybių
va dovavo ketverius metus. A. Y.
Ahmed administracija neužtikrino
saugumo šioje karo nualintoje šalyje
ir dabar kontroliuoja tik sostinės Mo -
ga dišo dalis ir Baidoją. Beveik visą
ša lies teritoriją valdo islamistų suki -
lėliai.

SEULAS
Šiaurės Korėja gali surengti an -

trą branduolinį bandymą, kad kitais
me tais pagerintų savo pozicijas dery-
bose dėl branduolinio nusiginklavi-
mo, bet naujoji JAV administracija
tik riausiai nenusileis, pirmadienį
pas kelbė Pietų Korėjos Užsienio
reikalų ir nacionalinio saugumo in -
sti tutas. Jis perspėjo negalintis at -
mesti tikimybės, jog Šiaurės Korėja
ga li grasinti sustabdyti branduolinį
nu siginklavimą, boikotuoti šešiašales
de rybas dėl nusiginklavimo ir pa -
leisti raketas ar net branduolinį gin-
klą, kad ,,susilpnintų naująją Barack
Obama administraciją ar padidintų
sa vo svertus derybose branduoliniais
klau simais”. 

WASHINGTON, DC
Norintiesiems greičiau atsisvei -

kinti su sunkiais keliamaisiais me -
tais teks palaukti: 2008-ieji bus viena
se kunde ilgesni. Laiko prižiūrėto-
jams visame pasaulyje teko pridėti
ke liamųjų metų sekundę prie pas -
kutinės besibaigiančių metų dienos,
kad galėtų sutikrinti laikrodžius su
lė tėjančiu Žemės sukimusi aplink
savo ašį. JAV karinė jūrų observato -
rija, stebinti pagrindinį Amerikos lai -
krodį Pentagone, pranešė, kad viena
se kundė ,,pailgins” trečiadienį 11
val. 59 min. ir 59 sekundės vak. pagal
Universalų koordinuotą laiką (UTC).
,,Papildoma” sekundė pridedama jau
24 kartą. 

Pasaulio naujienos
Gazos ruožui gresia 
humanitarinè katastrofa BRIUSELIS

Belgijos karalius Albertas II pa -
prašė žemųjų parlamento rūmų pir -
mi ninko Hermano van Rompuy su -
for muoti naują vyriausybę, kuri pa -
keistų atsistatydinusio premjero
Yves Leterme  kabinetą. H. van Rom -
puy, kuris, kaip ir Y. Le ter me, atsto -
vau ja Krikščionių demo kratų ir fla -
man dų partijai (CD&V), pa reiškė
nie kada neužimsiantis prem jero pos -
to, tačiau sutiko imtis spręs ti vieną iš
giliausių Belgijos poli tinių krizių.

MASKVA
Ukrainos Aukščiausiosios Rados

pir mininkas Volodymyr Lytvyn pir -
ma dienį Maskvoje vedė derybas su
Rusijos Federalinio Susirinkimo rū -
mų vadovais Boris Gryzlov ir Sergej
Mi ronov. Stebėtojų nuomone, svar-
biausia V. Lytvyn derybų Maskvoje
te ma – dujų klausimas. ,,Gaz prom”
mano, jog per kelias likusias iki
Naujųjų metų dienas Ukraina ne -
pajėgs sumokėti skolų už lapkritį ir
gruo dį, ir neatmeta galimybės nu -
traukti dujų tiekimą. 

AKRA
Ganos opozicinio Nacionalinio

de mokratinio kongreso (NDK) kan -
di datas John Atta Mills  įgijo ne -
žymią persvarą antrajame šalies pre -
zidento rinkimų rate. Remiantis pat -
virtintais balsavimo apy linkių duo -
me nimis pranešama, kad už Mills
balsus sekmadienį atidavė 51,35
proc. rinkėjų, o Naujosios pa triotinės
partijos (NPP) vadovas Na na Akufo-
Addo surinko 48,65 proc. balsų.  

HARARĖ
Zimbabvėje kilusi choleros epi-

demija nuo rugpjūčio nusinešė jau
dau giau nei 1,500 gyvybių, paskelbė
Pasaulinė sveikatos or ga nizacija
(PSO). Nuo šios ligos mi rė 1,564
žmo nės, taip pat pranešta apie
29,131 įtariamą choleros atvejį, sa kė

Izraelio pajėgos Gazos ruože.
Scanpix nuotr.

EUROPA

RUSIJA

AFRIKA

AZIJA

JAV
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PARDUODA

LYDI ŠVENTADIENIS
XXXIV eilinis sekmadienis

Parduodama lietuviška  
enciklopedija (35 tomai), 

išleista Bostone 
be 15 ir 17 tomo. 

Tel. 773-585-9500

Pamiršti šeimos nariai
Parengè 
br. Ramùnas Mizgiris, OFM

Pasibaigus Mozės Įstatymo nus-
tatytoms apsivalymo dienoms, Juoza-
pas ir Marija nunešė kūdikį į Jeru-
zalę paaukoti Viešpačiui, – kaip para-
šyta Viešpaties Įstatyme: „Kiekvie-
nas pirmgimis berniukas bus pašvęs-
tas Viešpačiui”, – ir duoti auką, kaip
pasakyta Viešpaties Įstatyme: „Porą
purplelių arba du balandžiukus”.

Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu
Simeonas. Jis buvo teisus ir dievo-
baimingas vyras, laukiantis Izraelio
paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su
juo. Jam buvo Šventosios Dvasios ap-
reikšta, kad jis nemirsiąs, kol pama-
tysiąs Viešpaties Mesiją. Šventosios
Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į
šventyklą. Įnešant gimdytojams kū-
dikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstaty-
mas reikalauja, Simeonas jį paėmė į
rankas, šlovino Dievą ir sakė:

„Dabar gali, Valdove, kaip buvai
žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iške-
liauti, nes mano akys išvydo Tavo iš-
gelbėjimą, kurį tu prirengei visų tautų
akivaizdoje: šviesą pagonims apšvies-
ti ir tavosios Izraelio tautos garbę.”

Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi
tuo, kas buvo apie jį kalbama. O
Simeonas palaimino juos ir tarė moti-
nai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio
Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui.
Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir
tavo pačios sielą pervers kalavijas, –
kad būtų atskleistos daugelio širdžių
mintys.” Ten buvo ir pranašė Ona,
Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji
buvo visiškai susenusi. Po mergystės
ji išgyveno septynerius metus su vy-
ru, o paskui našlaudama sulaukė aš-
tuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesi-
traukdavo iš šventyklos, tarnaudama
Dievui per dienas ir naktis pasnin-
kais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu
priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie
kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės
išvadavimo.

Atlikę visa, ko reikalavo Viešpa-
ties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į
savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo
ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties,
ir Dievo malonė buvo su juo. (Lk 2,
22-40).

Betliejuje piemenys randa Šven-
tąją Šeimą (žr. Lk 1, 16). Bažnyčia
apmąsto šią šeimą pirmą sekmadienį
po Kalėdų. Nors Šventosios Dvasios
dėka bei iš Motinos Mergelės, vis
dėlto Jėzus gimsta žmonių šeimoje.

Šeima yra sudaryta iš įvairių
santykių: žmonos ir vyro, tėvų ir vai-
kų, senelių ir anūkų. Evangelijos iš-
traukoje kalbama apie du senus žmo-
nes – Simeoną ir Oną. Tad paban-
dykime pažvelgti į senų ir jaunų
žmonių santykį, kuris taip pat yra
kiekvienos normalios šeimos sudeda-
moji dalis. Šiandienos pasaulyje seny-
vo amžiaus žmonės gyvena naujomis
sąlygomis. Postmodernios eros poky-
čiai neišvengiamai paliečia ir juos.
Pirmiausia naujas darbo pertvarky-
mas: pasaulis labiau vertina naujau-

sių technologijų pažinimą negu pa-
tirtį, vadinasi, pirmenybė yra teikia-
ma jaunam žmogui ir kartu nusta-
tomas slenkstis, kurį paržengęs, žmo-
gus turi palikti savo darbą ir išeiti į
pensiją.

