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Birželio 4-6 dienomis tradiciškai su gera
nuotaika ir šypsenomis į Girulius “suskrido”
Lietuvos socialdemokratų partijos bičiuliai
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Apie Gedulo ir vilties dieną –
Birželio 14-ąją.
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Parlamentaras J. Jagminas – apie
žemės ūkio problemas.
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1. Partijos himną sugiedoję socialdemokratai skelbė sąskrydžio
atidarymą.
2. Partijos stiprybė – vienybėje. Dideli ir maži – viename
būryje.
3. Sveikinimo kalbos skambėjo iš partijos pirmininko, bičiulių ir
svečių lūpų.
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4. Puikiai nusiteikęs LSDP pirmininkas ir frakcijos Seime
seniūnas Algirdas Butkevičius.

Festivalio “Sidabrinės gervės naktys 2010“ atidarymas

“Sidabrinės gervės naktys” – renginio atidarymas Šakiuose, Zyplių dvare.

Automobiliais, dviračiais, o
ir pėstute gausiai rinkosi žmo-

nės į Zyplių dvarą, esantį netoli
Šakių, kuriame pirmą kartą su-

rengtas kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys“. Ir Šakių rajono gyventojai, ir svečiai greitai
užpildė paruoštas sėdimas vietas, o kiti jau skleidė atsineštas
kėdes, klojo ant pievos pledus.
Ruoštasi festivalio atidarymui ir
kinui po atviru dangumi.
Aktorius Ramūnas Rudokas,
pristatydamas kino festivalį, padėkojo padėjusiems jį surengti
– Seimo nariui Mindaugui Basčiui, LSDP pirmininkui Algirdui
Butkevičiui, Šakių rajono merui
Juozui Bertašiui. Į festivalio atidarymą atvyko būrys gerai žinomų aktorių – Rimantas Bagdze-

4 p.

LSDP Šakių skyriaus pirmininko
pavaduotoja Ramutė Bastienė ir Seimo
narys Mindaugas Bastys.

Fotoreportažas iš LSDP sąskrydžio
Giruliuose.

vičius, Kęstutis Jakštas, Andrius
Bialobžeskis, Edita Užaitė ir
kiti. Į lietuviško kino vakarą
atvyko režisieriai, kitų kinemaNukelta į 7 p.

5 p.

Mėnesio citata.

LSDP frakcijos narys Edmundas Jonyla: kolegos, Seimo nariai, jei žvilgtelėsime
į savo įstatymus, tai pamatysime, kad visi jie atrodo geri, kol nepradeda veikti.

“Sveikatos skrynia”.
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AKTUALU

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena
Juozas Olekas,
Dobilas Kirvelis,
Ričardas Keliuotis
Birželio 14-oji – GEDULO IR VILTIES
DIENA. Tai diena, kai prieš 69 metus iš
Lietuvos buvo ištremta tūkstančiai niekuo
nekaltų žmonių. Daugiausia tai buvo Lietuvos inteligentai, ūkininkai, karininkai, tarp
jų – ir Lietuvos socialdemokratai bei jų šeimų nariai. Todėl nuoširdžiai kviečiame kuo
gausiau dalyvauti šios dienos paminėjimo
renginiuose visoje Lietuvoje. Pagerbkime
savo praeitį, visus kentėjusius, tarp jų ir
mūsų partijos bičiulius bei jų artimuosius.
Ankstyvą 1941-ųjų birželio 14 d. rytą, o
tiksliau, dar naktį, Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų žmonės buvo pažadinti iš miego rusiškais kariškių šūksniais – keltis, per
valandą kitą susikrauti ribotą kiekį daiktų,
kinkyti arklius arba sėsti į mašinas, ir visiems – su vaikais bei senoliais – važiuoti...
Kur? Iš pradžių iki geležinkelio stočių, o iš
ten – gyvuliniuose užkaltuose vagonuose – į
Sibirą. Taip birželio 14-18 dienomis į Sibiro
platybes kariška prievarta, remiantis Maskvos direktyvomis, buvo ištremta apie 20
tūkst. Lietuvos piliečių.
Kai ešelonai, prigrūsti lietuvių, dar važiavo per Uralo kalnus – birželio 22 d., anksti
rytą, kitas Lietuvos „laisvintojas“ – hitlerinės Vokietijos vermachtas – jau žygiavo
Lietuvos laukais, vydamas pirmuosius mūsų
„laisvintojus“. Taip tuo metu į Sibiro platy-

bes, amžino įšalo krašto, Lenos upės deltos, ir V.Molotovo 1939 spalio 10 d. pasirašyta
Laptevų jūros link žmonių prigrūstuose va- “Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Resgonuose keliavo socialdemokrato Mečiaus publikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų
Markausko ir kitų socialdemokratų šeimos, Sąjungos savitarpio pagalbos sutartimi”, iš
tarp jų – mūsų bičiulių: Vytenio Andriukai- tikro okupavo Lietuvą. Per keletą mėnesių
čio tėvai ir broliai, Juliaus Sabatausko tėvai buvo likviduotos šalies valstybingumą simir seneliai. Tuobolizuojančios
metiniam LSDP
institucijos, supirmininkui Stegriautas savaranponui Kairiui nuo
kiškas valstybės
galimų represijų
ūkis, įvykdyta
pavyko pasislėpnacionalizacija,
ti.
panaikintas litas
Lietuvos vals– įvestas rublis.
tybingumo praraLietuva
buvo
dimas ir daugybės
inkorporuota į
Lietuvos žmonių
SSRS kaip Sąlikimas buvo nujunginė Respuspręstas dar 1939
blika.
metų rugpjūčio
Tačiau
tai
23 d. Vokietijai
buvo tik prair Sovietų Sądžia.
Ateityje
jungai pasirašius
Lietuvos žmonepuolimo sutartį
nių laukė dar
– Molotovo-Ri- Tremtiniai valo upę nuo rąstų sangrūdų.
žiauresni išgybentropo paktą.
venimai.
StaRemiantis slaptaisiais protokolais, šios dvi linizmas tuo ir baisus, jog visur ir visada
valstybės pasidalino Europą. Lietuva ilgiems buvo ieškoma priešų. Lietuvoje pradėjo
dešimtmečiams pateko Sovietų Sąjungos veikti SSRS represinės žinybos: NKVD
įtakos sferon. Šio susitarimo pasekmių ilgai (vidaus reikalų liaudies komisariato) ir
laukti neteko. 1940 m. birželio 15 d. SSRS NKGB (saugumo liaudies komisariato)
kariuomenė įžengė į Lietuvą, remdamasi padaliniai. Jie veikė remiantis iš Maskvos
Lietuvos užsienio reikalų ministro J.Urbšio gauta specialia direktyva Nr.00122, dėl

antitarybinių elementų likvidavimo Pabaltijo Respublikose. Tie „antitarybiniai
elementai“ – mokytojai, inžinieriai, gydytojai, turtingesni ūkininkai – buvo daugelio
iš mūsų seneliai, tėvai, seserys ir broliai.
Vežimai į Sibirą tęsėsi ir pokariu, beveik
kasmet. Ypatingai gausūs pasikartojo pradedant kolektyvizaciją – 1948-1949-aisiais. Paskutinieji 1951-1953 m. Iš viso
1941-1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta
apie 140 tūkst. žmonių. Kas ketvirtam lietuviui nebuvo lemta sugrįžti namo.
Įvairiose Sibiro vietose tremtiniai buvo
verčiami dirbti medkirčių, geležinkelių tiesėjų, akmenskaldžių ir kt. darbus. Ekstremalios Sibiro sąlygos, nežmoniškas elgesys
su deportuotais žmonėmis pakirto daugelio
jų sveikatą. Sunku įsivaizduoti, kokiomis
sąlygomis lietuviai gyveno Lenos žiotyse
arba prie Laptevų jūros. Tautos sąmonėje
visi šie išmėginimai liks amžiams. Tačiau
birželio 14 d. kartu yra ne tik tautos gedulo, bet ir vilties diena. Viltis išsigelbėti,
išgyventi, iškęsti viską ir sugrįžti. Sugrįžti
namo pas draugus ir artimuosius. Viltis visada palaikė tremtinius, sunkiausiais gyvenimo momentais suteikė jėgų. Ir jie sugrįžo.
Gyvi arba artimųjų atmintyje. Parveždami
viltį, kad daugiau tai nepasikartos.
Šiemet mes paminėsime 69-ąsias tautos
genocido metines. Būkime verti tų, kurie ištvėrė ir nepalūžo. Tinkamai pagerbkime Jų
atminimą.

