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Neramus naujasis politinis
sezonas: opozicija neleis
skriausti Lietuvos žmonių
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas
A.Butkevičius prognozuoja naująjį politinį sezoną būsiant neramų.
Aistras kaitins ir priimami kraštui svarbūs įstatymai, ir situacija
valdančiojoje koalicijoje, ir kitų metų vasario pabaigoje vyksiantys
savivaldybių tarybų rinkimai. Juos LSDP tikisi laimėti.
Vertindamas Lietuvos ekonominę padėtį, A.Butkevičius optimizmu netrykšta. Esą, dauguma rodiklių nėra tokie džiuginantys,
kaip juos pateikia premjeras Andrius Kubilius. Socialdemokratų
lyderis pažymi, kad Lietuvoje dideli pinigų srautai ir toliau keliauja
į šešėlį.
LSDP pirmininkas A.Butkevičius

Apie naująjį politinį sezoną - interviu su LSDP pirmininku Algirdu
BUTKEVIČIUMI.
Prasideda naujas politinis sezonas. Jūsų
nuomone, koks jis bus?
Jis gali būti neramus dėl kelių priežasčių.
Artėja savivaldybių tarybų rinkimai, visos partijos jau pradėjo jiems ruoštis. Kai
kurie politikai bandys išnaudoti Seimo
tribūną, kad visuomenė juos pastebėtų.

Manau, daug diskusijų Seime kils dėl kitų
metų valstybės biudžeto projekto. Kol kas
nežinia, kokį biudžetą planuoja Vyriausybė,
kokia bus valstybės skolinimosi politika, ar
bus pateikti nauji mokesčių įstatymų projektai.
Daug karštų svarstymų nusimato ir dėl Seimo
pavasario sesijoje nepriimtų įstatymų pataisų,
pavyzdžiui, dėl pensinio amžiaus ilginimo.
Pavasarį opozicija parengė alternatyvią
Vyriausybės programą, tačiau nepavyko
perimti valdžios į savo rankas...

Demokratinėse valstybėse opozicija
ne tik kritikuoja. Būdama konstruktyvi,
savo viziją ji nubrėžia ir tam tikruose dokumentuose. Alternatyvios Vyriausybės
programos ruošiamos ne tik einant į
valdžią. Mūsų parengtas dokumentas skirtas parodyti visuomenei, kokias pagrindi
nes problemas matome krašte ir kaip
siūlome jas spręsti. Pagal tai ruošiame tam
tikras įstatymų pataisas arba projektus.
Valdžia nėra daiktas, kurį galima tiesiog
Nukelta į 2 p.
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Gediminas Paviržis:
kodėl atskirtis tarp Pietryčių ir
likusios Lietuvos nemažėja?

4 p.
Kitų metų festivalio „Sidabrinės
gervės naktys“ uždarymas –
Veisiejuose?

Algirdas Sysas: 					
dviejų ministrų sąmokslas prieš
nuskriaustus vaikus ir darbuotojus
Seimo LSDP frakcijos narys Algirdas Sysas dviejų ministrų (Ūkio ministro Dainiaus
Kreivio ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko) sąmokslu vadina
valdančiosios daugumos ketinimus sunaikinti du socialiai svarbius fondus: Garantinį
fondą ir Vaikų išlaikymo fondą. Pasak parlamentaro A.Syso, Garantinio fondo, iš kurio mokamos išmokos bankrutuojančių įmonių darbuotojams, funkcijų perdavimas Ūkio
ministerijai – tai joks taupymas, o atvirkščiai - valstybės lėšų švaistymas, nes reikės papildomų etatų, sumokėti išmokas atleidžiamiems darbuotojams, be to, šis sprendimas gali
paskatinti korupciją.
„Manau, kad akivaizdus Ūkio ministerijos interesas – perimti pakankamai pinigingą fondą. Garantinis fondas, perduodant jį
ministerijos Bankroto departamentui, turėjo
106 mln. Lt. (...). Tai korupciją skatinantis
sprendimas, nes ten sukasi dideli pinigai.
Būna atvejų, kai per įmonės administratorius
praeina po kelis milijonus litų. Tai išmokos
darbuotojams. Galimybė nekontroliuojant
disponuoti tokiomis lėšomis sudaro prielaidą
tokiems dalykams“, – kalbėjo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys A.Sysas.
Politikas atkreipė dėmesį, kad Garantinio
fondo netikrina Valstybės kontrolė, nes tai
yra darbdavių įmoka į specialų Fondą, skirtą atvejams, kai darbdavys tampa nemokus.
„Ūkio ministerija labiausiai nori pasiimti

Mėnesio citata.

pinigėlius ir juos dalinti, nes daugiau negali
pasigirti jokiais kitais darbais, o dabar metų
pabaigoje galės pasakyti, kad jie 106 mln.
litų išdalino nuskriaustiems darbuotojams“,
- ironizavo A.Sysas. Politikas prognozuoja,
kad po tokios „reformos“ bankrutavusių įmonių darbuotojai išmokų lauks dar ilgiau.
Panašias grėsmes politikas įžvelgia ir Vaikų
išlaikymo fondo atžvilgiu, kadangi valdantieji
jau pasistengė atleisti fondo vadovę, kuri jam
vadovavo nuo pat įsteigimo, pati dalyvavo
fondo kūrime. „Kas galėtų paneigti, kad konservatoriai ketina panaikinti Vaikų išlaikymo
fondą, juo labiau, kad tokių signalų teko girdėti ir gerokai anksčiau“, - teigė A.Sysas.
Politikas stebėjosi, kaip greitai konservatoriai pamiršo pačių priimtą šeimos koncep-

„Europą valdo pinigai, o ne sveikas protas“, - Europos Parlamento narį, LSDP
pirmininko pavaduotoją Zigmantą Balčytį cituoja žurnalas „Veidas“.

ciją ir aktyviai deklaruotą rūpestį šeima ir
vaikais.
„Šiuo pakeitimus svarstė ir Trišalė taryba,
jiems nepritarė ir profsąjungos, todėl man
kyla dar vienas retorinis klausimas, kaip su
Nacionaliniu susitarimu?“ - klausia A.Sysas.
Anot jo, Nacionaliniame susitarime buvo parašyta, kad iki sausio 1 d. įstatymai, kurie paveikia ir darbuotojus, ir verslą, kuriems prieštarauja viena iš pasirašiusiųjų pusių, neturi
būti priimami. „Nuo rugsėjo 1 d. pakeitimai
padaryti, nežinau, kaip į tai reaguos profesinės sąjungos, bet, mano galva, nacionalinis
susitarimas yra pažeistas būtent iš Vyriausybės pusės“, - tvirtino A.Sysas.

7 p.
Jaunieji Marijampolės
socialdemokratai surinko prekių
vargingai gyvenančių šeimų vaikams
už 20 tūkstančių litų.

Seimo LSDP frakcijos informacija
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Kaip pameistriai virto meistrais...
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Neramus naujasis politinis sezonas:
opozicija neleis skriausti Lietuvos žmonių
Atkelta iš 1 p.
paimti. Šiuo metu opozicijai vargu ar pavyktų perimti valdžią.
Dabartinę koaliciją sudaro 70
parlamentarų, tačiau ją palaiko ir
trys Mišrios Seimo narių grupės
atstovai. Reikia pažymėti, kad
šiuo metu daugelio politinių
partijų tikslas - savivaldybių
tarybų rinkimai. Žinoma, jei
valdantieji pasakytų, kad nebegali susitvarkyti su problemomis
valstybėje, būtume pasiruošę perimti valdžią.
„Tvarkiečių“ lyderis Seime
atsisakė pasirašyti opozicijos
bendradarbiavimo sutartį.
Kaip vertinate tokį žingsnį?
Manau, kad partijos „Tvarka ir
teisingumas“ frakcijos sprendimas
neskubėti pasirašyti opozicijos
koalicinės sutarties neturės didelės
įtakos tolimesniam opozicinių
frakcijų bendradarbiavimui. Iki
šiol visos opozicinės frakcijos
dirbo be sutarties, paruošė bendrą
alternatyvią Vyriausybės programą,
gynė savo poziciją, konstruktyviai
dirbo Lietuvos gyventojų naudai.

