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Apie Užpalių Respubliką 1905 m

Asmenybės

Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) vadovaujama
Vyriausybė su Algirdu Butkevičiumi priešakyje gruodžio
13 d. pradeda paskutinius,
ketvirtuosius, savo kadencijos metus. Kokius svarbiausius darbus 2016 metams paruošė 16-asis Lietuvos Ministrų Kabinetas?
Didės gyventojų pajamos –
socialinė nelygybė mažės
Ši Vyriausybė minimalią mėnesio algą (MMA) 2016 m. sausio 1
d. penktą kartą kels iki 350 eurų,
o liepos 1 d. – iki 437 eurų. Kils
kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai.
Siekiant palengvinti mokesčių
naštą mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms 34 eurais

Lietuvoje siekė 11,7 proc. (217
tūkst. bedarbių), užimtumo lygis – 62 proc. O 2014 m. nedarbas nukrito jau iki 9,5 proc. (173
tūkst. bedarbių), 2015 m. III ketvirtį – iki 8,3 proc., o užimtumo lygis pernai išaugo iki 65,7
proc. Tai – aukščiausias dirbančių žmonių lygis nuo 1998 metų.
Lietuva pasiekė persilaužimą,
mažindama jaunimo nedarbą:
pernai jaunimo nedarbo lygis numuko žemiau Europos Sąjungos
(ES) vidurkio 2,9 proc. punkto.
Užimtumas didėja dėl masinės
pastatų renovacijos, sparčiai įgyvendinamų infrastuktūros projektų, gerėjančios Lietuvos verslo aplinkos, smulkaus ir vidutinio
Mažės nedarbas –
verslo skatinimo, tiesioginių užsiedaugės darbo vietų
Socialdemokratams atėjus į val- nio investicijų, prasidėjusios prodžią 2012 m. rudenį, nedarbas fesinio mokymo pertvarkos ir kt.
(nuo 166 iki 200 eurų) didinamas maksimalus mėnesinis neapmokestinamųjų pajamų dydis
(NPD), o fiksuotas papildomas
neapmokestinamųjų pajamų dydis (PNPD) už kiekvieną vaiką
šeimoje išaugs dvigubai (nuo 60
iki 120 eurų).
Pradėta kompensuoti per krizę
konservatorių-liberalų sumažintas pensijas ir atkurti algų koeficientus. 2014 metais realusis darbo
užmokestis išaugo 5 proc., o vartojimas – 5,7 proc. Tai reiškia,
kad Lietuvos visuomenė tampa
ne tik turtingesnė, bet ir socialiai lygesnė.
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Įvedus naują socialinį modelį,
būtų sukurta apie 85 tūkst. naujų
darbo vietų, t. y., pusę, kiek dabar
yra bedarbių (160 tūkst.), o nedarbas sumažėtų iki 7 proc.
Toliau kris komunalinių
paslaugų kainos
2013–2015 m. Vyriausybei
pavyko buitiniams vartotojams
elektros kainą sumažinti apie 13
proc., o šilumos – apie 20 proc.
Valdant dešiniesiems 2011–2013
m. elektros kaina augo 10 proc.,
o šilumos kaina 2010–2012 m. –
net 25 proc.
2016 m. elektros energijos kaina
turėtų toliau mažėti 5,4 – 9 proc.
Kris ir šilumos kainos – toliau bus
pereinama prie pigesnio biokuro
ir spartinama renovacija.
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Praūžė audringi metai, įsukę pasaulį į karinių konfliktų, teroristinių išpuolių sūkurį, kurio pasekmės neaplenkė ir mūsų.
Tai - aršus išbandymas mūsų šimtmečiais puoselėtoms taikos, laisvės ir solidarumo vertybėms, kurias ginsime ir toliau.
Tikiu, jog sutelkę jėgas ateinančiais metais įveiksime naujoje geopolitinėje situacijoje kilusius iššūkius ir toliau sėkmingai
galėsime gerinti kiekvieno Lietuvos žmogaus gyvenimo kokybę, suteiksime galimybę atskleisti kūrybingumą ir išradingumą.
Linkiu džiaugsmingų šv. Kalėdų ir darbingų 2016-ųjų metų! Šilumos, ramybės ir darnos Jums bei Jūsų šeimoms!
LR Ministras Pirmininkas,
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas

Algirdas Butkevičius

Valdovų rūmus užliejo Mykolo Kleopo
Oginskio muzikos festivalio garsai
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Aktualijos

socialdemokratas

Vyteniui P. Andriukaičiui įteiktas Prancūzijos
Garbės legiono karininko kryžius
Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) Garbės Pirmininkui, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarui, Europos Komisijos nariui, atsakingam už sveikatą ir maisto saugą, Vyteniui
Povilui Andriukaičiui lapkričio 13 d. Prancūzijos ambasadorius Filipas Žanto (Philippe Jeantaud) įteikė Prancūzijos Respublikos Garbės legiono ordino karininko ženklą
pagal Prancūzijos Prezidento Fransua Olando (François
Hollande) 2015 m. sausio 12
d. dekretą. Iškilminga apdovanojimo ceremonija vyko
Prancūzijos ambasados rezidencijoje.
„Šiuo aukštu apdovanojimu
Prancūzija įvertino Jūsų svarbų
indėlį, kad Lietuva įstotų į Europos Sąjungą (ES) ir Jūsų nuolatinį įsipareigojimą dirbti ją kuriant.
Prancūzija atsidėkoja už Jūsų gilų
atsidavimą ES vienijančioms vertybėms“, – teigiama Prancūzijos
ambasados laiške, kuriame V. P.
Andriukaičiui pranešama apie
apdovanojimą.

Prancūzijos ambasada pabrėžia, kad V. P. Andriukaitis yra
vienas iš LSDP įkūrėjų ir „daug
nuveikęs Lietuvos nepriklausomybės labui“, „vienas iš 1992 m.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos autorių“, „aktyviai dirbęs Lietuvai stojant į ES ir prisidėjęs prie
Europos ateities konvencijos“.
Savo kalboje per apdovanojimo ceremoniją V. P. Andriukaitis
pabrėžė: „Priimti šį apdovanojimą iš šalies, kurioje gimė „Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija''
yra didelė garbė. Brolybės ir solidarumo vertybės man visada buvo nepaprastai svarbios. Jos davė
pradžią ir Europos Sąjungai, kuri
yra socialdemokratinių vertybių
projektas. Prancūzijos Prezidentas Fransua Miteranas (François
Mitterrand) – kartu su Vokietijos
Kancleriu Helmutu Koliu (Helmut Kohl) – buvo vienas iš tų, kuris įgyvendino šią idėją ir buvo jos
architektas“.
„Šis Europos vienijimo projektas buvo ir vienas iš pagrindinių
asmeninių stimulų imtis veiklos –
ir ypač nuo 2001 m. liepos, kai tapau atsakingas už Europos reika-

lų komitetą Lietuvos
Respublikos Seime.
Mano patirtis ruošiant Europos Konstituciją įkvėpė prisidėti prie integracijos
gilinimo. Aš labai didžiuojuosi pasiektais
rezultatais ruošiant
Europos Konstituciją, kurioje yra net keletas mano pateiktų
pasiūlymų. Nors ji nepasiekė dienos švie-

sos, bet šiandien turime Lisabonos sutartį, tad mūsų darbas tikrai nenuėjo veltui“, – sakė jis.
V. P. Andriukaitis kalbėjo:
„Mūsų žemyne mes turėtume
statyti daugiau tiltų, o ne daugiau sienų, kaip taip neseniai nutiko… Todėl aš raginu kiekvieną
europietį puoselėti mūsų savimonę ir gerą valią, per kurią mes matome ne kitų grėsmę, o didžiulę
tų mūsų skirtumų naudą.
Mano politiniai įsipareigojimai
visuomet buvo motyvuoti noru
pakeisti mūsų pasaulį paverčiant
jį geresniu. Mums skubiai reikia
atgauti Europos piliečių pasitikėjimą ir tuo pačiu atkurti pasitikėjimą Europos projektu.
Šis labai garbingas pripažinimas iš Prancūzijos Respublikos,
kuri yra viena iš ES šalių steigėjų, bus man didžiulė paskata tęsti savo užduotį ir plačiau kalbant,
kurti tiltus tarp mūsų dviejų šalių
ir tarp Europos piliečių.
Baigsiu šiais mane įkvėpusio
žmogaus žodžiais – cituoju Viktorą Hugo (Victor Hugo): „Ateina valanda, kai protestuoti nebepakanka; po filosofijos, reikia
veiksmo, varomosios jėgos, kuri
įgyvendina tai, ką pagimdė idėja“.
.

„ES lieka ištikima savo taikos projekto principams“
Pokalbis su Europos Komisijos nariu Vyteniu P. Andriukaičiu
Europos Komisijos (EK) pirmininkas Žanas-Klodas Junkeris
(Jean-Claude Juncker) laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui išdėstė poziciją dėl gilesnių
ryšių tarp Europos Sąjungos (ES)
ir Maskvos vadovaujamos Eurazijos ekonominės sąjungos. Lietuvoje šis laiškas sutiktas kritiškai.
Teigiate, kad Jums tokia pozicija,
ieškant sprendimų taikai, yra priimtina. Kaip glaudesni ES ir Rusijos santykiai pasitarnautų taikai
ir saugumui pasaulyje?
Šiuo metu Rusijos ir ES santykiai
yra įšalę. Partnerystės programa
dėl karinių konfliktų tarp Rusijos
ir Ukrainos nutrūko. Po teroristų
atakų prieš Rusijos lėktuvą spalio
31 d. Egipte ir Paryžiuje lapkričio
13 d. Prancūzijos prezidentas Fransua Olandas (Francois Hollande)
susitiko ir su Rusijos prezidentu
Vladimiru Putinu, ir su JAV prezidentu Baraku Obama (Barack
Obama), ir su Didžiosios Britanijos
premjeru Deividu Kameronu (David Cameron) dėl bendrų veiksmų
prieš „bendrą priešą“ – ekstremalaus islamo teroristinę organizaciją „Islamo valstybė“.
Sprendžiant sudėtingus ekonominius, socialinius ar pandeminius krizių valdymo klausimus, jų
negalima sujungti „viena virvele“
su konfliktais. Ukrainos, Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžano situacija tokia – konfliktų posovietinėje erdvėje yra, bet jie netrukdo
mums dirbti ir spręsti sudėtingų

Europos Komisijos pirmininkas Žanas-Klodas Junkeris ir Vytenis P. Andriukaitis

saugumo, pabėgėlių ir kovos su terorizmu klausimų.
Santykių su Rusija palaikymas
visose srityse, kur nuomonės sutampa, yra būtinas. Čia reikia
sinchronizuoti savo veiksmus taip
pat ir su Rusija. EK, ES valstybių
narių ir JAV nuosekliai laikosi tokio sprendimų „algoritmo“.
Vertinant sudėtingą padėtį
aplink visas ES sienas, kai tiek daug
įvairių konfliktų bei ekonominių,
socialinių ir politinių problemų,
akivaizdu, kad ES lieka ištikima
savo „taikos projekto“ principams.
ES naudoja ir naudos vadinamas
„minkštosios galios“ priemones.

Pagrindinis ES instrumentas,
sprendžiant Rusijos – Ukrainos
konfliktą, yra Minsko susitarimo laikymasis. Kitu atveju Rusijai sankcijų laikotarpis galios ir
po 2016 m. sausio 31 d.
Junkerio laiške aiškiai išdėstyta, kad ES valstybių narių dialogas su Rusija turi būti plėtojamas,
tik sinchronizuojant su Minsko
susitarimo įgyvendinimu.
Minsko protokolo reikalavimai
nekliudo spręsti klausimus, susijusius su pabėgėliais. Kiekviena
krizė turi būti svarstoma atskirai,
nesudedant visko „į vieną maišą“.

spindi ne tik Junkerio laiške. Pavyzdžiui, ES Žemės ūkio taryboje 28 ES šalys (tarp jų ir Lietuvos
žemės ūkio ministrė) suteikė man
mandatą pradėti derybas su Rusijos
žemės ūkio ministru dėl jos įvestų
sanitarinių sankcijų, savaip interpretuojant kiaulių maro problemas.
Neseniai man viešint Tbilisyje,
kur vyko sveikatos apsaugos ministrų iš Azerbaidžano, Armėnijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Gruzijos susitikimas, Gruzijos sveikatos
apsaugos ministras pacitavo buvusio Prancūzijos sveikatos apsaugos
ministro B. Kušnerio žodžius, kad
Prancūzija ir Rusija turi skirtingus
požiūrius į konfliktų zonas, bet yra
sferos, kur bendradarbiauti būtina, o sveikatos apsauga – viena tokių sferų.
Jau minėjau – ir sprendžiant pabėgėlių klausimą, kovą su terorizmu, ir kitose sferose, kur nuomonės gali sutapti.

Kodėl konservatoriai vietoj neracionalios, Rusiją demonizuojančios retorikos iki šiol nesugeba sveikai ir racionaliai pažvelgti
į Rusiją ir santykius su ja?
Lietuvoje vyrauja vienašališkas
išorės santykių, saugumo ir gynybos, užsienio politikos supratimas. Neteisingai traktuojamas ir
Junkerio laiškas, kuriame aiškiai
Ar Rusija gali būti konstruk- išdėstyta, kad ES narių dialogas
Ar bendra ES ir Rusijos kova tyvi partnerė?
su Rusija turi būti sinchronizuoprieš „Islamo valstybę“ paveiks
ES derybose su Rusija vyrauja jamas su Minsko susitarimo įgyUkrainos konflikto sprendimą? konstruktyvus požiūris. Tai atsi- vendinimu.

Lietuvos viešojoje erdvėje turėtų
skambėti racionalesnis balsas, suvokiant, kodėl Lietuvos sąjungininkai – JAV, Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija – mato būtinybę bendradarbiauti su Rusija.
Kyla klausimas: ką galėtų pasiūlyti Lietuvos radikalai, kurie
kuria destruktyvią psichologinę
atmosferą ir iškraipo faktines žinias? Supraskime, kad norint padėti Ukrainai, reikia būtinai turėti
konsoliduotą ES poziciją. Nemanykime, kad ES nekreipia dėmesio
į Lietuvos skleidžiamą karo retoriką, įvairių „analitikų“ pasisakymus ir į Lietuvos prezidentės keistą poziciją...
Ji turėjo prieštarauti Prancūzijos prezidento vizitui į Maskvą,
Obamos, Kamerono ar Vokietijos kanclerės Angelos Merkel išsakytam palaikymui, kad reikia
koordinuoti veiksmus su Rusija, kovojant su „Islamo valstybe“.
Jei yra tokia „karinė“ retorika
ir kraštutiniai vertinimai, Lietuva dabar turėtų siųsti notą Olandui ir Obamai bei atšaukti savo
diplomatus iš Maskvos ir Paryžiaus. Prezidentė galėtų parodyti vadinamą „drąsą“ ir sustabdyti diplomatinius santykius – išgarsėtų tada Lietuva kaip „stipri
ir galinga“...
Aistrų kurstytojų paklausčiau,
ar jie turi vaisingą alternatyvą?
Kalbėjosi Morta Vidūnaitė

Nuomonės

socialdemokratas

Gintautas Paluckas
Vilniaus m. vicemeras

Jie visuomet šalia. Iš pirmo
žvilgsnio nuo kitų nesiskiria, nes, kaip žibutės pavasarį, suaktyvėja ir pražysta tik
esant palankioms aplinkybėms. Šiandien tos palankios
aplinkybės yra karai Ukrainoje, Sirijoje, besivystantis Rusijos – Turkijos (o gal reikėtų
sakyti NATO?) konfliktas.
Mes, aišku, ne Jungtinės Amerikos Valstijos, kur prekyba baime
ir nesaugumo jausmu yra atskira
politikos industrija, bet tuo užsiimančių apstu ir pas mus. Pastaruoju metu Lietuvoje karo šaukliai ir visuotinio ginklavimosi
šalininkai žygiuoja beveik nesutikdami jokios intelektualinės ar
politinės konfrontacijos.
O ginčytis reikia ir tikrai yra
dėl ko. Ginklavimosi šalininkai
gana efektyviai stumia priešo „atgrasymo“ koncepciją, kuri iš esmės reikia, jog priešas nelįs prie
tos šalies, kurios piliečiai yra ginkluoti ir moka tais ginklais naudotis. Dėl to, žinoma, būtų gali-

Darius Petrošius
Seimo Kriminalinės žvalgybos
parlamentinės kontrolės komisijos
pirmininkas, teisės mokslų
daktaras

Sukelti sumaištį, nesaugumo
jausmą. Žudyti. Jiems pavyko. Trojos arklys, kurį sumeistravo teroristai, jau čia, Europoje. Baigėsi rojumi kvepiantys, absoliučiai saugūs kavos, vyno gėrimai Paryžiaus
ar Briuselio restoranėliuose.
Kai teigiama, kad Lietuva saugi, terorizmu čia beveik ir nekvepia, noriu atsakyti: šiandien ES
nėra saugios valstybės. Kol kas
teroristams mažiau įdomi valstybė nereiškia, kad ta valstybė
yra saugi.
„Islamo valstybė“ paskelbė karą Europai ir civilizuotam pasauliui. Vėlų kruvinojo lapkričio
15 d., penktadienio vakarą tūkstančiai prancūzų gatvėse giedojo „Marselietę“: „Sukilkit, vai-
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Kiekvienam lietuviui po ginklą?

ma ginčytis iš esmės. Kiek tokių
piliečių reikia, kiek geras turi būti
pasiruošimas ir t.t., kad kitos šalies kariuomenė akistatą su ginkluota mūsų visuomene apskritai vertintų kaip kažkokią reikšmingą grėsmę? Tačiau aš to nedarysiu.
Šiuos klausimus paliksiu tiems,
kas ginklavimosi idėjas stumia,
nes kol kas girdimi tik niekuo nepagrįsti pareiškimai – „jei turėsim ginklų, mūsų bijos“. Ar kažkas mūsų bijos – nesu tikras, bet
aš jau bijau. Nes visoje šioje diskusijoje kažkur dingsta elementarus
mūsų visų interesas – saugumas
mūsų visuomenės viduje.
„Daugiau šautuvų – saugesnė
visuomenė“ – ar ne absurdiškai
skamba? Aišku, kad absurdiškai,
todėl tokios retorikos karo šaukliai ir vengia, nes akivaizdu, jog
visuomenės apginklavimo pirmoji auka bus ne priešo kariuomenė,
o pati visuomenė.
Pats geriausias to pavyzdys –
JAV. Labai nesigilinant, užtenka
pasakyti, jog ten visuomenė apginkluota tikrai rimtai. Kai kuriose valstijose net kas antras gyventojas turi ginklą, o bendrai paėmus JAV skaičiuoja turinti apie
300 milijonų šaunamųjų ginklų
(čia ne kariuomenė, o paprasti
piliečiai).
Čia tik statistika, bet ar ji ką nors
reiškia? Pasirodo, reiškia. Ginklų
skaičius valstijoje tiesiogiai siejasi
su žmonių nužudytų šaunamuo-

ju ginklu skaičiumi. Paprastai tariant, kuo daugiau ginklų valstijoje, tuo daugiau piliečių tais ginklais ir nužudoma.
Sąrašo viršuje Alaska, kur net
62% žmonių turi ginklus, o 100
tūkstančių tenka 20 žuvusiųjų
nuo šaunamojo ginklo. Sąrašo
apačioje – New York‘as, kur tik
10% asmenų turi ginklus, o 100
tūkstančių gyventojų tenka apie
4 aukas.