POST SCRIPTUM: Gediminas Ilgūnas – „Už demokratijos pergalę“
Vytenis Povilas Andriukaitis,
Seimo narys, LSDP pirmininko
pavaduotojas
1974-ųjų rudenį pačiame Lietuvos viduryje, ten, iš kur į žygį
pakilo 1863-ųjų Lietuvos sukilėliai, vėl nuskambėjo šventi
žodžiai. Nedaug kas tarp susirinkusių žmonių žinojo, kad toje
pačioje Paberžės klebonijoje,
šventoje vietoje, buvo laikoma ir
Lietuvos trispalvė. “Už mūsų ir
jūsų Laisvę!” – iš Paberžės šventoriaus po visą Lietuvą sklido šie
trumpi, bet įkvepiantys žodžiai.
Juos pagarbiai ištarė Stanislovas
Gediminas Ilgūnas. Už tų žodžių
prasmę maldą sukalbėjo Tėvas
Stanislovas, ir didelis būrys kraštotyrininkų, pagal G. Ilgūno sudarytą maršrutą, iškeliavo kunigo
Antano Mackevičiaus sukilėlių
takais tolyn nuo Paberžės. Tolyn nuo 1974-ųjų metų tarybinės
Lietuvos, bet artyn laisvos, nepriklausomos, demokratinės Lietuvos Respublikos.
„Lietuva su pagonybės mitais, Lietuva su šimtmečių lažu,
Lietuva – grėsmingas dinamitas tūkstančiuos sukilėlių laužų“
(J. Strielkūnas) – toks buvo tos
kelionės leitmotyvas. Grėsmingas laisvės dinamitas tironijai. Ir
tuo šventai tikėjo tiek G.Ilgūnas,
tiek Tėvas Stanislovas, kuris visus drąsino dar ir tokiais žodžiais:
„Lietuvai reikia ne sukilusių, bet
pakilusių žmonių. Sąžiningų, išsilavinusių, plataus akiračio, kurie
galėtų kelti Tėvynę naujam tikslui”. G.Ilgūnas pats kilo ir kitus
kėlė!
Didelis būrys G. Ilgūno drau-

gų, bendražygių, bendradarbių ir partizanams – 1951 m. kartu su
mokinių kartu su juo ėjo 1990-ųjų savo tėvu suimamas MGB. TėKovo 11-osios link, kartu su juo vas nuteisiamas, o Gediminas dėl
kėlė Lietuvą naujam nepriklauso- nepilnametystės
paleidžiamas.
mos valstybės keliui. Kartu su juo Bet tai jo neįbaugino. Vėl orgastatė ir dviejų dešimtmečių nepri- nizuojama pogrindinė antitaryklausomos Tėvynės namus. Ir štai binė jaunimo grupė, užmezgami
toji akimirka, kai reikia apie savo ryšiai su partizanais, bet išdabičiulį, bendražygį, mokytoją ir draugą pranešti – eidamas 75-uosius metus, mirė
Lietuvos Nepriklausomybės
Akto Signataras Stanislovas
Gediminas Ilgūnas. Nors tik
prieš keletą mėnesių dar su
juo aptarti tolimesni darbai,
numatomų parašyti knygų
projektai, Lietuvos radijo
ir televizijos finansavimo ir
perspektyvų klausimai. Energingai nusiteikęs Gediminas,
taip jį dažniausiai vadiname,
paragina mus ruoštis garbingai Žalgirio mūšio jubiliejaus
datai, o pats skuba... Bet ūmi
liga, žaibiškos komplikacijos
lyg vėtra išrauna jį iš mūsų
gretų. Net negali patikėti,
kad apie Draugą tenka kalbėti In Memoriam!
Šviesaus atminimo Gediminas Ilgūnas.
G. Ilgūnas gimė 1936 m.
kovo 29 d. Marijampolės apskri- vystė nutraukia kovą – 1953 m.
ties, Sasnavos valsčiaus, Kanta- antrą kartą suimamas ir nuteisiališkių kaime, valstiečių šeimoje. mas 25 metams laisvės atėmimo
Surgučių kaimo pradžios moky- Sibiro lageriuose. 1957 m. po
kla, Sasnavos progimnazija, Kap- N.Chruščiovo amnestijos paleisuko (dabar Marijampolės) vidu- džiamas iš lagerių, grįžta į Kaprinė mokykla – brandos ir šviesos suką, įsidarbina cukraus fabrike,
link. Kaip ir dauguma savo kartos vėliau – autotransporto kontoroje,
moksleivių, Gediminas skaudžiai maisto pramonės automatų gamyišgyveno Lietuvos laisvės prara- kloje. Dirbdamas neakivaizdiniu
dimo dramą, nedvejodamas rin- būdu mokosi Kauno ekonomikos
kosi kovos už laisvę kelią.
technikume ir 1967 m. įgyja ekoAntitarybinės literatūros pla- nomisto diplomą, pradeda dirbti
tinimas ir saugojimas, pagalba Jonavos azoto trąšų gamykloje

inžinieriumi, vėliau – 1968-1990
m. tampa Jonavos statybos tresto
skyriaus viršininku.
Inžinieriaus profesijos nepakanka, polinkis literatūrai atveda
į Vilniaus universiteto Filologijos
ir istorijos fakultetą, žurnalistikos
specialybę. Vėl neakivaizdinės
studijos ir 1976 m. apginamas žurnalisto diplomas.
Istorija, literatūra, kraštotyra, žurnalistika, publicistika, fotografija – gilios
ir sistemingos šių sričių
žinios subrandina naujus
veiklos už Tėvynės laisvę
būdus. Nuo 1959 m. laisvalaikiu ir atostogų metu pėsčiomis, dviračiu, motociklu
ar automobiliu keliavęs po
Lietuvą ir Tarybų Sąjungą, Gediminas 1966 m. jau
įsitraukia į valdžios nekontroliuojamą kraštotyrinį sąjūdį, rengia mokslines ekspedicijas, renka medžiagą
apie Lietuvos istorijos ir
kultūros paminklus, įžymius Lietuvos žmones. Suburia didelį pagalbininkų
ratą visoje Lietuvoje, per
juos ima vėl platinti disidentinę
literatūrą, žadinti tautinę savimonę.
Nuo 1960 m. bendradarbiauja
su spauda, kelionių ir ekspedicijų medžiagą apibendrina knygose
„Jonas Čerskis“ (1983), „Vincas
Pietaris“ (1987), publikuoja gausiai iliustruotus straipsnius apie
knygnešius, 1863 m. sukilėlius,
rašo įkvepiančius patarimus jauniesiems keliautojams. Jo eilėraštis „Mes keliaujam“ tampa visos
jaunųjų keliautojų, žygeivių ir

kraštotyrininkų kartos himnu.
KGB nepalieka šios Gedimino
veiklos be dėmesio, po sėkmingų
patriotinių ekspedicijų laukdavo
ilgos apklausos KGB „rūmuose“.
Bet Gedimino tai nesustabdydavo, jo išradingumas įkvėpdavo
ir draugus. Vienam KGB tardytojui Gedimino veiklą pavadinus
avantiūristine, šis ramiai atsakė,
jog savo veiklą, vadinąs avangardo (pažangaus) turistine veikla.
O juk ir vėl pabuvoti lageriuose
tuo metu buvo ne taip sudėtinga.
Didele atrama jam toje veikloje
tampa žmona Birutė, lituanistė,
puiki pedagogė, įkvėpimo teikia
ir vaikai – Stasys, Rasa, Ugnė ir
Milda. O draugų būta visoje Lietuvoje, ir pačių įvairiausių – nuo
disidentų iki tarybinių akademikų. Gediminas palaikė dalykinius
ryšius ir su Tėvu Stanislovu, su
prof. Česlovu Kudaba, ir su disidentu A.Terlecku, ir su prof.
Klemensu Čerbulėnu, Pauliumi
Galaune ir kitomis asmenybėmis.
Jis sugebėjo kruopščiai atkurti
Vinco Pietario, Jono Čerskio, Antano Mackevičiaus portretus, jų
gyvenimo aplinką ir detales. Būtent Gedimino pastangomis buvo
išaiškinta ir įamžinta kunigo Antano Mackevičiaus suėmimo vieta. Šiandien ją ženklina Gedimino
dėka pastatytas stogastulpis ir paminklinis akmuo Ringovės kaime
prie Nemuno.
Lietuvos antrąjį Atgimimą Gediminas Ilgūnas pasitinka labai
energingai. 1988 m. jis tampa
vienu iš Jonavos Sąjūdžio grupių
kūrėju, išrenkamas Sąjūdžio rajono tarybos pirmininku, vėliau
– Lietuvos Persitvarkymo
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Kas kaltas, kad Lietuvos gyventojai moka
aukščiausią kainą už gamtines dujas?
pelną iki 5 proc.
„Socialdemokratai tada įspėjo,
kad monopolistas atsiims savo pelną su kaupu, pakeldamas importuojamų dujų kainą. Taip ir atsitiko.
Lietuvos vartotojai moka didesnę
kainą nei vokiečiai“, – tvirtino
B.Vėsaitė. „Dujotekana“ gamtines
dujas Lietuvai tiekia per „Gastream“, Šveicarijoje įsteigtą įmonę,
turėdama dar didesnius viršpelnius
nei iki pelno reguliavimo. Pasak
parlamentarės, tas pats atsitiko ir
su „Gazpromo“ pelnu: „Iš 3,5 proc.
pomokestinio reguliuojamo pelno
„Gazpromas“ atsiima didesnį pliusą nei iki pelno reguliavimo įvedimo per importuojamųjų dujų kainą.
Kas kenčia? Vartotojai.“

Politikė analizavo dujų sektoriaus pokyčius, kaip politiniai

sprendimai įtakojo dujų kainą per
pastaruosius kelerius metus.
„Algirdo Brazausko valdymo
laikais dėl dujų kainos nekentėjo
gyventojų piniginės, nes privatizavus „Lietuvos dujas“, Lietuva mokėjo „Gazpromui“ sutartinę kainą,
kuri buvo gerokai mažesnė už ES
vidurkį. Beje, tuo metu dujų kaina
buvo nereguliuojama, nes privatizavimo sutartyje Lietuva buvo įsipareigojusi nereguliuoti dujų kainos
iki 2015 metų“, – kalbėjo Seimo
narė. Pasak B.Vėsaitės, 2007 m.
Viktoro Uspaskich ir Juliaus Veselkos iniciatyva, entuziastingai pritariant konservatoriams, Seime buvo
priimtas įstatymas, leidžiantis reguliuoti dujų kainas. Socialdemokratai tam priešinosi, balsuodami prieš
sutarties pažeidimą bei įspėdami,
kad dujų kaina kils. B.Vėsaitė tai
vertina kaip didelę klaidą, nes dujų
kaina išties pakilo.
Antroji klaida, anot parlamentarės, buvo padaryta, kai imtasi
iniciatyvos reguliuoti dujininkų
viršpelnius. V.Uspaskich, darbiečių, konservatorių balsais Seime
priimtu įstatymu buvo nuspręsta
reguliuoti dujininkų ikimokestinį