Taigi, turime patirties dirbti be oficialaus susitarimo, todėl tikimės,
kad ir ateityje bendradarbiausime.
Mūsų ir „tvarkiečių“ nuomonės
dėl Vyriausybės nuvertimo skiriasi. Žinoma, dabartinis Minist
ras Pirmininkas yra praradęs
visuomenės pasitikėjimą, tačiau
būkime atviri, mums nepavyktų
pasiekti jo atstatydinimo, nes opozicija šiuo metu turi 65 balsus, o
susivienijusi valdančioji koalicija pasirūpintų, kad premjeras
išsaugotų savo kėdę. Tačiau mes
matome kitą – demokratinį ir
teisėtą kelią, kaip iš neveiklios
Vyriausybės paimti valstybės
vairą – tai interpeliacijos kai
kuriems ministrams, įrodant jų
nekompetenciją ir nesugebėjimą
tvarkytis. Remiantis įstatymu,
atleidus tam tikrą skaičių ministrų,
Vyriausybė privalėtų sudėti gink
lus.
Paskelbus naujausius bendrojo
vidaus produkto (BVP) rodiklius,
premjeras džiaugėsi, kad einame
teisinga kryptimi. Esą, Lietuvos
ūkis kopia iš krizės, Vyriausybės
ekonomikos skatinimo planas
veikia. Ar tai įžvelgiate?

- Padėtis nėra tokia gera, kaip
apie ją kalba premjeras. Pagal Statistikos departamento ir Finansų
ministerijos pateiktą informaciją
neseniai parengėme analizę.
Pasakysiu tik keletą skaičių,
parodančių, kokia iš tiesų yra
šalies ekonominė situacija. Kaip
galima džiūgauti dėl biudžeto
pajamų surinkimo, jei per pirmąjį
šių metų pusmetį gauta net 218
mln. litų mažiau nei pernai? Pernai per tą patį laikotarpį surinkta
7,19 mlrd. litų, o šiemet 6,97
mlrd. litų.
Centrinės valdžios deficitas pirmąjį šių metų pusmetį,
lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo 13,7
procento. Tačiau taip atsitiko
ne dėl ekonomikos atsigavimo, o dėl sumažėjusių išlaidų.
Lyginant pirmąjį ir antrąjį šių metų
ketvirčius matyti, kad ekonomika
augo 6,6 procento. Palyginus su
antruoju praėjusių metų ketvirčiu,
ekonomika ūgtelėjo 1,1 procento.
Tačiau realesnį vaizdą atskleidžia
BVP rezultatų kaitos palyginimai.
Jie gerokai kuklesni ir mažiau
euforiški. Palyginti su 2009 metų
antruoju pusmečiu, šių metų

Beje, tą įrodo ir kaimynės Latvijos pavyzdys. Latvijoje pagal
suomišką modelį valdomi miškai.
Tačiau pernai kaimyninė šalis
pelno iš miško gavo mažiau negu
Lietuva. Taigi, neskubėkime sekti
skandinavų pavyzdžiais, juolab,
kad tai, ką siūlo švedų ekspertas,
veikia ne visoje Skandinavijoje.
Be to, Lietuvoje vis dar nėra iki
galo atlikta valstybės turto inventorizacija, ne visiškai tiksli
turto vertė.
„Pradžių pradžia laikau kovą
su korupcija. Jei valstybės
įmonėse
korupcija
nebus
pažabota, nepadės net „Visuomio“
kompanijos
vadybininkai, kurie turėtų būti itin
aukštos kvalifikacijos specialistai. Ar pavyks tokių surasti?
Mano nuomone, valstybės turtas turėtų būti suskirstytas pa-

Kaip apskritai vertinate padėtį
krašte? Kokios pagrindinės
problemos, su kuriomis
susiduriame?
Nežinau nei ilgalaikės, nei
trumpalaikės strategijos, kurią
Vyriausybė įgyvendina Lietuvoje.
Ji turėtų būti pristatyta visuomenei
ir gyventojai pakviesti drauge ją
įgyvendinti.
Toliau sparčiai didėja šešėlinė
ekonomika, auga emigracija.
Matau ir kitą didelę problemą energetinę krizę. Korupcijos lygis,
kuriuo prieš praėjusius Seimo
rinkimus taip audringai piktinosi konservatoriai, Lietuvoje ne
sumažėjo, o dar labiau padidėjo.
Galiu drąsiai sakyti, kad valdantieji nemoka pažaboti korupcijos,
nesiima tam jokių priemonių. Jei
korupcija toliau nemažės, nežinau,

kokioje situacijoje atsidursime.
Būtina pertvarkyti finansų
valdymo sistemą. Teisiškai turi
būti sutvarkytas investicinių lėšų
planavimas ir jų panaudojimas.
Reikia reformuoti ir mokesčių
sistemą, nes smulkusis ir vidutinis verslas Lietuvoje - praktiškai
sužlugdytas.
Rudenį politinės partijos ims
aktyviai rengtis savivaldos
rinkimams. Kaip jiems ruošiasi
LSDP? Kokių rezultatų tikitės?
Į rinkimus einame nusiteikę pozityviai. Esame išsikėlę tikslą juos
laimėti. Visuose LSDP skyriuose
ketiname suformuoti vieningas
komandas, sąrašo lyderiai bus politikai, kuriais labiausiai pasitikima. Manome, kad visi rinkimuose
dalyvaujantys partijos skyriai turi
labai gerai žinoti vietos gyventojų
rūpesčius ir problemas, taip pat
sugebėti jas spręsti. Kiekvienoje
savivaldybėje socialdemokratai
visuomenei pristatys tam tikrus
siūlymus, kuriuos įgyvendins atėję
į vietos valdžią.
Parengė Auksė Kontrimienė

A.Butkevičius kreipiasi į Vyriausybę,
jog būtų atidaryta specialioji sąskaita
nukentėjusiems nuo stichijų

Turto valdymo kompanijos
kūrimo idėja abejotina
Lietuvos
socialdemokratų
partijos frakcijos seniūnas Algirdas Butkevičius mano, kad
Vyriausybės siūlymas atiduoti
valstybės turtą kontroliuoti kompanijai „Visuomis Holding Company, AB“ kelia abejonių.
„Valstybės turto kontrolės
perdavimas naujai įmonei dar
negarantuotų skaidrumo, juolab,
kad įsteigta kompanija būtų atskaitinga Vyriausybei. Kalbant
be užuolankų, kontrolė atitektų
į premjero rankas. Tokiu atveju
kalbos apie valstybės įmonių valdymo depolitizavimą tėra akių
dūmimas. Manyčiau, kad tokia
kompanija turėtų būti atskaitinga
Seimui“, – sako LSDP frakcijos
seniūnas.
A. Butkevičiaus įsitikinimu,
ne visuomet skandinaviškas turto
valdymo modelis tinka Lietuvai.

