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Kaina 0,30 Eur

Sau lė te ka 8.20,
lei džia si 15.56.
Die nos il gu mas – 7.36.
Mė nu lis – jau na tis.
Sau lė Šau lio ženk le.
49-oji me tų sa vai tė.
Gruo džio 3-io ji – Tarp tau-

ti nė neį ga lių jų žmo nių die na. 
Lie tu vos ad vo ka tū ros die na.

1992 m. pa bai go je Jung ti-
nės Tau tos pa skel bė gruo džio 
3-ią ją Tarp tau ti ne neį ga lių jų 
žmo nių die na, ku rios me tu 
bū tų or ga ni zuo ja mi ren gi-
niai, skir ti at kreip ti dė me sį į 
pa gal bą neį ga lie siems.

Va r  d a  d i e  n i u s  š i a n  d i e n 
šven čia: Ata li ja, Au din ga, 
Au din gas, Gai lin tas, Ksa ve ra, 
Ksa ve ras, Ksa ve ri ja, Lin vy da, 
Lin vy das, Lin vy dė;

ry toj: Ai rė, Bar bė, Bar bo ra, 
Ba rė, Bu šė, Liu tau rė, Liu tau-
ras, Nad ru vė, Nad ru vis, Os-
mun das, Vai no ta, Vai no tas, 
Vai no tė.

*1656 m. Vi l  niu je  tar p 
Ru si jos ir Abie jų Tau tų Res-
pub li kos su da ry ta pa liau bų 
su tar tis.

* 1912 m. Tur ki jai, Bul ga-
ri jai, Ser bi jai ir Juod kal ni jai 
pa si ra šius pa liau bų su tar-
tį, bai gė si Pir ma sis Bal ka nų 
ka ras.

1991 m. Vo kie ti jo je ati da-
ry ta Lie tu vos am ba sa da.

* 2011 m. Me tų mo te ri mi 
pa skelb ta ak to rė ir re ži sie rė 
Ga li na Dau gu vie ty tė.

* 2011 m. Smil ty nė je, ties 
Lie tu vos jū rų mu zie ju mi, ati-
deng tas pa mink las „Al bat-
ro sas“ žu vu siems Lie tu vos 
jū r i  nin kams ir  nu sken du-
siems lai vams at min ti.

* 2015 m. ei da ma 82-uo-
s i u s  m e  t u s  p o  s u n  k i o s 
li  gos mi rė Klai pė dos dra-
mos  teat  ro  ak  to  rė  Ele  na 
Gai ga lai tė-Gai die nė.

SEN TEN CI JA...
„Ty lė ji mas ga li bū ti pa ts di

džiau sias kal ti ni mas“.
(Me nand ras)

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Neįvertinonuoširdausdarbo
Po jai as me niš kai ne pa vy ku sių 

ir So cial de mok ra tų par ti jai ne-
sėk min gų Sei mo rin ki mų praė-
ju sią ka den ci ją ket ve rius me tus 
Kel mei at sto va vu si Sei mo na rė 
Al ma Mon kaus kai tė iš vy ko į Ita-
li ją. Čia ji pra leis Ka lė das ir su-

BuvusiSeimonarėapmąsto,koreikiarinkėjui

KA DEN CI JĄ bai gu si Sei mo na rė Al ma Mon kaus kai tė (vi du ry je) 
da ly vau da vo vi suo se svar bes niuo se ra jo no ren gi niuo se. At vyk da vo ir į 
tra di ci nes liau dies me no šven tes.

29 me tų Jur gi ta ir 34 
me tų Kęs tu tis Ka niau kos 
iš Ty tu vė nų apy lin kių 
se niū ni jos Šed ba rų 
kai mo au gi na pen kis 
vai kus. Vy ras dir ba už 
mi ni ma lų at ly gi ni mą. 
Žmo na pri žiū ri vai kus ir 
ūke lį. Vai kai gau na po 
15 eu rų vai ko pi ni gų. 
Ta čiau jau na šei ma 
kai me pra gy ve na 
ne si skųs da ma. Tik kar tais 
pik ta, jog glo bo ja miems 
vai kams ski ria mos 
de šimt kar tų di des nės 
su mos. Ne gi tė vų 
au gi na mų vai kų po rei kiai 
ma žes ni už glo bo ja mų?