Manau atsiras teigiančių, kad
taip gali būti tik Amerikoj, nes
mes kažkokie kitokie. Tačiau visiškai nesvarbu kokie mes, nes daugeliu atveju žmogžudystes ir kitus
sunkius nusikaltimus (kur panaudojami šaunamieji ginklai) įvykdo
kiti asmenys paprasčiausiai pavogę
ginklus iš savininkų. Paieškokim
lietuviškos specifikos, kuri pagrįstų mintį, kad mes kitokie, mes ne
Amerika. Yra toks dalykas, pavyz-

JAV kuo daugiau ginklų
valstijoje, tuo daugiau
piliečių tais ginklais ir
nužudoma.

džiui, savižudybės.
Čia mes ne tik Europą, bet ir
Ameriką lenkiam. Brady centro
(JAV) atlikti tyrimai rodo, kad
82% paauglių, nusprendusių nusižudyti, pasinaudojo jų šeimoje
turimais šaunamaisiais ginklais.
Ginklas, beje, yra labai efektyvi
priemonė, nes 9 iš 10 atvejų bai-

Trojos arklys Europai

kai tėvynės…”. Slaptas karas tapo atviru karu.
Kare nėra laimėtojų, tačiau, kai
žūva broliai ir seserys Europoje,
būsime priversti kariauti. Ar Lietuva pasirengusi?
Dar penktame šimtmetyje
prieš mūsų erą didysis kinų karvedys Sun Tzu savo traktate „Karo menas“ pabrėžė žvalgybos ir
šnipinėjimo svarbą. Be žvalgybos būsime akli šioje kovoje ir
negalėsime užkardyti teroro aktų, nes neturėsime informacijos.
Tuomet turėsime kovoti tik su
pasekmėmis.
Už kovos su terorizmu koordinavimą Lietuvoje atsakinga Valstybės saugumo departamentas
(VSD). Daugelį metų ši institucija purtėsi šio vaidmens. Tik šiuo
metu atkuriamas specializuotas
kovai su terorizmu skirtas padalinys.
Įvykiai Prancūzijoje pateikia
daug klausimų dėl specialiųjų tarnybų darbo. Prancūzija dar sausio mėnesį patyrė atakas „Charlie Hebdo“ redakcijoje ir košerinio maisto parduotuvėje, birželį – ataka įvyko Lione prieš cheminius preparatus gaminantį fabriką. Surengti vienu metu keletą atakų yra sunkiau nei pavienį didelį išpuolį: teroristai priversti komunikuoti, todėl didė-

ja informacijos nutekėjimo galimybė. Kuo daugiau asmenų žino
apie planus, tuo didesnė tikimybė, kad jie bus atskleisti. Atsitiko
taip, jog specialiųjų tarnybų voratinklis, turėjęs pagauti teroristus,
nesuveikė.
Visos pasaulio šalys tai griežtina specialiųjų tarnybų darbą, tai
suteikia tokioms tarnyboms daugiau galių. O Lietuvoje? Bandymai keisti žvalgybą ir kriminalinę žvalgybą reglamentuojančius
aktus Lietuvoje dažnai būna stichiški, proginiai, sukelti skandalų ir dažniausiai liečiantys tas pačias tarnybas: žvalgyboje – VSD,
kriminalinėje žvalgyboje – Spe-

cialiųjų tyrimų tarnybą (STT).
Jeigu asmeninių, siaurų interesų
vedini įstatymais statome nepagrįstus barjerus STT, kartu pastatome barjerus ir visiems kitiems
kriminalinės žvalgybos subjektams, esantiems Policijos departamente, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyboje (FNTT), Valstybės sienos apsaugos tarnyboje
(VSAT), muitinėje, Vadovybės
apsaugos departamente(VAD).
Visos šios tarnybos savo kasdieniniame darbe gali pagriebti tą
siūlo galą, vedantį prie labai pavojingų nusikaltimų, teroro aktų.
Šalies specialiosios tarnybos
turi peržiūrėti savo darbą, atsi-
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giasi mirtimi ir tik 1 iš 50, kai mėginama nusižudyti vaistais. Tas
pats tyrimas nustatė, kad ginklo
buvimas namuose iki trijų kartų
padidina šeimos nario savižudybės riziką.
O dabar pereikim prie visai nesenų aktualijų ir pamesto (ar pavogto) Kalašnikovo automato.
Baisoka buvo, ar ne? Bet pačiai
policijai irgi nedrąsu turėtų būti, kai žinai, jog kažkas vaikšto
gatvėmis su šautuvais, kurių kovinė galia prilygsta policijos naudojamiems ginklams. O jei tokių
(ar panašių) ginklų būtų ne pas
vieną „igorį“, o daugiau? Gerokai
daugiau. Ar policija sugebėtų (jei
prireiktų) užtikrinti visuomenės
saugumą ir sulaikyti nusikaltėlius,
kurie galimai atsišaudytų panašios
galios ginklais? Jei kas šia tema
domitės, turbūt pastebėjote, kad
JAV policija savo ginkluote tampa panaši į JAV kariuomenę, nes
policija paprasčiausiai privalo turėti „didesnį“ šautuvą nei nusikaltėliai. Ginkluota visuomenė nėra
saugesnė visuomenė. Ir nereikia
čia visokių Šveicarijos ir jos šaulių
pavyzdžių, nes taip kaip Švedijos
socialinio modelio nepersodinsi
Lietuvoje, taip ir šveicarų mentaliteto neįsprausi į lietuvio galvą.
Kaip rodo statistika (savižudybių, alkoholizmo, depresijų),
mes - esame pavojingi, o ginkluoti būtume dar pavojingesni. Tik
ne aniems už valstybės sienos, o
sau patiems.

žvelgiant į kitų valstybių patirtį, stiprinti bendradarbiavimą
tarpusavyje ir su užsienio specialiosiomis tarnybomis terorizmo srityje.
Kitų metų šalies specialiųjų
tarnybų finansavimas turi būti
patvirtintas atsižvelgiant į realias
grėsmes ir poreikius. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pateikė realias poreikius
atitinkančias pataisas kitų metų
biudžetui, į kurias būtina atsižvelgti. Būtina skirti papildomą
finansavimą VSD, VSAT, policijai, ypač rinktinei „Aras“.
Žiūrint į ateityje kylančias realias grėsmes gali būti, jog vardan saugumo turėsime atsisakyti dalies privatumo, t.y. suteiksime specialiosioms tarnyboms
daugiau galių, žemiau nuleisime
kartelę, kuomet bus galima taikyti specialius prasiskverbiančio
pobūdžio žvalgybinius veiksmus.
Kito kelio nėra. Karas su terorizmu pirmiausia yra slaptųjų tarnybų karas su gerai užsikonspiravusiu priešu.
Ar Europa pasimokys iš Trojos legendos? Trojos arkliai – jau
Europos aikštėse. „Marselietė“
šįkart skambėjo kaip visos Europos himnas. Kaip įpareigojimas specialiosioms tarnyboms ir
mums visiems.
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Lyginamoji analizė

Lietuvos valstybės biudžetas ir skola:
socialdemokratai visada tvarkėsi
geriau už konservatorius

Biudžeto subalansavimas
yra vienas iš kokybiško valstybės finansų valdymo kriterijų. Palyginkime Lietuvos
biudžeto balansą socialdemokratų ir konservatorių bei
jų vadovaujamų koalicinių
vyriausybių valdymo laikotarpius.

čius socdemus ir valstybės finansais besirūpinančiais dešiniaisiais. Net sutikus, kad dalis
dešiniųjų galvoja apie valstybės
finansų tvarumą, gyvenimo fak-

pasiskolinusi iš Tarptautinio va- lėjimo 2014 m. pabaigoje.
liutos fondo (TVF), šias skolas
jau grąžino.
Biudžeto balansas: vieną saLietuvos konservatoriai atmetė ko, kitą daro
Taigi, faktai rodo, kad konsernet kalbėjimosi su TVF galimybę,

socialdemokratas
Dešiniosios politinės jėgos tradiciškai nepasitiki valstybe. Joms
privataus banko ar kitos privačios finansinės institucijos atstovas yra „padoresnis“, „darbštesnis“ nei „apsnūdęs“, „korumpuotas“ valstybės tarnautojas. Dešiniesiems silpna, prasiskolinusi, paklusni „protingųjų“ bankininkų
diktatui valstybė yra gėris. Ar atsitiktinai būtent dešiniųjų (neoliberaliųjų) nuostatų vyravimo 1990–
2005 m. laikotarpiu augo JAV ir
daugumos ES valstybių skolos?

Kodėl svarbus valstybės finansų tvarumas?
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
JAV, Jungtinės Karalystės, Švedijos,
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Socialdemokratai – pasauliniame marše už klimato išsaugojimą
Alfonsas Brazas
LSDP Aplinkos komiteto pirmininko
pavaduotojas

Lapkričio 30 d. – gruodžio
11 d. Paryžiuje – COP21
konferencija klimato kaitos klausimais, kurioje tikimasi priimti reikšmingus
valstybių įsipareigojimus
dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo.

Lapkričio 29 d. viso pasaulio piliečiai dalyvavo žygyje – demonstracijoje „Pasaulinis klimato maršas“
(Global People‘s Climate
March – angl.). Neabejingi klimato kaitos problemai
lietuviai Vilniuje marširavo
iš Katedros į Kudirkos aikštę, kur trumpai mitingavo,
pareikšdami STOP klimato kaitai.
Socialdemokratai yra už

darnią plėtrą, ciklinę ekonomiką, bioekonomiką ir
biotechnologijas, ekologinę žemdirbystę, atsinaujinančių išteklių energetiką,
aplinkos apsaugą. Savo dalyvavimu Lietuvos socialdemokratai norėjo aiškiai
parodyti, kad LSDP yra už
CO2 išmetimų sumažinimą, už klimato išsaugojimą, už švarų orą ir švarią
aplinką.

Vizitai

socialdemokratas
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Premjeras A. Butkevičius: „Lietuva ir Kinija
tampa strateginėmis partnerėmis“
Lapkričio 23 – 26 d. Lietuvos
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius su darbo vizitu, kurio tikslas – naujų galimybių Lietuvos verslui paieška bei
greitesnis eksporto kelių į Kiniją lietuviškiems pieno ir mėsos
produktams atvėrimas, viešėjo
Kinijos Liaudies Respublikoje.

Prieš pat vizitą, lapkričio 17 d.,
Kinijoje pasirašytas trišalis Lietuvos žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Kinijos generalinės kokybės
priežiūros, kontrolės ir karantino
administracijos protokolas dėl veterinarinių ir higienos reikalavimų
pieno produktams, kuriuos ketinama eksportuoti į Kiniją.
LAPKRIČIO 23 d.
Atidarė Lietuvos ir Kinijos
verslo forumą
Sveikindamas forumo dalyvius,
A. Butkevičius pažymėjo, kad
„2015 metai Lietuvos ir Kinijos
santykiuose buvo itin intensyvūs
ir sėkmingi. Lietuvą aplankė Kinijos pirmasis vicepremjeras Džang
Gaoly, Šandongo provincijos vicegubernatorius Šia Geng. Šandongo
provincijoje antrą kartą vyko Lietuvos dienos, o Lietuvoje surengtos Šandongo dienos ir verslo forumas. Kinijoje lankėsi susisiekimo,
žemės ūkio ir ūkio ministrai, verslo delegacijos“.
„Lietuva yra geografiniame Europos centre, gali pasiūlyti integruotą transporto infrastruktūrą ir kvalifikuotą darbo jėgą, todėl yra vartai į 500 mln. gyventojų Europos
Sąjungos (ES) rinką“, –Lietuvos

Premjeras A. Butkevičius su Kinijos premjeru Li Keqiangu
Lietuvos ir Kinijos verslo tarybą,
kuri drauge su partneriais iš Kinijos organizavo šį forumą. Jis dalyvavo oficialioje Lietuvos ir Kinijos
verslo forumo dalyvių bendradarbiavimo susitarimų pasirašymo ceremonijoje, kurios metu pasirašyta
10 susitarimų tarp Lietuvos ir Kinijos įmonių.
Susitiko su Kinijos Kongreso
biuro nare Baige Zhao
Susitikime su Kinijos Kongreso biuro nare, Tarptautinių ryšių
komiteto pirmininko pavaduotoja Baige Zhao A. Butkevičius aptarė Lietuvos ir Kinijos ekonominio bendradarbiavimo potencialą,
kalbėjosi apie pasaulines aktualijas,
kaip žmonių saugumas.
Lietuvos Ministras Pirmininkas

Premjeras A. Butkevičius Lietuvos ir Kinijos verslo forume
premjeras ragino pasinaudoti Lietuvos privalumais plečiant verslą
ES ir Skandinavijoje.
„Siekdami pritaikyti inovacijas ir
technologijas, investuojame į mokslą. Mūsų tikslas – tapti pažangiausiu mokslo ir tyrimų centru Vidurio ir Rytų Europoje“, – sakė jis,
kviesdamas į 2016 m. rugsėjį Vilniuje vyksiančią didžiausią regione
gyvybės mokslų konferenciją „Life
Sciences Baltic“.
A. Butkevičius pasveikino sėkmingai savo veiklą plėtojančią

pažymėjo, jog jo Vyriausybė labai
vertina Kinijos investicijas Lietuvoje ir Baltijos regione bei sudaro
palankias sąlygas užsienio investicijų pritraukimui į šalį ir jų verslo plėtrai.
Apsilankė kompanijos
„Huawei“ mokslinių tyrimų ir
plėtros centre
„Visame pasaulyje „Huawei“ yra
laikomas vienu lyderiaujančių ryšio technologijų gamintojų ir kū-

rėjų, siūlančių naujausius technologinius sprendimus“, – sakė A.
Butkevičius, primindamas, kad
“Huawei” kompanijos padalinys
Vilniuje buvo įsteigtas 2009 m.
2013 m. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete atidaryta „Huawei“
kompiuterinių tinklų akademija,
mobiliųjų aplikacijų laboratorija,
kurioje stiprinamos jaunųjų specialistų žinios, ir studentai susipažįsta su naujausiomis ryšio technologijomis. 2015 m. vasarį Vilniaus universiteto Telekomunikacijų mokslo centrui „Huawei Technologies
(Vilnius)“ padovanojo duomenų
centro serverį.
„Man ypatingai malonu pažymėti, kad kompanija 2014 m. tapo Lietuvos krepšinio federacijos
rėmėja. Buvęs Kinijos ir dabartinis Lietuvos nacionalinės rinktinės
treneris Jonas Kazlauskas nutiesė
Lietuvos krepšinio kelius į Kiniją,
o Lietuvoje tradiciniu tapo tarptautinis krepšinio turnyras „Huawei
Cup“, – sakė Lietuvos premjeras.
Lietuvos ir Kinijos verslo forume
pasirašyti ir kompanijos „Huawei“
bendradarbiavimo susitarimai su
Vilniaus, Vilniaus Gedimino technikos ir Kauno technologijos universitetais.
LAPKRIČIO 24 d.
Dalyvavo Kinijos ir Vidurio
bei Rytų Europos valstybių
(„Kinija+16“) vadovų
susitikime
A. Butkevičius, lankydamasis
Kinijos ir Vidurio bei Rytų Europos šalių ekonomikos forume, pabrėžė tolesnę šio formato bendradarbiavimo svarbą ir pasiūlė „Kinija+16“ formato transporto ministrų susitikimą 2017 metais surengti Lietuvoje.
Pasak jo, Kinijos inicijuotas 40
mlrd. dolerių vertės projektas „Viena juosta, vienas kelias“ yra tvirtas
pagrindas stiprinti prekybos, transporto, ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp Azijos ir Europos. Lietuva prisideda plėtojant šį

potencialą ir investicijų srityje, ypač
pasinaudojant „Vieno kelio, vienos
juostos“ iniciatyva“, – teigė Ministras Pirmininkas.
Lietuva transporto paslaugų sektoriuje galėtų tapti Kinijos prekių ir
krovinių srautų paskirstymo centru Rytų Europoje. Tam pasitarnautų intermodaliniai terminalai,
konteineriniai traukiniai „Saulė“,
„Šeštokai Express“ bei „Vikingas“
ir Klaipėdos uostas. Lietuvos Vyriausybės vadovas pasiūlė Kinijos
verslininkams pasinaudoti esama
infrastruktūra.
Susitikime pažymėta, jog Kinijos vicepremjero Gaoly Zhang vizitas praėjusią vasarą liudija apie tarpvalstybinių santykių dinamiką.
„Vertiname stiprėjančius tarpusavio
ryšius, Lietuvoje taip pat lauktume
Kinijos žemės ūkio ministro“, – pabrėžė Lietuvos premjeras ir paprašė
paspartinti lietuviškų pieno ir mėprojektą konteineriniu traukiniu sos produktų eksporto į Kiniją ga,,Saulė“, kuriuo gabenami krovi- lutinio leidimo išdavimą.
niai tarp reikšmingiausių logistikos taškų.
LAPKRIČIO 26 d.
Ministro Pirmininko teigimu, Pasirašyti susitarimai tarp
Lietuva transporto paslaugų sek- Lietuvos įmonių ir „China
toriuje galėtų tapti Kinijos prekių Merchants Group“
ir krovinių srautų paskirstymo cenSusitikimo su pramoninės korpotru Rytų Europoje. Tam pasitar- racijos „China Merchants Group“
nautų intermodaliniai terminalai, (CMG) vadovybe metu buvo pakonteineriniai traukiniai ir Klaipė- sirašyti susitarimai tarp Klaipėdos jūrų uostas.
dos laisvosios ekonominės zonos ir
Forumo metu buvo priimti du CMG, taip pat Klaipėdos valstybisvarbūs dokumentai: 2016 metų nio jūrų uosto direkcijos ir CMG.
bendradarbiavimo perspektyvos
A. Butkevičius pasveikino Kinitarp Kinijos ir Vidurio bei Rytų jos korporacijos planus įsteigti KlaiEuropos šalių planas ir tolesnės, pėdoje Kinijos gamintojų logistiateinančių 5 metų formato „Kini- kos parką, investuoti į Klaipėdos
ja+16“ partnerystės planas.
jūrų uostą ir tapti vieno iš terminaLAPKRIČIO 25 d.
Susitiko su Kinijos premjeru Li
Keqiangu
„Kinija – tai Lietuvos strateginė
partnerė Azijoje. Mūsų Vyriausybės tikslas – plėsti ir gilinti politinį ir ekonominį dialogą tarp mūsų
valstybių, atrasti naujas nišas verslui ir kontaktams tarp žmonių“, –
susitikimo metu kalbėjo premjeras
A. Butkevičius.
Jis iškėlė klausimą dėl lietuviškų
pieno produktų eksporto į Kiniją.
„Mums labai svarbu, kad Kinijos
sertifikatai lietuviškiems pieno produktams būtų gauti kaip įmanoma
greičiau. Esame pasirengę priimti
jūsų ekspertus ir pradėti derybas
dėl jautienos produkcijos eksporto į jūsų šalį“.
Kinijos premjeras pažymėjo, kad
labai vertina Lietuvos premjero asmeninį indėlį gerinant dvišalius
Lietuvos ir Kinijos santykius ir pridūrė, kad jų šalies rinkai reikalinga
saugi ir geros kokybės produkcija:
„Tokią produkciją gamina Lietuva“.
A. Butkevičius pažymėjo, jog pernai Lietuvos eksportas į Kiniją augo 16 procentų, o per pastaruosius
penkerius metus dvišalė prekyba
išaugo keturgubai. „Kelios Kinijos kompanijos šiemet pradėjo veiklą Lietuvoje, todėl matome didelį

lų valdytoja ir potencialia tolesnės
uosto plėtros partnere, pažymėdamas, kad Lietuva pasirengusi teikti visokeriopą pagalbą, reikalingą
CMG kompanijos investicijų pritraukimui į Lietuvą.