pirmąjį pusmetį BVP pagaminta
11,7 proc. mažiau. Tai reiškia, kad
pridėtinės vertės sukurta ir krašto
ūkyje gauta pajamų suma buvo
2,7 mlrd. litų mažesnė už praėjusį
pusmetį. Skaičiuojant procentais,
ekonomika auga, tačiau dalis
pinigų nuplaukia į šešėlį.

gal naudojimo kriterijų į kelias
grupes, pvz.: turtą, priklausantį
biudžetinėms
organizacijoms;
turtą
priklausantį
akcinėms
bendrovėms ar uždarosioms
akcinėms bendrovėms, kurios
užsiima komercine veikla; bei
valstybės įmones, kurios vykdo
valstybės deleguotas funkcijas.
Reikia suprasti, kad ne visada
valstybinėms įmonėms turi rūpėti
tik pelnas, juk puikiai suvokiame, kad yra paslaugų, kurios
nuostolingos, tačiau reikalingos
Lietuvos žmonėms. Idėjos iniciatoriai neslepia, kad kompanijai
svarbiausios tos paslaugos kurios neša didelį pelną. Taigi, neatmetama galimybė, kad paslaugos
brangtų“, – sako LSDP frakcijos
seniūnas.
Evelina Butkutė,
Atstovė spaudai

Seimo LSDP frakcijos seniūnas
Algirdas Butkevičius kreipėsi į
Lietuvos Respublikos Vyriausybę,
prašydamas atidaryti specialią sąskaitą nukentėjusiems nuo gamtos
stichijos paremti. Į ją galėtų aukoti
visi Lietuvos žmonės, kuriems nesvetimas solidarumo ir pagalbos
artimui jausmas.
Pastarųjų savaičių audros nusinešė dešimtis namų stogų, nemažai daliai šalies gyventojų nutraukė elektros tinklus, sunaikino
derlių laukuose ir išvertė daugybę medžių. Neišvengta ir žmonių
aukų. „Norime pakviesti Lietuvos
žmones nelikti abejingais savo
tautiečių, galų gale, ir savo kaimynų nelaimėms, - ragino Seimo
LSDP frakcijos seniūnas Algirdas
Butkevičius, - dažnai skubame paremti kitame pasaulio kampelyje
įvykusių katastrofų aukas, tačiau
šį kartą pagalbos reikia čia pat –
gretimame name ar gyvenvietėje“.

A.Butkevičiaus nuomone, tokio
mąsto nelaimės akivaizdoje svarbiausia užduotis – žmonių susitelkimas, todėl, anot LSDP pirmininko, socialdemokratų skyriai visoje
Lietuvoje turėtų imtis iniciatyvos
suburiant tiek vietinius žmones,
tiek savanorių talkininkų gretas,
taip pat ir patys aktyviai dalyvauti
talkose ir paramos akcijose.
Frakcijos seniūnas A. Butkevičius susitelkti į bendrą darbą,
prisidedant prie šį mėnesį praūžusių audrų padarinių likvidavimo
pakvietė ir savo bendrapartiečius.
Partiečiai raginami bendradarbiaujant su įvairiuose Lietuvos kampeliuose įsikūrusiomis labdaros ar
paramos organizacijomis kviesti
žmones prie pagalbos tautiečiams
prisidėti ir daiktais, drabužiais,
ilgiau negendančiais maisto produktais.
Seimo LSDP frakcijos
informacija

Varėnos socialdemokratai – į pagalbą nukentėjusiems
Šį kartą pagelbėti nuo audros
nusiaubtoms Sarapiniškėms į pagalbą atskubėję Varėnos socialdemokratai atvažiavo kartu su Seimo
nariu, LSDP pirmininko pavaduotoju Juozu Oleku. „Tokių stichijos
padarinių Lietuvoje dar nesu matęs, - sakė Juozas Olekas, - galiu tik
įsivaizduoti, kaip jaučiasi žmonės,
išgyvenę tokį pragarą, džiaugiuosi
bent kiek galėdamas prisidėti pagelbėdamas Sarapiniškėms“.
Varėnos socialdemokratų skyriaus
atsakingasis sekretorius Juozas Lan-

kelis kalbėjo: „Esame labai nustebę,
kad po šitiek laiko savivaldybė, turėdama realias galimybes: techniką ir
lėšas, taip lėtai organizuoja darbus.
Stichijos pasekmės galėjo būti likviduotos daug operatyviau“.
„Norime pagelbėti nukentėjusiems žmonėms jų privačiose sodybose, todėl kviečiame tuos žmones,
kurie dėl senatvės, neįgalumo ar
kitų rimtų priežasčių negali susitvarkyti savo sodyboje su nuverstais
medžiais, kreiptis į mus telefonu
8614-38036, atsiųsime operatyvią

nemokamą pagalbą, – sakė Varėnos
socialdemokratų pirmininkas Elvinas Jankevičius, - esame ir būsime
arčiausiai žmogaus“.
Kartu dirbę jaunieji socialdemokratai jautėsi žvaliai ir Sarapiniškių
bendruomenės pirmininkei pasisiūlė ir toliau padėti. „Kai atvyks
mašinos medienai išvežti, esame
pasirengę padėti sukrauti šakas“,žadėjo jaunųjų socialdemokratų
pirmininkė Inga Videikaitė.
LSDP Varėnos skyriaus
informacija
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Pozicija

Kodėl atskirtis tarp Pietryčių ir likusios Lietuvos nemažėja?

Gediminas Paviržis,
Vilniaus rajono savivaldybės
tarybos narys
Nesigilinsiu į istorines bei
tautines Pietryčių Lietuvos tiesas, manau, jos daugeliui yra
žinomos. Noriu pažvelgti į šį
kraštą gyventojo akimis. Nieko
stebėtina, kad lenkų generolo
Liucjano Želigovskio okupacijos metu Lenkija, suprasdama
administravimo laikinumą, mažai kreipė dėmesio krašto ekonominiam gyvenimui, tuo pačiu
ir gyventojų gerovei.
Tarybiniais laikais, atsižvelgiant į gyventojų tautinę sudėtį,
rajonų partsekretoriais pagal nerašytą taisyklę buvo skiriami ne
lietuvių tautybės asmenys, tačiau laikui bėgant Rytų Lietuvos
rajonuose vis daugiau į atskirų
ūkio šakų vadovų vietas, net
vykdomuosius komitetus, dėl
įgyto išsilavinimo, žinių ir patirties buvo skiriami asmenys,
baigę Lietuvos universitetus,
institutus, technikumus. Dėmesys gyvenimo kokybei didėjo.
Reikia pripažinti, kad gyvenimo
sąlygos, aplinkos infrastruktūra
buvo pastebimai atsilikusios nuo
kitų, net Rytų Lietuvos rajonų.
Man teko tiesiogiai bendrauti ir pažinti nuoširdžius vietos
gyventojus. Tuo laiku labai intensyviai buvo tiesiami vietos