Sąjūdžio Seimo nariu, dalyvauja programinių dokumentų rengime, gausiuose mitinguose
ir įvairiose Sąjūdžio iniciatyvose,
o 1990 m. Rimkų rinkiminėje
apygardoje Nr. 120 (Jonavos rajonas) išrenkamas LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu, tampa
Kovo 11-osios Akto signataru.
Taip prasideda Gedimino politinis kelias.
LTSR AT jis išrenkamas Švietimo, mokslo ir kultūros komisijos pirmininku, jo teikimu priimami nutarimai dėl Lietuvos
Respublikos herbo etalono, Lietuvos valstybinio himno naudojimo
reglamento, priimama Lietuvos
mokslo koncepcija, švietimo reformos įstatymas, spaudos ir kitų
visuomenės informavimo priemonių įstatymas ir kt. Jis tampa
Sąjūdžio Centro frakcijos nariu
ir seniūno pavaduotoju, kalba
mokslo, švietimo, kultūros, istorijos klausimais, aktyviai dalyvauja
parlamentinės Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengime, ruošia
pranešimus apie iškilius Lietuvos
diplomatus ir Lietuvos Respublikos Prezidentą Kazį Grinių.
Gediminas Ilgūnas atskleidžia
savo kaip kairiųjų pažiūrų politiko demokrato savybes visais
problematiškiausiais klausimais,
svarstant ir balsuojant dėl jų, niekada nesidangsto autoritetais. Jis
vienintelis balsuoja prieš nuosavybės santykių atstatymo įstatymą, motyvuodamas tuo, kad
po sudėtingų penkiasdešimties
gyvenimo tarybinėje santvarkoje metų, toks sprendimas atneš
labai daug neigiamų pasekmių ir
suskaldys visuomenę. Jis nebijo
nei gąsdinimų, nei raganų medžioklės, nei jam lipdomos komunisto etiketės. Jis pasipriešina ir
pirminio privatizavimo įstatymo

priėmimui, vadindamas tai liaudies apiplėšimu, ir Lietuvą skaldančiai desovietizacijai bei „KGB
voratinklių“ rezgėjams. Jo idėjine
vėliava tampa šūkiai: „Atgimusiai Lietuvai – nepriklausomybę!
Nepriklausomai Lietuvai – demokratiją! Demokratinei Lietuvai
– žmonišką gyvenimą!“ Tokios
tvirtos pažiūros atveda jį į socialdemokratų gretas: nuo 1997 m.
– LSDP Tarybos narys, nuo 2006
m. – LSDP Garbės narys.
1993–1997 m. Stanislovas Gediminas Ilgūnas dirba Lietuvos
archyvų direkcijos, vėliau – departamento generaliniu direktoriumi, 1997 – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju, nuo 1998
m. vadovauja Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijai prie
Lietuvos Respublikos Prezidento.
1993–1996 m. buvo Lietuvos radijo ir televizijos valdybos ( vėliau – tarybos ) pirmininku, o nuo
2005 – šios tarybos narys ir pirmininkas. Nuo 2004 m. – Mokslo
ir enciklopedijų leidybos instituto
tarybos narys, lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys.
Per du atkurtos nepriklausomybės dešimtmečius Gediminas
parašė monografijas apie Lietuvos
Respublikos Prezidentą Algirdą
Mykolą Brazauską (1998), Vasario 16-osios Akto signatarą Steponą Kairį (2003), Respublikos
Prezidentą Kazį Grinių (2000),
išleido knygas apie Lietuvos knygnešius, apie Sasnavos kraštą, Sąjūdį Jonavoje, nagrinėjo ir parašė
knygas apie pirmąją bei kitas Lietuvos vyriausybes, paskelbė per
400 straipsnių istorijos, politikos,
kultūros ir mokslo klausimais.
Už nuopelnus Lietuvai Stanislovas Gediminas Ilgūnas 1996
m. apdovanotas Didžiojo Lietu-

vos kunigaikščio Gedimino 4-jo
laipsnio ordinu, 2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės
medaliu, jam suteiktas Jonavos
miesto Garbės piliečio vardas.
Jo žmoniškumą liudijo jo darbai, jis mėgo kartoti ir tai, kad
viskas, kas žmogiška (dorybės ir
klaidos), jam nėra svetima. Jis žinojo ir savo silpnybes, (o kas gi
be jų!) ir savo pasaulėžiūros horizontus. Šalia jo, tokio nestandartinio žmogaus, nebuvo lengva ir
jo artimiesiems. Bet tie gyvenimo
klodai persmelkiami humaniškumo paieškomis, nebijant suklupti, atsiprašyti ir vėl ieškoti. Labai
ryškiu žmoniškumo patvirtinimu
tapo toks epizodas. Gyvenime ir
jam, ir man teko būti tardytiems
LTSR VSK (KGB) to paties tardytojo J.Kontrimo. Ir štai 15-aisiais Nepriklausomybės metais
Gediminas pasiūlė susitikti su
buvusiu mūsų tardytoju, kuris gyvena Vilniuje, ir po daugelio metų
pakalbėti apie tai, kaip pasikeitė
laikai ir požiūriai. Ir toks susitikimas įvyko – mes trise nusifotografavome, o Gediminas parašė
po nuotrauka – „Už demokratijos
pergalę“. Ne už kerštą, sąskaitų
suvedimą! O už žmogaus teises ir
orumą!
Tėvynė įvertino jo darbą, bet
Tėvynei jo dar reikėjo dirbančio ir
kuriančio. Deja, jo paties eilėraščio žodžiais tariant, „mes keliaujam, keliaujam, mūsų kelias – be
galo...“. Tas kelias nenutrūksta,
lieka Lietuvos kalneliai – atsisėsti, Lietuvos vakarai – pasikalbėti. O Nepriklausomybės Akto
signataras, istorikas, žurnalistas,
kraštotyrininkas, inžinierius, politikas, socialdemokratas Stanislovas Gediminas Ilgūnas ir toliau
kalbės į mus savo gražiais darbais
Lietuvai.

Seimo narė Birutė Vėsaitė.

„Už šią „dovaną“ Lietuvos
gyventojai turi būti dėkingi konservatoriams Andriui Kubiliui,
energetikos ministrui Arvydui
Sekmokui ir jų vykdomai „pseudopatriotinei“ politikai“, – Seime
vykusioje spaudos konferencijoje
pareiškė Seimo LSDP frakcijos
narė Birutė Vėsaitė.
Ką davė dujų kainų
reguliavimas?

Lietuva vėl nori būti pionierė?
B.Vėsaitės teigimu, pagal dujų
sektoriaus trečiąjį liberalizavimo
paketą Europos Komisija pasiūlė
Lietuvai, Latvijai, Estijai bei Suomijai išimtinį vėlesnį dujų sektoriaus skaidymą dėl didelės šių
valstybių rinkos izoliacijos. „Latvijos Parlamentas įstatymu įtvirtino išimties galiojimą iki 2014

metų, Estija nepareiškė jokios pozicijos, o Lietuva vėl nori tapti pioniere, pasiruošusi pasirinkti patį
radikaliausią – nuosavybės atskyrimo būdą“, – kalbėjo B.Vėsaitė.
Pasak politikės, Lietuvos gyventojai iš savo patirties gali pasakyti, ką reiškia skaidymas energetikos sektoriuje – didėja kaštai
vartotojams. „Neabejotina, kad
kainos dar kartą padidės. Tą liudija ir ketinimai nuo liepos 1 d. 25
proc. kelti dujų kainas“, – tvirtino
Seimo LSDP frakcijos narė.
Konservatorių Vyriausybė parengė dujų sektoriaus liberalizavimo koncepciją, kurioje skirstymą
ir tiekimą planuojama atskirti nuo
perdavimo (magistralinio dujotiekio), o ilgainiui magistralinį dujotiekį nacionalizuoti.
„Šaltinių teigimu, Lietuvos Vyriausybė, būdama „Lietuvos dujų“
bendrovės mažąja akcininke ir
valdydama daugiau nei 17 proc.
akcijų, visiškai nebendrauja ir
ignoruoja didžiuosius akcininkus
„Gazprom“ ir „EONg“. Didiesiems akcininkams metami niekuo
nepagrįsti kaltinimai dėl nenoro
dalyvauti „LNG“ terminalo staty-

boje bei Lenkijos ir Baltijos jūros
tinklų sujungime. A.Kubilius ir
A.Sekmokas atsisako susitikti ir
derėtis su „Gazpromo“ atstovais“,
– kalbėjo B.Vėsaitė.
Mūsų laukia skaudžios pasekmės
Socialdemokratai įspėja – jeigu
beatodairiškai bus vykdoma dujų
sektoriaus liberalizavimo koncepcija, „Gazpromas“ gali pasielgti
taip, kaip pasielgė „Dujotekana“
– dujų tiekimą perduoti olandų
ar britų bendrovei, tad vietoj 340
dolerių už 1000 kubinių metrų,
kuriuos dabar moka Lietuva, tektų
mokėti 360 dolerių.
„Lietuviai yra kantrūs žmonės,
bet ir jų kantrybė turi ribas. Nesuprantama, kodėl dėl konservatoriško pseudopatriotizmo Lietuvos
žmonės turi kęsti energetinį skurdą? Lietuva, vykdydama ES politiką daug kur yra pionierė, tačiau
kodėl mes esame verčiami būti
čempionais?“ – klausė B.Vėsaitė.
Auksė Kontrimienė
Seimo LSDP frakcijos
atstovė spaudai