Kai kuriose pasaulio kalbose, pa-
vyzdžiui, šiandien taip liaupsinamoje
anglų kalboje, išėjimas į pensiją nu-
sakomas gana atšiauriu žodžiu „re-
tirement”, o tai reiškia nušalinimą,
atskyrimą.

Kitas veiksnys, nusigręžiantis
nuo žilo plauko, yra visuomenėje
sklandanti bendra nuostata, kad šei-
mą sudaro vyras, žmona, vienas vai-
kas arba šuo (katinas, jūros kiauly-
tės, papūgėlės ir pan.). Tad seneliai,
esantys šeimos užribyje, vaikus ir
anūkus mato retkarčiais.

Ne visada taip buvo. Biblijoje ir
apskritai senovės kultūrose senyvo
amžiaus žmonės, užuot buvę nerei-
kalingi, buvo tikrosios kolonos, ap-
link kurias skleidėsi šeima ir visuo-
menė. Šiandien pasakyti žmogui
„senas” skamba kaip įžeidimas, o juk
kažkada tai buvo garbės titulas (lot.
„senior” ir gr. „presbiteri”).

Tačiau dar ir šiandien yra gražių
pavyzdžių. Žmogus išėjęs į pensiją
nesijaučia nereikalingas, bet sugeba
atrasti, jog daug metų dirbęs kūno
reikalams ir žemiškiems rūpesčiams,
dabar pagaliau gali ramiai pasirūpin-
ti savo siela, šeima bei atsidėti kari-
tatyvinei veiklai: „Ir žiloje senatvėje
jie neša vaisių” (Ps 92, 15).

Seno žmogaus žodis neša ramybę
ir pusiausvyrą šeimoje, skatina ap-
mąstymą ir kantrumą: „Seniai tebū-
na blaivūs, garbingi, santūrūs, sveiko
tikėjimo, tikros meilės ir kantrybės.
Taip pat kad senos moterys elgtųsi,
kaip reikalauja maldingumas, – neap-
kalbinėtų, negirtuokliautų, mokytų
gero, skatintų jaunąsias mylėti savo
vyrus ir vaikus” (Tit 2, 2-4).

Be abejo, yra svarbu, kad seneliai
sugebėtų atsiverti laiko pokyčiams,
įvertinti naujumą ir teigiamas verty-
bes. Vienas iš trūkumų, dėl kurio ir
senovėje priekaištaudavo seneliams,
yra nuolatinis liaupsinimas praeities
dalykų (lot. „laudatores temporis
acti”), kurie vyko jų laikais.

Žvelgdami į Simeoną ir Oną, mes
randame svarbių dorybių – tikėjimą
ir viltį. Per visą savo gyvenimą Si-
meonas vylėsi išvysti Mesiją. Simeo-
nas buvo arti gyvenimo saulėlydžio:
atrodė viskas eina į pabaigą. Tačiau
jis sugebėjo išlaukti ir patirti džiaugs-
mą, laikydamas tarp rankų kūdikėlį
Jėzų.

Panašiai ir vyresnio amžiaus
žmonėms didysis gyvenimo troški-
mas yra matyti savo vaikus, susitai-
kiusius su Dievu ir sugrįžusius į
Bažnyčią. Svarbu nenuleisti rankų,
neapleisti vilties ir maldos. Viltis yra
amžinos jaunystės eliksyras. Sako-
ma: „Kol yra gyvenimas, yra ir vil-
tis”, bet atvirkščiai skamba tiksliau:
„Kol yra viltis, yra ir gyvenimas.”

Delfi.lt

Atkelta iš 3 psl.     į istorijos dalykus
ir tai, kas sususiję su kariuomene. O
ir mūsų gyvenimas be šaknų būtų
visiškai nevertingas. Tačiau į tai, kas
susiję su reklama, su savireklama, su
paviršutiniškais dalykais, manau,
reikės pasižiūrėti atidžiau. Manau,
didesnio dėmesio nusipelno krašto
apsaugos sistemos istorijos dalis, kuri
susijusi su partizaniniu judėjimu.
Bandysiu į tai labiau gilintis, skatin-
siu domėtis. Tai kartu ir patriotizmo
ugdymas, o motyvacijos dalykai, be-
siremiantys ir į patriotizmo skatin-
imą, jauniems žmonėms yra labai
svarbūs. Manau, kad jauni žmonės
per mažai žino tos epochos išgyveni-
mus ir tai, ką žmonėms teko patirti.
Tai buvo karas, tai buvo jaunų žmo-
nių pasiryžimas ginti tėvynę. Tad
kas, jei ne kariuomenė, galėtų tuos
dalykus labiau pabrėžti.

– O kokia tarptautinių misi-
jų, kuriose dalyvauja Lietuvos
kariai, ateitis? Ar ketinama plės-
ti jų geografiją?

– Lietuva yra NATO narė ir daly-
vavimas NATO misijose yra privalo-
mas, prioritetinis. Derinsime tai su
pusiausvyros tarp 3 ir 5 straipsnių
siekiu. Mūsų pareiga yra visų pirma
būti pasiruošus ginti savo teritoriją.
Tą ir sako NATO 3 straipsnis, tei-
giantis, kad už savo teritoriją atsa-
kinga kiekviena šalis narė. Štai čia
yra prioritetas. Pagal dabartinę pa-
dėtį, sunkiai įsivaizduoju misijų plėt-
rą. Duok, Dieve, mums išlaikyti tai,
ką esame dabar apsiėmę.

– Kokias pagrindines Lietu-
vai kylančias karines ir saugumo
grėsmes įžvelgtumėte? Ar Lietu-
va pajėgi tinkamai į jas reaguoti
ir atsakyti?

– Ar Lietuva yra pajėgi, šiandien
negaliu tinkamai atsakyti. Tikiuosi,
kad su NATO pagalba – pajėgi. Ta-
čiau tai, kad kitos valstybės, tokios
kaip kaimyninė Lenkija, kalba apie
gynybos planų peržiūrą, tai, kad Da-
nija, kitos Skandinavijos šalys pradė-
jo peržiūrėti kai kuriuos savo iki šiol
buvusius planus, rodo, kad mūsų
kraštui kylančias grėsmes apibrėžia
geopolitinė padėtis. Nereikia daug to-
li žiūrėti. Pasižiūrėkime į Rusijos-
Gruzijos konfliktą ir turėsime atsa-
kymą.

– Vykdydama kariuomenės
reformą, socialdemokratų Vy-
riausybė nusprendė atsisakyti
šauktinių ir kurti profesionalią
kariuomenę. Konservatoriai tuo-
met tokiam sprendimui neprita-
rė. Kokia linkme tolesnę kariuo-
menės pertvarką kreips ši Vy-
riausybė? Ar bus grįžtama prie
šauktinių kariuomenės? Kokios
kariuomenės Lietuvai reikia?

– Šį klausimą svarstant Seime,
Tėvynės sąjunga nepritarė būdui,
kuriuo tai buvo padaryta. Šiandien aš
esu dar labiau įsitikinusi, kad buvo
pasirinktas netinkamai būdas ir vis-
kas padaryta skubotai. Tuometinis
ministras Juozas Olekas tik savo įsa-
kymu sustabdė šaukimą ir tai padarė
prasidėjus rinkimų kampanijai, Sei-
mo NSGK nieko nežinant, jo nepra-
nešus. Įstatyme buvo parašyta, kad
šauktinių neliks iki 2013 metų, o
buvo padaryta jau šiemet, jau ekono-
minės krizės akivaizdoje neskyrus
tam papildomo biudžeto. Šiandien tai
yra didžiulė problema, todėl manau,
kad tai buvo didelė klaida.

Kaip ją ištaisyti? Ko gero, jau per
toli nueita, bet spręsime tą klausimą.
Iki kitų metų vidurio paleidus apie
1,000 šiuo metu Lietuvos kariuome-
nėje esančių šauktinių ir nesant fi-

nansinių išteklių, už atlyginimą į eili-
nių etatus reikia įdarbinti žmones
profesionalus. Įsivaizduokite, kiek pi-
nigų tai kainuoja. O pinigų nepalikta.
Tai buvo labai neatsakingas žingsnis,
žengtas norint pritraukti rinkėjų, o
dabar turime tą košę kabinti.