Susitiko su Kinijos Prezidentu
Xi Jinpingu
Baigdamas darbo vizitą Kinijoje,
A. Butkevičius kartu su Vidurio bei
Rytų Europos šalių vyriausybių vadovais dalyvavo susitikime su Kinijos Liaudies Respublikos Prezidentu Xi Jinpingu.
Visos susitikimo šalys sutarė, kad
„Kinija+16“ formatas tarnauja kaip
platforma, sėkmingai stiprinanti
ne tik Europos valstybių ryšius su
Kinija, bet ir skatinanti tarpusavio
bendradarbiavimą – pastaraisiais
metais visų 16 formate dalyvaujančių šalių interesų laukas smarkiai išsiplėtė.
Lietuvos premjeras A. Butkevičius pabrėžė, kad šio vizito metu
pasirašyti susitarimai Lietuvą leis
traktuoti kaip strateginę partnerę
„Šilko kelio“ iniciatyvoje. Jo teigimu, Lietuvai atsiveria vartai į sparčiausiai augančios pasaulio ekonomikos rinką.
Parengta pagal LRV informaciją
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Užpalių Respublika

Prof. hab. m. dr. Dobilas KIRVELIS

Lietuviškos Nepriklausomybės kūrimas 1905 m. Užpaliuose ir apylinkėse

1905 m. rudenį, vos tik caras
paskelbė manifestą, kuriuo
deklaravo susirinkimų ir nuomonių laisvę, Šiaurės ir Šiaurės Rytų Lietuvos miesteliuose – Alsėdžiuose, Kamajuose,
Užpaliuose, Jūžintuose, Dusetose, Vyžuonose, Debeikiuose,
Alantoje, Anykščiuose, Naujamiestyje, Smilgiuose, Rozalime ir kituose, prasidėjo revoliucinis judėjimas.
Šimtmečio senumo įvykiai
Praėjus geram šimtmečiui po
Žečpospolitos (Lenkijos ir Lietuvos Respublikos) žlugimo, Lietuvos inkorporavimo į carinę Rusijos imperiją, po dviejų nepavykusių bandymų – 1831 ir 1863–1864
metų sukilimų, kuriais siekta atkurti Žečpospolitą, Lietuvos socialdemokratai ir socialistai revoliucionieriai dar kartą pradėjo atvirai
kviesti žmones nuversti carinę rusų
valdžią ir kurti jau ne Žečpospolitą,
bet lietuvių valdomą demokratišką
Lietuvos Respubliką, pradėti kurti
miestelių lietuviškas respublikas.
Iš pradžių socialdemokratai nelegaliai kurstė žmones galvoti apie
savą lietuvišką valdžią. 1896 m. Lietuviškos Socijal-Demokratų Partijos programa, 1905 m. rugsėjį išplatintas Lietuvos Socialdemokratų Partijos (LSDP) Manifestas ir
Didžiojo Vilniaus Seimo rezoliucijų paskatintas LSDP atsišaukimas spalį, plačiai pasklidę po visą
kraštą, skatino 1905 m. revoliuciją
– atvirą carinės valdžios vertimą ir
lietuviškos kūrimą.
Tiesa, tos lietuviškos respublikos
egzistavo vos kelis mėnesius. Jau
1906 m. pradžioje caro žandarų ir
kazokų baudžiamieji būriai respublikas užgesino, bet žmonių atmintyje jos liko kaip Nepriklausomos
Lietuvos atkūrimo galimybės idėja, jas primena archyvuose policijos
ataskaitos, teismų protokolai ar kiti dokumentai.
Nemažai faktų apie šimtmečio
senumo įvykius Užpaliuose bei gretimuose miesteliuose galime rasti

vyžuoniškio plk. Prano Saladžiaus,
užpaliečio prof. Antano Žvirono
prisiminimuose, Jurgitos Smolskytės surinktoje informacijoje apie tėvą – kamajiškį Jurgį Smalstį-Smolskį bei kitų liudininkų užrašytuose
prisiminimuose. Jų nemažai surinko ir sudėjo į savo knygas „Mūsų Lietuva“ uteniškis, iš Daugailių
kilęs Bronius Kvyklys.
Pasirodo, prieš 100 metų Užpaliai buvo garsūs aktyviais „cicilikais“ – socialdemokratais ir socialistais revoliucionieriais, dar kitaip
vadinamais anarchistais. Tai – Užpalių krašto socialdemokratų vadovas Pranas Sagadinas, anarchistas Petras Namajuška, nesugaunamasis legendinis revoliucionierius
Antanas Baltakis, kuris išgarsėjo
nuginklavęs Jūžintų uriadniką, bei
daug kitų, įvairiai nubaustų revoliuciją nuslopinus.
Jų veikla neapsiribojo vien Užpaliais. Jie kartu su Kamajų, Dusetų,
Kriaunų bendraminčiais veikė plačiai Šiaurės Rytų Lietuvoje. Miesteliuose, kur buvo nors vienas „cicilikas“, buvo verčiama carinė valdžia
ir kuriama lietuviška savivalda, vadinta Respublika.
Visuose miesteliuose carinės valdžios vertimas ir lietuviškos kūrimas vyko pagal panašų, kaip ir
Užpaliuose, scenarijų, suformuotą socialdemokratų dar 1905 metų vasarą.

Užpalių dviratininkai
1905 m. vasarą užpaliečiai dažnai
matydavo dviračiais važinėjančius
studentus: užpalietį, veterinarijos
studentą Praną Sagadiną, kurį vadino Sugadinu, ir kamajiškį Jurgį
Smalstį. Ypač didelį įspūdį jie ir jų
dviračiai paliko paaugliams. Poniškai apsirengę, ratuoti, bet be arklių,
mina sau pedalus ir laksto – tai Kamajuose, Jūžintuose, tai Dusetose,
Vyžuonose ar Debeikiuose.
Žmonės kalbėjo, kad jie yra „cicilikai“, kursto žmones versti caro
valdžią. Juos matydavo kermošiuose besisukiojant – bažnyčion melstis neidavo, bet sulaukę po mišių
žmones išeinant tuoj prakalbas sakydavo, paskui tekdavę nuo uria-

Pranas Sagadinas ir Jurgis Smolskis
dniko bėgti. Jiems pasirodžius atsirasdavo lapelių, kuriuose buvo • Nereikalauti iš trobelninkų
mokesnių už žemę.
skelbiama:
• Numest valsčiaus vyresnybę, • Samdyti į sodžius mokytojus
kuri eina prieš žmones
vaikams.
drauge su caro tarnais, ir į jų
• Parsisiųsdinti laikraščius į
vietą išrinkti tokius vyrus,
sodžius ir vakarais susiėjus
kurie gins žmonių reikalus ir
skaityti.
nepasiduos caro valdžiai.
Užpalių viršaičiui, mano sene• Panaikinti dabartinį
liui Jonui Žvironui, tvarkingam
valsčiaus teismą ir įvesti jo
ūkininkui, mokančiam ir skaityvietoje trečiųjų teismą.
ti, ir rašyti, paklusniam guberna• Pakeisti mokytojus rusus
toriaus Veriovkino valdžiai, tokie
lietuviais, kurie galėtų
dalykai nepatiko. Nepritarė jis ir
mokyti vaikus lietuviškai.
savo valsčiaus „pisoriaus“ padėjėjo,
artimo kaimyno anarchisto Petro
• Valdžiai mokesnių
Namajuškos burbuliavimams, tegu
nebemokėti.
ir šmaikštiems jo pasišaipymams iš
• Pašto arklių nebelaikyti.
valdžios. O kai per kermošių į Už• Nebeklausyti ir jokių reikalų palius atvažiuodavo jūžintiškis Antanas Baltakis, tai ši „cicilikų“ trijunebeturėti su vyriausybės
lė visą miestelį taip „subalamutinvaldininkais, ir varyti juos iš
davo“, kad net ir uriadnikas nieko
savo krašto.
negalėdavo padaryt.
• Savo brolių kareiviauti
Vasarą dar buvę pakenčiama, bet
neleisti. Jei kurį norėtų
rudenį, viršaičio nuomone, „cicilisuimti – neduoti.
kai“ visai suįžūlėjo. Neiškentė vir• Neleisti miškų naikinti.
šaitis ir pasiuntė „depešą“ Kauno
gubernatoriui Veriovkinui, kad

reikia sargybos tvarkai palaikyti.
Kaip tik tuo metu, spalio gale, atėjo keliolika vyrų į Užpalius su raudona (socialdemokratų) ir juoda
(anarchistų) vėliavomis, ginkluoti,
ir pradėjo valdžią keisti. Buvo aiškinama, kad raudona vėliava rodo
kraują, o juoda – mirtį carui.
Jie miestelio centre prie degtinės monopolio pastatė ginkluotą
sargybą ir nukeliavo pas uriadniką Okulečą. Atėmė iš jo pistoletą ir kardą, išduodami raštelį, kad
ginklus rekvizavo revoliucijos reikalams, liepė sėdėt namie ir niekur neiti. Po to, palikę ginkluotą
sargybą, su vėliavomis atžygiavo į
miestelio centrą prie degtinės monopolio, nuplėšė virš durų kabančią iškabą su caro dvigalviu ereliu,
išlaužė duris ir, stebint 700–800
užpaliečių, pradėjo daužyti degtinės butelius. Kai visus sudaužė,
prasidėjo prakalbos, užsitęsusios
iki sutemų. Temstant sėdę į arkliais
pakinkytus vežimus ir nurūkę nežinia kur. (Užpalėnai šnekėjo, kad
butelius sudaužė ne visus, kad pakrūmėse dalį patys išgėrę.)
Vėliau pasigirdo kalbos, kad keliomis dienomis anksčiau nei Užpaliuose „cicilikai“ valdžią nuvertė
Kamajuose ir paskelbė Kamajų respubliką. Kad Kamajuose aktyvesnis nei Sugadinas buvęs Smalstys su
savo būriu, talkininkaujamas Sugadino ir kriauniškio Jono Zakarevičiaus, revoliucijai pinigus ne tik iš
dvarininkų, bet ir iš kunigų išreikalavęs. Kad „cicilikai“ ėmė pinigus iš
dvarininkų, žmonės jiems didesnių
priekaištų neturėję, bet dėl pinigų
iš kunigų – nepritarę, net smerkę.
Užpaliuose nuginklavę uriadniką ir sudaužę degtinės monopolį, revoliucionieriai skubiai išvyko
nepakeitę mokytojo, bei viršaičiui
tik liepę atiduoti valdžios ženklą
ir dokumentus kitam, „cicilikų“
skirtam viršaičiui. Ėjo kalbos, kad
po kelių savaičių „cicilikai“ išvyko
Vilniun, kur buvęs didelis jų suvažiavimas, Vilniaus Seimu vadinamas. Po Vilniaus Seimo gavę skundą dėl mokytojo, jie grįžę į Užpalius mokytoją pakeisti ir lietuvišką
valdžią sutvirtinti. Šį revoliucinį

Socialdemokratų kalėdinių dovanų maiše –
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Dėmesys – sveikam
gyvenimo būdui
Į sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą žvelgiame kompleksiškai. Tai – sveiko gyvenimo būdo
ir sveikatinimo paslaugų skatinimas, ligų profilaktika ir prevencija, tinkama pagalba sergantiems
priklausomybėmis ir psichinės
sveikatos sutrikimais, bendros
psichologinės atmosferos visuomenėje gerinimas.

Daugiau pinigų
švietimui
Siekiame tapti pažangiausiu
mokslo ir tyrimų centru Vidurio
ir Rytų Europoje, investuojant į
mokslą bei pritaikant inovacijas
ir technologijas.
Ypatingas dėmesys – neformaliojo vaikų švietimo, profesinio
mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir Trečiojo amžiaus universitetų stiprinimui, siekiant kelti
vaikų užklasinį užimtumą, mažinti nedarbą ir socialinę atskirtį.

Mokytojų atlyginimams didinti numatoma skirti papildomus 9
mln. eurų, o klasės krepšelio finansavimo modelio eksperimentui penkiose savivaldybėse atlikti
– dar 1 mln. eurų.
Verslui – palankesnės
sąlygos
Ko nepavyko konservatoriams su liberalais, pavyko socialdemokratams – sukurti naują socialinį modelį, kuris artimiausiu metu turi būti priim-

tas. Tačiau ir be socialinio modelio A. Butkevičiaus Vyriausybei pavyko pagerinti verslo sąlygas. Pasaulio banko „Doing
Business 2016“ reitinge Lietuva užima 20 vietą pasaulyje ir 8
vietą ES pagal sudaromų sąlygų
verslui palankumą.
Kitais metais – ypatingas dėmesys smulkiam ir vidutiniam
verslui, jo steigimui, konsultavimui ir naujų eksporto rinkų
paieškoms.

Lietuva – auganti
eksporto valstybė
Lietuvos ekonomikos lankstumas ir verslininkų sumanumas
padėjo greitai prisitaikyti ir išeiti į naujas rinkas, kurios ateityje
atsvers praradimus Rusijoje. Vyriausybė deda diplomatines pastangas, kad Lietuvos verslui būtų kuo lengviau tai daryti.
Lietuviškų maisto produktų
eksporto žemėlapyje atsirado
Honkongas, Uzbekistanas, Čilė, Argentina, Japonija. Veria-
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veiksmą, prisimindamas vaikystę,
yra aprašęs liudininkas – vyžuoniškis pulkininkas Pranas Saladžius,
tada buvęs Užpalių dviklasės mokyklos mokinys:
„Į mūsų mokyklą atėjo Užpalių
ūkininkų grupė, įsakė mokiniams
eiti namo ir būti ten iki tol, kol atvyks naujas mokytojas lietuvis. Ir
tikrai, netrukus atvyko mokytojas Chmieliauskas, čia dirbęs kaip
antrasis mokytojas, mokęs lietuvių kalbos.“
Buvo susitvarkyta ir su senuoju
viršaičiu. Už depešą Veriovkinui
ir nenorą atiduoti viršaičio ženklą, antspaudą bei dokumentus,
revoliucionieriai, suradę jį pas veterinorių, „bezmėnu“ taip prikūlę,
kad žmogus ilgai sirgęs, ir viršaičio

pareigų atsisakęs net rusų valdžiai
sugrįžus.
Savaip tuo metu elgėsi Užpalių
žydai, kurie sudarė miestelio daugumą. Jie nesikišo į įvykius, tarp jų
nebuvo socialistų. Vykstant revoliuciniam valdžios vertimui, sutriko rusiškų pinigų cirkuliacija. Kadangi nebuvo žinoma, kas bus vėliau, žydai, kurie savo rankose laikė
prekybą, turėjo parduotuvių, karčiamėlių bei dirtuvėlių, įvedė savo
laikinus pinigus – cetelius, vizuotus Rabino parašu. Užpalėnai pasakojo, kad tuo metu čia gyvenęs dar
paauglys, būsimasis prof. Kazimieras Pakštas, mokėjęs žydiškai kalbėti ir rašyti, išmoko padirbti Rabino parašą ir įsigudrino padirbinėti
cetelius. Buvęs tikras anekdotas –
prekijai, gavę cetelį, tikrindavę, kieno ten parašas, Rabino ar Pakšto.
Bet jau žiemą, kitų metų pra-
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džioje, į šiuos kraštus atsiųstas carinis baudžiamasis būrys pradėjo egzekucijas, atstatė buvusią rusų valdžią.
1905 metų revoliucijos
pasekmės
Užpaliečių prisiminimai apie
tuos metus ilgai buvo perpinti
prieštaringais pasakojimais. Rusijoje prasidėję revoliuciniai įvykiai
atitinkamai kreipė valdžios radikaliųjų sluoksnių veiklą. Buvo prikurta nemažai agresyvių antirevoliucinių organizacijų, tokių kaip
„Rusų liaudies sąjunga“, žmonių
vadinamų juodašimčiais. Jie vykdė
žydų pogromus, plėšė ir žudė žmones, daugiausia tuos, kurie aktyviau pasireikšdavo revoliuciniuose

veiksmuose. Užpaliečiai 1905 metų gale su baime laukė ateinant juodašimčių, kurie:
„...Kaip ir visi žmonės, tik viena
koja. Kiekvienas paskirai paliktas
– nė iš vietos. Ale poromis susikibę
žengia greičiau kaip mes, dvikojai
žmonės. Tas tai nieko. Bet jie taip nekenčia tų dvikojų, kad pasiryžę visus
išpjaut, nė vaikų sėklai nepalikt...“
Juodašimčių nesulaukę kai kurie
užpaliečiai juos painiojo su revoliucionieriais, kiti – su baudžiamųjų
carinių būrių kazokais ir žandarais.
Apie daugumą „cicilikų“ ilgai pasakojo kaip apie drąsius vyrus, sugebėjusius apgauti carinius žandarus,
bet apie Smalskį kalbėjo pikčiau,
smerkė, kad jis gąsdinimu iš Panemunėlio klebono išreikalavo revoliucijai duoti pinigų.
P. Saladžius prisiminimuose rašo:
„Kai rusai pradėjo vykdyti egze-