Duobėje – ir Lietuvos žemės ūkis
Socialdemokratų partijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas, Seimo narys, agrarinių mokslų daktaras Jonas Jagminas
po Vyriausybės pateiktos 2009 metų veiklos ataskaitos liko nemaloniai nustebęs, nes dalyje apie kaimo plėtrą pateikti tik konservatoriams palankūs faktai. Deja, skaičiai rodo, kad Lietuvos žemės ūkis
atsidūrė duobėje.
Sumažėjo ir gyvulių skaičius, ir
gamyba
“Vyriausybė kalba tik apie teigiamus pasikeitimus Lietuvos kaime. Tačiau ataskaitoje nė vienu
žodžiu neužsimenama apie gamybinius rodiklius žemės ūkyje, kurie
yra žymiai blogesni, palyginus su
2008 m. rodikliais”, – atskleidžia
Seimo narys.
Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2009
m. bendrosios pridėtinės vertės
augimas žemės ūkyje fiksuotas
beveik 2 proc. Tačiau šį teigiamą
rodiklį, anot J.Jagmino, nulėmė tik
9,9 proc. padidėję augalininkystės
sektoriaus rezultatai, kai tuo tarpu
gyvulininkystės produkcijos apimtys sumažėjo daugiau negu 8
proc. Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2009 m.
palyginti su 2008 m., žemės ūkio
produktų supirkimo kainos sumažėjo 22 proc.
“Analizuojant pateiktus statistinius duomenis akivaizdu, kad per
praėjusius metus žymiai sumažėjo
ūkininkų ūkiuose bei žemės ūkio
bendrovėse laikomų gyvulių skaičius, mėsos gamyba bei mėsos ir
jos produktų pardavimas Lietuvos
rinkoje. Praėjusius metus palyginus su 2008-aisiais, Lietuvoje jautienos ir veršienos gamyba sumažėjo 10,3 proc., pardavimai – 28,2
proc. Kiaulienos buvo pagaminta

29,7 proc., o parduota –10 proc.
mažiau. Dešrų gamyba sumažėjo
10 su puse o pardavimai –12 su
puse proc. Šie skaičiai akivaizdžiai rodo, kad žemės ūkis Lietuvoje eina žemyn”, – sako Žemės
ūkio ir kaimo reikalų komiteto
pirmininkas.
Neigiamai paveikė mokesčiai
Anot Seimo nario, tokią žemės ūkio padėtį lėmė dabartinės
konservatorių Vyriausybės žemės
ūkio politika, kai žemdirbiai buvo
apmokestinti niekada nebūtais
mokesčiais, su Europos Sąjungos
parama ūkininkai nuvaromi nuo
žemės, masiškai į Vakarus eksportuojamas galvijų prieauglis. Sumažėjus gyvulių supirkimo kainoms
jau kelinti metai iš eilės mažėja
gyvulių skaičius. 2009 m. bendras
galvijų skaičius sumažėjo daugiau
negu 2 proc., karvių – beveik 2,5
proc., kiaulių – 3 proc., avių – 2,8
proc., į užsienį išvežta per 145
tūkst. gyvų veršelių, į Lietuvą
įvežta beveik 130 tūkst. tonų importinės mėsos ir mėsos produktų.
“Augalininkyste užsiimantys
ūkininkai džiaugiasi, kad pernai
prikūlė beveik 3,9 mln. tonų grūdų,
tai 12 proc. daugiau negu 2008 m.,
tačiau, mažėjant gyvulių skaičiui,
tik menka jų dalis bus sunaudota
Lietuvoje, ūkininkams teks ieškoti
Nukelta į 7 p.
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LSDP sąskrydis 2010
linkėdamas visiems gero oro, idėjų ir bičiuliško pabendravimo, kalbėjo: „Visur ir visada kaip begalėdami
padėkime žmonėms, kuriuos užklupo ekonominio sunkmečio bėdos. Tegul mūsų visi sprendimai būna, kaip
seniau sakydavo, su „žmogišku veidu“. Tada sulauksime ir rinkėjų pasitikėjimo, ir sėkmės savo darbuose.

Svarbiausia, būkime žmogiški, draugiški ir svarbūs
vieni kitiems“.
O šauniesiems sąskrydžio organizatoriams – Klaipėdos socialdemokratams norime padėkoti H.Ibseno
mintimi: „Tūkstančiu žodžiu nenuveiksi tiek, kiek vienu geru darbu“.
Nuotraukos: Dianos Jagėlaitės-Čeginskienės, Gedimino Mažeikos ir Auksės Kontrimienės

Kasmetiniame socialdemokratų sąskrydyje Giruliuose netrūko geros nuotaikos, energijos, įspūdžių,
dainų, žaidimų, bičiuliškų pokalbių ir svarbiausia –
žmonių. Sąskrydyje dalyvavo per 2000 partijos bičiulių
ir rėmėjų iš 53 skyrių.
LSDP partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius,

Gausiausia – 170 bičiulių delegacija atvyko iš Vilniaus. Mūsų daug ir mes – jėga!

Įspūdingiausia rungtis – virvės traukimo varžybos. Rungėsi ir vyrai, ir moterys.

Scenoje – Birutė ir Andželika Petrikytės.

Žaliojoje aikštelėje vyko ir prisistatymai, ir diskoteka.
Žiūrovų niekada netrūko.

Koks lietuvis be krepšinio?

Romantiška akimirka. Juozas Olekas su bičiuliais
stato pilį iš smėlio.

Saulę palydėjome prie laužo su dainomis ir šokiais.

2000 sąskrydžio dalyvių nuoširdus ačiū šauniai Klaipėdos skyriaus komandai už jų triūsą ir milžinišką darbą.

Uždarymas. Draugiškas traukinukas. Šoka visi, kas dar turi jėgų.

Moderni partija, modernus ir Neptūno atvežimas keturračiu.

Lankstumo išbandymas – vieni juokai jauniesiems socialdemokratams.
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Pozicija

Ar išmoktos istorijos pamokos?
Artūras Orlauskas,
Kauno rajono savivaldybės
tarybos narys
Prisiminkime istoriją. Kažkada,
seniai seniai, kai Lietuvos dalis
– Sūduva (Karaliaučiaus kraštas)
priklausė Prūsijai, galiojo toks tuometinio kaizerio parėdymas, kad
visi, kurie statysis mūrinį namą,
gaus 33 proc. namo vertės finansinę paramą. Ir tai buvo negrąžinama
parama! Kaizeris norėjo, kad jo
valstybėje būtų statomi tuo metu
modernūs mūriniai ilgalaikiai namai. Kaizeris, dar 1797 metais išleidęs šį savo įsakymą, suprato, kad
norint, jog žmonės statytųsi tokius
namus, reikia skatinti finansiškai.
O dabar grįžkime į šiuolaikinę
Lietuvą, kurioje “vyksta” pastatų
renovavimo programa. Priminsiu,
kad šios programos tikslas – apšiltinti daugiabučius, kad žmonės
mažiau mokėtų už šildymą ir būtų
suvartojama mažiau energetinių
išteklių. Tačiau, kaip jau daugelis
neabejotinai žinote, ši programa
“atostogauja”, nors jai įgyvendinti
yra skirtas vienas milijardas litų.
Per metus nuo šios programos pradžios nesudaryta nė viena sutartis,
o statybininkams neišmokėtas nė
vienas litas. Juk kiekvienam aišku, kad įliejus vieną milijardą litų
į pastatų renovavimo programą,
o tiksliau, statybų sektorių, šalies ekonomika greitai pajudėtų iš
mirties taško. Būtų sukurtos darbo
vietos ir per mokesčius apie penki
šimtai milijonų litų grįžtų į biudžetą. Taigi, nereikėtų nei pensijų
karpyt, nei motinystės išmokų, nei

ieškoti PSD nusikaltėlių. Tačiau,
kaip matote, visas
A.Kubiliaus skambiai išreklamuoto
plano rezultatas
nulinis. O ar žinote, kad mūsų premjeras savo metinėje
ataskaitoje
“užmiršo” paminėti
šituos faktus? Taip
jau būna, kai darbas susideda tik iš
skambių lozungų
ir pareiškimų. Todėl jau nieko nestebina premjero
blaškymasis, melavimas ir kaltųjų
paieškos. Keista
tik, kad jis dėl visų
bėdų, įskaitant ir šaltą žiemą, bando
kaltinti buvusią Vyriausybę. O juk
visi prisimename, kad ta apkaltinta
buvusi Vyriausybė neturėjo daugumos Seime, ir pagrindinis jos rėmėjas bei palaikytojas buvo Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys
demokratai su ponu A.Kubiliumi
priešaky.
Visi tuometinės Vyriausybės
sprendimai, net ir LEO LT sukūrimas, buvo asmeniškai „palaiminti“
paties A.Kubiliaus, o dabartinis užsienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis net buvo LEO LT darbo
grupės narys. Todėl dabar, išgirdus
kaltinimus apie blogą buvusios
Vyriausybės palikimą, nejučia kyla
klausimas, ar A.Kubilius sąmoningai ir specialiai palaikė bei inicijavo blogus sprendimus, siekdamas

asmeninės politinės naudos, ar jis
tai darė dėl nemokšiškumo?
Sprendžiant iš jo ir jo bendražygių (J.Razmos, R.Juknevičienės ir
kt.) pareiškimų, galima įtarti, kad
jie sąmoningai, turėdami lemiamą
žodį Seime, stūmė Lietuvą į krizę.
Juk be jų palaikymo negalėjo ir nebuvo priimtas nė vienas Gedimino
Kirkilo mažumos Vyriausybės projektas. Taigi dabar, kai patys būdami valdžioje, jie daro vieną klaidą
po kitos, tiksliau, vieną nesąmonę
po kitos, patys suprasdami, kad tai
blogi ir netinkami sprendimai, jie
blaškosi, panikuoja ir pyksta ant
visos Lietuvos, tik ne ant savęs.
Konservatoriams jau ir patiems
akivaizdu, kad nesiseka dirbti,
nes trūksta kompetencijos, patyrimo ir elementarių žinių. Beje, ir

prieš dešimtmetį,
kai konservatoriai
buvo valdžioje –
turėjome tą patį.
Prisiminkime,
kaip jie „Mažeikių naftą“ atidavė
veltui ir primokėjo milijardą, o
po to kaip visada
kaltino visus, kas
bandė
suabejoti tokio sandėrio
nauda. Akivaizdu,
kad jau minėtas
Prūsijos kaizeris
juos nemokšomis
išvadintų ir neabejotinai nubaustų,
nes pats kaizeris
dar prieš du šimtus metų sugebėjo įgyvendinti realų ekonomikos
skatinimo planą, net ir nebūdamas
fizikos laborantu. Argi ne keista,
kad ir kitos valstybės, tokios kaip
JAV, Vokietija, Prancūzija sėkmingai taiko kaizerio metodą, skatindamos automobilių pramonės ar
nekilnojamojo turto sektorius. Net
perkant buitinę techniką skiriama
svari kompensacija ir tokiu būdu
visos tiek Europos, tiek Amerikos
valstybės atgaivino ištisas pramonės šakas. Tik Lietuvoje viskas
aukštyn kojom – bedarbių armija
jau viršija 350 tūkstančių, o emigracija, lyginant su praėjusiais
metais, padidėjo trigubai. Mūsų
premjeras Seime, užuot pateikęs
Vyriausybės veiklos ataskaitą, pradėjo iš tribūnos pasakoti anekdotus
apie tai, kaip ateities kartos apie jį