– Kokiais būdais šią klaidą
bus stengiamasi taisyti? 

– Mažindami biudžetą stengia-
mės išsaugoti darbo užmokesčio dalį,
kad galėtume pakviesti į eilinius
dirbti žmones už tą atlyginimą, kuris
yra suderėtas, pažadėtas, tinkamas,
varžantis darbo rinkoje. Priešingu at-
veju atsitiktų taip, kad kariuomenėje
būtų daug karininkų, bet nebūtų eili-
nių. O kariuomenė be eilinių yra ne
kariuomenė.

Be to, tinkamai nepasirengus
šiam žingsniui, tam tikrų nuostolių
patiria net ir savanoriška krašto
apsauga. Nauji žmonės jau nebe taip
aktyviai eina į savanoriškąją krašto
apsaugą. Anksčiau buvo motyvacija
netarnauti kariuomenėje, o tarnauti
savanorių pajėgose, arčiau namų.

– Kokia galėtų būti atsargi-
nių rengimo sistema?

– Yra įvairių variantų, šiandien
aš neturiu atsakymų. Bandysime vi-
sus variantus diskutuoti, nagrinė-
sime kitų valstybių patirtį. Rezervas
gali būti rengiamas savanoriškumo
pagrindu, kaip jau minėjau, skati-
nant žmones ateiti į savanorišką
krašto apsaugą, didinant jos pajėgu-
mus, apmokant žmones ir paliekant
juos taip vadinamoje individualioje
atsargoje. Yra pasiūlymas rengti pra-
dinio bazinio rengimo septynių savai-
čių mokymus ir kiti panašūs dalykai.
Šie dalykai Vyriausybės programoje
nėra detalizuoti, tarp koalicijos part-
nerių yra tam tikrų požiūrių skirtu-
mų, tad mes bandysime ieškoti sąly-
čio taškų ir priimtiniausio varianto.

Lenkai šiuo metu pereina prie
profesinės kariuomenės, bet jie pa-
skelbė 2 metų pereinamąjį laikotarpį.
Jie skiria tam papildomai lėšų, siekia,
kad šio pasikeitimo metu nekristų
kariuomenės kovinis parengimas ir
daro tai labai atsargiai. Deja, pas mus
nueita tikrai ne pačiu geriausiu keliu,
labai neatsargiai pasielgta, politizuo-
jant šį procesą, stengiantis gauti poli-
tinių taškų.

– Ar apie kariuomenėje esan-
čias problemas galėtumėte pla-
čiau pakalbėti?

– Aš galiu tik vieną problemą
pasakyti. Man neramu, kad jauni, jau
Vakaruose karinius mokslus baigę
žmonės taip ir neturi galimybių už-
imti gana aukštų pareigų kariuome-
nėje. O kitas problemas pasistengsiu
spręsti.

– Naujoji Vyriausybė savo
programoje numačiusi Valstybės
saugumo departamento (VSD)
veiklos tobulinimą ir atsakomy-
bės nustatymą. Ar ketinate siek-
ti, kad VSD būtų atskaitingas
Vyriausybei?

– Manau, kad anksčiau ar vėliau
šį klausimą neišvengiamai turėsime
spręsti. VSD yra sudėtinė viso Lietu-
vos saugumo dalis, yra viena iš svar-
biausių kontržvalgybą vykdančių or-
ganizacijų. Jos veikla labai glaudžiai
susijusi su ekonominiame, ener-
getikos, transporto sektoriuose vyk-
stančiais procesais. Už šias sritis
pagal Konstituciją, pagal Vyriausybės
ir kitus įstatymus, yra atsakinga
Vyriausybė, tad VSD su ja turi
palaikyti itin glaudų ryšį. Kaip tai
bus padaryta – ar kaip Vakarų valsty-
bėse, NATO ir Europos Sąjungos ša-
lyse, kur tokios     Nukelta į 9 psl.

R. JUKNEVIČIENĖ: 

IIŠŠNNUUOOMMOOJJAA

Labai pigiai 
išnuomojamas 4 kamb.

butas Cicero miestelyje.
Tel. 708-656-6599
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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

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 17

Jau ir žvarbis ėmė lįsti po striu-
kėmis, ir nerimas brautis: kas bus jei-
gu nesutaisys, negi teks sėdėti ligi ry-
to ar laukti sraigtasparnio, kad iš-
krapštytų iš būdelių? Ačiū Dievui,
keltas pagaliau pajudėjo ir po pusva-
landžio jau visi mėtėsi sniego gniūž-
tėmis ar galvas užvertę žiopsojo į kal-
nų keteras.

Ši panorama: didžiulė balta erd-
vė su didingais, į mėlyną dangų įsirė-
musiais kalnais – ilgai liks jų at-
mintyje. Prahoje jie pabuvojo Šv. Vito
katedroje, stebėjosi laikrodžiu, ro-
dančiu ne tik valandas, minutes, se-
kundes, mėnesius, bet ir praslenkan-
čias pro viršuje esantį langelį apaš-
talų figūras, įspūdingu Karolio tiltu,
lankė muziejus, žavėjosi Dvoržako
opera Jakobinas, bet po daugelio
metų, jau laikant ant kelių sūnų,
kuris nors prašneks: O tu prisimeni
tylą Žemuo siuo se  Tatruose? – ir abu
nutils, pakels galvas ir vėl išvys tą
nuostabų vaizdą.

Pailsėję, prisisėmę įspūdžių, ge-
rokai vėjo ir saulės nugairinti Vin-
centa ir Augustinas Labučiai grįžo į
Triaukšlius, kur vėl tie patys rūpes-
čiai, tos pačios bėdos ir džiaugsmai. Ji
nenorėjo pasilikti Triaukšliuose, nors
jis ir labai įkalbinėjo. Visos pediatrų
vietos buvo užimtos, o dirbti viduri-
nės mokyklos medpunkte nenorėjo.
Išvykimą dar paskatino incidentas
kitos dienos rytą, kai Augustinas jau
buvo išėjęs į darbą. Pasigirdus durų
skambučiui, Vincenta pamanė, kad
Augis kažką pamiršo, ir jas atvėrė.
Ten stovėjo vyriškis, gerokai gadinęs
nervus per jų vestuves, kėlęs triukš-
mą, lindęs prie pamergių. Ji žinojo,
kad jis gyvena, kaip mama sakė, susi-
tėškęs su mergina, bet vaikų neno-
rėjo, ir ta vargšė, kiekvienais metais
kentėdavo darydamasi abortą.

– Augustino nėra, – nelaukdama
klausimo, paaiškino Vincenta.

– Žinau, – burbtelėjo šaižiu, ne-
maloniu balsu vyriškis. „Kurių vel-
nių jam reikia”, – pyktelėjo Vincenta
ir pamažu vėrė duris, duodama
suprasti, kad pokalbis baigtas.

– Ar tai ir nepakviesi, –– išpūtė
akis vyriškis. „Gal vyro draugas,
svarstė Vincenta, neįleisi – tai pas-
kum Augustinas užpyks”.

– Prašau, jeigu norit, galite užei-
ti, – nenoriai pakvietė, paleisdama
durų rankeną. Ji atsisėdo ant sofos,
jis ant kėdės.

– Tai ką, nenorit pasilikti Triaukš-
liuose? – piktai prasižiojo. Ji sukluso
ir stebėdama įsibrovėlį, nenoromis
paaiškino:

– Ne, nutarėm gyventi Dygliuose.
– Tai kaži, ar jūs abu nutarėt? Ar

jums neatrodo, kad jūs jį labai skriau-
džiat?

Vincenta užpyko ir pajuokiamu
tonu išpyškino:

– Mielasis, o koks jūsų reikalas?
– Kaip tai, mes esame bičiuliai, jis

čia prasigyveno, turi butą, draugus...
– O Dygliuose, manote, dyku-

mos? Ko jūs taip rūpinatės?
– Mes už tai, kad Augustinas

liktų čia, – nervingai, per dantis pra-
sunkė, o lūpų kampučiuose ėmė trūk-
čioti nervas. – Yra moterų, kurios
labai jo trokšta.