keliai, mediniai avariniai tiltai
perstatomi į gelžbetoninius,
kad galėtų laisvai kursuoti autobusai, plėtotis komunikacija,
infrastruktūra,
gyvenamų jų
namų statyba. Tiesa, pagal gyvavusį „tautų draugystės principą“, bendravime dominavo rusų
kalba. Retas kalbėjo lietuviškai,
nors daugelis suprato. Nenuostabu, kad jaunuoliai, ten baigę vidurines mokyklas, ekonominių,
teisinių, inžinerinių specialybių
siekė įsigyti ne Lietuvoje, nes
jų lietuvių kalbos žinios buvo
silpnokos. Retas po to grįždavo
atgal.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Pietryčių Lietuvos
žmonėms susidarė galimybė dar
sparčiau gerinti savo gyvenimo
kokybę. Dar 1989 metais visiems Lietuvos gyventojams be
išankstinių sąlygų buvo sudaryta galimybė įgyti Lietuvos pilietybę, būti lojaliais piliečiais, paskelbus valstybine kalba lietuvių
kalbą, tačiau Pietryčių Lietuvos
rajonuose buvo kuriama autonomija, ištisos apylinkės skelbėsi
autonominėmis. Visa tai darė
vietinė tarybinė nomenklatūra,
siekdama kuo ilgiau išsilaikyti valdžioje. Nepavyko. Ieškota
kitų kelių ir rasta.
Tautiniu pagrindu sukurta
partija - Lietuvos lenkų rinkimų
akcija (toliau - LLRA). Ten rado
prieglobstį ir atskiri autonomijos kūrėjai. Regis, dėmesys vietos gyventojų gerovei turėjo padidėti, juolab rinkimų rezultatai
akivaizdūs tos partijos naudai,
vadovaujančiuose postuose savi,
patikrinti kadrai. Valstybė biudžetu neskriaudžia, Lenkija per
nevyriausybines organizacijas
šelpia finansiškai, Vilniaus rajono savivaldybė, laikydama savu
centru Vilnių, neskirdama kaip
kitos savivaldybės savo centrų
išlaikymui lėšų, sutaupo nemažą
dalį savo biudžeto. Bet partijos
vadai verkia – juos skriaudžia.
O atotrūkis tarp geografiškai

artimų Anykščių, Ignalinos ir
Vilniaus, Šalčininkų rajonų
žmonių gyvenimo kokybės požiūriu nemažėja.
Ta proga trumpai dėl partijos
pavadinimo. Regis, ji sukurta
tik rinkimams... Įsidėmėtinas,
orientuotas į savo tautiečius, tos
partijos rinkimų šūkis – Vienybėje mūsų jėga. Klausimas:
prieš kokį priešą reikia burtis,
kodėl norima izoliuotis? Ar čia
ne viena Lietuva? Jei eliminuotume išankstinius balsavimus,
balsavimus namuose, visokius
organizuotus rinkėjų pavėžėjimus į balsavimo apylinkes,
matytume realų „aktyvumą“ ir
rinkimų rezultatą.
Valstybinė valdžia dažnai
kaltinama dėl suvalstybintų žemių gražinimo savininkams,
pamirštant, kad savivaldybės,
ypač šiame krašte, galėjo ir privalėjo padėti žmonėms ieškoti
nuosavybės patvirtinimo dokumentų, kitais teisiniais būdais
spartinti šio proceso eigą. Juolab, kad iki 1995 metų jos pačios
šiuos klausimus tiesiogiai sprendė. Įdomu būtų žinoti, kiek šiuo
požiūriu yra „nuskriaustų“ šių
savivaldybių vadovų? Niekam
nėra paslaptis, kad rajonai prie
sostinės turi didžiausias galimybes įvairiapusiam ekonominiam
vystymuisi, geriausios investavimo galimybės.
Įvertinant, kad žemė prie Vilniaus brangi, vietos gyventojai
galėjo gerai uždirbti, pakeitę
žemės paskirtį, ir išspręsti daug
savų problemų. Tačiau delsimas
tvirtinti Vilniaus rajono bendrąjį planą atėmė iš jų šią galimybę.
Gal LLRA ir gerai, nes nepasipildė naujais gyventojais, spėjamai, nepatogiais jiems rinkimų
metu. Saviizoliacijos siekimą
patvirtina ir LLRA veikėjų nenoras įvesti vienodo lygmens
egzaminą valstybine kalba, dėstyti kitus dalykus, pavyzdžiui,
geografijos, istorijos pamokas
lietuvių kalba. Dėl to vietos jau-

nimas negali savęs realizuoti,
siekti karjeros. Kas čia kaltas?
Lenkijos atskirų pareigūnų
dėmesys, palaikant LLRA platinamą saviizoliaciją, rodomas
nemažas. Lenkų kortos platinimas, visokeriopa parama
Valdemaro Tomaševskio užgaidoms, pastangos nepamatuotais
kaltinimais spausti Lietuvos
valdžios institucijas tarptautiniu lygmeniu, kelti nepagrįstus
reikalavimus menkina Lietuvos,
kaip valstybės, įvaizdį. Tačiau
realus rūpinimasis „kresais“ pasibaigia vietovių, pavardžių rašymu lenkų kalba. O Lietuva jau
dvidešimt metų laukia elektros
tilto, „Via Baltika“ kelio, europinės vėžės geležinkelio linijos
tiesimo. Neaiškūs „Mažeikių
naftos“ gamyklos ateities reikalai ir kt. Tai ypač svarbūs Lietuvos ūkiui objektai, ekonomikai, kurie tiesiogiai lemia visų
gyventojų, be abejo, įskaitant ir
Lietuvos lenkus, gerovę.
Dėl įvairiapusio dėmesio Piet-ryčių Lietuvai mažai ką gera
galima pasakyti ir apie mūsų
valstybinę valdžią. Lietuvos
valstybinės politikos šio krašto
integracijoje į Lietuvos gyvenimą apskritai nėra, bijoma garsiai
kalbėti dėl taip vadinamo „strateginio partnerio“ reakcijos, dėl
šventos ramybės pataikaujama
LLRA, tuo pat metu tikimasi
galimų jos dviejų-trijų balsų palaikymo Seime.
1996 metais Lietuvos Respub-likos Vyriausybė, vadovaujama Mindaugo Stankevičiaus,
bandė apibrėžti ir spręsti Pietryčių Lietuvos integracijos problemas, tačiau kitos Vyriausybės
prie šio klausimo praktiškai negrįžo. Partijos savo programose
šį klausimą apeina, apibendrintai pakalbėdamos apie tautinių
mažumų gerbimą ir lygiateisiškumą. Aukštesnio rango valstybės ar partijų veikėjai labai reti
svečiai LLRA kontroliuojamuose rajonuose. Iš partinių pozicijų

žiūrint, rinkiminių balsų atžvilgiu, tai kol kas mažai perspektyvūs rajonai, tačiau jų ir nedaugės, jei liks pataikavimas LLRA
ir abejingumas.
Pagaliau, partijos steigiamos
ne dėl savęs, o dėl valstybės, dėl
valdžios, kuri pirmiausia rūpinasi visų gyventojų ir valstybės
interesais, jos integralumu, vientisumu. Argi nediskriminuojami
jauni žmonės, kai pataikaujant
LLRA neįvedamas privalomas
visiems vienodas valstybinės
kalbos egzaminas ir atimama
iš jų galimybė realiai mokytis
ir siekti karjeros Lietuvoje? Ar
motyvuojamas valstybinės kalbos mokymasis, kai atidaromas
silp-no Lenkijos universiteto
filialas Lietuvoje? Sunku kažko
tikėtis, kai vyriausybėms patarinėja artimi LLRA arba nelinkę jos kritikuoti veikėjai. Dar
blogiau, kai šios partijos veiklai
girti valstybės ar savivaldybės
lėšomis išlaikomos visuomenės
informavimo priemonės.
Esu įsitikinęs, kad Lietuvos
žmonės neabejingi, kas vyksta
greta sostinės. Taip, šiuo metu
sunku daugeliui. Tačiau kiekvienam skiriant bent dalį dėmesio,
padėtis aplink sostinę keistųsi. Partijos ruošiasi rinkimams
(nesvarbu, kad savivaldos), kurs
programas tautinių mažumų gyvenimo klausimais, organizuos
susitikimus.
Pasinaudokime
tuo. Paklauskime jų atstovų, įtakingų asmenų partijose, kaip jie
mato problemos sprendimą. Ar
išdrįs jie pasakyti, kad Lietuva
- savarankiška valstybė ir savo
gyventojų likimą sprendžia taip,
kad visiems būtų gera. Juolab,
greta turime Latviją, kur analogiški klausimai sprendžiami
būdu, pripažintu Europos Sąjungoje pavyzdiniu.