Re gi na MUS NEC KIE NĖ
reginamus@skrastas.lt

Ke tu rių kam ba rių bu tas Šed-
ba ruo se, kur dau gia bu čių na mų 
dau giau ne gu ki tuo se kai muo-

se. At vy kę meist rai  stik li  na 
bal ko ną. Jur gi ta Ka niau kie nė 
džiau gia si, jog pa vy ko su tau py-
ti pi ni gų bal ko no įstik li ni mui. 
Su dė jo dvie jų mė ne sių vy ro 
al gą. Bet bus šil čiau. Bal ko ne 
pa sta tys pa puoš tą Ka lė dų eg-
lu tę. Kam ba riuo se nė ra vie tos. 

Sve tai nė je pa puo šė tik vai ni ką.
Ap link ma mą su ki nė ja si du 

ma žiau sie ji jos vai kai – pen ke-
rių me tu kų Va len ti na ir tre jų 
And rie jus. Tr ys vy res nie ji  – 
mo kyk lo je. Prieš vi dur die nį ir 
jie su virs ta į na mus ne ši ni kup-
ri nė mis. Dvy nu kai še šia me čiai 

Do man tas ir Da nie lius. Pas kui 
juos ir vy riau sio ji at ža la sep ty-
ne rių me tu kų Kor ne li jus.

Vai kai su ka si lyg vi jur kai. 
Smul ku tė ma ma vos spė ja juos 
su gau dy ti žvilgs niu.

Ne leng va  Jur  g i  tos  die  na, 
nors ji šiuo me tu nie kur ne-
dir ba. Ry tą ji ke lia si šeš tą va-
lan dą. Ruo šia šil tus pus ry čius 
vai kams ir vy rui. Vy rui įde da 
ir pie tus, nes į dar bą jis va ži-
nė ja 11 ki lo met rų – į Šiau lė-
nus. Iš lei džia į mo kyk lą vai kus. 
Tuo met ke liau ja į tvar tą, kur 
ėda lo lau kia par še liai, triu šiai 
ir žą sys.

Grį žu si pa si rū pi na ma žai siais 
vai kais ir mo čiu te, ku ri gy ve na 
drau ge su jau na anū kės šei ma. 
„Mo čiu tė pa dė jo tė vams mus 
užau gin ti. Ma ma su tė čiu sun-
kiai dirb da vo fer mo se. Da bar 
mes pri va lo me pa dė ti mo čiu-
tei. Ji – li go nis. Ne pa jė gė vie na 
gy ven ti kai mo so dy bo je. Bi jo-
da vo. Sa kau: „Mo čiu te, gy ven-
kim kar tu.“ Juk ji man nu pir ko 
ši tą bu tą“, – aiš ki na Jur gi ta.

Nukelta į 3 psl.

Tėvųoptimizmasprieš 
15eurųvaikopinigų

Au to rės nuo tr.

JUR GI TA Ka niau kie nė džiau gia si di de liu bū riu sa vo šei mos na rių: pen kiais 
vai kais, mo čiu te Eu ge ni ja Ba ne vi čiū te ir ta me pa čia me dau gia bu ty je 
gy ve nan čiu sa vo bro liu Ar tū ru. 

Au to rės nuo tr.

Į Sei mą ant ra jai ka den ci jai neiš rink ta bu vu si Sei mo 
na rė so cial de mok ra tė Al ma Mon kaus kai tė šiuo me tu 
il si si Ita li jo je ir, kaip pa ti sa ko, ap mąs to, ko rei kia 
rin kė jui.

tiks Nau juo sius me tus. Į Lie tu vą 
pla nuo ja grįž ti tik sau sio 8-ąją.