– Tai gal ne moterys jo trokšta, o
jūs pats, – netekusi kantrybės tėškė

Vincenta, o jos akys žibėjo it žebenkš-
ties. Jis pašoko kaip įgeltas, ėmė blaš-
kytis po kambarį, puolė virtuvėn, atgal...

– Su jumis išvis negalima kalbėti,
– piktai išspaudė, dar kažką norėjo
pasakyti, stabtelėjo vidury kambario,
skėstelėjo rankomis, apsisuko ir,
trenkęs durimis, išėjo.

Ji siuto ant viso pasaulio ir ant
Augustino, kad jis turi moterų, nors
prieš vestuves ir buvo apie tai užsi-
minęs. Negi jis ir dabar trainiosis su
kitomis merginomis? Ne, negali būti,
mąstė Vincenta, nėra ko imti į galvą,
ką tas veikėjas prikurkė, tačiau ilgiau
čia pasilikti nenorėjo.

Klinikų vadovas Mergininkas
sužinojęs, kad geriausia pediatrė jau
stovi ant jų klinikos slenksčio, sune-
rimo. Profesinis jos uolumas vertas
dėmesio, be to, ji kupina žinių, geban-
ti daryti sprendimus, diagnozės tvir-
tos tarytum aiškiaregės. Ne kartą įsi-
tikino, su kokia meile ji imdavo į ran-
kas bejėgius, užsimerkusius, nepro-
porcingomis galvutėmis, putliomis
rankelėmis kūdikius. Užtekdavo jai
prisėsti ant lovos krašto, mažasis
pacientas iškart nurimdavo. Jeigu ji
išvažiuos, tai kas dirbs? Jos pavaduo-
toja būti skyriaus vedėja atsisakė, be
to, važinėja iš Kauno ir stengiasi kuo
greičiausiai po darbo sprukti namo, o
jei kas nors atsitiks – neprisišauksi.
Jis viską apsvarstė ir... į vykdomąjį
komitetą. Išėjo iš ten – tai kaip ant
devynių arklių užsėdo. Išsikviečia
Vincentą ir lėtai sverdamas žodžius
stebi, kaip reaguos į jo pasiūlymą:

– Girdėjau, kad ruošiesi pakelti
sparnus?

– Nelabai noriu, bet aplinkybės
verčia.

– Tai štai, ką aš tau pasakysiu.
Aš viską sutvarkiau. Gaunat dviejų
kambarių butą, o tavo vyras, kiek
man yra žinoma, gerai darbuojasi,
galės užimti Kelių viršininko postą,
nes dabartinis jau visai prasigėrė,
apsileido. Na, tai kaip?

Eidama į namus Vincenta kažko-
dėl prisiminė  Antaną. Buvo sekma-
dienis, ji įsitaisiusi fotelyje skaitė
Moemo „Lietų”. Pačioje įdomiausioje
vietoje, kai vokiečių karininkas neat-
lyžo nuo mergaitės, lyg nematomos
rankos sviesta įlėkė klebono šeimi-
ninkė.  Išsičiutnijusi, pasidažiusi,
nauja eilute, chrizantemomis kve-
pianti, kažko susikrimtusi, bet pro
susirūpinimo skraistę retkarčiais
blyksteldavo šelmiški žiburiukai; vis
malė liežuviu, o Vincenta, dar gyven-
dama knygos įspūdžiais, nieko ne-
suprato, kol pamažu iš kalbos ėmė
rutuliotis, kad atvyko iš Šakių jos gi-
minės ir kaip tyčia, na, kaip tyčia, su-
sirgo vaikutis. „Nesinori vežti į Kau-
ną, gal, sako, daktariukė galėtų pa-
dėti, vis savas žmogus, ir arbatėlės
kartu išgertumėm...”. Vincenta nesi-
brangino, pasiėmė krepšelį su gydy-
tojo reikmenimis ir nuskubėjo pas
dvasios ganytoją. Pasirodo, klebo-
nienė ėmėsi piršlio vaidmens, nes
norėjo ją supažindinti su savo broliu,
ginekologu; tiesa, tetos vaikutis bė-
giojo, bet jis buvo sveikas kaip ridi-
kas, o Vincentai šeimininkė į ausį
šnipšt šnipšt: „Koks Antanas protin-
gas, išsilavinęs, jautrus, švelnus,
mandagus, man regis, išeitų nebloga
partija, pagalvok.”       Bus daugiau.

Atkelta iš 8 psl.         struktūros yra
tik vyriausybės sudėtinė dalis, ar mes
rasime kitokį mechanizmą, kadangi
mūsų sistemoje yra ir Prezidento
institucija, – aš nežinau. Tam dabar
ruošiamasi Seimo NSGK sudaryti
specialią darbo grupę. (...) Siūlau
VSD vadovybei taip jautriai nerea-
guoti ir neaštrinti kokių nors sąmo-
ningų įtampų šiuo klausimu, o pasi-
žiūrėti į problemos esmę ir ją iš-
spręsti. Dabar ryšys iš esmės priklau-
so nuo geresnių ar blogesnių santy-
kių tarp Vyriausybės ir VSD vadovo.
O taip neturėtų būti. Turi būti konk-
rečiai įstatymais nustatyta, koks turi
būti ryšys su Vyriausybe, kada turi
informaciją teikti, kaip teikti. Galų
gale, kitas dalykas – užduočių for-
mulavimas. Vyriausybė turi dalyvau-
ti formuluodama užduotis tokiai
struktūrai, ji negali pati sau užduočių
formuluoti.

– Neseniai Rusijos preziden-
tas prakalbo apie ketinimus
Kaliningrado srityje įrengti
trumpojo nuotolio raketas   „Is-
kander”, panašių užuominų bu-
vo ir anksčiau. Kaip manote, ar
tokie ketinimai yra rimti ir bus
įgyvendinti? Kokią įtaką Lietu-
vos pašonėje atsiradusios rake-
tos turėtų šalies saugumui? Koks
turėtų būti Lietuvos atsakas?

– Tikiuosi, kad tų raketų nebus.
Šiandien tam nematau jokių prielai-
dų. Manau, kad sveikas protas nuga-
lės. NATO ir Rusijos bendradarbiavi-
mas visų pirma pačiai Rusijai yra la-
bai reikalingas. O toks žingsnis prie
gero bendradarbiavimo neprisidėtų.
Bent jau Lietuva yra už gerus kaimy-
ninius santykius su Rusija ir visada
tą deklaravo. Tačiau vien nuo mūsų
ne viskas priklauso.

– Vyriausybės programoje
numatoma siekti, kad NATO
skirtų daugiau dėmesio Baltijos
regiono gynybai. Kokių konk-
rečių priemonių NATO turėtų
imtis? Galbūt galvojama apie
galimybę Lietuvoje įrengti JAV
Europoje kuriamo priešraketi-
nio gynybos skydo elementus?

– Šitas klausimas jau išspręstas.

Priešraketinis skydas įrengiamas
Čekijoje ir Lenkijoje. Tad jo darbot-
varkėje nėra. Tačiau klausimas apie
tai, kaip NATO kartu su Lietuva ir
kitomis Baltijos valstybėmis gintų
savo teritoriją, yra nuolatinis. Kei-
čiantis aplinkybėms, visi planai turi
būti nuolat peržiūrimi, manau, kad
jie ir yra peržiūrimi. NATO pasiren-
gimas ginti teritoriją, artimiausiu
metu visada bus darbotvarkėje.

– Karyba, krašto apsauga
dažniausiai laikoma vyriška sri-
timi. Jūs esate pirmoji krašto
apsaugos ministrė moteris. Ar
nesibaiminate šiame darbe Jūsų
laukiančių sunkumų?

– Valyti gatves 6 val. ryto, man
atrodo, yra labai sunku, bet nė vienos
moters niekas nėra paklausęs, ar jai
sunku. Man atrodo, kad visi darbai,
jei juos nuoširdžiai dirbi, yra ne-
lengvi. Tačiau eidama į šį postą tikrai
negalvojau, ar būsiu pirmoji, ar ant-
roji moteris. Tiesiog šioje srityje dir-
bu jau daugybę metų. Gal todėl parti-
joje ir mūsų premjerui Andriui Kubi-
liui kilo mintis pasiūlyti man šias pa-
reigas. Tai kol kas kai kam dar ne-
įprasta. Susidūriau ir su žmonių ne-
įsigilinimu į sistemą. Daugelis neži-
no, kad kariuomenei vadovauja ka-
riuomenės vadas ir visi karybos rei-
kalai yra jo prerogatyva. Krašto ap-
saugos ministras, pagal mūsų įstaty-
mus, privalo būti civilis žmogus. Tai
privaloma demokratinių valstybių
nuostata. Vyras jis ar moteris – čia
jau atsitiktinumo dalykas.