rašys vadovėlius, knygas, romanus
ir jam visai nė motais istorijos pamokos...
O kodėl rašys ateities kartos?
Jau dabar apie Kubilių kuriami, rašomi anekdotai. Ateina Kubilius į
universiteto matematikos fakultetą
ir sako:
– Prašau pakeisti seną matematinę sistemą į naują modernią matematinę sistemą.
– Kokią dar naują?, – klausia
akademikai.
– Nuo šiol minus vienas bus
daugiau už plius vieną.
– Gali būti, bet tai reikia įrodyt,
– sako garbieji akademikai.
– O jūs pagalvokit iki rytojaus,
nes dvi dainininkės (Seimo narės)
ir vienas ekskavatorininkas (Seimo
narys) nori užimti Jūsų vietas ir
vadovauti šitam Jūsų matematikos
fakultetui. Jeigu man kažką reikia
įrodinėt, tai jūs nuo rytojaus pradėsite dainuoti gatvėje, o naujiems
„mokslininkams“ įrodymų nereikės ...
Tokių ar panašių anekdotų jau
sklando iš lūpų į lūpas dešimtimis...
Taigi, iš premjero juokiasi visi, jau
net ir bendrapartiečiai, todėl visai
nenuostabu, kad šoumenas Algis
Ramanauskas – Greitai demonstratyviai paliko Tėvynės sąjungosKrikščionių demokratų partiją ir
pareiškė, kad taip pasielgtų visi
protaujantys piliečiai...
Daugelis jau suprato, kad balsavimas už šią partiją buvo klaidingas, todėl dabar tenka laukti sukandus dantis ir susiveržus diržus, kol
Prezidentei atsibos tie anekdotai ir
ji paskelbs pirmalaikius rinkimus.

Miestų ir miestelių gyventojai dalinsis receptais iš “Sveikatos skrynios”
Gegužės 28 d. Kazlų Rūdos viešojoje bibliotekoje vyko sveikatos ekspertų organizuojamas renginys „Sveikatos skrynia“, kuriame kalbėta
apie sveikos gyvensenos svarbą, kaip pamatą gerai savijautai ir pilnaverčiam gyvenimui.
Sveikos gyvensenos ekspertai
teigė, kad šiuolaikiniai žmonės
gyvena prieštaringame pasaulyje.
Viena vertus, negalime nematyti,
kokią pažangą padarė mokslas ir
medicina, kaip neatsilikdami nuo
kitų diegiame vis naujesnes ir
pažangesnes medicinos technologijas, išgydome anksčiau nepagydomomis laikytas ligas, sugebame
pakankamai gerai suvaldyti epidemijas. Tačiau sveikos gyvensenos
puoselėtoja Jūratė Kulberkienė
pastebi, kad “net ir turėdami galimybę gydytis naujausiais vaistais,
prieidami prie naujausios informacijos apie ligas, galėdami pasimokyti iš labiau patyrusių ir ilgiau
demokratiškas tradicijas puoselėjančių šalių medicinos, esame
gana ligota, gera sveikata tikrai nesididžiuojančia tauta. Turime kone
mažiausią vyrų vidutinę gyvenimo
trukmę Europoje, garsėjame savižudybių mastais, sergančiaisiais
tuberkulioze ir žmogui nedraugiška sveikatos priežiūros sistema“, –
susitikime kalbėjo J. Kulberkienė.
Pirmą kartą vykstančiame renginyje dalyvavo ir sveikatos ekspertas, žolininkas Virginijus Skirkevičius, kuris pasakojo apie aplinkos
ir jausmų poveikį sveikatai.

Sveikos gyvensenos patarimais dalijosi Kazlų Rūdos gyventojai ir svečiai.

“Įsivaizduokite
išsigandusį,
nervingą žmogų. Jis jaučia įtampą,
o tada susitraukia raumenys, kurie
išskiria rūgštis ir kartu deformuoja laikyseną, o jei tokia jausena
pasikartoja vis dažniau ir dažniau
– tai tiesus kelias į ligą”, – teigė
V.Skirkevičius.
Diskusijų metu visi susirinkusieji buvo kviečiami pasidalinti
savo žinomais sveikos gyvensenos

receptais, kuriuos naudoja patys
arba dar prisimena iš savo senelių
ar prosenelių. Tokią iniciatyvą labai palaikė ir susirinkusius žmones
dalyvauti akcijoje ragino į renginį
atvykęs politikas Juozas Olekas.
„Sveikinu ir džiaugiuosi tokia
iniciatyva , kuri leis žmonėms
kalbėti apie sveikatą, o juk visų
pirma, ir reikia kalbėtis, bendrauti
ir spręsti problemas – tiek gyveni-

mo, tiek sveikatos – kartu“, – kalbėjo socialdemokratas.
Buvęs sveikatos ministras
J.Olekas pabrėžė patirties svarbą:
„Daugelis mūsų yra užaugę trijų
kartų šeimose, kur ir tėvai, ir seneliai dalindavosi patirtimi su savo
vaikais, kaip būti sveikam, kaip
gydyti vieną ar kitą susirgimą.
Manau, kad tokie dalykai yra labai
sveikintini, nes patirtis turi kažko-

kiu būdu išlikti ir padėti ateityje
mūsų vaikams, mūsų vaikų vaikams“.
Sveikos gyvensenos puoselėtoja Jūratė Kulberkienė pasakojo
apie šiuolaikinių žmonių dėmesio
stoką savo sveikatai:
„Dažnas pamirštame, kaip smagu ryte keliolika minučių pasportuoti, vasaros rytą pasimankštinti
gamtoje, vietoj puodelio kavos
išgerti tikrų lietuviškų vaistažolių
arbatos, nejausti sunkumo skrandyje, kaip dabar sakoma mūsų
televizijos reklamose“, – apie ekologiškų produktų naudą sveikatai
kalbėjo J.Kulberkienė.
Akcijos organizatoriai renginio
dalyvius kvietė nemokamai pasitikrinti vieną iš sveikatos parametrų.
“Sveikatos skrynia” aplankys keliolika Lietuvos miestų ir miestelių. Renginyje „Sveikatos skrynia“
paskelbtas konkursas, kuriame
gali dalyvauti visi norintys, atsiuntę bent vieną sveikos gyvensenos
receptą. Visus sveikos gyvensenos receptus iki vasaros pabaigos
siųskite adresu Šeimyniškių g. 21/
43, Vilnius arba elektroniniu paštu receptai@sveikatosskrynia.lt.
Geriausių ir išradingiausių receptų
autoriai bus apdovanoti.
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Ar patys tikime alternatyva valdantiesiems?

Zigmantas Balčytis,
Europos Parlamento narys
Reikia pripažinti, kad Lietuva šiuo metu išgyvena didžiausią
nuosmukį per 20 nepriklausomybės metų. Ir ne tik ekonominį, bet
ir moralinį. Netgi statistika atskleidžia, kad vos dešimtadalis visuomenės į ateitį žvelgia optimistiškai. Tai labai didelė problema.
“Kodėl taip atsitiko?” – klausimas, reikalaujantis rimtų visuomenės, mokslininkų tyrimų, tačiau, mano nuomone, pagrindinė
to priežastis – mūsų nepatyrimas

„žaisti“ globalioje ekonomikoje.
Iki finansų krizės mes, turbūt, neįsivaizdavom, kokie priklausomi
esame nuo, tarkime, kreditų politikos JAV. Nesitikėjom, kad cikliniai ekonomikos svyravimai gali
būti tokio masto, kad, be didžiųjų
bendrovių, ant bankroto slenksčio
atsidūrė ištisos valstybės.
Lietuva ne išimtis. Tik mūsuose, deja, tenka pripažinti, šalies ūkį
smukdė ne vien pasaulinės ekonomikos tendencijos, bet ir valdžios
veiksmai, o kartais vien retorika.
Paradoksalus mokesčių pakėlimas
krizės akivaizdoje, nuolatinis situacijos tragedizavimas TV eteryje
nulėmė tai, kad vartojimas smigo
žemyn, paskui nusitempdamas ir
kitas susijusias ūkio šakas. Dar
sudėtingesnė situacija ištiko nekilnojamojo turto ir statybų sektorių.Čia daug vilčių buvo dedama