Nuotrauka O.Posaškovos (LR
Seimo kanceliarijos archyvas)

Lietuvoje Mokslo šaknys - karčios,
vaisiai, atrodo, taip pat
Ką išmoksi – ant pečių nenešiosi, sakydavo mūsų protėviai. Tačiau
gali būti, kad mūsų vaikaičiai jau
nebesupras mūsų protėvių išminties, jei išvis dar kažką supras. O jei
išsilavinimas pečius slėgs sunkios
paskolos našta? Tą patarlę supras
nebent tie, kurie išvyksta studijuoti į užsienį, kur aukštasis mokslas
nėra prabangių paslaugų sąraše. Tikiu, kad jie perims ir tų šalių išmintį, jog negalima prekiauti likimais
ir riboti jauno žmogaus svajonių.
Man labai apmaudu, kad kertinė
kiekvienos valstybės ateities perspektyva – švietimas ir aukštasis
mokslas - mūsų šalyje, švelniai tariant, „pakibo“ reformos būsenoje
tarp neišbaigtų tikslų ir neaiškių vizijų. O laukiamo rezultato, suprantama, kuris būtų naudingas visiems

Lietuvos žmonėms, kaip nėra taip mokslo reforma ir kur jos saldūs
nėra. Kol kas girdėti tik skam- vaisiai? Sako, studentus, kaip ir
būs ditirambai Aukštojo mokslo viščiukus reikia skaičiuoti rudenį.
O valdantieji dabar viską skaireformai iš valdančiųjų tribūnos.
čiuoja. Tegul
Ditirambai be
paskaičiuoja,
argumentų ir
bet
garsiai,
rezultatų aptari„Universitetai tuštėja,
kiek
abiturimo. Taip ir noponai... ir ne tik jie, bet ir,
entų pasirinko
risi paklausti:
matyt, politikų galvos.“
studijas užsietad kuo giriatės,
nyje ir ar tie
ponai?
Esame užsibrėžę grandiozinius gabūs mūsų jaunieji protai nepaplanus būti aukštųjų technologijų pildė milžiniškos emigrantų bencentru, kurti modernius produktus druomenės? Universitetai tuštėja,
ir paslaugas bei stebinti pasaulį ži- ponai... ir ne tik jie, bet ir, matyt,
nių ekonomika. Ar tai realu pasiekti politikų galvos. Tačiau kažkam
šalyje, kurioje studijos įkandamos pilnėja piniginės, tiesa? Kas kurs
tik pasiturinčių tėvų vaikams, stu- tą pažangiosios Lietuvos viziją
dijos, kurios, anot specialistų, nea- – pigi ir intelektuali darbo jėga
titinka kainos ir kokybės santykio. iš Baltarusijos ir Ukrainos, o gal
Kam buvo reikalinga ta Aukštojo Indijos ir Kinijos? O gal neišsi-

lavinusiai liaudžiai tereikia gražių
pasakų apie inovacijas ir technologijas? Juk kuo mažiau išprususių,
kritiškai ir kūrybiškai mąstančių,
tuo lengviau kažkam išlaikyti valdžią?
Bet nėra to blogo, kas neišeitų
į gerą. Vienok, noriu tikėti, kad tie
jaunieji Lietuvos piliečiai, vieną
dieną ims taisyti mūsų kartos politikų klaidas. Labai norėčiau matyti klestinčią Lietuvą. Žinau, kad
mūsų šalis suklestės, nes mūsų viltis ir stiprybė – užsispyręs ir šviesus jaunimas. Tikiu, kad sunkiomis
sąlygomis įgiję išsilavinimą, jie
sugrįš su nauju požiūriu, idėjomis
ir svarbiausia – iniciatyva, nes per
aspera ad astra...
Tomas Šileika
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Po “Sidabrinės gervės“ apsilankymo Veisiejuose – ketinimai
kitais metais surengti nacionalinį festivalio atidarymą
Rugpjūčio 7 d. Veisiejuose įvyko šiais metais pirmą kartą Lietuvoje rengiamo festivalio „Sidabrinės gervės naktys“ pristatymas.
Šešioliktą miestą aplankę Lietuvių
kino akademijos atstovai tikino,
jog Veisiejuose susirinko rekordinis žiūrovų skaičius.
„Sunku buvo patikėti, kad
mažiausiame iš miestų, kuriuose
iki šiol buvo surengtas festivalis,
susirinko daugiausia žmonių. Negalime pasakyti, kiek tiksliai žmonių buvo, tačiau dar kartą galime
patvirtinti, jog buvo pasiektas akivaizdus rekordas. Tikriausiai, didelės įtakos turėjo ne tik žmonių,
gyvenančių atokiau nuo didžiųjų
miestų noras išvysti festivalį savo
nedideliame mieste. Be abejo,
daug lėmė ir plati informacijos
apie festivalį sklaida per informacinį rėmėją „Lazdijų žvaigždę“,
plakatus viešuose stenduose, interneto socialiniuose tinklapiuose
bei vietos entuziastus, padėjusius
organizuoti festivalį Lazdijų rajone“ – kalbėjo Lietuvių kino akademijos direktorė Lina Buzelytė.
Lazdijų rajono tarybos narys
Algirdas Kreiza teigė, kad seniai

Festivalio organizatoriai.

neteko regėti tiek daug žiūrovų
miesto parke. „Kalbant su žmonėmis, susidarė įspūdis, kad ne vien
lietuviškų filmų trauka, tačiau ir
netradicinis bei originalus jų pateikimo būdas viliojo miestelėnus
ir svečius. Pabūti su draugais ar
giminaičiais gamtoje ant kilimėlių
tarp daugybės žmonių buvo smagi

atrakcija.“
Veisiejiškė Birutė Salickienė
džiaugėsi, kad festivalis „Sidabrinės gervės naktys“ vyko būtent
šiame mieste. Parko infrastruktūra, šalia tyvuliuojantis Ančios
ežeras ir menui neabejingi veisiejiečiai - tiesiog ideali vieta tokiam
renginiui. „Dėkoju šeimininkėms,

padėjusioms kariškoje virtuvėje
išvirti žuvienę, iškepti ypatingai
viliojusį bulvių plokštainį. Nesitikėjome, kad susirinks tiek daug
žmonių ir vaišėms buvome paruošę „tik“ 500 porcijų šio skanėsto“
– teigė pašnekovė.
Organizatorius ypač džiugino
Veisiejų miesto seniūno Juozo