Kai mane paskyrė į šias pareigas,
daug žmonių klausė, kokią aš dabar
uniformą nešiosiu. Net pačiai buvo
keista. Naudodamasi proga dabar ir
atsakau, kad jokių uniformų NATO
valstybėse nė vienas gynybos minis-
tras nenešioja. Tai tik civiliai žmonės.
Jie formuoja politiką ir valdo sistemą.
Kariškiai sistemai paklūsta, jie atsa-
kingi už kariuomenės kovinę pa-
rengtį ir kitus dalykus, kuriems rei-
kia specialių žinių.

Sutrumpinta.

Indrė Antanavičiūtė 
Lrt.lt

R. JUKNEVIČIENĖ: 
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Menas gimsta įvairiose situacijose

– Tai jau ne pirmo ji Jūsų
darbų paroda Amerikoje, tačiau,
ma nau, paroda Čikagos kultūros
cen tre – neeilinis įvykis Jūsų gy -
venime. Patekti į pačiame Čika-
gos miesto centre esančias gale -
rijas nėra lengva. Kaip jaučiatės
prieš kelionę?  

– Mes esame labai sujaudintos ir
jaučiame didžiulį susidomėjimą būsi -
mu įvykiu. Žinome, kad Čikagos kul -
tūros centras yra ta erdvė, kuri
traukia menininkus ir intelektualus
iš viso pasaulio, todėl jaučiamės šio
pasaulio dalimi, kultūrinių įvykių
vyksmo centre. 

– Ką atvešite meno mylėto-
jams? Ar tai bus naujausi Jūsų
darbai, ar kūrėte ką nors spe-
cialiai šiai parodai? 

– Mūsų atvežami darbai pristato
pastarojo laikotarpio kūrybą. Ke letas
darbų buvo specialiai pritaikyti Čika-
gos kultūros centro ga lerijos erdvei.  

– Kokia buvo Jūsų kelio į me -
ną pradžia? 

– Pasirinkimas būti meno apsup-
tyje buvo padiktuotas tam tikrų ap -
linkybių, kurių svarbiausia – tėvų pa -
vyzdys. Jie taip pat buvo me ni ninkai.
Nuo mažens mokiausi M. K. Čiurlio-
nio meno mokykloje.

– Ar tiesa, kad menas gimsta
iš vienatvės ir skausmo?

– Mano subjektyvia nuomone,
menas gimsta įvairiose situacijose.
Dėl to jis ir menas, kadangi nėra
standartinis, vienodas.

– Esate jaunosios kartos kū -
rėja. Kas Jums yra liaudies me -
nas? Ar reikalinga šiuolai kiniam

menininkui domėtis liau dies me -
nu? Gal jam visiškai nereikia nei
tų rūpintojėlių, nei liaudies dai -
nų, nei papročių?  

– Be jokios abejonės, liaudies
menas yra svarbi mūsų kultūrinio gy -
venimo dalis, mūsų paveldas. Be
liaudies meno nebūtų ištakų, kurios
formavo vėlesnes meno išraiškas.
Turime unikalų paveldą, kurį priva -
lo me saugoti ir puoselėti, o remda -
miesi tuo paveldu galime patys kurti.

– Kas jaudina šiuolaikinį
menininką? 

– Jaudina viskas, jei tai subtilu,
gilu, prasminga. Jaudina tai, kas am -
žina, vertinga, turi išliekamąją vertę.

– Kažkada skaičiau daili -
ninko Valentino Antanavi čiaus
žo džius: ,,Gabumai – tai dar ne
pyragas, tai tik mielės”. Ar su-
tinkate su jo pasakytais žo -
džiais? Kiek Jums reikia ,,mie-
lių”, kad iškeptumėte gerą ,,py-
ragą”? 

– Darbas, pastangos kažką su -
kurti yra neabejotina vertybė. Net ir
gabiausi žmones gali neatskleisti sa -
vo tikrųjų sugebėjimų, jei jie nepa-
grįsti įgūdžių tobulinimu. Visų pirma
menininkas turi būti profesionalas,
savo srities žinovas.

– Abi savo darbuose ieškote
moteriš kumo tapa tybės. Kuo
Jums, mo terims, įdomi mo teris?
Kuo Jus, menininkes,  do mi na
tie ,,Mo te riškumo ritualai” (anot
mano Vilniuje matytos Birutės
parodos pavadinimo)? 

– Manau, kad moters gyvenimas
yra vientisesnis – buitis, kūryba,
jausmai susilieja į vieną visumą. Ka -

dangi esam moterys, tai per mote riš -
ką prizmę matom visą pasaulį, so -
cialumą, ir visa ta visuma atsispindi
mūsų kūryboje. Dažnai tai susiję su
labai asmeniniais išgyvenimais.

– Ar jaučiate: ,,Padariau gerą
darbą!” Ir koks turi būti tas ,,ge -
ras darbas”? 

– Būna visaip. Kartais apima eu -
forija ir džiaugsmas, kad padarei kaž -
ką nuostabaus, bet būna ir taip, kad
sukurtą darbą suvoki tik po kurio lai -
ko. Matyt, mintis aplenkia tai, ką su -
geba rankos. Praeina laikas ir darbas
ima gyventi, atsiskleidžia tai, kas bu -
vo užkoduota, bet iš karto nepastebėta. 

– Lietuvoje pastebima grafi -
kos feminizacija. Vien Čiurlionio
galerijoje pastaraisiais metais
surengėme daug Lietuvos grafi -
kių parodų. Kodėl, Jūsų many-
mu, Lietuvos moterys grafikės
,,nu  rungė” vyrus? 

– Tiesiog grafika yra labai
kruopštus ir greito rezultato neduo-
dantis darbas. Nemanau, kad  kažkas
kažką nurungė, gal  tik vyrai imasi,
jų manymu, reikšmingesnės veiklos
(tai mano subjektyvi nuomonė).

– Šiomis dienomis dėl infor-
macinės technologijos mūsų po -
jūčiai silpnėja, bunka, žmonės
mažiau bendrauja. Ar nemanote,
kad gali ateiti laikas, kai tech-
nologijos atims žiūrovą iš me -

nininko?  
– Manau, kad viskas natūraliai

transformuosis. Menas niekada neiš -
nyks, nes evoliucija tai yra kūryba ir
visuomet bus žiūrovas, kuris tą pro-
cesą vertins.

– Kuriate ne visą parą. Yra
tylos, apmąstymo, atsitraukimo
nuo kūrybos momentų. Ką vei -
kia te tada? 

– Kaip ir kiekvienas paprastas
žmogus gyvenu normalų gyvenimą,
už siimu buities rūpesčiais. Bet, ma -
nau, kad dauguma kuriančių žmonių
kiekvieną kasdienybės momentą gali
panaudoti kaip impulsą savo kūrybai. 

– Kaip žiūrite į šiuolaikinę
Lie tuvos dailę ir muziką?

– Šiuolaikinis Lietuvos menas
pa sauliniam kontekste užima anaip-
tol ne paskutinę vietą, nepaisant su -
dėtingų buities sąlygų atsiranda vis
naujų kūrybos perlų, nušviečiančių
mūsų kasdienybę. Tokios šviesos ki -
birkščių randu tiek muzikoje, tiek
dailėje. Viliuosi, kad mūsų apsilanky-
mas Čikagoje taip pat atneš dalelę
šios šviesos.

– Dėkoju už pokalbį ir
kviečiu visus skaitytojus apsi-
lankyti parodose Čikagos kul -
tūros centre ir Čiur lionio galeri-
joje.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Birutė Zokaitytė. ,,Bandymas skristi II”, 2002. Ofortas. 