kucijas, buvo atstatytas mokytojas
Chmieliauskas ir buvo suimtas revoliucijos metu ėjęs valsčiaus raštininko pareigas socialistas Namajuška.
Mūsų mokykla buvo greta valsčiaus
valdybos namų, taigi turėjome progos stebėti. Jį vedė 4 žandarai. Vienas jų areštuotam Namajuškai kirto
bizūnu per galvą, kad šiam net skrybelė nukrito. Areštuotasis be skrybėlės vėl eina toliau. Žandaras surinka: „Pasiimti skrybelę!” Kai Namajuška pasilenkia, visų keturių
žandarų nagaikų smūgiai pasipila
į vargšo Namajuškos nugarą. Mes,
mokiniai, net riktelėjom iš siaubo
ir subėgome į mokyklą. Šis žiaurus vaizdas padarė man neišdildomą įspūdį, lydėjusį visą gyvenimą:
niekuomet nevartojau fizinės bausmės; manyje išaugo stipri neapykanta rusams.“
P. Namajuškos likimas buvo tragiškas. Pasakojama, kad, berods,
Ukmergės kalėjime, kur buvo susodinti Kauno gubernijos revoliucionieriai, Namajuškos kameros
prižiūrėtojas buvęs ypač žiaurus ir
tyčiojosi iš suimtųjų. Revoliucionieriai nutarė tą kameros prižiūrėtoją nudėti. Traukė burtus. Burtai
tekę Namajuškai. Vos tik į kamerą
įžengęs prižiūrėtojas, Namajuška
staigiu judesiu ištraukęs jo kardą ir
vienu kirčiu nukirtęs galvą. Namajuška buvo pakartas...
P. Sagadinas, kaip ir kiti to meto
revoliucionieriai, pabėgo į Ameriką. Iš ten atvyko į Šveicariją, baigė
veterinarijos mokslus, grįžo į Ameriką. Bet jo gyvenimas nesisekė, jis
nusinuodijo...
Į Ameriką išbėgo ir A. Baltakis.
Žmonės pasakojo, kad Baltakį žandarai buvo apsupę kaime, žinojo jį
čia esant. Pasirodęs nuskurdęs, sermėga apsisupęs senis, ieškantis pabėgusio arklio, žandarai praleidę.
Tik jam pradingus tie susivokė, kad
tai ir būta jų gaudomo „metiežniko“. Kitą kartą Baltakį apsupę daržinėje ir ją padegę, bet šis ir iš degančios daržinės sugebėjęs apšaudomas
pabėgti, tik į koją buvęs sužeistas.
Kriauniškis J. Zakarevičius buvo
suimtas gruodžio pabaigoje, o kitų
metų gegužės 11 d., valdžiai konstatavus greitąją džiovą, mirė Kauno kalėjime.
J. Smalstys, rusiškuose dokumentuose vadinamas Smolskiu, pasitraukė į Šveicariją. Carinis baudžiamasis būrys, nesugavęs pagrindi-

nio Kamajų „ciciliko“, gavo įsakymą patranka sušaudyti tėvų namus Kamajuose. Tai ir buvo įvykdyta. Smalstys, Šveicarijoje sužinojęs, kad Briuselio Laisvasis universitetas priima studijoms kitataučius,
nereikalaudamas išsilavinimą rodančių dokumentų, persikėlė į Belgiją ir ten tęsė studijas.
Čia vedė studijų draugę valonę
Žermeną ir prieš I pasaulinį karą su
jauna žmona svetima rusiška pavarde atvyko į Lietuvą. 1918 metais kuriantis Lietuvai buvo išrinktas pirmuoju Rokiškio Tarybos pirmininku. Bet 1919 m. iš Lietuvos vejant
bolševikus, II Lietuvos pėstininkų
pulko vado Grigaliūno-Glovackio
įsakymu buvo suimtas kaip socialistas, du kartus teisiamas karo lau-

Nepaisant terorizmo grėsmės – daugiau saugumo
Ekstremalaus islamo terorizmo grėsmė išaugo, o Rusijos ir
Ukrainos konfliktas neišspręstas. Dedame maksimalias pastangas užtikrinti Lietuvos karinį, kibernetinį, energetinį ir
kt. saugumą.
Narystė NATO, garantuojanti
kolektyvinę gynybą, yra saugiausia ir pigiausia gynybos sistema.
Lietuva NATO įsipareigojo skirti 2 proc. BVP gynybai. Po kon-
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Šventadieniais iš Galinių į Užpalius Šventąja upe atplaukdavo Juozo inicijuotas ir jaunimo darytas
„raudonasis“ Galinių laivas su muzika, pilnas jaunimo, platinantis tarp
užpaliečių laisvamaniškas socialdemokratines idėjas. Tai buvo Utenos
apskrities valdžios politinis galvos
skausmas, kurio „malšinimui“ buvo sudaryta ne viena politinė kairiųjų byla. Bet tarp Galinių Žvironų nė
vieno bolševiko neatsirado.
Šiandien mano tėvų, senelių ir
prosenelių Užpalių krašte dominuoja konservatyvios, senųjų tradicijų išsaugojimo nuostatos. Bet peržvelgę
šio krašto kelių šimtų metų istoriją,
matytume ir naujovių ieškojimą bei
jų įgyvendinimo tendencijas.
Tai ir Radvilų dinastijos pradžia –

Užpalių panorama
ko teismo kaip bolševikas.
Pirmasis teismas išteisino, tada
Grigaliūno-Glovackio įsakymu buvo sudarytas kitos sudėties karo lauko teismas, kuris, neradęs aiškaus
nusikaltimo, nuteisė 6 metams kalėti. Bet kai Lietuvos vyriausybė pareikalavo nuteistąjį atgabentį į Kauną bylos peržiūrėjimui, GrigaliūnoGlovackio nurodymu Smalstys, vedamas į Obelius, pirmoje pamiškėje buvo nušautas į pakaušį, kaip bandantis bėgti.
Bet įdomiausia evoliucija ištiko
Užpalių viršaičio Žvirono šeimą.
Sumuštas, keliems mėnesiams buvo pasitraukęs į Žemaitiją. Grįžęs tik
ūkininkavo. Po Stolypino reformos
iš miestelio išsikėlė į Galinių kaimo
viensėdiją. Jo vaikai, revoliucijos metu buvę paaugliai, dažnai analizuodami, už ką socialistai mušė jų tėvą,
tarpukario Lietuvoje tapo aktyviais
socialdemokratais. Vyriausieji sūnūs
Juozas ir Antanas Galinių bei kitų
kaimų jaunimą užkrėtė socialdemokratinėmis idėjomis.

daugiau gerovės ir lygybės

si JAV ir Kinijos erdvės, kurios šėlio“ ištraukti milijardą litų,
ypač svarbios lietuviškiems pieno sugebėjo – 115 mln. eurų (400
mln. litų).
ir mėsos produktams.
Prognozuojama, kad 2015 m.
šešėlinės ekonomikos mastas
Lietuva
„be šešėlio“
Lietuvoje bus 25,8 proc., ir meA. Butkevičiaus Vyriausybės tinis 1.3 proc. mažėjimas būtų
kovos su šešėline ekonomika re- didžiausias tarp ES šalių. Išmazultatas –per tris šių metų ke- niosios mokesčių administravitvirčius į valstybės biudžetą su- mo sistemos (i.MAS) diegimas
rinkta 580 mln. eurų (2 mlrd. padarys Lietuvos ekonomiką
litų). Konservatorių premjeras dar skaidresnę.
A. Kubilius su savo finansų ministre I. Šimonyte žadėjo iš „še-
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servatorių-liberalų valdymo, kai
krašto apsaugos biudžetas buvo
mažesnis nei 1 proc., socialdemokratai šiemet jį padidino iki 1,15
proc. BVP, 2016 m. – 1,48 proc.
Visuomenės apsaugai papildomai
skiriama 9,2 mln. eurų.
Suskystintųjų dujų terminalas (SGD) Klaipėdoje bei netrukus pradėsiančios veikti „NordBalt“ ir „LitPol“ elektros jungtys
su Švedija ir Lenkija Lietuvai garantuoja energetinę nepriklausomybę.

ji kilusi iš Užpalių pilies vietininko
Kristino Astiko sūnaus prieš 600
metų, ir agro-industrinis XVIII a.
pabaigos herbas, rodantis užpaliečių orientaciją į linų technologijas,
o ne į karo ar religinę simboliką, ir
aktyvus pakilimas 1863–1864 metų sukilimo metu – Užpalių kraštas buvo paskutiniojo sukilėlių vado Povilo Čirvinskio-Savos prieglobstis ir jo egzekucijos vieta, sukilimui „Už mūsų ir Jūsų laisvę !“
žlugus. Bet Užpaliai ir užpaliečiai
ypač pasireiškė prieš 100 metų bandydami sukurti demokratinę lietuvišką savivaldą.
1905 metų socialdemokratų
žygiai, kuriant lietuvišką savivaldą, paskatino mano krašto žmones tikėti Lietuvos nepriklausomybe. Tik keistoka, kad to meto įvykių šiandien niekas nebeprisimena. Apie tai beveik nieko nėra nei
A. Šapokos istorijoje, nei pokarinių laikų mokykliniuose Lietuvos
TSR istorijos vadovėliuose.

Užsienio politikoje – geri
santykiai su kaimynais
Lietuva turi sinchronizuoti savo politiką Rusijos atžvilgiu su
ES ir JAV. Su Baltarusija išlaikysime naudingus ekonominius
santykius, tikėdamiesi jos demokratėjimo.
Prioritetas – santykių su Lenkija gerinimas ir ryšių su Baltijos
ir Skandinavijos kaimynėmis stiprinimas.
„Socialdemokrato“ redakcija
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Apie popiežiaus Pranciškaus kairumą
Prof. Juras Požela:
gyvenimas, atiduotas
mokslui, Lietuvai ir
pasauliui

2015 m. gruodžio 5 d. akademikui prof. Jurui Poželai (1925 m. gruodžio 5 d.
Maskvoje – 2014 m. lapkričio 20 d.) būtų sukakę
90 metų. Ta proga gruodžio 9 d. jo atminimui vyko
skirti renginiai: gėlių padėjimas ant J. Poželos kapo Antakalnio kapinėse,
parodos „Gyvenimas, atiduotas mokslui, Lietuvai
ir pasauliui“ atidarymas
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, atminimo popietė
LMA mažojoje konferencijų salėje.
J. Požela – Lietuvos fizikas,
akademikas, kieto kūno
plazmos ir puslaidininkių
fizikos mokyklos Lietuvoje kūrėjas, mokslo, visuomenės, partinis bei politinis veikėjas. Kaip mokslininkas jis yra daugiau kaip
400 mokslinių straipsnių,
100 išradimų, 9 monografijų autorius ir bendraautoris.
1946–1948 m. studijavo
Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete, 1948–1951 m. – Maskvos universiteto Fizikos
fakultete. 1964 m. Leningrado A. Jofės fizikos institute apgynė fizikos ir matematikos mokslų daktaro
disertaciją. 1967–1985 m. –
naujai įkurto LMA Puslaidininkių fizikos instituto direktorius.
1991 m. išrinktas Europos
mokslo ir meno akademijos nariu, 1993 m. – Europos akademijos nariu.
1992 m. tapo Tarptautinio
mokslinės kultūros centro Lietuvos skyriaus prezidentu. Lietuvos mokslų
akademijos prezidentas
1984–1992 metais.
Nuo 1990 m. – LDDP, nuo
2001 m. – LSDP Vilniaus
skyriaus narys. 1992–1996
m. – LR Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto narys.

Skaidrius Kandratavičius
Vandžiogalos miestelio Kauno
rajone klebonas

neatidalijama tikėjimo ir teisingumo
patyrimo vienybe. Šio ne iš viršaus, o
iš apačios kilusio judėjimo Bažnyčioje
principas – pirmenybinis Dievo ir jo
tikinčiųjų pasirinkimas būti vargstančių pusėje reiškiasi teisingumo visokeriopu ugdymu ir vykdymu asmeniniame ir bendruomeniniame gyvenime.
Pranciškus savo charizma, apsisprendimu už neturtingą Bažnyčią

lizmo būdu pateisinti netolygų materialinių ir dvasinių gėrybių paskirstymą, popiežius neskuba mėtytis patarimais ir moralais, nes vien jie nepadeda eiti į priekį.
Pranciškus todėl skuba daryti gera ne žodžiais (nors „Pradžioje buvo
Žodis ir tapo Kūnu“!), o ištisine darbų virtine ir mokyti asmeniškai keisdamas savo asmenybę, aplinką, net

Rašau Jums šį kalėdinį pasidalinimą gruodžio 8-ąją, Nekaltojo Prasidėjimo dieną, Katalikų
Bažnyčios popiežiui Pranciškui
iškilmingai atveriant Romoje,
Vakarų civilizacijos centre, neeilinių, Jubiliejinių Dievo Gailestingumo metų duris.
Jubiliejinius (jubileo – lot. k. – džiūgauju, švenčiu) metus turėjo jau krikščionių tikėjimo ir moralės tradicijos
pirmtakai – žydų tauta, kurių minėjimo reikšmė įsišaknijusi socialinio teisingumo ir ekologinio atsakingumo
praktikavime. Panašius kartotinius
ypatingus, šventus metus galimai turi ir kitos kultūros žmonijos dvasinėje kelionėje, nes žmonių bendrija istorijoje vis labiau įsisąmonina būtinybę
leisti žemei ir artimui pailsėti nuo visų skolų ir išnaudojimo, idant duotų
geresnį derlių.
Visuomenės, išpažįstančios Dievą,
kaip dorinių, etinių vertybių galutinį
davėją, kuriam, o ne vien sau esame atsakingi už bendrabūvio sąlygas, jaučia
poreikio įsipareigoti darbui laisvai ir
sąmoningai, o ne vergiškai ir iš prievartos svarbą. Dar daugiau, prigimtinį, visoms žmonių grupėms būdingą,
laisvės ir pareigos, tiesos ir teisingumo,
atlyginimo pagal nuopelnus, nekaltumo ir neturto gynimo siekį nūdiena
papildo ekologinės švaros, jautrumo
gamtai žyme.
Gausėjant ir išmanėjant žmonijai,
deja, dėl to nemenkstant, o net apstėjant, gilėjant skurdo ir pertekliaus nelygybei, beatodairiškai siekiant pelno
neatsižvelgiant į žmogų, aktualėja gailestingumo aplinkai klausimas.
Pranciškus, tikro žmoniškumo liudytojas ir skelbėjas, pats visą gyvenimą vienuolis (davęs neturto, nuolankumo, tyrumo įžadus), kaip krikščionių ganytojas ir viešojo gyvenimo bei
politikos asmuo, ištikimai ir entuziastingai tuo gyvena.

Popiežius Pranciškus
stengiasi pats įkūnyti
Dievo gailestingumą ir
teisingumą
Tęsdamas šv. Jono Pauliaus II ir
Bažnyčios socialinį mokymą (enciklika Apstus Gailestingumo) apie visų žmonių prigimtinę iš Kūrėjo brolybę ir lygybę, tai daro savitai, autentišku būdu žmogui, kilusiam iš vadinam
trečiojo pasaulio, kuriame kraštutinis
vargas yra kasdienybė.
Jo gimtojoje Lotynų Amerikoje kilo moralinio ir socialinio atsinaujinimo sąjūdis, vadinama Išsilaisvinimo
teologija, kuri, panašiai kaip minėtos
jubiliejinių metų praktikos, remiasi

Pranciškus skuba daryti
gera ne žodžiais, o
darbais, atsisakydamas
apaštališkų rūmų,
automobilio ir kitų durų
darinėjimo, lagamino
panešėjimo
varguoliams, kenčiantiems, mažutėliams, pamokslais ir raštais yra visiems,
o ypač hierarchijai – vyskupams ir kunigams – geriausias pavyzdys Kristaus
– Viešpaties ir Tarno – sekimo. Šventasis Tėvas, pats visa esybe ir itin simboliškais tarnystės ženklais, pagaviais
kiekvienam gestais, nepaliaujančiais
stebinti pasaulį, apreiškia Dievo, dangaus Tėvo, beribį ir malonei teikiamą,
užtat reiklų ir įtraukiantį gailestingumą. Kaip Jėzaus Kristaus – Tėvo Meilės įsikūnijusio žodžio žmonijai, vargstančiai dėl savo nuodėmingo išnaudojimo, godumo, puikybės gyvenimo –
vietininkas, popiežius stengiasi pats
įkūnyti Dievo gailestingumą ir teisingumą. Mokydamas Evangelijos –
džiugiosios Žinios – apie atvertą naują, kitokią negu iki tol, geresnę ir gražesnę galimybę sutarti su savo sąžine,
kitais ir Kitu didžiąja raide, patiriant
daugiau vilties, prasmės, ramybės gyvenant ir išgyvenant mirtį Pranciškus
byloja paprastai. Iškalbingi žodžiai,
veiksmai ir net kai kurių dalykų išmintingi nutylėjimai (pamažinant per
dažną reikalingų, bet subtilių klausimų pabrėžimą, kaip antai: abortai, eutanazija, seksualumas) iškart ir neblėstančiai pavertė jį populiaria žvaigžde
net netikinčiųjų tarpe.
Pranciškaus kolegialumas (demokratiškumo atitikmuo Bažnyčioje) ir
kantrumas rengiant ir priimant sprendimus (to pavyzdys jau 2 metus trunkantis visus geros valios žmones įtraukiantis sinodas – bendras ėjimas – šeimos nelengvų problemų jautrus tyrinėjimas) akivaizdžiai jungia, užuot
skaldęs. Pasaulyje, skubančiame nu(si)
teisti, nu(si)vertinti, neįsigilinti, nepastebėti, „įteisintos vergovės“ – kapita-