Rutkausko dėmesys ir šeimininkiška parama, lydėjusi ,,gerves”
nuo pat pirmo susitikimo seniūnijoje prieš porą mėnesių iki paskutinių renginio akimirkų. Festivalio
direktorė ir renginio vedančiosios
buvo maloniai nustebintos Lazdijų
meno, mokslo ir kultūros rėmimo
fondo valdybos pirmininko Sauliaus Petrausko ir vieno iš fondo
steigėjų - Romo Apanavičiaus iniciatyva surengti trumpą ekskursiją
po Veisiejus, aplankant Veisiejų
bažnyčios požemius ir meno galeriją.
Įvykusį renginį aptarinėdami,
Lietuvių kino akademijos atstovai
pasiūlė idėją kitais metais Veisiejuose surengti nacionalinį festivalio atidarymą arba uždarymą.
Tokias mintis padiktavo didžiulis
susidomėjimas festivaliu bei puikiai tinkama vieta jam organizuoti. Menišku dvelksmu traukiantys
bei kurortinės teritorijos statusą
siekiantys gauti Veisiejai su savo
muzikiniu fontanu neabejotinai
pritrauktų dar daugiau lietuviško
kino gerbėjų.
Justas Pankauskas,
LSDP pirmininko pavaduotojas

LSDP Panevėžio skyriaus bičiulių įspūdžiai iš kelionės po Dzūkiją
LSDP Panevėžio skyriaus penkiasdešimties bičiulių būrys rugpjūčio 21 d. rytą keliavo į vieną gražiausių, turtingą istorine praeitimi
Lietuvos kraštą – Dzūkiją. Aplankė
Birštoną, užkopę į Vytauto kalną
grožėjosi Nemuno vaizdais. Merkinės miestelyje užsuko į neseniai
pastatytą prieštaringai vertinamą
Merkinės piramidę. Toliau - Grūto
parkas ir Druskininkai.
Mūsų ekskursijos dalyviai taip
pat puikiai prisiminė Panevėžio
mieste stovėjusią Lenino skulptūrą, kuri dabar eksponuojama Grūto
parke. Be muziejinių eksponatų,
skulptūrų, mini zoologijos sodo,
daugeliui įspūdį padarė ir kavinėje
siūlomas meniu - buvo galima pavalgyti barščių, silkės ar išgerti kisieliaus, pagamintų pagal buvusias
sovietines receptūras.
Druskininkuose panevėžiečiai
ragavo gydomojo mineralinio vandens. Apžiūrėjo miestą, kuriame
šiuo metu vyksta daug miesto gražinimo darbų – klojami šaligatviai,

tvarkomi parkai, apšvietimas. Visus sužavėjo centrinis miesto bulvaras, kuris tiesiog skendi gėlėse.
Apžiūrėję miesto centrą, patraukėme į miško muziejų „Girios

aidas“. Žmogaus įkvėpimui, jo kūrybinėms mintims įtakos turi daug
faktorių, bet pagrindiniai yra meilė
žmogui, artimam, Tėvynei. Ir kaip
nemylėti tokios Tėvynės, kurios

grožis yra toks didingas, kuris skatina būti dar didesniu savo šalies
patriotu. Paskutinis mūsų aplankytas kampelis – Raigardo slėnis.
Tai buvo paskutinė mūsų tos

dienos kelionės aplankyta vieta. Iš
viso nuvažiavome per 700 km, bet
kelionės diena neprailgo - atvirkščiai, kai kur norėjosi pabūti ilgiau.
Grįžtant į namus, kad neprailgtų kelias, Panevėžio LSDP skyriaus Tarybos narė Regina Eitmonė pasiūlė dar artimiau vieniems
su kitais susipažinti. Tikrai buvo
naudinga ir įdomu išgirsti, kuo
užsiima mūsų bičiuliai ir bičiulės,
kiek laiko jau yra partijos nariai,
kuo vienas ar kitas bičiulis yra pasižymėjęs ar nusipelnęs partijai,
kokie pomėgiai.
Esame dėkingi skyriaus pirmininkui Povilui Vadopolui ir bičiulėms Marytei Jakubaitienei bei
Ingridai Mazaliauskienei už suorganizuotą kelionę. Dėkojame ir
skyriaus Tarybai, priėmusiai sprendimą iš dalies finansuoti šią gražią
išvyką į Dzūkiją.
Danutė Stanevičienė,
Panevėžio skyriaus
pirmininko pavaduotoja

Gerumo akcija “Aš būsiu pirmūnas” pradžiugino remtinų šeimų atžalas
Šiemet vaikams iš socialiai
remtinų šeimų padėti pasiruošti
mokslo metams pakvietė tinklalapio www.mesjega.lt aktyvistai.
Rugpjūčio 30-31 dienomis jie suorganizavo gerumo akciją „Būsiu pirmūnas“. Akcijos metu prie
prekybos centrų buvo dalinami
būtiniausių mokyklinių prekių
sąrašai bei prašoma nupirkti ir į
specialų, akcijos simbolika pažymėtą krepšį įdėti mokyklinių
prekių, kurios tą pačią dieną

buvo atvežamos sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams į namus.
Akcijos globėjais bei iniciatoriais buvo Egidijus Gaidamavičius, Gražina Lygnugarienė,
Elžbieta Žurovska bei Tomas
Jankauskas. Ypatingas
ačiū
„Maximai“ bei LSDP Vilniaus
miesto skyriaus bičiuliams,
prisidėjusiems
savo
triūsu:
D.Fominui, P.Silickui, V.Drėmai,
Z.Striogienei ir kt. Už gerą širdį
dėkojame ir Seimo nariui Juozui

Olekai, nepagailėjusiam savo
brangaus laiko ir aktyviai prie
akcijos prisidėjusiam prekybos
centre “Akropolis”. Taip pat norisi padėkoti visiems geros valios
vilniečiams, kurie išties suprato
gerumo akcijos prasmę, geranoriškai aukojo, geru žodžiu skatino mus ir taip prisidėjo prie šios
kilnios akcijos.
Dalia Bacevičienė
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Tarp valdžios ir bendruomenės tiesiami
bendruomeniškumo, tikėjimo ir vilties tiltai
Elektrėnų savivaldybės Žebertonių bendruomenės pirmininkė
Rasuolė Mistrulli Žebertonių kaime surengė turiningą ir turtingą
šventę. Atvykusieji į renginį regėjo seną grojantį gramofoną, domėjosi surengta parodėle, kurioje
buvo eksponuojami audiniai, nėriniai, tapyti paveikslai bei nuotraukos apie žebertoniškių būtį, ant
stalo kvepėjo iš šiųmečio derliaus
iškepta duona, pyragai ir šimtalapis. „Visa tai sukurta Žebertonių
bendruomenės žmonių rankomis“,- kalbėjo pirmininkė.
Šventę pradėjusi (LPS) „Bočiai“ Elektrėnų savivaldybės
bendrijos pirmininkė Birutė Kizienė pasidžiaugė besiplečiančia
draugyste su Žebertonių bendruomene ir pakvietė visus susirinkusius kartu padainuoti žebertoniečių himną.
„Bočių“ ansamblis ir net Elektrėnų kultūros centro choro ,,Sidabrinė gija”grupė žebertoniškiams
dainavo, skaitė eiles. Viena daina,
kuriai žodžius ir muziką parašė

Žebertonių
bendruomenės
pirmininkė
R. Mistrulli
(penkta iš kairės)
su šventės
talkininkais ir
svečiais.