Grožinės literatūros konkursas
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga Lietuvos vardo pirmą kar-

tą Kvedlinburgo analuose 1009 metais paminėjimo proga ir tūks -
tantmečio jubiliejui pagerbti skelbia romano konkursą.

Skiriamos  trys premijos: I – 5,000 dol.; II – 3,000 dol.; II – 2,000 dol.
Tema kūrėjams: ,,Lietuvai – tūkstantis metų!” (Mes didžiuojamės

tūkstančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra)
Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu – 2009 m. birželio

30 d. Prašome nelaukti ir kūrinius siųsti anksčiau.
Kūrinius siųsti: ALTS, Konkursui, 2711 West 71 st St., Chicago, IL

60629, USA
Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti ne ma-

žiau 200 puslapių, parašytas spausdinimo mašinėle arba kompiuteriu, pasi-
rašytas slapyvardžiu. Slapyvardis turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto
voko, į kurį reikia įdėti savo kortelę su vardu, pavarde, adresu, telefonu ir
fakso numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. Nepremijuoti
kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija: Danutė Bindokienė; dr. Jonas Jasaitis; Petras
Palilionis; Stasė Petersonienė; Vytautas Volertas

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje Čikagoje, JAV, Kovo
11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės metu

Tel. pasiteiravimui: 773-776-3399 (,,Dirvos” redakcija). Fax.: 773-776-
7059.

Birutė Zokaitytė. ,,Įgula”, 2008. Ofortas. 

Sausio 3 d., penktadienį,  Čikagos kultūros centre (78 E. Washington St.,
Chicago) atsidaro lietuvių grafi kių Eglės Vertelkaitės ir Birutės Zo kai tytės
paroda ,,Two Lithuanian Printmaker’s”. Susitikimas ir pokal bis su meninin-
kėmis centre vyks sau sio 9 d. 5:30 val. p. p. Pa roda surengta Čiurlionio gale-
rijos pasiūlymu pa de dant Lietuvos Respublikos genera l iniam konsulatui Či-
kagoje ir Čikagos miesto kultūros rei ka lų departamentui.

Na, o sausio 10 d., šeštadienį, 6 val. v. meno mylėtojus pakvie sime į Čiur-
lionio galerijoje Jau nimo centre rengiamą parodos atidarymą – muzikos va-
karą ,,Taškas, kablelis, daugtaškis...”, kuriame dalyvaus ne tik minėtos me -
nininkės, bet ir kompozitorius Marius Salynas. Atvykę galėsite ne tik pa matyti
grafikių E. Vertelkaitės ir B. Zokaitytės parodą, bet ir sudalyvauti B. Zokai-
tytės ir kompozitoriaus M. Sa lyno muzikiniame videoprojekte.

Abu renginiai skirti Lietuvos var do tūkstantmečiui pažymėti.
Ta proga pakalbinome grafikę Bi rutę Zokaitytę.
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ANELĖ REPŠYTĖ
ŽUKAUSKIENĖ

Mūsų brangi ir mylima mamytė, močiutė ir uošvė iškeliavo į
Amžinuosius Namus 2007 m. gruodžio 31 d.

Šv. Mišios bus atnašaujamos trečiadienį, gruodžio 31 d., 8 val.
ryto Šv. Antano bažnyčioje, Cicero.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti Anelę savo
maldose.

Liūdinti šeima

A † A
SOFIA VĖBRIENĖ

BILOTAITĖ

Mirė 2008 m. gruodžio 26 d., sulaukusi 99 metų amžiaus.
Gimė 1909 m. rugsėjo 11 d. Lietuvoje, Kretingoje. Gyveno Holy

Family Villa slaugos namuose, Lemont, IL, anksčiau Oak Lawn, IL.
Amerikoje išgyveno 53 metus.

Nuliūdę liko: dukra  Elona Haskell ir žentas Charles bei anūkas
Christopher  Bye.

A. a. Sofia buvo a. a. Jono Vėbros žmona.
Laidotuvių rytą, gruodžio 30 d., prašome visus, kas nori pagerbti

a. a.  Sofia, susirinkti į Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Prašome visus gimines, draugus bei pažįstamus dalyvauti laido-
tuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

JIE MUS PALIKO 
TAIP STAIGA

A. a.  Zuzanos ir a. a. Fausto atminimui

Jie mus paliko taip staiga
Ir lyg našlaičiai jaučiam skriaudą
Nedžiugins žodis ištartas,
Nei šypsena skaidri.
Netekom atramos,
Nors ir tokios trapios.

A † A
Zuzana Simanavičiūtė-

Rajeckienė
1926.XI.05–2008.I.03

A † A
Faustas Rajeckas

1920.XII.19–2008.VII.08

Jau baigiasi 2008-ieji, išvedę
Amžinybėn brangius ir mylimus
mūsų giminės artimuosius – Zuzaną
Simanavičiūtę-Rajeckienę, mylimą
Mamą, Močiutę, Tetą, kuri mus pa-
liko staiga 2008 m. sausio 3 dieną,
neilgai trukus, 2008 metų liepos 8 d.
iškeliavo Anapilin ir Jos vyras Faus-
tas Rajeckas, mylimas Tėtis, Senelis,
Dėdė. Jie buvo brangūs gausiam bū-
riui giminaičių, pasklidusių po Ame-
riką, Kanadą ir Lietuvą.

Labai ilgai mes nežinojome vieni
apie kitus, nežinojome, kad Jie, pa-
likę Tėviškę, su dviem arklių traukia-
mais vežimais per pusę metų perva-
žiavo karo nuniokotą Vokietiją iki pat
Olandijos sienos, Oldenburgo miesto,
kasnakt prisiglausdami vis kitoje
vietoje. O mes, likę Lietuvoje, per de-
gantį  Vilkaviškį grįžome į Tėviškę –
Šilsodį, Gražiškių valsčiuje ir radom
tik tuščius laukus, namų jau nebebu-
vo.

Iš buvusios pasiturinčios Suval-
kijos ūkininko Jono ir Petronėlės  Si-
manavičių gausios šeimos (Mama jau
buvo mirusi 1942.02.16) liko žmonės,
besiblaškantys po platųjį pasaulį.
Lietuvoje liko du broliai Petras ir Vy-
tautas Simanavičiai ir sesers Euge-
nijos Simanavičiūtės-Ragažinskienės
šeima su vyru Juozu ir vaikais Al-
dona ir Antanu.

Po kelių vargingų metų Vokieti-
joje Zuzana su artimaisiais per aud-
ringą Atlantą pasiekė Ameriką ir Ka-
nadą. Jaunesni vyrai Vladas ir Algi-
mantas Simanavičiai užsirašė dar-
bams į Kanados aukso kasyklas, o Jo-
nas Robertas, palikęs šeimą Vokieti-
joje, nuvyko dirbti į ūkį Kanadoje.
Tėtis su nepilnamečiais Sigitu ir Kęs-
tučiu plaukė į New York pas pusse-
serę Valantiejienę, kuri juos išsikvie-
tė. Zuzana atplaukė kitu laivu viena,
su svetimais, nes jau buvo pilnametė.
Tai buvo 1949 m. rugsėjo mėnesį.

Vyriausio brolio Vinco šeima  Ame-
riką pasiekė vėliausiai, 1951 m. ir ap-
sistojo Čikagoje pas žmonos Vandos
brolį. Jonas Robertas metus padir-
bėjęs taip pat parsikvietė šeimą ir
persikėlė į Torontą, vadovavo Lie-
tuvių Bendruomenei, vedė radijo
laidą „Tėviškės prisiminimai” iki pat
savo staigios mirties – 1983 m. ge-
gužės 19 d.

Tokiais pačiais laivais tik kitu
laiku į New York 1949 m. atplaukė ir
Faustas Rajeckas su broliu Gediminu
ir Tėvais Veronika Janušonyte ir
Juozu  Rajeckais iš Panevėžio  krašto.
Broliai Rajeckai Vokietijoje siekė
aukštojo mokslo, kad lengviau galėtų
įsitvirtinti  Amerikoje.

Priglausti svetimos, bet svetin-
gos šalies, jaunimo sambūriuose susi-
tiko  ir 1951 m. sausio 13 d. Viešpa-
ties  Atsimainymo bažnyčioje Mas-
peth, NY, Zuzana ir Faustas sukūrė
jauną šeimą.