įprastą pontifiko darbotvarkę, atsisakydamas apaštališkų rūmų, automobilio ir kitų durų darinėjimo, lagamino panešėjimo.
Paprastindamas vadinamą diplomatinį protokolą ir etiketo kodeksą,
betarpiškai, bičiuliškai bendraudamas su skirtingiausių luomų, padėčių
asmenimis, jis ne tik nepakenkia savo, kaip apaštalų Galvos Petro statusui ir įtakai, o atvirkščiai, ją autentiškai, evangelinėmis dorybėmis pagrindžia ir papuošia. Mažumas, kuklumas
ir nuolankumas paradoksaliai didina,
didžiadvasiškas meilingumas, dosnumas, širdies atvirumas artimui praturtina žmogaus asmenį, santykius su kitais ir pačią jo prigimtį, nes taip elgėsi
pats Žmogus didžiąja raide Mesijas.
Greta asmeninio vientisumo, įsitikinimų ir elgsenų atitikimo, apčiuopiamai, užkrečiamai spinduliuojamos ramybės, džiaugsmo, tolerancijos Pranciškus išleido unikalius dokumentus,
sulaukusius nevienareikšmiškų vertinimų tarp įtakingųjų ir galingųjų.
Drąsiai, ryžtingai, besąlygiškai ir angažuotai gindamas žmogų nuo jo paties egoizmo, kvailumo ir savanaudiškumo pinklių, o viešojo intereso, bendrojo gėrio pirmenybę privačios nuosavybės atžvilgiu, popiežius po senovei
primena asmeninę, bet ir kolektyvinę
atsakomybę.
Šiemetė enciklika „Laudato Si“ apie
bendruosius mūsų namus ir pernykštis paraginimas apie būtinybę ekonomikai suteikti, sugrąžinti žmogišką
veidą, kviečia liautis saviapgauliai tikėjus, jog vadinami „laisvos“ rinkos
santykiai veda į visuotinę gerovę, kai
krizės įrodo, jog yra priešingai. Turto kaupimas, nepalenktas bendram
žmogaus ir žmonijos pašaukimui tolydžio kurti rojų, o ne pragarą sau ir
ateities kartoms, aukštesniam tikslui
nei gyvuliškas instinktų tenkinimas,
besaikis vartojimas, veda į nehumanišką, amoralų, antikristišką gyvenimą. Kaip toks jis ne tik nesuteikia tikėtinos prasmės, bet veda į liguistą,
iškreiptą būseną ir elgseną, depresiją
ir (auto)destrukciją, žalingai veikiančias ir grasančias galutiniu susinaiki-

nimu, dvasine mirtimi, apokalipse ir
„fragmentuotu 3 pasauliniu karu“, popiežiaus žodžiais.
Šitaip mąstydamas ir bylodamas, regis, įprastais Šventojo Rašto ir krikščioniškos Tradicijos tekstais, remdamasis giliomis išmintingomis, bet ir
vaikiško tyrumo, paprastumo amžinomis ištaromis, Pranciškus pasirodo kaip kontroversiškas, keistas, sukrečiantis, aktualus mūsų laikų kontekste. Jo taurus, kilnus, tolerantiškas
atvirumas pačiam būti Kristaus mokiniu, mokantis iš kiekvieno skirtingumo, kitoniškumo ir sykiu bendražmogiško tapatumo (kokios religijos, rasės,
lyties, politinės ar lytinės orientacijos,
partinės priklausomybės ar užimamos
padėties bebūtų) žavi ir skatina sekti.
Jo išties kairuoliškas nuoseklus stovėjimas už labiausiai pažeidžiamus
(bado, karo, skurdo ištiktus, pabėgėlius, persekiojamus, suklupusius, nusivylusius, abejojančius) net sulaukė ne
tik pasaulio turčių, ultradešinių veikėjų pasipiktinimo ir grasinimų nebeaukoti Bažnyčiai, bet ir kai kurių
prie popiežių nuosaikumo ir gyvenimo patogumų pratusių hierarchų nepasitenkinimo.
Tačiau Romos Vyskupo, kaip mėgsta save vadinti, Jorgės Marijos Bergoglio, pasirinkusio neturtėlio, buržuazinį gyvenimo smagumą paniekinusio, maišu apsirėdžiusio Pranciškaus
vardą, negąsdina nei atvira kritika,
priekaištai, nei bauginimai, nei šio pasaulio valdytojo šėtono žabangos. Jis ir
toliau jau 3 metus savo ne pagal amžių

Jorgės Marijos Bergoglio,
pasirinkusio neturtėlio,
buržuazinį gyvenimo
smagumą paniekinusio,
maišu apsirėdžiusio
Pranciškaus vardą,
negąsdina kritika,
priekaištai, bauginimai
aktyvia tarnyste ir sau bei Kristui būdingu lengvu, draugišku humoru, pasišaipant iš savęs ir pasaulio tuštybės,
laiko abi kojas tvirtai ant žemės, o rankas ant darbastalio, kaip įprasta jėzuitams, kurių realistinei švietimo ir saviugdos tradicijai priklauso, kartais jas
pakeldamas į dangų maldai.
Aiškiu, nedviprasmišku nusiteikimu atnaujinti, apvalyti Bažnyčią nuo
apnašų ir netesėjimų, papiktinimų ir
klaidų, Pranciškus pravėrė Gailestingumo, viršijančio teisingumą Jubiliejaus vartus, telkdamas, o ne priešindamas, kviesdamas ne tik katalikus, bet
visus geros valios žmones „rikiuotis ir
aukotis“ siekiant žmogaus teisių gynimo ir įgyvendinimo, atliekant žmoniškumo ne labdarą, o pareigą, kuri
mus daro žmonėmis, Dievo vaikais,
seserimis ir broliais.
Su šventuoju Tėvu ir aš Jus, mielieji
Draugai, gerieji Žmonės, akinu sekti
savo sąžines balsu ir teisingais įstatymais, atrasti ir apginti į mūsų savastį
įrašytą Nekaltumo Koncepcijos dovaną, idant Šv. Kalėdos ir Gailestingumo metai nė vieno nepaliktų be brangiausios gyvenimo dovanos – dėmesio,
rūpesčio, jautrumo žmonėms. Su artėjančiomis Šventėmis!

Šventės
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Kaip Lietuvos tautinės ir religinės
bendrijos švenčia Kalėdas?
rėdo specialiais apdarais ir eina į gatvę vieni kitų sveikinti, o vaikai gauna saldainių. Chichilaki vadinama
kalėdinė eglutė (išvertus iš gruzinų
k. – gyvybės medis), kuri puošiama
vaisiais ir saldainiais.
Naktį gruzinai lanko bažnyčią. Kūčių vakarienės nėra, o Shobos dieną
skerdžiama kiaulė. Mažieji ypač laukia Kalėdų senelio, kuris Gruzijoje vadinamas Tovlis papa. Jis būtinai vilki
tradicinį rūbą chokha.
Gruzinų Kalėdų tradicija – svetingumas, kai visi atveria savo namų duris, kad bet kas galėtų užeiti ir būtų
kuo daugiau svečių. Padengiamas didžiausias stalas, kuris per šventes negali ištuštėti, o maistas neturi baigtis, Kiekvienas stalas turi tamadą tostų skelbėją.
Isandrijus Linkus

Lenkų Kalėdos panašios
į lietuvių

Lietuvos lenkai šv. Kalėdas švenčia panašiai kaip ir lietuviai katalikai. Kūčių dieną vaikai puošia eglutę,
o Kūčių vakarą lenkai eina į bažnyčią,
po to sėda prie stalo su 12 patiekalų,
kurių būtinai kiekvieną privalo paragauti. Patiekalai ruošiami be gyvulinės kilmės riebalų ir mėsos.
Ant lenkų Kūčių stalo turi būti kūčiukai, medaus gėrimas su aguonomis, lenkiškai vadinamas „podsyto“,
spanguolių kisielius, džiovintų vaisių
kompotas, pyragėliai su aguonomis
ir grybais, silkė su baravykais, keptas karpis, karpis drebučiuose, kepta menkė pomidorų padaže, duona
ir kalėdaičiai.
Stalas serviruojamas ypatingai: po
balta staltiese per visą stalą išdėliojama šieno, o centre pastatoma lėkštutė su kalėdaičiais ir uždegta žvake.
Lėkštučių pastato tiek, kad liktų viena atliekama – taip daroma simboliškai dėl nesančių tą vakarą artimų
žmonių ar jei užsuktų koks keliautojas. Prieš atsisėsdami prie stalo lenkai
būtinai pasimeldžia, kiekvienas pasiima po kalėdaitį ir laužydamas kiekvienam duoda su linkėjimais. Tuomet klausantis kalėdinių dainų vakarieniaujama.
Artėjant vidurnakčiui, visi eina prie
eglutės ieškoti dovanų. Jei tarp susirinkusių yra neištekėjusių merginų,
tada prasideda burtų metas. Kitą dieną iš ryto lenkai vėl keliauja į bažnyčią ir važiuoja aplankyti giminaičių
bei draugų.
Bene didžiausias skirtumas nuo lietuvių katalikų šv. Kalėdų – Lietuvos
lenkai katalikai po Kūčių vakarienės
ir Kalėdų rytą žymiai gausiau eina į
bažnyčią.
Gražina Ravdo

liaus kalendoriaus, švenčiama sausio 6
d. ir vadinama Sočelnik (сочельник
– rus.). Šeimos tą dieną nesusirenka
prie stalo – iki „pirmos“ žvaigždės
reikia susilaikyti nuo maisto. O kadangi 22 val. prasideda naktinės pamaldos, tai dažniausiai tą dieną jie išgyvena be maisto.
Naktinės pamaldos yra vienas gražiausių Kalėdų šventės momentų.
Cerkvė būna papuošta kvepiančiomis
eglutėmis, pagrindinė (centrinė) ikona apgaubta eglučių šakelėmis su viena šviečiančia lempute - žvaigždute.
Stačiatikių šventinės naktinės pamaldos ilgos: tą pačią naktį susijungia
vakarinės ir rytinės pamaldos. Nuo
22 val. iki maždaug vidurnakčio yra
vakarinių pamaldų dalis, o po vidurnakčio iki 2–3 val. nakties – rytinė.
Tie, kas gali sausio 7 d. paimti laisvą
dieną, meldžiasi iki pamaldų pabaigos. Mažiems vaikams labai patinka
naktinės pamaldos, o tiems, kas nebegali stovėti, leidžiama prigulti prie
ikonų ir žvakių šviesoje numigti.
Neapsakoma šventinė kalėdinė
nuotaika apima visus po pamaldų,
kai vidurį nakties stačiatikiai sveikina vieni kitus ir išeini į lauką. Visada
būna taip tylu, taip ramu, ir tokia palaima širdyje – Kristus gimė!
Šventinį stalą stačiatikiai dengia
pagal galimybes. Jei sausio 7 d. laisvadienis, tai švenčia nuo ryto. Jei – darbo diena, didesnį, sotesnį stalą ruošia savaitgalį.
Žana Lebedeva - Matrosova

Sentikių tradicijos griežtesnės

Stačiatikiai per Kūčias
meldžiasi, o ne vakarieniauja

Pasiruošimas stačiatikių Kalėdoms
prasideda per Advento pradžią – lapkričio 28 d. Per Adventą iki Kalėdų,
sausio 7 d., reikia atsisakyti mėsos, o
žuvį ir jos produktus galima valgyti
tik savaitgaliais.
Stačiatikių bažnyčia laikosi griežtų
kanonų ir ragina savo parapijiečius ne
tik riboti maistą, bet ir atsakingai gyventi – mylėti artimus, būti jiems kantriems, melstis už juos ir visapusiškai
palaikyti bei padėti.
Stačiatikių religijoje Kūčių diena
dėl jų naudojamo Julijaus, o ne Griga-

Sentikiai šv. Kalėdas švenčia tą pačią dieną ir panašiai kaip stačiatikiai,
tačiau jų tradicijos – griežtesnės. Jie
kruopščiai saugo protėvių šventines
tradicijas ir papročius. Jų kalėdinės
pamaldos ilgesnės: prasideda 17 ar
18 val. ir trunka iki sausio 7 d. ryto.
Nei stačiatikiai, nei sentikiai Kūčių
vakarienei (Sočelnikui) tokios dideles
reikšmės nesuteikia kaip katalikai. Jie
eina į naktines pamaldas ir meldžiasi,
daug bendrauja su artimaisiais.
Sentikių Kalėdos atspindi šios bendruomenės dvasią – būti kukliems ir
santūriems, pakelti gyvenimo sunkumus ir iššūkius. Kūčių vakarą sentikių
stalai nelūžta nuo šventinių patiekalų gausos, o po eglute nežiba kalėdinės dovanos.

Protestantai gieda giesmes

Klaipėdos krašte daugiausia gyvena evangelikai liuteronai, kurių Kalėdų tradicijos skiriasi nuo katalikų.
Jie neturi Katalikų bažnyčioje privalomo pasninko Advento laikotarpiu
(Gavėnios – prieš Velykas). Advento
laikotarpis – tai laukimas, sąmoningas susikaupimas ir ko nors atsisakymas iki Kalėdų, nes žmogus turi pasninkauti sąmoningai, o ne kažkieno
paliepiamas. Kiekvienas liuteronas
apsisprendžia, kaip jis nori gyventi
Advento laikotarpiu.
Kūčios liuteronams yra šeimos
šventė, o Kūčių pamaldos bažnyčioje
skirtos mažiesiems. Kūčių vakarą liuteronai valgo keptą žąsį ir geria karštą vyną. Nėra 12 patiekalų tradicijos,
nelaužomi kalėdaičiai. Dovanų keitimasis yra kiekvienos šeimos asmeninė
tradicija: mažieji jas randa po eglute,
suaugusieji jomis keičiasi Kūčių vakarą, o Kalėdų dieną yra lankomos
giminės ir draugai.
Liuteronų bažnyčia yra giedanti
bažnyčia, kurioje gieda ne tik choras
ar kunigas, bet visa bažnyčios bendruomenė. Giesmės yra neatskiriama
Kūčių vakaro ar šv. Kalėdų ryto dalis. Tokios giesmės kaip „Tyli naktis“
skiriamos vakare vykstančioms Kūčių pamaldoms. Giesmės mielai giedamos ir namuose prie šventinio stalo.
Laura Deikutė

Lietuvoje gyvenantys romai
Kalėdas švenčia skirtingai

Vilniaus Aukštutinio Kirtimų taboro romai yra katalikai, todėl jų šv.
Kalėdos – tokios, kaip lietuvių: eglutė, bažnyčia, ant Kūčių stalo – plotkelės, kūčiukai, kisielius, silkė. Kalėdiniai pietūs taip pat įprasti: balta mišrainė, paukštienos patiekalai,
kepsniai ir karbonadai, pagal kiekvienos šeimos galimybes. Tačiau nors ir
kokia skurdi ir nepriteklių kamuojama šeima bebūtų, ant romų Kalėdų stalo niekada netrūksta saldumynų vaikams.
Žemutinio Kirtimų taboro romai
(kotliarai) yra stačiatikiai. Jų kalėdinė virtuvė šiek tiek egzotiškesnė, tačiau valgiai nėra katalikams neįprasti. Kotliarų moterys šventėms kepa
skanų pyragą – „sivjaką“, su varške, su
gausybe razinų, aguonų, riešutų, kuris išvaizda šiek tiek panašus į šimtalapį. Kotliarai per šventes gamina balandėlius „sarmali“ ir būtinai ant stalo

šventyklos atgavimo (165 pr. m. e.)
atminimui.
Šventė pabrėžia ne karinę, o dvasinę pergalę – Šventyklos apšvietimą,
kuris simbolizuoja tikėjimo pergalę prieš prievartą, dvasinės šviesos –
prieš priespaudos tamsą, judaizmo
– prieš jo persekiotojus, monoteizmo – prieš pagonybę.
Pagal Talmudo legendą, išniekintoje Šventykloje buvo rastas vienintelis ąsotis su alyvų aliejumi, skirtas
Šventyklos žvakidei – menorai; jo
užteko aštuonioms dienoms. Chanukos, kuri dar yra vadinama „šviesos švente“ arba „ugnies švente“, ritualai pabrėžia Dievui ištikimos tautos
pergalės aspektą. Aštuonias dienas
kasdien po žvakę yra uždegama specialioje aštuonių žvakių žvakidėje –
chanukijoje. Šis ritualas yra vadinamas „stebuklo žinios paskelbimu“.
Chanukos šventės dienomis yra
įprasta valgyti sklindžius, spurgas ir
kitus aliejuje pagamintus patiekalus
(Lietuvos žydams – tradicinius bulvinius blynus latkes). Vaikai žaidžia
vilkelį – sevivon (hebr.) arba dreidl
(jid.). Šiam žaidimui vaikams buvo
dalijami smulkūs pinigai; iš šio papročio išaugo tradicija Chanukos
šventės metu visas 8 vaikams dovanoti Chanukos pinigus. Todėl tai –
džiaugsmingiausia ir naudingiausia
šventė vaikams.
Žydai.lt, Arkadijus Vinokuras

Totoriai žiemą švenčia pranašo Mevlud gimtadienį

Totoriai yra musulmonai ir Kalėdų nešvenčia. Tačiau pagal Mėnulio
kalendorių paprastai žiemą ar lapkričio pabaigoje jie švenčia didžiojo pranašo Mevlud (Mahometo) gimtadienį. 2015 metais jis švenčiamas net du
kartus: sausio 2 d. ir gruodžio 22–23
dienomis.

Armėnų Kalėdos – ilgos

Kalėdas armėnai švenčia tuo pat
metu kaip stačiatikiai. Jie puošia eglutę ir po ja sudeda dovanas. Seniau armėnai puošdavo ir kitus medžius, o
vietoje žaisliukų kabindavo obuolius,
įvairius saldumynus. Kūčių vakarą nevalgoma mėsos, ruošiama daug įvairių patiekalų.
Ant Kalėdų stalo būna gausu nacionalinių patiekalų. Verdamas saldus
plovas su razinomis, įvairiais džiovintais vaisiais, medumi. Dažnai patiekiami balandėliai vynuogių lapuose ir
konservuotas šašlykas. Gaminami saldumynai, kepami graikiniai riešutai
su medumi ir paršiukas. Per Kalėdas
armėnai eina į svečius. Kalėdos švenčiamos, kol į namus užsuka svečių.

Gruzinai neapseina be tostų

Gruzinai, kaip ortodoksai, Kalėdas, kurios vadinamos Shoba, švenčia sausio 7 d. Kalėdų dieną jie apsi-

deda nesupjaustytą batoną.
Romai tiki, kad nuo to, kaip atrodo jų Kūčių ir Kalėdų stalas, priklauso, kokie bus metai (skurdūs ar dosnūs). Linkima, kad toks stalas būtų
visus metus.
Fiokla Vilma Kiurė

Žydai džiaugsmingai švenčia
Chanuką

Žydai Kalėdų nešvenčia, tačiau
pradedant 25-ąja žiemos mėnesio
kislevo diena, 8 dienas jie švenčia
Chanuką (hebr. atsinaujinimas, apšvietimas), kuri skirta pergalingam
Judėjos sukilimui prieš helenistinę
valdžią, Jeruzalės išvadavimo ir jos

Karaimai Kalėdų nešvenčia

Karaimai išpažįsta karaitų religiją, kuri susiformavo dabartinio Irako mieste Babilone – jos pagrindas
buvo judaizmas, vėliau didelę įtaką
padarė islamas. Karaimų šventykloje kenesoje (vieną jų galima pamatyti Trakuose) skaitomas Senasis Testamentas.
Kalėdų karaimai nešvenčia, o
svarbiausios jų šventės – pavasarį
(Jyl bašy – Metų pradžia, Tymbyl
chydžy – Velykos, Aftalar chydžy –
Sekminės) ir rudenį (Byrhy kiuniu
– Trimitų šventė, Bošatlych kiuniu
– Permaldavimo šventė, Alačych
kiuniu – Padangčių šventė).
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Lietuva – be smurto prieš moteris

Lapkričio 25-oji – Tarptautinė kovos su smurtu prieš
moteris diena. Nuo 1991 metų visame pasaulyje tą dieną prasideda tarptautinė socialinė akcija „16 dienų be
smurto“, kuri tęsiasi iki gruodžio 10-osios – Tarptautinės
žmogaus teisių dienos.