į daugiabučių namų renovacijos
programą, tai šiandien jos autoriai
ir vykdytojai, jau nuleidę akis, pripažįsta, patyrę visišką fiasko.
Šalies ūkio nuosmukis, sparčiai
augantis biudžeto deficitas, įvairūs
„nepriklausomi“ ekspertai, patarėjai ir analitikai Vyriausybę vertė
ne tik ieškoti, kaip pasiskolinti, bet
ir kaip sutaupyti. Taupymo programa, kurios liudininkai esame,
atsisuko į tą visuomenės dalį, kuri
ir iki krizės gyveno kukliausiai.
Sumažintos socialinės išmokos ir
pensijos daugeliui lėmė tai, kad
jų pajamos tapo mažesnės už komunalinius mokesčius. Aukštojo
mokslo reforma didžiausios emigracijos bangos akivaizdoje jaunam perspektyviam žmogui taip
pat pasiūlė laimės ieškoti svetur...
Šiuo ypač sudėtingu Lietuvai
momentu mūsų socialdemokra-

tų partija yra opozicijoje. Ir, nors
esame gausiausia opozicinė frakcija, susitikimuose žmonės vis pabrėžia, kad iš šalies taip neatrodo.
Žmonės vardija, kad trūksta pasitikėjimo ir pademonstravimo visuomenei, kad dabartinė politika nėra
vienintelis kelias, o yra tinkama
alternatyva, kuri galėtų pakeisti
valdančiuosius.
Nors šiandien mes raminamės
didžiausiais reitingais, tačiau nemanyčiau, kad tai tvarus ir patikimas rodiklis. Neabejoju, kad ir dabartiniai valdantieji turi pasirengę
„kortų“, kurias išmetę ant rinkimų
stalo, tikisi gana sėkmingai sudalyvauti rinkimuose.
Ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į gegužės 30 d. vykusius
visuotinius rinkimus Čekijoje,
po kurių, kaip teigiama, bus suformuota stipriausia per keliolika

metų dauguma, tačiau jau be dviejų didžiųjų tiek kairės, tiek dešinės
pakraipos tradiciškai dominavusių
partijų. Mes turėtume labai gerai
išanalizuoti šį faktą, kodėl rinkėjai
liko abejingi Čekijos kairiųjų pažadams dėl dosnių išmokų ir pensijų, o pasirinko visiškai naujus
veidus politinėje arenoje. Čekijos
kairiųjų nesėkmė rinkimuose yra
ne vienintelė. Kaip žinome, kairieji po labai ilgos pertraukos pralaimėjo ir Didžiojoje Britanijoje, taip
pat ir Vengrijoje.
Šie pavyzdžiai mums turėtų būti
signalas, kad rinkėjai ima kritiškai
galvoti apie valstybės galimybes
didinti išmokas, o pirmiausia mėgina įvertinti, ar žmonės, einantys
į politiką, sugebės dirbti taip, kad
ne tik būtų didinamos išlaidos, bet
ir užtikrintas biudžeto pajamų surinkimas.

Vilija Blinkevičiūtė:

„Tik mes patys galime apsaugoti savo vaikus nuo smurto“
„Jei mes patys neapginsime savo vaikų ir jais nepasirūpinsime, niekas kitas to už mus nepadarys. Tai – kiekvieno mūsų šventa pareiga“,
– įsitikinusi Lietuvai atstovaujanti Europos Parlamento narė, buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė.
Birželio 1-ąją minėjome Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Vaiko
teisių apsaugos tema šiuo metu
ypač skaudi ir aktuali Lietuvai.
Ką darote Europos Parlamente
(EP), kad mažųjų Lietuvos piliečių, o kartu ir kitų Europos
Sąjungos (ES) šalių vaikų teisės
būtų tinkamai apsaugotos?
Iš tiesų, mūsų vaikų saugumo
problemas, kurias apnuogino pedofilijos skandalas Kaune ir kiti
pastarojo meto įvykiai, pirmiausia, būtina spręsti pačioje Lietuvoje. Tam reikalinga politinė valia
ir konkretūs veiksmai, o to šiuo
metu akivaizdžiai trūksta. Praėjusių metų Lietuvos Vyriausybės
veiklos ataskaitoje nė žodžiu neužsimenama apie vaiko teisių apsaugos stiprinimą, nors tai turėtų
būti viena svarbiausių ir jautriausių valstybės politikos sričių. Nedrąsūs bandymai Seime įstatymu
uždrausti smurtą šeimoje baigėsi
nesėkme. Todėl būtina valdžiai
nuolat priminti jos šventą pareigą
ginti savo vaikus. Tai turi daryti ir
daro Lietuvos žmonės, tarptautiniai įsipareigojimai ir ES. EP šiuo

metu svarstome direktyvos projektą, kuris turėtų sustiprinti mūsų
vaikų apsaugą nuo pornografijos ir
seksualinės prievartos, kurią skatina kai kurios interneto svetainės,
galimybė laisvai keliauti po Europą. Ši direktyva pagerintų tokių
grėsmių prevenciją ir nusikalstamų veikų tyrimus. EP užregistravau pareiškimą, kuriame savo
kolegoms siūlau pritarti nuostatai,
kad būtina imtis veiksmų ir prevencinių priemonių kovojant su fiziniu, seksualiniu ir psichologiniu
smurtu prieš vaikus.
Vaikai kenčia ne tik nuo smurto,
bet ir nuo skurdo. Šie metai ES
paskelbti kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Vienu iš
šių metų prioritetų Lietuva pasirinko ir vaikų skurdo mažinimą.
Kaip vertinate rezultatus?
Deja, daugėja vaikų, kurie negali
tinkamai pavalgyti, apsirengti, vasarą paatostogauti stovykloje, jau
nekalbant apie galimybę naudotis kompiuteriu, skaityti knygas,
keliauti, nors daugelyje ES valstybių tai tapo įprastais dalykais.

Už vaikų gerovę atsakingi ne tik
tėvai, bet ir valstybė, o ji pastaruoju metu gali „pasigirti“ tik skurdą
ir socialinę atskirtį didinančiais
sprendimais. Labai liūdna, kad
būtent šiemet pasigirsta vieno iš
premjero A. Kubiliaus patarėjų
samprotavimų apie tai, kaip dar
kartą reikia mažinti socialines išmokas ir taip skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Taip pat graudu
klausytis, kaip Vyriausybė bando
prisidengti Tarptautinio valiutos
fondo ekspertų siūlymais mažinti
pašalpas ir didinti mokesčius. Ar
dar nesupratome, kad ekonomikos
konkurencingumo skatinimas ir
nacionalinio biudžeto balansavimas negali vykti mūsų žmonių,
ir ypač vaikų, skurdo didinimo
sąskaita? EP mes ne kartą tai priminėme šalių vyriausybėms ir raginome imtis konkrečių veiksmų
padėti vargingiausiai gyvenantiems žmonėms. Beje, šiuo metu
EP svarstome pranešimą dėl minimalių pajamų įtvirtinimo ir užtikrinimo visoje ES kovojant su
skurdu ir socialine atskirtimi.
Ką Jūs siūlote daryti? Kaip su

skurdu ir krize siūlo kovoti Europos Sąjunga?
Ne kartą kartojau ir pakartosiu
dar kartą – didžiausia šios Vyriausybės klaida ir buvo ta, kad ji nuo
pat pradžių nesiėmė investuoti į
darbo vietų išsaugojimą, naujų kūrimą, verslo palaikymą, kaip darė
kitos ES šalys, o užsiėmė aritmetika – skaičiavo, kiek dar galima
atimti iš pensininkų, mamų, neįgaliųjų, socialinių, švietimo darbuotojų. Atimti lengviau, negu pridėti
ir kurti.
Šiuo metu EP svarstome ES
valstybių narių užimtumo gaires
– siūloma skatinti kokybišką užimtumą, užtikrinantį pakankamas
pajamas ir visas darbuotojų teises.
Tačiau Lietuvos Seime šiuo metu
svarstomi siūlymai liberalizuoti darbo santykius, kurie, mano
nuomone, tik pablogins dirbančių žmonių padėtį. Viršvalandžių
lankstumas skatins dar labiau apkrauti esamus darbuotojus ir visai
neskatins priimti naujų. Kaip tik
bus paprasčiau atleisti darbuotoją,
ir tai tik didins nedarbą. ES tokius
sprendimus pateisina tik tada, kai

yra kitų saugiklių, padedančių
greitai įdarbinti atleistus žmones.
Deja, kiekvienas mato, ką šiuo
metu mums gali pasiūlyti darbo
biržos – jau netrukus darbo turės
ieškoti saviems darbuotojams.
Darbo ir socialinės apsaugos politika negali būti pakeista lietuvišku
fenomenu – aritmetine politika...

Rengta kartu su Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Ten, kur prasideda (arba baigiasi) Europa

Justas Paleckis,
Europos Parlamento narys
Kas pusmetį parlamentinio
bendradarbiavimo tarp ES ir Rusijos komitetas į posėdžius susirenka Rusijoje. Daug kartų diskutavome su Dūmos ir Federacijos
Tarybos deputatais apie įvairias

problemas Maskvoje. Tačiau šį
kartą vykome į Permę. Tai – kraštas, nuo Maskvos į Šiaurės Rytus
nutolęs per pusantro tūkstančio
kilometrų. Nuo čia – jau tik keli
šimtai kilometrų iki Uralo kalnų,
už kurių prasideda kitas kontinentas. Saulei tekant ir ritantis nuo
Azijos Europos link, ji pirmiausiai ir nušviečia Permės kraštą,
toliau rieda Maskvos link, Lietuvos link, Europos Sąjungos link.
Pokalbiuose su kolegomis iš
Rusijos smarkiai diskutavome dėl
žmogaus teisių, bet šį kartą tai-

kingiau ir konstruktyviau, negu
paprastai. Gal todėl, kad Permė
– ypatingas kraštas. Būtent nuo
čia daugeliui kalinių, tremtinių ir
caro Rusijos, ir Tarybų Sąjungos
laikais prasidėdavo kelias į Sibiro
tremtį arba kalėjimus. Maloniai
nustebino tai, kad apie juoduosius
istorijos puslapius čia nepamiršta.
Žmogaus teisių Rusijoje institucijos atstovas Georgijus Kunadzė mums teigė, kad Rusiją
galima būtų priskirti prie besivystančios demokratijos šalių. Jis ne-

slėpė, kad Rusijoje ryškus vienos
partijos vadovų ir narių dominavimas elektroninėse informacijos
priemonėse, kad yra problemų su
demonstracijų laisve, kad žmogaus teisės ypač pažeidinėjamos
Šiaurės Kaukaze. Kita vertus, kai
diskutavome su NVO atstovais,
jie tvirtino, kad demokratijos stoka Rusijoje – ne tik valdžios kaltė.
Demokratijos iš viršaus nesukursi. Turi stiprėti pilietinė visuomenė, kuri pati ugdytų demokratiją
„iš apačios‘‘. Tokių pilietinės visuomenės ūglių, ne tik daigų, jau

nemaža Permės srityje.
Didžiulį įspūdį paliko apsilankymas memorialiniame muziejuje „Permė – 36“. Tai – vienintelis Rusijoje muziejus, įkurtas
buvusiame stalininiame lageryje. Matėme medinius gultus, ant
kurių nedidelėje patalpoje turėjo
glaustis šešiasdešimt keturi kaliniai. To laiko dokumentuose užfiksuota, kad tik pusė iš jų galėjo
naudotis antklodėmis, gi langai
kambarėlyje buvo neįstiklinti,
o užkalti fanera, kartonu. Matėme ir niūrius karcerius tame
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Jaunøjø socialdemokratø akimis

Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos Vilniaus skyrius:
„Vieni kalba – kiti daro“

Festivalio “Sidabrinės gervės
naktys 2010“ atidarymas

Irma Gudžiūnaitė
Vilniaus skyriaus jaunieji socialdemokratai vasarą pasitiko organizuodami projektą „Pameistrys“,
skirtą smalsiam ir kūrybingam
jaunimui. Projektas startavo gegužės mėnesį, kai socialdemokratinis
jaunimas vykdė jaunų ir talentingų
pameistrių paiešką. Atsirado net
360 norinčiųjų. O meistrų yra tik
dešimt, tad ką daryti? Bet apie viską nuo pradžių...
Projekto idėja Vilniaus jaunųjų
socialdemokratų galvose sklandė senokai, bet vis atsirasdavo
skubesnių ir svarbesnių darbų,
tad “Pameistrio” projektą ėmėm
įgyvendinti tuomet, kai principas
„Vieni kalba, o kiti daro“, tapo ne
išimtimi, o taisykle. Nuo minties,
kad svarbu padaryti kažką konkretaus, nors ir mažo, startavo projektas „Pameistrys“, kurio metu
pameistriai (atrinkti jaunuoliai)
amato ar profesijos mokysis tiesiai
iš pasirinktos srities profesionalo.
Pameistrystė jaunuoliams suteiks
galimybę ne tik iš labai arti pažinti
profesiją meistro darbo vietoje, bet
ir realiai atlikti vieną darbą.
Projektą organizuojančios Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas Marius Skarupskas sako:
„Ruošdamiesi projektui vadovavomės sau taikoma taisykle „Vieni
kalba, o kiti daro“, todėl ir jaunieji
pameistriai turės ne tik susipažinti
su veikla, bet ir atlikti realų darbą
su meistrais. Jei jaunuolis domisi politika, jam teks realiai rengti
įstatymo pataisą ar projektą. Su
virtuvės meistru jis ar ji sukurs
naują receptą, o jeigu užmigti neleidžia nerealizuota muzikinė svajonė, su muzikantu sukurs ir įrašys
dainą.“
Projektas, vos prasidėjęs, Vilniaus jaunimą pakvietė į fotosesiją – projekto “Pameistrys”
pristatymą. Šalia universitetų ir
kolegijų kelioms valandoms buvo
įkurti fotografijų centrai – fotografavosi studentai, mokinukų
ekskursijos, turistai ir pro šalį ėję
drąsuoliai. Tapę dirigentais, statybininkais, lakūnais, policininkais,
stiuardesėmis, jūreiviais, karininkais ir krepšininkais, praeiviai

nuotaikingai pozavo fotografams.
Pameistrių susibūrė beveik 400.
Jie aktyviai pildė anketas ir dėstė savo motyvacijas su noru tapti
meistrais. Peržvelgus anketas pasirodė, kad jaunuolių norai patys
įvairiausi: nuo svajonės atidaryti
savo restoraną iki troškimo iškepti skanius blynus savo mylimajai,
nuo svajonės sukurti savo drabužių
kolekciją iki įmantriausių siuvimo
technikų išmokimo, nuo vizijų,
kaip pakeisti švietimo sistemą, iki
noro pamelžti karvę ir pamatyti
kaimą.
Tokius norus sąlygojo ir margas meistrų sąrašas, kur galima
rasti iškilių asmenybių, tokių kaip
europarlamentaras Justas Vincas
Paleckis ir LR Seimo narys Algirdas Sysas, Vilniaus Universiteto
docentas profesorius Boguslavas
Gruževskis, receptų kūrimo paslaptis atskleisiantis genialusis virtuvės šefas Ruslan Bolgov, dainas
pameistriui kurti padėsiantis roko
grupės „Skyders“ lyderis Tomas
Šileika, melodiją nuotraukose užfiksuoti mokysiantis fotografijos
meistras Pijus Vyčas, improvizaciją kartu su pameistriu kursiantis
aktorius Ramūnas Rudokas ir kiti.
Vienas iš projekto meistrų, grupės „Skyders“ vokalistas Tomas
Šileika, paklaustas, kuo pameistrystė bus naudinga projekto dalyviams, nedvejodamas taria: „Noras
kurti – galingiausia žmogaus egzistencinė jėga. Tai ji yra pažangos
ir laisvės nešėja. Gaila, kad mūsų
šalyje daug puikių ir gabių jaunų

sustiprinto režimo lageryje,
kuriame kalėjo būsimasis kardinolas V. Sladkevičius, V. Petkus
ir nemažai kitų lietuvių. Stalino
laikais, kaip pasakojo muziejaus
direktorius, per gulago lagerius
praėjo 18 milijonų žmonių.
Labai įdomu ir svarbu buvo
išgirsti opozicijos, pilietinės visuomenės atstovų politinius vertinimus. Jų manymu, ateinantys
2011-ji bus labai svarbūs: jie parodys, ar valdžioje įsitvirtins Barakas Obama ir Dmitrijus Medvedevas. Opozicionierių nuomone,
jeigu dabartinis Rusijos prezidentas tęs pradėtą šalies moderni-

zacijos ir pilietinės visuomenės
stiprinimo kursą, jis gali pakeisti
padėtį Rusijoje.
Parlamentarų diskusijose aptarėme ir kitą temą – perėjimo prie
bevizio režimo tarp ES ir Rusijos
galimybės. Iš abiejų pusių buvo
pabrėžta, kad tikra strateginė part
nerystė, bendrų vertybių įsisavinimas neįmanomas be platesnio
bendravimo tarp žmonių. Nors
įgyvendinti bevizį režimą spaudžia Ispanija, Italija ir kai kurios
kitos ES valstybės, artimiausiu
laiku tai vargiai tikėtina. Realiau
būtų žymiai sumažinti vizų kainas, pagreitinti jų išdavimą, su-

Renginiu džiaugėsi ir lietuviško kino aktoriai.

Atkelta iš 1 p.
tografijos ir pramogų verslo atstovai, gerai šalyje žinomas kino
ir televizijos prodiuseris, įvairių
televizijos laidų autorius, rengėjas
šakietis Rolandas Skaisgirys.
Kol dvaro vejoje visi laukė nušvintančio ekrano, keletą dainų
sudainavo žinomas muzikantas
Aleksandras Makejevas, jis ir atliko savo sukurtą dainą iš serialo
„Nekviesta meilė“. Pasirodė Varpo vidurinės mokyklos dramos
studijos moksleiviai, jau pelnę

Projekto „Pameistrys“ atidarymas.

apdovanojimus. Žiūrovai su aktoriais fotografavosi, rinko mylimų
scenos artistų autografus.
Pakankamai sutemus, prasidėjo
kino demonstravimas. Žiūrovai
pamatė 3 filmus, kurie buvo nominuoti „Sidabrinės gervės“ apdovanojimais – „Vienas lauke karys“,
„Lernavan“, „Zero 2“. Susižavėję
lietuviškais filmais, žiūrovai išsiskirstė tik naktį.
Zita Eidukaitytė,
LSDP narė

Duobėje – ir Lietuvos žemės ūkis
Atkelta iš 3 p.

Pasipuošę gydytojos, statybininko,
stiuardesės uniformomis jaunuoliai
pozavo fotografui.

žmonių, susidūrę su aršia rinkos
fundamentalizmo realybe, dažnai
nuleidžia rankas. Taip prarandame
talentus ir šviesesnės ateities mūsų
šalyje perspektyvą. Džiaugiuosi,
galėdamas solidariai prisidėti prie
šios neabejotiną vertę kuriančios
iniciatyvos ir pasidalinti savo žiniomis bei patirtimi su jaunais,
perspektyviais žmonėmis.“
Birželį prasidėjo antroji projekto dalis, kuomet atrinkti dalyviai (pameistriai) norimo amato ar
profesijos pradeda mokytis tiesiai
iš pasirinktos srities profesionalo.
Pameistriai susitiks su savo meistrais ir atliks po vieną realų darbą.
Laukite tęsinio arba naujienas sekite www.pameistrys.eu.

teikti ilgalaikes vizas jaunimui,
mokslo ir kultūros žmonėms,
verslininkams.
Apklausos rodo: 46 proc. Rusijos gyventojų mano, kad šalis eina
teisingu keliu, ir Permėje nuotaikos, sakyčiau, kiek šviesesnės,
negu Lietuvoje. Pašnekovų nuomone, krizės aštrumas jau praėjo,
gyventi galima. Tiesa, algos kai
kur tokios mažos, kad permiečiai
pasirenka bedarbio pašalpą. Kaip
bus ateityje? Ar ateis iki Permės ir
Uralo tikroji, šviesioji Europa su
savo vertybėmis? Kad tai įvyktų,
turėtų keistis ir ES, o ypač – Rusija.