Tėtis Jonas Simanavičius, išgy-
vendamas dėl prarastos Tėvynės ir
nieko nežinodamas apie likusius Lie-
tuvoje vaikus ir vaikaičius ir Jų visų
likimą, susirgo. 1952 m. kovo 30 d.
Zuzana ir Faustas Rajeckai susilaukė
pirmagimio sūnaus  Algio, o 1952 m.
balandžio 17 d. išėjo Amžinybėn Jo-
nas Simanavičius, gausios ir darnios
šeimos tėvas. Prie Jo karsto stovėjo
šeši sūnūs: Vincas, Jonas, Robertas,
Vladas, Algimantas, Sigitas, Kęstutis
ir duktė  Zuzana su vyru Faustu.

Jauniausieji broliai Sigitas ir
Kęstutis, dar nepilnamečiai, glaudėsi
prie sesers Zuzanos šeimos. Ji buvo
jiems lyg Motina.

Lietuvoje sesuo Eugenija su šei-
ma ir broliai Petras ir Vytautas Sima-
navičiai apie Tėčio mirtį sužinojo tik
po trejų metų, t. y. 1955 m., kai gavo
pirmąjį Zuzanos laišką, atnešusį tą
liūdną žinią, suteikusią didžiulį siel-
vartą. Nuo tada laiškai lankė mus ir

liūdni, ir su džiaugsmais, ir tas nenu-
trūkstamas ryšys tęsiasi jau daugiau
kaip penkiasdešimt metų.

Teta Zuzana su Dėde Faustu iš
New York persikėlė į New London,
Connecticut, kur Faustas dirbo
„Pfizer” kompanijoje 30 metų. Jie
abu aktyviai dalyvavo Lietuvių Bend-
ruomenės veikloje, giedojo bažnyčios
chore. Anksti netekusi jauniausio
mylimo brolio Kęstučio, globojo jo
dukrelę Sandutę, padėjo ją auginti
kartu su vyru Faustu, suteikdama
pagalbą brolienei Ligijai. Gražiai
išauklėjo ir išmokslino sūnų dr. Algį
Rajecką ir dukterį Zitą R. Melvin.
Zuzana pirmą kartą Tėvynę aplankė
su sūnumi Algiu 1977 m., o antrą
kartą su broliu kun. Augustinu Sigi-
tu, OFM 1984 m. ir suteikė mums
didžiulį džiaugsmą. Ji visada sielo-
josi, kad reikėjo palikti Tėvynę ir
gyventi svetur.

Paskutinius ketverius metus Jie
gyveno kartu su dukters  Zitos šeima
Westborough, MA, ir labai tuo džiau-
gėsi, mylėjo vaikaičius. Zuzana pasi-
aukojančiai slaugė savo vyrą Faustą,
bet pirmoji mus paliko.  Taip staiga
abiems iškeliavus Anapilin, liko di-
džiulė tuštuma. Amžinam poilsiui Jie
atgulė Putname.  Šv. Mišios už a. a.
Zuzaną ir a. a. Faustą aukojamos
2009 m. sausio 3 d. Lietuvoje, Kauno
Palaimintojo Jurgio Matulaičio vie-
nuolyno koplyčioje, 6 val. vak. 

Maldose prisimename Jus:
dukra Zita Melvin su vyru Keith

ir vaikais Christopher ir Stephany;
sūnus dr. Algis Rajeckas, marti

Danutė Stasiukevičiūtė-Rajeckas su
sūnumis  Tomu ir Daniel;

a. a. Zuzanos broliai:
rev. Augustinas Sigitas Simana-

vičius, OFM, Toronto;
Algimantas Simanavičius su

žmona Rūta, vaikais Lina, Antanu,
Rasa ir jų šeimomis Kanadoje;

Petras Simanavičius su žmona
Maryte, dukromis Daiva, Irmina, Jo-
lanta ir jų šeimomis Lietuvoje;

brolienė Vanda Simanavičienė ir
dukrų Aldonos, Nijolės šeimos Salt
Lake City, Utah;

brolienė  Valentina  Simanavi-
čienė ir Jono, Margaritos, Violetos
šeimos, Toronto, Canada;

brolienė Ligija ir dukra Sanda
New York Poughkeepsie, NJ;

brolio a. a. Vlado S. ir a. a.  se-
sers Eugenijos R. vaikai Dalė, Lai-
ma; Antanas, Povilas, Aldona RJ su
šeimomis;

a. a. Fausto brolis Gediminas
Rajeckas su sūnumis Pauliumi ir
Andriumi su šeimomis Amerikoje;

a. a. Fausto pusbroliai ir pusse-
serės: Juozas, Agota, Elzbieta, Petras
Janušoniai, Laima, Rimantas, Rasa
Rajeckai, Akvilė Stankuvienė su
dukra Nida Lietuvoje ir dukra Lina
Amerikoje.

Mūsų prisiminimai apie Jus nie-
kada neišblės.

Aldona Ragažinskaitė-
Jakševičienė

Kaunas,2008.12.11
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Algis Raulinaitis, gyvenantis Burbank, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol. auką laikraščiui
paremti. Nuoširdus ačiū už dosnią auką.

Dainora Čeičienė, gyvenanti Naperville, IL, parėmė „Draugą” 60
dol. auka. Esame Jums dėkingi.

�Gruodžio 30 d. į eilinį posėdį
renkasi ,,Draugo” tarybos nariai.
Posėdyje bus aptarti pasiruošimo
,,Draugo” šimtmečiui klausimai ir
ateities planai. Taip pat bus   nag ri -
nėjamas ,,Draugo” pastato likimo
klau simas. Apie posėdžio rezultatus
skaitytojams pranešime vėliau.

�Skaitytojams pranešame, kad
,,Draugo” redakcija nedirbs 2009 m.
sausio 1 d.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, sausio 3 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. L. Scott Donahue, ,,Mercy Ho-
me for Boys and Girls’ prezidentas.
Po šv. Mišių – kavutė. Kviečiame da-
lyvauti.

� Sausio 3 d., 12:30 val. p.p. visus
muzikos mylėtojus kviečiame į Lie -
tuvių dailės muziejų, Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte pasiklausyti ope -
ros dainininko iš Lietuvos Liutauro
Navicko ir dainininkės Genovaitės
Bi genytės šventinio koncerto.

�2009 metų sausio 16 d., penkta -
dienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629 atidaroma lietuvių
kilmės menininko iš Arizona Keith
Stanton šiuolaikinės fotografijos pa -
roda „Laisvė nuo darbo” (,,Exemp -
tion from Occupation”). Ši paroda
tęsia lietuvių kilmės me  nininkų pris-
tatymą, skirtą Lietu vos Tūkstant me -
čio paminėjimui ir „Vil niaus – Eu -
ropos Kultūros sos ti nės 2009” me -
tams. Paroda veiks iki vasario 20 d.
Muziejus veikia kasdien nuo 10 val. r.
iki 4 val. p. p. Telefonas pasi teira -
vimui: 773-582-6500. 

�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”.

�Waukegan-Lake County Lietu -
vių Bendruomenė sausio 25 d. 2 val.

p. p. kviečia muzikos mylėtojus į Vil -
niaus styginio kvarteto ir pianisto Dai-
niaus Vaičekonio  koncertą, kuris vyks
Libertyville Civic Center patalpose.

�Šv. Andriejaus lietuvių parapi-
jos tradicinis kalėdinis koncertas
vyks sausio 4 d., 2 val. p. p. Šv. An d -
rie jaus bažnyčioje (19-ta ir Wallace
St. sankryža, Philadelphia). Pro g -
ramą atliks choras ,,Laisvė”, vado -
vau jamas Ilonos Babinskienės ir
ame rikiečių ,,Handbell Choir”. Cho -
rui ,,Laisvė” akompanuos muz. Geor -
ge Akerley.  