2011 m. gegužės 26 d. Lietuvoje buvo priimtas Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kuris įsigaliojo tų pačių
metų lapkričio 26 d. „Tai buvo revoliucija kovoje su smurtu
prieš moteris mūsų šalyje. Šiuo
įstatymu, įtvirtinus valstybinio
vietoje privataus kaltinimo tvarką, padėtis labai pasikeitė. Registruotų smurto prieš moteris
atvejų statistika stipriai šoktelėjo į viršų. 2012 m. jų buvo virš

18 tūkst., o 2014 m. – jau virš 29
tūkst. Tačiau tai liudija ne tai,
kad smurto daugėja, o tai, kad
moterys vis labiau atskleidžia
smurtavimo prieš jas atvejus, o
policija reaguoja“, – lapkričio 25
d. spaudos konferencijoje kalbėjo Seimo narė dr. Giedrė Purvaneckienė.
Ji pabrėžė, kad labai svarbi
yra smurto prieš moteris ir vaikus prevencija, švietimas ir vykdoma lyčių lygybės politika bei
Europos Tarybos (ET) vadinamos Stambulo konvencijos prieš
smurtą prieš moteris, kurioje sukaupta geriausia ET valstybių
narių patirtis kovoje su smurtu prieš moteris, ratifikavimas.
Seimo Moterų parlamentinės
grupės pirmininkė prof. dr. Marija Aušrinė Pavilionienė teigė,

kad Lietuvoje priimto Apsaugos
nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymo pavadinimas „perteikia
lietuviškąją veidmainystę: „katalikiškose šeimose smurto būti
negali, todėl žodis „šeima“ buvo
pakeistas sąvoka „artima aplinka“. Tokiu pavadinimu įstatymo pasaulyje nėra. Yra apsaugos
nuo „namų smurto“ („domestic
violence“ – angl.) ar nuo šeimos
smurto įstatymai.“
Smurto prieš moteris pasekmėms šalinti 2014 m. Lietuvoje išleista 1,35 mlrd. eurų, o visoje Europos Sąjungoje – daugiau
nei 225 mlrd. eurų. Lietuvoje
specializuotos pagalbos centrai
moterims, patyrusioms smurtą, plečiasi, dabar jų yra jau 20,
o biudžetas, palyginus su 2013
metais, išaugo 2,4 karto.

„Baltojo kaspino“ akcija Seime

„Baltojo kaspino“ festivalyje –
„Spokšok“ šokis

Fondo „Frida“ rengiamo „Baltojo kaspino“ festivalio tikslas – atkreipti piliečių ir institucijų dėmesį į smurtą lyties
pagrindu. Jis vyksta ne tik
per formalias diskusijas, bet
ir pasitelkiant meną ir kūrybiškumą.

mui. Šis spektaklis – tai seserystės
idealų ir geresnio pasaulio vilties
– svajonės apie teisingesnę visuomenę paveikslas. Šokiais ir ritua-

Gruodžio 3 d. Kaune, Vytauto
Didžiojo universitete buvo parodyti du šokio spektakliai: Kauno šokio teatro „Aura“ „Apollo“
ir šokio grupės „Spokšok“ iš Vilniaus (VšĮ „Dialogų portikas“) lizuotais veiksmais šokėjos kvietė
apsvarstyti išmintingo, atsakingo
„Išminties žaidimai“.
Šokio profesionalų spektaklis ir kūrybingo gyvenimo Žemė(chor. B. Letukaitė) nagrinėjo moters ir vyro santykius per
Apolono – vyriškumo simbolio
– paieškas šiuolaikiniame pasaulyje. Vaizduotė – galingas veiksnys, formuojantis mūsų pažiūras
ir motyvuojantis veiksmus. Šokis gali padėti ir įsigyventi, ištirti
mus formuojančius vaizdinius, ir
„išgyvendinti“ vaizduotės virusus
bei stabus, varžančius mūsų judėjimo laisvę...
Grupė „Spokšok“ spektaklį
„Išminties žaidimai“ (chor. G.
Žukauskienė) dedikavo antros
bangos feminisčių ir jų kovos dėl
moterų vietos „po saule“ atmini-

je temą, dažnai nusavinamą religinių, „dvasinių“ (taip pat ir valdžios) lyderių bei institucijų.
„Spokšok“ žinia, išreikšta šokiu, gali būti išsakyta Luce Irigaray žodžiais: „Socialinis įsikūnijimo aspektas yra požiūris, kad visi kūnai (vyrų ir moterų) yra potencialiai dieviški, kad kiekvienas vyras ir kiekviena moteris
sąlyginai yra dievai. Jeigu Kristaus pasaulio atpirkimas stokoja
šios prasmės, tuomet aš nebematau, ko verta ištikimybė šiai istorijai. Vis dėlto, ši žinia, ypač tuomet, kai liečia moteris, dažniausiai yra užmaskuota, pritamsinta,
uždengta...“
„Spokšok“ šokėjos – Sigita Mykolaitytė, Ieva Parnarauskaitė,
Birutė Sabatauskaitė, Daina Saulytienė, Galina Uljanenkova, Gilija Veževičiūtė, Vitalija Veževičienė, Gilija Žukauskienė.

Gruodžio 5 d. Vilniuje vyko antrasis socialdemokračių
organizuojamas 16 km žygis,
skirtas 16-os dienų pasipriešinimo smurtui prieš moteris
kampanijai, kuria siekiama atkreipti dėmesį į šią problemą ir
didinti visuomenės nepakantumą smurtui prieš moteris.
Šiemet žygyje dalyvavo virš
70 žmonių, t. y., keliskart daugiau nei pernai. Jis simboliškai
prasidėjo ir baigėsi prie Santuokų rūmų. Žygio dalyviai Čiurlionio gatve pasiekė Vingio parką, po to Paneriu – Žirmūnus
ir Antakalnį, o perėję Šv. Petro ir Povilo tiltą Krivių gatve
nukeliavo iki Užupio, vėliau –
Pilies, Didžiąja ir Vokiečių gatvėmis pasuko link Taurakalnio, kur Kalinausko gatve grį-

žo prie Santuokų rūmų.
Akcijos metu žygio dalyviai segėjo baltąjį kaspiną, kuris simbolizuoja nepakantumą smurtui,
solidarumą su nukentėjusiomis
ir pasiryžimą keisti smurtą vis
dar toleruojančią kultūrą. Žygio
iniciatorė – Ministro Pirmininko patarėja Vyrų ir moterų lygių galimybių klausimais Auksė
Kontrimienė. Tikimasi, kad kitais metais šis žygis sulauks dar
daugiau dalyvių.
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„Nes dabar 2015-ieji“ Kanadoje. O Lietuvoje?
Artūras Rudomanskis
Tolerantiško jaunimo asociacijos
pirmininkas

Kai lapkričio pirmosiomis dienomis, davęs priesaiką, Džastinas Trudo (Justin Trudeau)
tapo Kanados premjeru, socialiniai tinklai lūžo nuo susižavėjimo jo drąsia asmenybe ir
pažiūromis. Mažai kam užkliuvo faktas, kad šis liberalas yra
dinastinis politikas – jo tėvas
Pjeras Trudo (Pierre Trudeau)
anksčiau taip pat buvo Kanados ministras pirmininkas (kai
ką primena, tiesa?).
Tačiau į istoriją greičiausiai pateks
ne tik šis faktas, bet ir paprastas
naujojo Kanados premjero atsakymas į klausimą, kodėl jis siekė, kad
jo komandoje būtų po lygiai moterų ir vyrų: „Nes dabar 2015-ieji“, –
pareiškė politikas. Beje, Lenkijoje,
išrinkus konservatorių vyriausybę, paplito su tuo susijęs „memas“
– „Pas jus gal ir taip...“

16 kilometrų už kiekvieną
dieną prieš smurtą!

Mūsų požiūris
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Politikas nelaukė, kol
visuomenė „pribręs“
pokyčiams, nes net
Kanadoje šimto
įtakingiausių įmonių
svarbiausiose pozicijose
yra tik 8,5 proc. moterų,
o parlamente jos
sudaro tik penktadalį
Įdomu, o kelinti metai, atsižvelgiant į vyrų ir moterų lygybės situaciją, dabar yra Lietuvoje? Ko ne tik
mes, bet ir kitos Europos Sąjungos
šalys galėtų pasimokyti iš Kanados?
Pernai Europos Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris (Jean-Claude Juncker) ilgai derėjosi
su valstybėmis narėmis, kad nominuotų kuo daugiau moterų į šią ES
vykdomąją instituciją, į kurią kandidatus siūlo valstybių vyriausybės. Pasak liuksemburgiečio, nesubalansuotai Komisijai trūks „legitimumo ir patikimumo“. Šiaip ne
taip jam pavyko surinkti devynias
politikes. Net trys Europos Parlamento frakcijos (socialistų, žaliųjų
ir liberalų), taip pat EP pirmininkas, grasino balsuoti prieš Komisijos sudėtį, jei joje nebus nė devynių
moterų. Šiuo metu Europos Sąjungos šalių vyriausybėse moterys politikės sudaro 22 proc., parlamentuose – 25 proc.
J. Trudeau ir jo vadovaujamos liberalų partijos pavyzdys rodo, kad
drąsūs sprendimai atsiperka. Poli-

tikas nelaukė, kol visuomenė „pribręs“ pokyčiams, nes net Kanadoje,
kuri priskiriama pažangioms valstybėms, šimto įtakingiausių įmonių svarbiausiose pozicijose yra tik
8,5 proc. moterų, o Parlamente jos
sudaro tik penktadalį. Tačiau po
naujojo kabineto pristatymo jo nuotraukos skrieja per pasaulį, o Kanados gyventojai džiaugiasi, kad gali didžiuotis būdami kanadiečiai.
Kvotų klausimas yra vertinamas
prieštaringai – svarūs yra kritikų argumentai, kad kvotos tarsi užkonservuoja lyties tapatybes ir mažiau
atstovaujamos lyties individus vertina kaip silpnesnius bei reikalingus
pagalbos. Tačiau iškalbinga statistika politikos ir verslo pasaulyje neleidžia abejoti, kad esamas pasiskirstymas negali būti aiškinamas atsitiktinumu – tai statistiškai neįmanoma.
Jei visi žmonės, nepaisant lyties, turėtų vienodas galimybes tapti aukščiausio rango politikais ar įmonių
vadovais, jie nepasiskirstytų santykiu 1:4 ar 1:9. Visuomenėje moterų
ir vyrų skaičius yra panašus, todėl

Naujoji Kanados Vyriausybės sudėtis išskirtinė ir pagal kitus įvairovės aspektus. Tarp naujųjų Kanados
ministrų kabineto narių yra dvi Kanados pirmųjų tautų (čiabuvių) kilmės politikės (viena iš jų – teisingumo ministrė), taip pat musulmonė,
buvusi pabėgėlė iš Afganistano, Gynybos ministerijai vadovauja sikhų
religijos kariškis, o Veteranų reikalų
– iš dalies paralyžiuotas žmonių su
negalia teisių gynėjas. Visi Vyriausybės nariai turi daug vertingos patirties ir yra kompetentingi, todėl
jiems pavyko įveikti politiniuose
postuose esančių oponentų pasipriešinimą šiai įvairovei.
Naująją Kanados Vyriausybę netruko pagirti Jungtinių Tautų kampanijos „Jis už ją“ (HeForShe) ambasadorė aktorė Emma Watson, o
apžvalgininkai džiaugėsi, kad pagaliau atsirado Vyriausybė, kuri „atrodo kaip Kanada“. „Kanadiečiai
mums išsakė, kokios Vyriausybės
nori, o mes suplanavome, kaip tai
įgyvendinti“, – aiškino J. Trudeau, žadėdamas sugrąžinti piliečių

pastangų. Lietuvoje kol kas reikia
pasistengti.
Ar šis skaičiavimas ir komandų
dėliojimas pagal tokį nepasirinktą požymį kaip lytis nėra dirbtinis?
Manytina, kad ne, kol lytis išlieka esminiu visuomenę struktūruojančiu ir valdančiu principu. Tikėjimas, kad kažkurios lyties žmonės
tinkamesni vienam ar kitam darbui, pradedamas diegti nuo mažens – pradedant perkamais žaislais ir diegiamais stereotipiniais lyčių vaidmenimis. Toks žalingas ugdymas nelygiai traktuojant berniukus ir mergaites tęsiamas darželyje
ir mokykloje, taip pat jį sustiprina
iš reklamos ir žiniasklaidos sklindantis fonas.
Dėl profesijų, kuriose daugiau
moterų, nuvertinimo ir diskriminacijos darbo rinkoje moterys vis
dar uždirba gerokai mažiau nei vyrai. Pridėkite vaikų ir kitų priklausomų šeimos narių naštą ir galbūt
net nenustebsite sužinoję, kad ES
moterys sukaupia beveik dvigubai
mažiau pensijos nei vyrai, todėl gali-

2014 m. vasario 28 d. 9:30 val. Lietuvos laiku pirmasis palydovas šalies istorijoje „LituanicaSat-1“
paleistas iš Tarptautinės kosminės stoties į atvirą erdvę.

ir visose atsakingose pozicijose bei
kituose darbuose jų skaičius turėtų
būti panašus, jei visuomenė gyventų pagal lygybės ir nediskriminavimo principus.
Iškreiptas pasiskirstymas pagal
lytį kelia klausimą: galbūt kai kurių
individų nepastebime, nes jie atrodo ir elgiasi kitaip negu pagal nusistovėjusį įsivaizdavimą atrodo ir elgiasi lyderis? Galbūt dėl kai kurių
savybių, kurios nėra esminės darbe,
kai kuriems kolegoms taip ir nesuteikiame progos? Galbūt tiek politikos, tiek verslo pasaulyje didelę
reikšmę turi pasitikėjimo kreditas,
kurį galingieji duoda panašiems į save? Siekis suformuoti subalansuotą
komandą pirmiausia reiškia ieškojimą: ar tarp tinkamą kvalifikaciją
turinčių kandidatų yra tokių, kurie dėl demografinių požymių savo
karjeroje turėjo irtis prieš srovę, bet
vis tiek pasiekė įspūdingų rezultatų?
J. Trudeau turėjo itin palankias sąlygas siekti karjeros, prie jos prisidėjo ir tėvo nuopelnai. Tačiau privilegijuota padėtis politikui nesutrukdė suprasti, kad daugybė kompetentingų specialistų iki tol nesulaukė
savo šanso, nes atrodė ir elgėsi kitaip nei įprasta politikos lyderiams.

Tarp naujųjų Kanados
ministrų kabineto narių
yra dvi Kanados pirmųjų
tautų (čiabuvių) kilmės
politikės, musulmonė,
buvusi pabėgėlė iš
Afganistano, sikhų
religijos kariškis ir iš
dalies paralyžiuotas
žmonių su negalia teisių
gynėjas
pasitikėjimą demokratija. Šiuolaikinėje politikoje, kurioje partijų ir
jų asmenybių reputacija neatsiejama nuo gerbėjų socialiniuose tinkluose ir jų nuspaudžiamų „patiktukų“ skaičiaus, matyti, kad J. Trudeau nepralošė, rinkdamasis drąsius
sprendimus.
Dabar 2015-ieji, todėl šiuolaikinėje visuomenėje, remiantis lygių
galimybių principais, vyriausybė
turėtų atrodyti taip, kaip J. Trudeau komanda. Tikiu, kad ateis laikas, kai tam nereikės papildomų

mybės skursti senatvėje tiesiog programuojamos. O kur dar neproporcingi reikalavimai, visuomenės ir žiniasklaidos spaudimas karjerą darančioms asmenybėms, stereotipai
ir patyčios lyties pagrindu?
Visi šie veiksniai sumuojasi, todėl
tikėtina, kad nepalankioje aplinkoje moteris, kuri įgijo kvalifikaciją ir pasižymėjo profesinėje srityje,
nepaisant aplinkos pasipriešinimo,
gali būti net stipresnė, labiau užgrūdinta, gal net geriau pasirengusi darbui nei tokią pačią kvalifikaciją įgijęs viduriniosios klasės vyras, kurį
aplinka skatino. Bet vien iš gyvenimo aprašymo to nematyti.
Ekonomikos klasika aprašo vadinamą „nematomą ranką“, kuri savaime sutvarko laisvos rinkos santykius. Jei visuomenė būtų laisva ir gyventų pagal lygybės principus, tuomet nekiltų nuostaba, jei vyriausybė
ar kitos institucijos atrodytų „kaip
Kanada“ arba „kaip Lietuva“, t. y.
atspindėtų šalies įvairovę pagal įvairius požymius. Visose srityse sutiktume įvairių įsitikinimų, tautybių,
lytinių orientacijų ir kitokių ypatybių žmonių. Socialinėms grupėms,
kurios ištisus šimtmečius patirdavo
priespaudą ir skriaudas, yra sunkiau

įveikti kliūtis ir pasipriešinimą, todėl neužtenka deklaruoti pagarbą įvairovei ir lygybės siekį – būtina aktyviai padėti toms grupėms.
Pavyzdžiui, nieko nestebina konkurencijos teisės reguliavimas, kuriuo siekiama apsaugoti laisvą rinką nuo neleistinų rinkos koncentracijų, kartelių ir kitokių iškraipymų.
Įsivaizduokime mažą šeimyninę
kaimo įmonę, kuri iškreiptoje rinkoje mėgina konkuruoti su prekybos milžine – savaime aišku, kad tai
neįmanoma. Todėl ir kalbant apie
lyčių lygybę ar kitas žmonių ypatybes, akivaizdu, kad nuskriaustoms
grupėms turėtų būti skiriama papildoma parama ir pagalba, kol padėtis daugmaž išsilygins.