N.Ramanauskienė, buvo skirta senajai Žebertonių mokyklai.
Meras A. Vyšniauskas akcentavo bendruomeniškumo reikšmę
gyvenime, pasidžiaugė, kad susirinko daug žmonių, kurie nori
būti kartu, nori bendrauti. Seimo
narys, LSDP pirmininko pavaduotojas J. Olekas perdavė savo

kolegos B. Bradausko linkėjimus
ir įteikė Žebertonių bendruomenės pirmininkei R. Mistrulli kelias
knygas, kurios papildys Žebertonių bendruomenės biblioteką.
Baigiantis oficialiajai daliai, savivaldybės meras A. Vyšniauskas
ir jo patarėja D. Kliucevičienė pagerbė nemažą skaičių kaimo žmo-

nių. Knygomis ,,Elektrėnų kraštas”, kurios yra išleistos Elektrėnų
50-mečio garbei buvo apdovanoti
80 bei 90 metų sulaukusieji ilgaamžiai.
R. Mistrulli paminėjo, jog
Elektrėnų savivaldybės vietos
veiklos grupės planuose numatyta Žebertonių bendruomenės na-

muose įkurti amatų centrą ir tam
planuojama skirti 150 tūkstančių
litų. Betgi pinigų, jos ir kitų gyventojų nuomone, reikia bendruomenės namų rekonstrukcijai ir
buitinės technikos amatų centrui.
Šventės dalyviams koncertavo
Elektrėnų senjorų ansamblis, „Sidabrinė gija“, „Bočių“ Elektrėnų
bendrijos nariai. Dainos skambėjo
apie gimtą jį sodžių, Elektrėnus,
Lietuvą. Eiles skaitė Stanislava
Šarakojytė.
Šventės dalyviai vaišinosi Žebertonių bendruomenės moterų
kepta duona, šimtalapiu, pačių
daryta gira ir vynu bei šiųmečiais
vaisiais. Šventė buvo nuoširdi ir
miela kiekvienam joje dalyvavusiam, ji tik dar labiau suvienijo
bendruomenę ir joje dalyvavusius
žmones.
Audronė Čekauskienė,
Lietuvos socialdemokračių
moterų są jungos Vilniaus
apskrities koordinatorė

Seimo narys J. Olekas susitiko su Joniškio socialdemokratais
Rugpjūčio 26 dieną LSDP
frakcijos seniūno pavaduotojas,
Seimo narys socialdemokratas
Juozas Olekas ir Šiaulių regiono
koordinatorius Ričardas Keliuotis lankėsi Joniškyje, kur susitiko
su socialdemokratų partijos aktyvu ir Joniškio rajono savivaldybės meru Romaldu Gadeikiu.
Joniškio socialdemokratų partijos skyriaus pirmininkė Stasė
Kuktaitė kalbėjo, kad partijos
nariai jau nemažai padarė, ruošdamiesi artėjantiems savivaldybių tarybų rinkimams.
Vasaros metu, kada rajone
buvo organizuojama daug švenčių, Joniškio socialdemokratai
noriai ir aktyviai dalyvavo jose
su originaliai parengtomis programomis. Joniškio miesto dienos šventėje socialdemokratai

bičiuliai ruovirė
šviežią
šiasi dalyvauti
ir gardžią žuŽiurių kaimo
vienę, kurios
bendruomenės
paragauti neatorganizuojasisakė šventėje
moje „kleckų“
dalyvavę paršventėje, kuri
tijos pirmininvyks Žagarėje.
kas ir frakcijos
KultūriniuoSeime seniūnas
se, masiniuoAlgirdas Butse renginiuose
kevičius
bei
partijos nariai
Seimo narys Jonoriai
dalynas Juozapaitis,
vauja,
tačiau
kitų politinių
be
dalyvavipartijų atstovai, Koordinatorius R.Keliuotis, Seimo narys J.Olekas ir skyriaus pirmininkė S.Kuktaitė.
mo juose yra ir
svečiai iš užsienio ir patys miestelėnai.
šinti socialdemokrato Dainiaus kitų veiklų. Jas trumpai pristatė
Visoje Lietuvoje garsėjančia- Vyšniausko gamintu naminiu Joniškio rajono savivaldybės
me Žagarės vyšnių festivalyje Jo- vyšnių vynu. Partijos skyriaus meras R. Gadeikis. Kalbėta apie
niškio socialdemokratai parengė pirmininkė juokaudama pabrėžė, kadencijos pradžioje iškeltus ir
kiek kitokią programą. Šventės kad dalyvavimas šventėse dar jau baigiamus įgyvendinti Liedalyviai buvo kviečiami pasivai- nesibaigė, nes artimiausiu metu tuvos socialdemokratų partijos

Joniškio skyriaus veiklos prioritetus. Rajono vadovas kalbėjo,
kad šiuo metu dirbama plačioje
koalicijoje ir bendra programa,
tarp politinių partijų vyksta bendradarbiavimas. Tai vienas aukštesnio lygio politikos požymių.
Tikimasi, kad ir prieš savivaldybių tarybų rinkimus tas bendradarbiavimas išliks.
Į Joniškį atvykę svečiai bičiuliams siūlė pagalbą, dalijosi savo
patirtimi. Baigiantis diskusijoms
tarsi buvo apibendrinta, kad visa
jėga slypi vienybėje ir bendradarbiavime. Būtent to joniškiečiams
linkėjo atvykę svečiai.
Erika Šivickaitė,
LSDP Joniškio skyriaus
atstovė spaudai

Rokiškio socialdemokratai rinkosi į sąskrydį
Saulėtą ir karštą rugpjūčio 14
dienos popietę Lietuvos Socialdemokratų partijos Rokiškio skyriaus nariai su vaikais ir vaikaičiais rinkosi į tradicinį rajoninį
skyriaus sąskrydį Kamajų seniūnijos Salų dvare prie nuostabaus
Dviragio ežero.
Sąskrydį sveikinimo žodžiu
pradėjo LSDP Rokiškio skyriaus
pirmininkas Vytautas Saulis.
Buvo atliktas partijos himnas.
Sąskrydžio dalyviai tylos minute pagerbė Rokiškio krašto Garbės piliečio, Prezidento, partijos
Garbės pirmininko A. M. Brazausko, Seimo nario A. Rimo,
skyriaus bičiulio E. Aleliūno atminimą.
Sąskrydyje dalyvavo ir kalbėjo LSDP Pirmininko pavaduotoja G. Purvaneckienė, partijos

regiono koordinatorius A. Dudėnas, partijos
„Tvarka ir teisingumas“ skyriaus pirmininkas E. Vilimas,
Darbo partijos
Rokiškio skyriaus atstovas
V.
Gruodys,
Naujosios Sąjungos (socialliberalų)
Rokiškio skyriaus
pirmininkas
P. Kažemėkas, Rokiškio skyriaus pirmininkas V. Saulis sveikina naują narę.
Rokiškio rajono
afganistaniečių karo veteranų čiulis V. Vilys.
są jungos pirmininkas E. BieliūLSDP pirmininko pavaduonas, sėkmės sąskrydžiui linkėjo toja G. Purvaneckienė ir skyKamajų seniūnijos seniūnas bi- riaus pirmininkas V. Saulis

devyniems naujiems partijos
nariams įteikė
partijos narių
bilietus, ženk
lelius, suvenyrus ir tradicines
raudonas rožes.
Grupei
skyriaus narių už
nuoširdų darbą
buvo
įteiktos
LSDP Rokiškio
skyriaus Tarybos padėkos.
Po sąskrydžio atidarymo
prasidėjo įvairios sportinės varžybos, kuriose
jėgas išbandė visi – nuo vyriausio iki mažiausio. Visi varžybų
nugalėtojai ir prizininkai buvo

apdovanoti suvenyrais, muzikantas S. Sabaliauskas jiems
skyrė nuotaikingas melodijas.
Atsigaivinę Dviragio ežero
vandenyje, sąskrydžio dalyviai
rinkosi prie laužo, kur jų laukė
nuostabi bičiulio J. Rubikio žuvienė, kokią jis verda jau ne pirmi metai. Pasistiprinę gardžia
žuviene, bičiuliai rinkosi į Salų
dvaro šokių salę. Šventė su gera
bičiuliška nuotaika tęsėsi iki sutemų. Visi vieningai sutarė, kad
tai buvo šventė prieš rimtą darbą
– pasiruošimą savivaldybių tarybų rinkimams, iki kurių liko vos
pusė metų.
Tadas Barauskas,
LSDP Rokiškio
skyriaus atstovas spaudai
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Vilnius – Briuselis – Strasbûras