�JAV Lietuvių jaunimo sąjungos
(LJS) valdyba kviečia 16–35 metų
am žiaus jaunimą dalyvauti 2009 me -
tų suvažiavime, kuris vyks Phila del -
phia, Pennsylvania sausio 16–19 die -
nomis.  Suvažiavime bus svarstoma
atei nančio XIII Kongreso programa
ir atstovų pareigos. Programoje: sau -
sio 16 d. – atvykimas ir susipažinimo
va karas; sausio 17 d. – posėdis, pra -
nešimai, diskusijos; sausio 18 d. – tu -
ris tinė programa; sausio 19 d. – išvy -
kimas. Užsisakę viešbutį ,,Shera ton
So ciety Hill” tel.: 1-800-325-3535  iki
2009 m. sausio 7 d. ir pasakę, kad pri-
klausote Li thuanian-American Youth
Asso cia tion, gausite nuolaidą. Norin-
tys gauti daugiau informacijos rašy-
kite Auksei Grigaliūnaitei el. paštu:
auksyte@gmail.com 

��Kiečia mokslininkus ir tyrėjus
dalyvauti mokslinėje konferencijoje
„Lietuvių išeivijos spauda: istorija ir
dabartis”. Konferencija, artėjant
„Drau go” laikraščio 100-ųjų metinių
šventei, skiriama gausios lietuvių iš -
eivijos spaudos pristatymui, apta -
rimui bei spaudos turinio analizei.
Konferencijoje siūloma dalyvauti ren-
giant pranešimus tokiomis te mo mis:
,,Pirmieji lietuvių spaudiniai emi -
gracijoje”, ,,‘Draugo’ dienraščio pra-
eitis ir ateities perspektyvos”, ,,Lie-
tuvių išeivijos spauda ‘šaltojo ka-
ro’ laikotarpiu”, ,,Iššūkiai lietuvių
iš eivijos spaudai po 1990 m.”, ,,Iš ei -
vijos spauda ir emigrantų kartų kai -
tos procesas”, ,,Ideologinė spauda:
kon fliktas ar diskusija?” Pranešimų
pavadinimų ir santraukų (iki 500
spaudos ženklų) laukiame iki 2009 m.
vasario 6 d. Daugiau informacijos –
g.janauskas@hmf.vdu.lt; tel. +370
37 327839 (Giedrius Janauskas). 

�Jau galite nusipirkti XIII Lie -
tuvių tautinių šokių šventės įrašą,
kurį sudaro 2 DVD. Juos  galite įsigy -
ti paštu (čekį siųsti ad resu: ,,LAC
XIII Folk Dance”, LAC XIII, 27084
Ala bastro Dr., Valencia, CA 91354
arba http: // www. sokiusvente.com
(mo kant kre di tine kortele). DVD
kaina – 25 dol. (į kainą įeina  su -
pakavimas ir persiuntimas). Daugiau
informacijos suteiks Jurgis Joga el.
paštu: fjoga@aol.com.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

JAV Lietuviû Bendruomenè
www.javlb.org

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

Naujuosius sutikite draugų būryje...Naujuosius sutikite draugų būryje...
�Naujus metus sutikite su Bri gh  ton Park parapijos choru gruo džio  31 d.
8 val. v., Brighton Park mokyklos salėje, 2745 W. 44th St. Chicago, IL. Įdomi
programa su dainomis! Dai nuos Irena – Vitalijos Katuns kytės antrininkė! Šo -
kiams gros Li gita ir Al gimantas Bar niškiai, skanų maistą ga mins Anta nas!
Bilieto kaina užsi sakant iš anksto tik 45 dol. (Prieš vakarienę – 60 dol.). Če-
kius siųsti: Vilijai Vaka rytei, 9824 S. 50th Court, Oak Lawn, IL 60453 Tel.
pasiteiravimui: 708-703-7114 arba 773-627-2137. Kviečiami visi.

�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.,
paaugliams – 50 dol. Kviečiame at vykti su šeimomis. Vietas už si sakyti tele-
fonais: 773-501-6573 (Ele na Ablingytė), 630-257-6481 (Vir gi nija Savrimienė)
arba 773-434-7919 (Ri mas, ,,Atlantic”).

�Gruodžio 31 d. 8 val. v. koncer tinė agentūra ,,Show Centras” ir ,,Kuni-
gaikščių užeiga” kviečia į Pa saulio lietuvių centrą linksmai sutikti Nauju-
osius metus. Šventinę prog ramą ves Vytautas Šapranauskas, su nauja pro-
grama pasirodys ,,Cigarai”. Svečių patogumui – vaikų priežiūros kambarys
(vieno vaiko priežiūra – 25 dol.). Bilietus (125 dol. asmeniui) į Naujametinį
vakarą galite įsigyti parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir restorane ,,Kunigaikščių
užeiga”. Tel. pasitei ravimui: 708-594-5622; 847-845-3972; 773-788-1362 ir
630-464-5000.

�Naujų metų sutikimo ir savo šimt -
mečio jubiliejinių metų uždarymo
šaunų pokylį rengia Philadelphia
Lietuvių namai. Šokiams gros iš
Connecticut pakviesti A & R Arvydas ir
Rimas, žinomi ir publikos mylimi video
ir muzikos DJ. Pokylio pradžia 8 val. v.
Bilietų kaina – 65 dol. asmeniui, 125
dol. porai, jaunimui – nuolaida. Bilietų
užsakymus priima Vio leta Bendžiūtė
tel.: 215-917-0042, Ilo na Babinskienė
tel.: 609-271-4991 ir An gelė Puodžiū-
nienė tel.: 215-632-2534.

�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. 

Pianistas Dainius Vaičekonis

Rinkimai į PLB Seimą
Gerbiami JAV Lietuvių Bend -

ruomenės nariai, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

(PLB) XIII Seimas įvyks Vilniuje atei-
nančią vasarą, 2009 metų liepos 8–10
dienomis. Visi JAV LB nariai turi tei-
sę kandidatuoti į Seimą. JAV LB ta-
ryba išrinks 35 atstovus iš kandidatų
sąrašo. Rinkimai įvyks 2009 metų
paskutinę sausio mėnesio savaitę.  

PLB XIII Seimo nario kadencija
yra treji (3) metai, iki PLB XIV Seimo
2012 m.  Atstovai atsakingi už visas
savo kelionės ir apsigyvenimo išlai -
das. Jų prašoma atsakingai dalyvauti
visuose posėdžiuose.

Lietuvos Tūkstantmečio Dainų ir
šokių šventė vyks Vilniuje ir Kaune
2009 m. liepos 1–6 dienomis.  Nema -
žas skaičius JAV lietuvių  žada toje
šven tėje dalyvauti.  Tiems, kurie tuo
laiku vyksta į Lietuvą, būtų patogu
atstovauti JAV LB PLB Seime, kuris
įvyks Vilniuje tuoj po šventės.  

Be posėdžių ir diskusijų išeivijai
svarbiais klausimais, bus proga dar
kartą atšvęsti Lietuvos tūkstantme -
čio jubiliejų per iškilmingą PLB ruo -

šiamą pokylį Seimo pabaigoje. Svečiai
jubiliejaus garbei bus raginami pasi -
puošti senoviniais pokylių drabužiais.
Dalyvavimas šventėje ir atstovavimas
JAV LB Seime būtų itin reikšmingas
būdas pasidžiaugti garbinga Lietuvos
istorija ir suburti ją mylinčią ir ja
besirūpinančią išeiviją.

JAV LB taryba nuoširdžiai kvie -
čia Jus kandidatuoti į PLB XIII Sei -
mą. Visi kandidatai turi užpildyti
prisistatymo anketą, kurią rasite JAV
LB tinklalapyje (www.javlb.org ), ir
atsiųsti JAV LB XVIII tarybos prezi-
diumo pirmi nin kei Dan guo  lei Navic -
kienei, 3020 Adi rondack Ct., West -
lake Vil la ge, CA  91362 (el. paštas:
navickas@roadrunner.com) arba
Ta ry bos prezidiumo sekretoriui Jur -
giui Jogai, 27084 Alabastro Dr., Va -
lencia, CA 91354, (el. paštas: fjoga -
@aol.com) iki 2009 m. sausio 20 d. 

Kandidatams reikia su rinkti 10
juos remiančių JAV LB narių parašų.

Linkiu  Jums sėkmės!
�Danguolė Navickienė

JAV LB XVIII tarybos 
prezidiumo pirmininkė