Visuomenėje moterų
ir vyrų skaičius yra
panašus, todėl ir visose
atsakingose pozicijose
bei kituose darbuose
jų skaičius turėtų būti
panašus, jei visuomenė
gyventų pagal lygybės
principus
Oponentai gali kritikuoti, kad
kvotų sistema skatina nesąžiningą nekvalifikuotų asmenų įdarbinimą. Tačiau tai netiesa: visada galioja principas, kad į bet kokias pareigas skiriami tik reikalavimus atitinkantys, kompetentingi asmenys.
Nebūtina jos vadinti kvotų sistema
– tai labiau „įgalinimo sistema“, o ne
matematinė formulė, į kurią būtina sustatyti atitinkamą kiekį kintamųjų be jokios nuokrypio galimybės. Be to, nereikėtų absurdiškai aiškinti įgalinimo sistemos: ji
turėtų būti taikoma protingai, atsižvelgiant į jos tikslą – kuo didesnį pažeidžiamų ir diskriminuojamų
grupių įsitraukimą, įvairovės skatinimą, o ne griežtai nustatant, kiek
ir kokių žmonių turi būti priimta.
Oponentai užmiršta, jog įgalinimo
sistemos paskirtis yra ta, kad mums
nekeltų nuostabos faktas, kad valstybės vadovu tapo moteris, juodaodis, homoseksualas ar dar kas nors
kitas. Idealiausias įgalinimo sistemos rezultatas – pasiekti tokią visuomenės būklę, kai būtų svarstomos išimtinai tik dalykinės asmens
savybės, nepaisant, ar tai moteris, ar
vyras, juodasis ar baltasis, ar koks
nors kitoks.
Nesvarbu, kad dabar 2015-ieji. Jau šiandien kiekvienas iš mūsų turėtų pradėti gyventi taip, kaip
norėtų, kad atrodytų mūsų ateitis. Jei sieksime gyventi taip, kaip
2015-aisiais, tai praėjus keleriems
metams suprasime, kad ir toliau atsiliekame, nes lygiuojamės į standartą, kurio nepasiekėme ir kuris per tą
laiką spėjo pasenti. Reikia stengtis
pralenkti savo laiką ir, susidūrus su
šiuolaikiniais socialiniais iššūkiais,
būti lanksčiais bei atvirais.
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socialdemokratas

Darbo diena prasideda ir iš vakaro...

Diena su LSDP frakcijos Seime seniūne Irena Šiauliene
Seimo narės Irenos Šiaulienės
diena neretai prasideda dar iš
vakaro – tai priklauso nuo laukiančios dienos darbotvarkės.

Seniūnė įprastai keliasi ne vėliau
kaip 6.30 val. Dienos pradžios budinantis ritualas – dušas po vėsiu
vandeniu. Puodelis šilto vandens iš
pat ryto – taip pat svarbus. Frakcijos seniūnė nuo studijų metų įprato nepusryčiauti. Jos įsitikinimu,
pusryčius reikia užsidirbti, negalima sėsti prie stalo dar nieko naudingo nenuveikus. O ir persivalgyti nemėgsta. Tad I. Šiaulienės vėlyvi
pusryčiai būna tik apie 11 valandą.
Į darbą seniūnė paprastai atvyksta apie 7.15–7.30 val. Tik įžengusi į
kabinetą, parlamentarė atveria langą ir įsijungia radiją. Grynas oras
ir žinios Seimo narę lydi visą darbo dieną.
Antradieniais ir ketvirtadieniais,
kai vyksta Seimo plenariniai posėdžiai, diena būna labai intensyvi: 8
val. prasideda valdančiosios koalicijos seniūnų pasitarimas, 8.30 val. –
seniūnų sueiga, 9 val. – LSDP frakcijos posėdis, nuo 10 val. – plenarinis posėdis.
Rytiniams frakcijos posėdžiams
I. Šiaulienė dažniausiai pasiruošia iš
vakaro. Brangindama frakcijos narių laiką, ji stengiasi klausimus sudė-

lioti taip, kad per valandos trukmės
frakcijos posėdį spėtų aptarti svarbiausius darbotvarkės klausimus. Jei
klausimui apsvarstyti dar reikia diskusijų, seniūnė suburia frakcijos narius ir per pietų pertrauką.
Dažnai suderinta pozicija dėl pakitusios kitų frakcijų taktikos verčia
ir plenarinių posėdžių metu skubiai
priimti kitus sprendimus, greitai tai
aptarti su frakcijos nariais, koalicijos partneriais. O kur dar įvairūs
telefoniniai skambučiai ir interviu.
Frakcijų narių susitikimams su

Sąmoningai pasirinkusi
vietą Seimo posėdžių salės
priešpaskutinėje eilėje, I.
Šiaulienė gerai mato ir savus,
ir kitų frakcijų narius, jaučia
pulsą, bendrą atmosferą,
įvertina, ar yra balsų
persvara, ar jų trūksta.

įvairių asociacijų, interesų grupių atstovais, išsamesniam aktualijų aptarimui paprastai skiriama trečiadienio popietė.
Po rytinio posėdžio papietavusi ir trumpam sugrįžusi į kabinetą,
Seimo narė peržiūri korespondenciją, susiplanuoja laukiančius darbus.
Dalyvauti Seimo plenariniuose
posėdžiuose nuo ryto iki pat vakaro
I. Šiaulienė jaučia pareigą ir būtinybę. Ypač ketvirtadieniais, kai svarstoma opozicinė darbotvarkė. Tuomet kiekvienas balsas yra brangus.
Frakcijos vadovė stebi ir jaučia
plenarinio posėdžio kontekstą. Sąmoningai pasirinkusi vietą salės
priešpaskutinėje eilėje, I. Šiaulienė
gerai mato ir savus, ir kitų frakcijų
narius, jaučia pulsą, bendrą atmosferą, įvertina, ar yra balsų persvara,
ar jų trūksta. Vienokia ar kitokia situacija įpareigoja akimirksniu priimti konkretų sprendimą.
Siekdama užtikrinti sklandų
frakcijos darbą, I. Šiaulienė posėdžiuose dalyvauja iki pabaigos. Paprastai plenariniai posėdžiai baigiasi 18–18.30 val. Grįžusi į kabinetą,
frakcijos seniūnė peržiūri korespondenciją, rytojaus darbotvarkę,
susiplanuoja rytdienos darbus, apžvelgia, kokie susitikimai numatyti, kokios informacijos reikia. Seimo
narė stengiasi, kad susitikimai būtų produktyvūs ir konstruktyvūs.
Baigusi darbą Seime, I. Šiaulienė

Žvelgiant į „Eurostato“ duomenis, galima teigti, jog nedarbas pamažu traukiasi iš
Europos Sąjungos (ES). Nuo
praeitų metų nedarbo lygis
pradėjo po truputį mažėti ir
šį rugsėjo buvo 9,3 proc.
Kol kas pasiektas tik 69,2 proc. užimtumo lygis, nors iki 2020m. siekiama, kad ne mažiau kaip 75 proc.
darbingų ES žmonių turėtų darbą.
Neabejotinai ES užimtumo siekius
komplikavo ekonominė krizė, tačiau tai nepaguodžia 23 mln. europiečių, kurie šiuo metu negali susirasti darbo.
Lietuvai sekasi žymiai geriau. Nedarbo lygis Lietuvoje mažėjo sparčiau jau nuo 2011 m. ir šiuo metu beveik susilygino su ES vidurkiu. Užimtumo lygis Lietuvoje per
penkerius metus padidėjo rekordiš-

kai 8,9 proc. punktais ir jau viršijo
siekiamą 72,8 proc. strateginį lygį.
Mums geriausiai sekėsi kovoti ir su
jaunimo nedarbu. Tiesa, visada reikia įvertinti ir didelės emigracijos
proceso poveikį darbo rinkai. Todėl nusiraminti negalima.
Patikrintas receptas nedarbui
mažinti – sudaryti geresnes sąlygas
verslui, kuris sukuria daugiausiai
darbo vietų, ir visokeriopai skatinti investicijas į užimtumą. Europos
Parlamente parengėme ne vieną rekomendaciją, kaip geriau skatinti
smulkų ir vidutinį, šeimos verslą,
įvairias ekonominės veiklos sritis.
Ir ne tik rekomendacijas.
2016 m. biudžete užimtumo skatinimui numatyta apie 50 mlrd. eurų. Daug tikimės iš šiemet įsteigto
Europos strateginių investicijų fondo. Gerėjant verslo ir investicijų sąlygoms Lietuvoje per metus net 3,5
karto išaugo tiesioginės užasienio
investicijos, kurios turėtų didinti
užimtumą. Norėtųsi, kad šių investicijų naudą pajustų ne tik didieji
miestai, bet ir regionai, kur nedarbo
grėsmė didesnė.
Europos Parlamento Socialdemokratų frakcija nuolat atkreipia
dėmesį į būtinybę skatinti kokybišką užimtumą bei derinti darbo
rinkos lankstumą su jos saugumu.
Mes – už legalų, normaliai apmokamą, be darbuotojo išnaudojimo,

leidžiantį derinti darbą su įsipareigojimais šeimai užimtumą. Labai
svarbu, kad dirbantis žmogus neskurstų ir užsidirbtų visas socialines
garantijas. Tik turėdami kuo daugiau kokybiškų darbo vietų, Lietuva
sugebės sėkmingai konkuruoti ES
darbo rinkoje ir susigrąžinti svetur
dirbančius savo vaikus.
Šiuos siekius sėkmingai įgyvendina ne viena ES valstybė, kurioje socialiai atsakingas verslas turi
senesnes tradicijas ir yra labiau išplėtotas. Tačiau problemų yra visur. Dar daug žmonių ES dirba be
reikiamų socialinių garantijų arba

uždirba mažiau negu skurdo riba.
Dažnai piktnaudžiaujama netipinėmis darbo sutartimis, savisamda, laikinomis arba ne visos darbo
dienos darbo sutartimis. Europos
Parlamente sieksime parengti teisės aktą, kuris padėtų geriau ginti
tokius darbuotojus. Daug tikimės
ir iš kuriamos ES nelegalaus darbo
platformos.
Tačiau ar mes pasirengę tinkamai
priimti ateinančias investicijas? Jau
dabar ne vienas darbdavys skudžiasi, jog neranda kvalifikuotų darbuotojų. Ir ne tik kvalifikuotų, nors
darbo ieško net 140 tūkst. žmonių...
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Atsinaujino LSDMS Utenos klubas

grįžta į namus Seimo viešbutyje.
Parlamentarė vakare sočios vakarienės negamina. Mėgsta kokybišką plikomą juodąją arbatą, pasigamina lengvą užkandį.
Po darbo Seimo narė žiūri žinias,
informacines laidas, laisvesnį vakarą mielai pasižiūri gerą filmą. Pagrindinis parlamentarės atgaivos
šaltinis – knyga, gera muzika. Savaitgaliais, jei neišvyksta į gimtąją
Klaipėdą, skiria laiko buitiniams
namų tvarkymo darbams, mėgta
išbandyti ir kokį naują receptą.
I. Šiaulienė nemano esanti pedantiška, tačiau tvarką mėgsta. Frakcijos seniūnė negali susikaupti rimtam darbui, jei aplink netvarka.
Daiktai turi turėti savo vietą. Ji nemėgsta gaišti laiko ieškodama, kas
kur padėta.
Darbe nemėgsta apsikrauti stalo dokumentais. Kartą per mėnesį
Seimo narė daro generalinę dokumentų peržiūrą. Parlamentarė linkusi informaciją kaupti, nes žino,
kad dar gali prireikti. Dokumentus grupuoja, kad prireikus, žinotų,
kurioje vietoje ieškoti, kad nereikėtų gaišinti ir kitų.
Baigusi vakarinius namų ruošos
darbus, I. Šiaulienė pasineria į geros knygos skaitinius. Jei knyga gera, ji gali skaityti ir ilgiau, o būna, ir
iki paryčių.

Tad ką daryti? Tiesiog būtina daugiau investuoti ne tik į darbo vietas,
bet ir į pagrindinį mūsų turtą žmones – į jų profesinį orientavimą, mokymą, motyvaciją bei pasirengimą
darbo rinkai. Lietuvai reikia daugiau auksinių rankų meistrų, o ne
aukštojo mokslo diplomų.
Europos Parlamentas pasiekė,
kad šiam tikslui ES biudžete būtų
numatyta daugiau lėšų. Džiugu, jog
naujos jaunimo užimtumo priemonės jau duoda rezultatų. Reikėtų padėti kuo ilgiau likti darbo rinkoje ir
vyresnio amžiaus žmonėms, kurių
žinios ir patirtis labai reikalingos.
Mes pasiūlėme naujų priemonių
ilgalaikiam nedarbui mažinti. Kiekvienam ilgalaikiam bedarbiui ne
vėliau kaip per 18 mėnesių turi būti
pasiūlyti realūs grįžimo į darbo rinką būdai. Svarbu siekti, kad žmonės
norėtų dirbti, o ne gyventi iš socialinių pašalpų.
Todėl sveikinu Lietuvos Vyriausybės sprendimą nuo 2016 metų
didinti minimalų darbo užmokestį bei neapmokesdinamą pajamų
dydį. Augantys atlyginimai skatins
žmones aktyviau ieškotis darbo Lietuvoje, ir vis dažniau svetur dirbantys mūsų vaikai sugrįš į namus ne
tik per šventes.
Linkiu visiems džiugių Šv. Kalėdų ir darbingų Naujųjų metų!

Lapkričio 18 d. įvyko Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) Utenos klubo atkuriamasis susirinkimas. LSDMS Utenos klubo veikla atnaujinta pasitarus su LR Seimo nare Milda Petrauskiene.
Susirinkime aptartos kandidatūros į klubo Tarybos narius (nutarta Tarybą rinkti iš 11 narių). Klubo pirmininke patvirtinta Vida Stasiulionienė. Pirmininkė pristatė Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos
įstatus, veiklos planą, kalbėta apie sritis, kurias
kuruos tarybos narės (švietimas, kultūra, socialinė, vaikų ir šeimos bei kt.). LSDMS Utenos klubas
nusiteikęs aktyviai dirbti, organizuoti renginius ir
tapti svarbiu veiksniu, užtikrinant Utenos rajono visuomenės gyvenimo kokybę, sprendžiant įvairių
sričių problemas.

Klaipėdos socialdemokratės – prieš smurtą
Paragintos Klaipėdos socialdemokračių moterų klubo klaipėdietės
gruodžio pradžioje diskutavo apie
smurtą: miesto gatvėse dalinti informaciniai lapeliai, kur kreiptis patyrus smurtą, Rotušės salėje diskutuota apie šią problemą bei demonstruotas filmas.
Renginį organizavo LSDMS Klaipėdos miesto klubo pirmininkė Audra Užemeckienė bei aktyvios bičiulės. Dalyvavo Kretingos moterys-socialdemokratės, Klaipėdos miesto
tarybos narės – Zita Šličytė ir Lilija
Petraitienė.

LSDP Ukmergės skyrius prisidėjo prie
„Baltojo kaspino akcijos“
Lapkričio 27 d. Ukmergėje grupė neabejingų svetimam skausmui
socialdemokratų, nešini baltais balionais, surengė fotosesiją „Gyva
baltojo kaspino juosta“. Šia fotosesija bičiuliai norėjo ne tik prisidėti
prie visoje Lietuvoje organizuojamos „Baltojo kaspino akcijos“, bet ir
atkreipti ukmergiškių dėmesį į smurtą prieš moteris. Bičiuliai papasakojo apie akcijos idėją bei pakvietė žmones dalyvauti ir kitose 16os dienų be smurto organizuojamuose renginiuose.
biržai

KLAIPėDA
Raseiniai

utena

Ukmergė
kaunas

Kornelija Petravičienė

Nedarbas turi trauktis iš Lietuvos regionų

Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento Užimtumo ir
socialinių reikalų komiteto narė

Regionai

socialdemokratas

prienai

VILNIUS

Birštonas

EP narės Vilijos Blinkevičiūtės susitikimai
Raseiniuose

E

uropos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė
lankėsi Raseinių Trečiojo amžiaus universitete, kurio studentams papasakojo apie savo darbą EP. Buvo aptartos Europos Sąjungos aktualijos – nedarbas, skurdas, vyresnio amžiaus
žmonių problemos, migracija ir kt. Europarlamentarė išsakė savo nuomonę ir apie Lietuvos politines bei
socialines aktualijas, atsakė į klausimus. V. Blinkevičiūtė dalyvavo atidarant universiteto studentų meno
dirbinių parodą, žavėjosi senjorų šokiais ir dainomis.

Kauno socialdemokratų kalėdinė akcija
„Tikėjimo, saugumo ir ramybės angelai“
Krepšinio turnyras „Judėk kartu su LSDJS“ Prienuose

L

apkričio 28 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko krepšinio 3X3 turnyras „Judėk kartu su LSDJS“. Krepšinio turnyre dalyvavo 9 komandos iš Prienų ir Marijampolės rajonų.
Galutinė prizininkų rikiuotė: I vieta – „Gazuotas pienas“, II
vieta – „96“ III vieta – „Multipla“.
Komandos prizininkės buvo apdovanotos medaliais, taurėmis bei krepšinio kamuoliais. Dėkojame renginio organizatoriams: LSDJS Prienų skyriui, Dvariuko bendruomenei, „Revuonos“ pagrindinei mokyklai ir renginio globėjui seimo nariui
Andriui Palioniui.

Birštone prisimintas socialdemokratas Juozas Palionis

G

ruodžio 1 d. Birštono kurhauze įvyko Juozo Palionio
65-ųjų gimimo metinių atminimo iškilmingas renginys, kuriame dalyvavo Birštono savivaldybės merė, socialdemokratė Nijolė Dirginčienė, LSDP frakcijos Seime narių, vadovaujamų seniūnės Irenos Šiaulienės,
gausus būrys, teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, LSDP Garbės Pirmininkas Česlovas Juršėnas bei J. Palionio (1950–2011) šei-

mos nariai – žmona Julija Palionienė, sūnus – Seimo narys
Andrius Palionis, ir dukra Edita Palionytė, Juozo Palionio labdaros ir paramos fondo direktorė, kiti artimieji bei Birštono ir
Prienų krašto žmonės.
Juozas Palionis nuo 2000-ųjų iki žūties 2011 m. spalio 17
d. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. 2012 metais, jau
po mirties, jam suteiktas Birštono savivaldybės garbės piliečio vardas.

N

uo lapkričio 23 d. iki gruodžio 20 d. Kauno socialdemokratai rengia
kalėdinę akciją, kurios metu kviečia dalyvauti kūrybinėse angelų gaminimo dirbtuvėse (Laisvės al. 99-10) ir rašyti šventinius palinkėjimus.
Angelai jau „skrenda“ į ligonines žmonėms, kurie šventes (Kalėdas ar Naujus metus) dėl sveikatos būklės priversti sutikti ligoninėje. Kauno bičiuliai tikisi, kad jų pagaminti angelai sergančiųjų širdims suteiks džiaugsmo, padės pamiršti rūpesčius ir leis pasijusti reikalingais.
Kauno socialdemokratai kviečia arba atvykti pas juos ir prisijungti prie akcijos, arba suorganizuoti ją ten, kur dirbate ar mokotės. Kuo daugiau bus pagaminta angelų, tuo daugiau ligonių ir ligoniukų širdžių bus pradžiuginta.
Darbus bei palinkėjimus
galima pristatyti į LSDP Kauno skyriaus būstinę (Gedimino g. 33, Kaunas) arba atvykti pasiimti į vietą. Būtina
užrašyti gaminusiojo vardą,
pavardę ir įstaigą, kad būtų
galima Jums padėkoti. Akcijos globėja – Seimo narė
Orinta Leiputė.
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Jaunimas

Jaunieji socialdemokratai nepraranda tempo!
Jaunųjų socialdemokračių
tinklo susitikimas! Viešojo kalbėjimo mokymai! Veiklos planavimo susitikimai!
#Birštonas#Kalvarija#Marij
ampolė#
Kaišiadorys#Molėtai

socialdemokratas
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LSDJS Metų įvykis – jaunimiečių pergalės 2015 m.
savivaldybių tarybų rinkimuose!