Po li ti kė tvir ti na ap svars tan-
ti įvai rius dar bo pa siū ly mus. 
Iš Kel mės ne no rė tų iš va žiuo ti. 
Čia tu ri būs tą, jau su tvar ky ti 
vi si ki ti bui ties rei ka lai. „Ne tas 
am žius, kad keis čiau gy ve na-
mą ją vie tą“, – re dak ci jai sa kė A. 
Mon kaus kai tė.

Grį žu si į Lie tu vą ji tvir ti na 
nu sprę sian ti, ką veiks to liau.

Pa keis ta ap lin ka ir poil sis 
Ita li jo je – ga li my bė ap mąs ty ti, 
ko rei kia rin kė jams.

„Sup ran tu, jog per kiek vie-
nus rin ki mus žmo nės no ri gel-
bė to jų. Ta čiau klau siu sa vęs, 
koks Sei mo na r ys j iems ar-
ti mes nis. Bend rau jan tis, bū-
nan tis ša lia? Ar aro gan tiš kas? 
Nie kam ne ži no mas?“

Bu vu siai Sei mo na rei ypač 
gai la, kad neiš rin ko jos bend-
ra par  t ie  čio E.  Ža ka r io,  ku-
ris,  jos tei gi mu, dir bo ypač 
nuo šir džiai.

„Sei mo na rio dar bas – la bai 
sun kus, – sa kė A. Mon kaus-
kai tė. – Rei kia la bai daug as-
me ni nės ini cia ty vios, drą sos. 
Ir pa ti da riau tai, kas man at-
ro dė rei ka lin ga. Rin kė jams no-
rė jau kuo iš sa miau pri sta ty ti 

Sei mo dar bą. Suor ga ni za vau 
26 eks kur si jas į Sei mą, ne ma-
žai spau dos kon fe ren ci jų, kel-
miš kių dar bų pa ro dų Sei me. 
Pa tei kiau ne vie ną įs ta ty mo, 
su si ju sio su so cia li niais klau si-
mais, pro jek tą, ren giau Svei ka-
tos pro gra mą, tei kiau siū ly mą, 
kad Vė li nės bū tų ne dar bo die-
na. De ja, jam ne bu vo pri tar ta.“

Pritrūko 
socialiniojautrumo

„Pr it  rū  ko so  c ia  l i  nio  jaut-
ru mo, – įsi  ti  ki nu si A. Mon-
kaus kai tė. – Turėjome ieš ko ti 
ga li my bių spar čiau kel ti at ly gi-
ni mus, di din ti pen si jas. Mums 
ne pri dė jo taš kų ir nau jo jo so-
cia li nio mo de lio priė mi mas.

Da lį rin kė jų nuo mū sų nu grę-
žė ir ži nia apie PVM leng va tos 
šil dy mui ne pra tę si mą. Tai su-
ner vi no rin kė jus. Juk dau gia-
bu čiuo se gy ve na tik rai ne pa tys 
tur tin giau si žmo nės. Dau gu-
ma jų – so cia liai pa žei džia mi 
ma žes nes pa ja mas gau nan tys 
žmo nės.

Fi nan sų mi nist rės R. Bud ber-
gy tės sam pro ta vi mai apie nau-
jus mo kes čius taip pat mums 
ne pri dė jo rin kė jų sim pa ti jų.“

Šian dien daug kur pa snigs, 
bus vė juo ta, vie to mis plik le-
dis. Tem pe ra tū ra die ną nuo 4 
laips nių šal čio iki 1 laips nio ši-
lu mos, va ka rop oras vės.

Ry toj žy mes nių kri tu lių ne-
nu ma to ma. Tem pe ra tū ra nak tį 
vie to mis kris iki 9–14 laips nių 
šal čio, die ną 3–8 laips niai 
šal čio.
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