rinkų užsienyje, nors kainos jų
netenkina. Dėl mažėjančio gyvulių skaičiaus, padidėjusio galvijų
prieauglio, gyvų kiaulių eksporto
bei didžiuliais kiekiais įvežamos
mėsos iš užsienio Lietuvos mėsos
perdirbimo įmonės bankrutuoja,
Lietuvos gyventojai netenka darbo
vietų.
Pasak J.Jagmino, dėl mėsos perdirbimo įmonių bankroto daugiausia
kenčia žemdirbiai, jie nėra garantuoti, kad su jais bus atsiskaityta už
šioms įmonėms parduotus gyvulius.
Tai akivaizdžiai rodo skerdimų mažėjimas: 2009 m. galvijų paskersta
14,4 proc. mažiau, kiaulių net 27,5
proc. mažiau, negu 2008 m.
Pieno rinka
Nedžiugina pieno supirkimo
kainos. Seimo nario J.Jagmino
teigimu, 2009 m. pieno supirkimo
kaina nukrito iki 617 Lt/t arba 28,5
proc. Pieno supirkimas sumažėjo
7,6 proc. arba 106 tūkst. tonų mažiau.
“Keletą metų pieno gamyba didėjo didinant karvių produktyvumą, tačiau pastaruoju metu itin sumažėjo melžiamų karvių skaičius.
2009 m., palyginus su 2008 m.,
vidutinis karvių skaičius sumažėjo 24 000 vnt. arba 6 proc. 2010
m. sausio 1 d. šalyje buvo 357 114
melžiamų karvių ir 99 510 karvių
laikytojų. 1-am laikytojui tenka
tik 3,6 karvės, tai – labai prastas
rodiklis, įrodantis, kad šalyje pieno ūkis yra neefektyvus”, – sako
J.Jagminas.
Kas laukia ūkininkų?
Agrarinių

mokslų

sako, jog didelį nerimą žemdirbiams kelia praėjusiais metais
beveik 1 milijardu arba 10,2 proc.
sumažėjęs žemės ūkio ir maisto
produktų eksportas, lyginant su
2008 m.
“Jeigu nebus pertvarkyta žemdirbių apmokestinimo sistema,
bus sumažinta, kaip planuojama,
parama žemės ūkio sektoriui,
nepadidės Lietuvos gyventojų
perkamoji galia bei namų ūkių
vartojimas, greito atsigavimo žemės ūkio srityje nesulauksime.
Tuomet ūkininkai ir žemės ūkio
bendrovės toliau bankrutuos, didės bedarbių skaičius, kaimo jaunimas toliau emigruos į užsienį, o
žemės ūkis riedės žemyn”, – prognozuoja J.Jagminas.
Socialdemokratų partijos Žemės
ūkio ir kaimo reikalų komitetas,
kuriam pirmininkauja J.Jagminas,
siekia sustabdyti žemės ūkio smukimą, stebi situaciją žemės ūkio
sektoriuje, mato valdančiosios koalicijos daromas klaidas.
“Mes parengėme alternatyvios Vyriausybės programos dalį
,,Kaimas ir žemės ūkis“, kurioje
pirmiausia numatoma peržiūrėti
mokesčių sistemą žemės ūkyje,
grąžinti buvusias akcizo mokesčio lengvatas kai kuriems žemės
ūkio ir maisto produktams. Reikia
skatinti alternatyvių verslų kūrimąsi kaimo vietovėse, mažinti
biurokratinius trukdžius, atkuriant
ir plėtojant žemės ūkio produktų
gamybą, rekonstruojant ir panaudojant kaime dar išlikusius, bet
nenaudojamus gamybinius pastatus. Tai – didelis rezervas didinti
gamybą ir žemdirbių pajamas”, –
teigia socialdemokratas.
LSDP informacijos centras

daktaras
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Tai ádomu

Panevėžio socialdemokratai šventė
kaimynų dieną

BAIGĖSI KONKURSAS
Mieli konkurso “Sugalvok socialdemokratų šūkį savivaldybių
tarybų rinkimams” dalyviai, birželio 1 d. konkursas, skirtas artėjantiems savivaldybių tarybų rinkimams, nutraukiamas. Socialdemokratų informacijos centro narių balsų dauguma nugalėtoju
išrinktas šūkis – “Jūs pasitikite mumis – mes dirbame Jums.
Žmogui ir Tėvynei”. Šūkio autorius Algirdas Kreiza iš Lazdijų bus apdovanotas kelione į Briuselį, kuri planuojama šių metų
rudenį.
Antroji konkurso vieta atiteko Jurgai Bagamolovienei iš Biržų
už šūkį – “Su sąžine – už Lietuvą!”.
Trečioji vieta – aktyviam LSDP tinklapio skaitytojui Žanui
Bulatovui, kuris atsiuntė keturis šūkio “Svarbiausia – šeima”
variantus. Antros ir trečios vietos laimėtojai bus apdovanoti socialdemokratų suvenyrais.

Paskutinį gegužės antradienį
– šiemet gegužės 25-ąją – Europos Sąjungos valstybėse minėta
Europos kaimynų diena. Jos tikslas puoselėti bendruomeniškumo
jausmą, geros kaimynystės idėjas,
skatinti bendrauti su kaimynais,
pasveikinti vieniems kitus, padėti atkurti socialinius ryšius, kurti

draugiškesnį miestą.
Šią šventę paminėjo Panevėžio
miesto socialdemokratai. “Kaimynystė brangesnė už giminystę:
kol pas giminę nuvažiuosi, pas
kaimyną pėsčias nueisi”, – byloja
liaudies patarlė. Socialdemokratai
kaimynams dovanojo sveikinimus,
kuriuose linkėjo tolerancijos, tar-

Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems, dalyvavusiems
konkurse. Kiekvieno autoriaus šūkis suteikia partijai naujų
idėjų. Sėkmės kituose konkursuose!

pusavio supratimo, kasdienio šilto
ir draugiško bendravimo. “Dovanokime vieni kitiems šypsenas ir
gerą nuotaiką”, – sveikinime savo
kaimynams rašė socialdemokratai.
Tikimasi, kad šią dieną kasmet ims
minėti vis daugiau Lietuvos žmonių.

LSDP informacijos centras

Atsakykite į klausimus,
o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje, išbraukite.

Alytaus vaikams – Alytaus sakaliukų darytos dovanėlės
Birželio 4 dieną Alytuje vyko
renginiai Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Lietuvos Sakaliukų sąjungos Alytaus skyriaus
nariai aktyviai dalyvavo Rotušės
aikštėje šurmuliavusioje šventėje
ir nustebino susirinkusius vaikus
pačių darytomis dovanėlėmis.
Sakaliukai dovanojo įvairias,
malonias smulkmenėles: popierinius paukščiukus, gėlytes, drugelius, laivelius ir susilaukė daug
dėkingų mažųjų šypsenų.
LSS Alytaus skyriaus inf.

Į mokslo metų pabaigtuves – kartu
linksmai ir judriai
Kiekvienais metais vasaros malonumais vieni pirmųjų pradeda
džiaugtis pradinių klasių mokinukai. Šį gegužį, pamaloninti teisės
pirmiesiems baigti mokslo metus,
Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos trečiokai nutarė pakeisti
tradiciją mokslo metų pabaigoje
koncertuoti tėveliams ir mokytojams, ir išsiruošė į „Utenio“ stadioną, kuriame surengė linksmą,
sveikuolišką ir nuotaikingą sporto
šventę.
Sportavo visi: vaikai, tėveliai,
mokytojos ir net direktorė Asta
Garunkšnienė, LSDP Utenos skyriaus Antalgės grupės pirmininkė.
Daugiausia paplušėti teko trečiokų
mokytojoms Jolantai Mikužienei,
Danutei Lašienei ir Editai Ivonienei, kurios ne tik sukosi rateliuose,
teisėjavo ir skaičiavo nugalėtojų
taškus, bet ir ragino sirgalius nesėdėti. „Įsidėmėkit: kas nejuda, tas
greičiau supūva“, – sakė mokyto-

GEROS
NUOTAIKOS!
***
Mažasis Petriukas grįžta iš
mokyklos.
- Tave šiandien kvietė atsakinėti?, - klausia tėvas.
- Taip, kvietė, - atsako sūnus.
- Na ir kaip?
- Rytoj tave kvies.

jos sirgaliams. O pastarųjų susirinko tikrai nemažai. Į šventę kartu
su trečiokėliais atskubėjo ne tik
tėvelia, bet ir močiutės, seneliai,
broliai ir sesės. Net kiemo draugai
kai kuriuos aukštakalniečius trečiokėlius į šventę palydėjo. Buvo
ir tokių sirgalių, kurie stadiono
bėgimo takeliuose, saugiai palaikomi močiučių, žengė pirmuosius
žingsnelius.
Lolita Kaminskienė,
LSDP Utenos skyriaus atstovė
spaudai

***
Motina sako savo sūneliui, kažką kalančiam kitame kambaryje:
- Atsargiai kalk vinį, nes gali
nusimušti pirštus!
- Nenusimušiu!
- Iš kur tu taip tiksliai žinai?
- Vinį laiko Zosė!
***
- Mama,- klausia mažylis,- kodėl ant tėčio galvos tiek mažai
plaukų?
Todėl, kad jis daug mąsto.
- O kodėl ant tavo galvos jų tiek
daug?
- Nutilk ir valgyk!
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Europarlamentaras Justas ...
Birželio 5 d. startavo naujas vasaros festivalis - “Sidabrinės gervės” ...
LSDP nuo 1989 iki 1991 m. vadovavo Kazimieras ...
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos projekto, kuriame ieškoma padėjėjų meistrams, pavadinimas.
5. Lietuvos savivaldybių socialdemokratų ... (LSSS).
6. Pajūrio miestelis, kuriame kasmet vyksta socialdemokratų sąskrydis.
7. Miestas, kurio socialdemokratai Seimo pirmininkei I.Degutienei įteikė 10
tūkst. parašų prieš pensinio amžiaus spartinimą.
8. Pirmosios LR Vyriausybės po nepriklausomybės atkūrimo Sveikatos
apsaugos ministras Juozas ...
9. XIV-osios mažumos Vyriausybės vadovo vardas.
10. Kauno rajono savivaldybės tarybos narys Artūras Orlauskas turi humoristo slapyvardį – koks jis?
11. Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkės vardas.
12. Seimo narys, agrarinių mokslų daktaras, kuris švęs gimtadienį birželio
20 d. – Jonas ...
13. Seimo narys, atstovaujantis Šiaulių rinkėjams, gimęs gegužės 25 d. –
Edvardas ...
14. Socialdemokratai – už socialinį teisingumą ir už ... mokesčius (priklausomus nuo pajamų dydžio).
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