Projektas „Ateities kūrėjų mokykla“ įgavo pagreitį!
Antrą sezoną pradėjęs projektas
skirtas moksleiviams ir mokyklų
bendruomenėms. Juo siekiama aktyvaus moksleivių ir jaunimo įsitraukimo į visuomeninę veiklą bei
formuoti sveikos gyvensenos įpročius.

LSDJS Metų skyriaus pirmi
ytė
on
am
Ad
ė
ninkė – Dovil
(Birštonas).

socialdemokratas

Kultūra ir politika

Lapkričio 24 d. Valdovų rūmuose įvyko Mykolo Kleopo Oginskio muzikos festivalis, kurį globojo Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos
(LSDP) frakcijos seniūnė Irena
Šiaulienė. Renginys skirtas M.
K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms.

Sveikindama susirinkusius Seimo LSDP frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė sakė, kad renginio
dalyviams ir klausytojams teko
išskirtinė proga besibaigiančius
2015-uosius, minimus kaip M.
K. Oginskio metus, palydėti jo
garbei skirtu festivaliu, kuriame
skamba kompozitoriaus sukurti kūriniai.
„M. K.Oginskio aktyvios politinės veiklos laikotarpis turi daug
sąskambių su šių dienų tarptautinėmis aktualijomis. Simboliška,
kad šis koncertas vyksta Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose. Manau, kad galimybė jauniesiems muzikams koncertuoti Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje ilgam įsimins ne tik festivalio dalyviams,

jų artimiesiems, bet ir organizatoriams – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos pedagogams”, – sakė festivalio globėja I. Šiaulienė.
Kaip istorikė, I. Šiaulienė jaunimui trumpai pristatė svarbiausius M. K. Oginskio gyvenimo
momentus: „Tarp jų būta situa-

Kyokushin karate daugkartinė Europos čempionė Rita Pie
voriūnaitė moksleivius Kaun
a.
om
an
įm
s
tikino, kad viska
Reikia tik valios ir kruopštaus
laiko planavimo!
Vilniuje su moksleiviais kalbė
josi olimpinis čempionas Virgilijus Alekna.

servatorijos studentai.
Visiems atlikėjams ir
jų pedagogams po koncerto buvo įteikti Seimo narės padėkos raštai. Projekto partneris
– Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės Valdovų rūmai.
Garsus kompozitorius, visuomenės veikėjas M. K. Oginskis
(1765–1833) yra ypač
brangus trims kaimyninėms tautoms ir valstybėms – Lietuvai, Lenkijai ir Baltarusijai. M.
K. Oginskis amžiams
išliks jų istorinėje atmintyje.
Europoje M. K.
M. K. Oginskis yra ypač
Oginskis daugiausiai
brangus trims kaimyninėms žinomas kaip kompotautoms ir valstybėms
zitorius, garsiojo polo– Lietuvai, Lenkijai ir
nezo „Atsisveikinimas
su Tėvyne“ (a-moll Nr.
Baltarusijai.
13), o taip pat – popucijų, kai teko rinktis tarp akty- liarumo neprarandanvaus pasipriešinimo ar politinio čių mazurkų, valsų ir
kolaboravimo. M. K. Oginskis –
kunigaikštis, diplomatas, Abiejų
Tautų Respublikos politinis veikėjas, vienas iš 1794 m. sukilimo
vadų, Vilniaus universiteto garbės narys, kompozitorius, populiarių Europoje polonezų, mazurkų autorius.
Koncerte dalyvavo ne tik Vilniaus B. Dvariono muzikos mokyklos orkestrai ir ansambliai,
Kauno VDU Muzikos akademijos studentai, bet ir gausus būrys Klaipėdos jaunųjų talentų:
Klaipėdos E. Balsio meno mokyklos, Klaipėdos J. Kačinsko ir J.
Karoso muzikos mokyklų mokiniai, Klaipėdos S. Šimkaus kon-

maršų, 1799 m. sukurtos operos „Zelida ir
Valkūras, arba „Bonapartas Kaire“, 1828
m. išleistų knygų „Laiškai apie muziką“ ir
„Priesaikų sūnui“ autorius.
LSDP Klaipėdos m. skyriaus
informacija

Žiemos švenčių bitės, arba ačiū Tau, Paštininke!
Žiema be sniego, kad ir kaip jo
norėtųsi, mūsų jau nebestebina. Tačiau ar galime įsivaizduoti gražiausias metų šventes be
sveikinimų, kurie mus pasiekia perduodami paštininkės
ar paštininko rankų?

Birštono mokykloje lankėsi Lietuvos baidarių slalomo
meistras Simantas Mažeikis.
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Valdovų rūmus užliejo Mykolo Kleopo Oginskio
muzikos festivalio garsai

LSDJS 2015 m. skyrius –
Jonavos rajono skyrius.
LSDJS Metų partneriai – Lietuvos
kurčiųjų jaunimo
asociacija ir Lietuvos studentų sąjunga.

2015 m. gruodis, Nr. 11 (68)

„Judėk
Krepšinio turnyras
ebino „Redr
kartu su LSDJS“ su
lę
vuonos“ sporto sa s mokyklos
inė
Prienų „Revuonos“ pagrind 3 turnyras
3X
sporto salėje vyko krepšinio me dalyvavo
ria
„Judėk kartu su LSDJS“, ku
jampolės ra9 komandos iš Prienų ir Mari
jonų.

Gyvename laikais, kai mūsų
draugai, giminaičiai ar buvę kaimynai išsibarstė po visą pasaulį.
Gyvenimo tempas mus įsuko taip,
kad tik metų gale susimąstome, ar
nieko neužmiršome. Ir išties, kai
kas laukia mūsų gero žodžio ar linkėjimo, kai kas – idiliško vaizdelio
atvirutėje.
O dar kai kam mamos keptos
naminės duona ar kalėdaičių kvapas iš siuntinio dėžės su antspaudu, kuriame puikuojasi ypatingas
užrašas „Lietuva“, sugrąžins daug
prisiminimų...
Taip, Paštininkui esame dėkingi,

nes jo darbas sujungia žemynus ir
širdis, kad jo perduotą voką galime
atplėšti ir perskaityti ranka parašytus žodžius. Na, tebūnie, tų eilučių
autorystė priklauso kam nors kitam, tebūnie, tokią pat atvirutę gavo dar tūkstantis žmonių, bet svarbiausia – draugo ar artimojo ranka
rašė ir išsiuntė ją tik tau, žmogau.
Atrodytų, kad tai tik paprastas
veiksmas, bet kiek jame būties ir
meilės vienas kitam. Juk popierinio laiško kelionėje per pasaulį ar
net per porą rajonų slypi tam tikra žmogiškojo ryšio ir egzistencijos dalelė.
Gal koks skeptikas murmės, neva
interneto amžiuje siųsti popierinį
laišką – nesąmonė, kad tai – brangu ir senamadiška. Tačiau ar galime paliesti šaltai ekrane šviečiantį
el. laišką, užuosti ar išvysti siuntėjo unikalioje rašysenoje užkoduotą
jo asmenybę?

Greičiausiai, teisūs yra tie, kurie
sako, kad elektroninio laikinumo
viešpatystėje el. laiškas niekada neprilygs savo popieriniam pirmtakui
savo emocine verte.
Žiemos šventės paštininkams –
pats darbymetis, jie dūzgia lyg bitutės iš avilio į avilį, skraidina nektarą
mūsų širdims. Kada jei ne dabar galime jiems pasakyti „ačiū“? Juk jie į

mūsų namus atneša ne tik laiškus ir
gerąją žinią, bet ir gyvenimo pulsą
– laikraščius bei žurnalus, siuntas
iš tolimiausių kraštų. Paštininkas
ir pensiją į namus atneša.
Kai kam paštininkas – vienintelis žmogus, su kuriuo galima pasikalbėti, kurio laukia ir kuris nenuvilia, paklausia, papasakoja, o gal
ir draugiškai pataria. Todėl žmonės

pasitiki šios svarbios profesijos atstovais, kurie kantriai mina dviračiu per kaimelio vieškelius, darda
žvyrkeliais, sunkiai kopia į kažkelintą aukštą su žmonėms skirta korespondencija ar rūšiuoja laiškus dideliuose, fabrikus primenančiuose,
siuntų terminaluose.
Džiugu, kad mūsų šalies paštas –
valstybinis ir, kad ir kaip kai kas nenorėtų to pripažinti, auga, tobulėja
ir modernėja. Ir jo nereikia privatizuoti, nes jis buvo, yra ir bus svarbus
žmonėms, o ne akcininkams, kuriems terūpi kaštai, dividendai ar
konkurencingumas. Džiugu, kad
paštininkės ir paštininkai toliau
keliauja nešini žiniomis bei geromis emocijomis.
Ačiū, Paštininke, gerosios žinios
nešėjau. Tikiuosi, šis laiškas užsuks
ir į Tavo namus.
Tomas Šileika

Kalėdos
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socialdemokratas

Ir atbėga elnias devyniaragis...

Atėjus žiemai ir artėjant Šv. Kalėdoms, „Socialdemokrato“ re- jaučiuosi viduje, tai ir negalavimai
dakcija uždavė bičiuliams tris labai žiemiškus ir kalėdinius klau- prasideda.
simus:
2. Kai buvau mažas vaikas, vai1. Kaip gydotės pajutę pirmuosius peršalimo požymius?
dinau kazlėką. Tą kepurę prisime2. Koks kalėdiniame spektaklyje Jūsų vaidintas personažas la- nu lig šiol.
3. Kalėdų Senelio visiems prašau
biausiai įsiminė?
tik sveikatos ir ramybės. Visa kita
3. Kokių dovanų šiemet prašėte Kalėdų Senelio?
susikursime patys.
tėmis. Jei peršąlu, kojas pasikaitinu karštame vandenyje. Daug metų skiepijuosi nuo gripo, manau,
tai man padeda išlikti sveikam.
2. Dažnai tekdavo vaikams, o
vėliau ir anūkams vaidinti Kalėdų Senelį. Mokykloje esu buvęs
vilku, zuikiu.
3. Esu laimingas, tad jokių dovanų neprašau. Labiausiai noriu,
kad gyvenime lydėtų sėkmė. Kalėdų Senelio prašau sveikatos šeimos nariams, kolegoms, bičiuliams. Svarbiausia, kad visi būtume sveiki ir laimingi.
Ramūnas Burokas, LSDJS pirmininkas
1. Stengiuosi gerti daug arbatos arba vandens, šiltai laikyti kojas ir gerai išsimiegoti. Tačiau nuolat grūdinu organizmą, intensyviai
sportuoju, žaidžiu krepšinį, bėgioju, rytais einu į baseiną.
2. Vaikų darželio vaidinime „Senelės pasakas”, deklamuojant eilėraštį „Apie vilką, baltą mešką“, reikėjo pasirodyti scenoje kaip „meškai“, apsirengus baltais kailiniais.
Labai jaudinausi...
3. Sveikatos artimiesiems, šeimos nariams. Ir visiems – daugiau
rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

Irena Šiaulienė,
LSDP frakcijos Seime seniūnė
1. Bandau gelbėtis arbata, naminėmis priemonėmis. Nuo gerklės perštėjimo man labai padeda
šalavijų arbata, pastilės. Jei užgula nosį, smulkiai supjaustau pusę svogūno galvutės ir pasidedu
lėkštelę nakčiai prie lovos. Tai labai veiksminga.
2. Aštuntoje klasėje esu vaidinusi Senelį Šaltį. Pradinėje kaimo
mokykloje, kurioje mama dirbo
vedėja, tėtis būdavo Seneliu Šalčiu. Kartą jis netikėtai turėjo išvykti, o šventė dėl to negalėjo neįvykti, tad man teko apsirengti ir
suvaidinti Senelį Šaltį. Kai nusiėmiau pirštines, vaikai suriko: „Senelio Šalčio labai mažos rankos!”
Supratau, kad nelabai aš skyriausi nuo tų vaikų, kuriems dalinau
dovanas.
3. Norėčiau, kad mūsų frakcijos kalėdiniai pusryčiai praeitų
sėkmingai, kad visi būtume sveiki. Man gera knyga yra pati geriausia dovana. Visiems linkiu gerovės,
savitarpio supratimo, kantrybės.

Juozas Olekas,
krašto apsaugos ministras
1. Geriu arbatą su citrina ir medumi. Jei rimčiau sunegaluoju,
tenka gerti vaistus.
2. „Gaidžio šokis“ Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblyje. Šokdavo senasis gaidys, mažieji
gaidžiukai, ir man tekdavo vaidinti nepaklusnųjį gaidžiuką. Daugiau būdavo artistinės vaidybos
nei šokio.
3. Kalėdų Senelio prašau taikos. Darius Petrošius,
Sakoma, be pinigų blogai, bet be Seimo narys
taikos nieko nebūtų.
1. Sveikas gyvenimo būdas –
pats geriausias receptas. Vos praAlbinas Mitrulevičius,
dėjus sportuoti ir grūdintis, dingsSeimo narys
ta visos ligos. Sunegalavęs, nesi1. Neskubu į vaistinę ir neieškau griebiu tablečių, jos tik kraštutivaistų. Gydytis stengiuosi liaudies nė priemonė. Sveikata labai pripamėgtais vaistais – medumi, avie- klauso nuo nuotaikos. Jei blogai
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Mindaugas Sinkevičius,
Jonavos r. meras
1. Stengiuosi grūdintis visus metus, kad peršalimo ligos nepultų. Jei
koks virusas prikimba, nepamainomos būna žolelių arbatos, medus ir
karšta pirtis. Nemėgstu „chemijos“
– vaistų, esu už natūralius gydymosi būdus.
2. Vilko vaidmuo darželyje. Sunku pasakyti, kodėl man tą vaidmenį
skyrė – lyg ir neatrodau piktas bei
rūstus... Reikėjo išmokti nemažai
teksto. Turiu neblogą atmintį, auklėtojos turbūt dėl to ir patikėjo šį
vaidmenį.
3. Materialūs dalykai man nėra
labai svarbūs. Jei būtų įmanoma,
paprašyčiau padovanoti daugiau
laisvo laiko, sveikatos, jaukių vakarų su artimaisiais ir šeima. Kad
žmonės būtų atidesni vieni kitiems
kasdienybėje, labiau vienas kitą
atjaustų, padėtų. Šių dalykų nerasi
po eglute, bet nedidelių valios pastangų dėka viskas yra įmanoma!
Giedrė Purvaneckienė,
Seimo narė
1. Man vaistas nuo visų ligų yra
aspirinas. Vartoju tirpstančias tabletes. Geriu ir aviečių arbatą.
2. Vyresnėse klasėse prieš Naujuosius metus ruošdavome spektaklį. Kai vaidinome „12 mėnesių“, buvau našlaitė. Kai paruošėme „Katės namus“, vaidinau katę.
3. Norėčiau, kad visi būtume

sveiki. Kalėdų Senelis retai kada mis, kurias pati iškarpydavau. Kargali įtikti, o geros sveikatos rei- tą teko vaidinti Raudonkepuraitę.
kia visiems.
Raudona kepurė buvo išskirtinė.
3. Šios Kalėdos bus labai šventišAlma Monkauskaitė,
kos, nes po kelerių metų pertraukos
Seimo narė
prie bendro stalo susės visi trys ma1. Geriu karštą arbatą, pamirkau no vaikai, o vienas sūnus, tikiuosi,
kojas sūriame vandenyje, pakvė- jau ir su savo drauge. Prieš tai vyrespuoju sodos garais ir einu miegoti, nysis mokėsi užsienyje, dukra savakad nereikėtų vaistų gerti.
noriavo. Per šventes jie buvo toli nuo
2. Mokykloje labai mėgau vai- namų. Mamai gera matyti savo vaidinti. Kadaise ir aktore norėjau bū- kus laimingus, patenkintus gyveniti... Septintoje klasėje man pasiūlė mu. Tad mano noras Kalėdų senebūti ragana. Nesisekė jos suvaidin- liui lengvai įgyvendinamas – tegul
ti. Auklėtoja pasakė, kad esu bloga gyvenimas neblogėja.
artistė, negaliu neigiamų vaidmenų vaidinti, nes mano prigimtis per
švelni. Verkiau po tokių žodžių...
Daugiau nesistengiau tapti aktore.
Tąkart suvaidinau liepą, stovėjau
ir svyravau...
3. Linkiu sutarimo tarp politikų,
darnesnės eigos priimant sprendimus, daugiau ramybės, žmogiškumo, mažiau konkurencijos. Labiau
matyti žmones, pabūti tarp žmonių, pavaikščioti po turgų, parduotuves, pažiūrėti, kaip kainos kyla.
Pradėkime nuo paprastų, žmogiškų dalykų, be aukštų materijų ir
skambių frazių. Būkime reikalingesni vieni kitiems, šiltesni, pažinkime labiau vienas kitą, supraskime, tada visiems bus geriau.
Faustas Latėnas, Ministro Pirmininko patarėjas:
1. Geriu vaistus. Arbatą šiaip
mėgstu gerti, bet jos veiksmingumu peršalimo atveju abejoju.
2. Vaikų darželyje Zarasuose „vaidinau“ nykštuką su aukšta cilindro
formos kepure. Ruošdavomės Naujiesiems metams rimtai – mokėmės
atmintinai eilėraščius, repetavome
daineles ir šokius...
3. Sau niekada nieko neprašau.
Stengiuosi, kad Kalėdų Senelis aplankytų anūkus, vaikus... Pasaulyje dabar neramu, nestinga tragiškų įvykių. Anksčiau linkėdavome
„linksmų švenčių!“ Dabar žinome,
Auksė Kontrimienė, Ministro
kad laukia sudėtingi metai. Dėl kaPirmininko patarėja
rinių konfliktų visame pasaulyje
1. Arbata ir vitaminu C. Išgeriu milijonai vaikų apskritai nepatirs
per dieną 6-7 puodelius arbatos. Bet Naujų metų džiaugsmo... Tegul Kageriau nelaukti, kol virusai sučiups. lėdų Senelis mums visiems padovaProfilaktiškai valgau česnaką, labai noja ramesnius metus. Tegul vaikai
padeda trintų spanguolių, imbiero bus mylimi ir saugūs. Tegul nelieka
ir medaus mišinio šaukštas ir bičių užmirštų vaikų – lai kiekvienas vaiduonelės šaukštelis per dieną.
kas ras po eglute po mažą dovanėlę...
2. Vaikystėje dažniausiai tekdavo
vaidinti Snieguolę. Smagu būdavo
stebėti, kaip mama siūdavo baltą suKalbino Kornelija Petravičienė
knelę ir puošdavo ją blizgančia egluir Ridas Viskauskas
tės girlianda. Ir sidabrinėmis snaigė-
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