Apie kritinės svarbos klausimus
Europos Parlamente

Strasbūre prasideda pirmoji šį sezoną
plenarinė sesija. Jos belaukiant intensyviai vyko darbas komitetuose Briuselyje. Pramonės komitete balsavome dėl
iniciatyvos ES ekonomikos stimuliavimui skirtas lėšas panaudoti energijos
efektyvumui gerinti ir atsinaujinančios
energijos gamybos skatinimui. Transporto komitete siekiama pritraukti lėšų į
transeuropinius tinklus (TEN-T), nes tai
ne tik skatintų ekonomikos augimą bei
užimtumą, bet taip pat padėtų kovoti ir
su klimato kaita.
Europos Parlamente laukia išties ne
vienas kritinės svarbos klausimas, nuo

kurio baigties didele dalimi priklausys ir
strateginiai Lietuvos interesai: energetikos infrastruktūros integracija ir energetinis saugumas bendrai, transporto sistemos integracija – europinė geležinkelio
vėžė ir jungtis su Vakarų Europa.
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete bus svarstoma nauja
energetikos strategija Europai 20112020. Čia keliu sau tikslą užtikrinti,
kad Baltijos šalių energetinė izoliacija,
Lietuvos – Lenkijos dujų jungtis bei suskystintų dujų terminalo statybos Klaipėdoje taptų europiniais reikalais.
Kitas tikslas - pasiekti bendro ES
balso derybose su energetinių resursų
tiekėjais: kad nafta ir dujos būtų perkamos ne pavienių šalių, derantis atskirai,
o suformavus galingas šalių pirkimo
grupes.
Deja, tai, kad Lenkija planuoja sudaryti dvišalę sutartį su Rusijos monopolininke „Gazprom“ iki 2045 m. dėl

dujotiekio Amal – Europe eksploatacijos, rodo, kad progreso ES energetikoje nevyksta. Labai svarbu rengiant
naująją strategiją užtikrinti realų šios
problemos sprendimą, nes antraip dujų
tiekimo sutrikimai, kokius keletą žiemų
patyrė Ukraina, gali išlikti politinės įtakos įrankiu.
Transportas – sritis, iš pirmo žvilgsnio turinti mažesnę įtaką nacionaliam
saugumui, tačiau, žinant skirtingų europinių vėžių atsiradimo istorines priežastis, numoti ranka į geležinkelio svarbą
būtų netoliaregiška. Laisvos rinkos šalininkai mėgsta argumentuoti, kad šiais
laikais skristi lėktuvu yra pigiau nei važiuoti traukiniu, tačiau, prisiminus Islandijos ugnikalnio šių metų sukeltą Europos oro transporto krizę, šis argumentas
taip pat nublanksta.
Šį politinį sezoną Europos Parlamente bus peržiūrimas vykdomų TEN-T
projektų įgyvendinimas, todėl šioje vie-

toje mums vėl reikės tinkamai atstovauti
„Rail Baltica“ projektui, kad nesikeistų
jo statusas ir būtų užtikrinamas finansavimas. Taip pat bus tvirtinamas naujų
TEN-T projektų sąrašas, todėl bus būtina stengtis, jog Lietuvos transporto infrastruktūros projektai neliktų nuošaly.
Nereikia pamiršti ir lengvesnių, tačiau ne mažiau svarbių transporto srities temų: saugumo keliuose gerinimo
ir alternatyvių transporto priemonių
tinklo kūrimo, kuriems vis dar trūksta
investicijų.
Finansų srityje laukia didelis darbas,
reformuojant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF). Šioje reformoje
man patikėta atstovauti savo politinei
frakcijai - Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangos aljansui,
tačiau nepamirškime, kad nuo to, kaip
pavyks reforma, priklauso ir Lietuvos
įvaizdis ES institucijų lygmenyje, nes
mūsų šaliai komisaro vaidmenyje pati-

kėta biudžeto kontrolės funkcija Europos Komisijoje.
Taip pat Biudžeto kontrolės komitete
artėja klausimas, kurį ne kartą iškėliau
pernai, tai Struktūrinių fondų valdymo,
taikomų taisyklių supaprastinimo klausimas. Tikiu, sėkmingas jo sprendimas
gali paspartinti europinių investicijų atėjimą į Lietuvą ir duoti papildomą impulsą ekonomikos atsigavimui.
Tai tik keletas iš daugelio svarbių
klausimų, kurie 2010-2011 metų EP
veiklos etape bus svarstomi Briuselyje
ir Strasbūre. Mano politinis tikslas yra
tinkamai atstovauti ir užtikrinti, kad
bendraeuropinė politika būtų vieninga
su Baltijos šalių ir Lietuvos interesais,
tačiau labai svarbu, kad ir mūsų Vyriausybė bei kitos atsakingos institucijos nesnaustų, o stengtųsi kaip galima plačiau
įsitraukti į europinių reikalų sprendimą.
Zigmantas Balčytis,
Europos Parlamento narys

Skurdo vėtra

Šią vasarą mus siaubė vėtros, palikdamos sunkiai pagydomas žaizdas
pasėliuose, miškuose bei artimuosius
ir turtą praradusių žmonių širdyse.
Tenka tik apgailestauti, jog premjeras
A.Kubilius įsitikinęs, jog tai nebuvo
rimta priežastis nutraukti savo ilgąsias
atostogas ir pasirūpinti pagalba nukentėjusiems. Tačiau, ar verta čia stebėtis?
Pažvelkime į vis didėjančią skurdo vėtrą, kuri siaubia visą Lietuvą.
Rudenį neregėtai padaugėjo valstybės paramos prašančių tėvų, kurie
neišgali tinkamai pamaitinti, aprengti
ir aprūpinti savo vaikų. Savivaldybės
skambina pavojaus varpais dėl kelis
kartus padidėjusių socialinės pašalpos
gavėjų ir lėšų trūkumo. Žmonės su nerimu laukia artėjančio šildymo sezono,
duonos, kitų maisto produktų pabrangimo bei žadėto ir vis tolstančio sumažintų pensijų kompensavimo. Nedarbas
ir nuo skurdo svetur bėgančių tautiečių

srautas šiemet pasiekė rekordines aukštumas. Žmonės laukia konkrečių valdžios veiksmų skurdui mažinti. Deja,
dabartinė valdančioji dauguma arba
nemato šios problemos, arba nenori
matyti. Priimami politiniai sprendimai
dažniau ne mažina skurdą, o jį didina.
Kas paskaičiuos, kiek skurdą padidino
sumažinti atlyginimai, pensijos, socialinės pašalpos, mažiau finansuojamos
įvairios socialinės programos?
Visi žino, jog nuo skurdo geriausiai
apgina normaliai apmokamas darbas.
Tačiau šimtams tūkstančių žmonių jis
yra sunkiai įmanomas. Ypač nepavydėtinoje padėtyje atsiduria nuo didmiesčių
nutolę gyventojai, darbinę veiklą pradedantys jaunuoliai, neįgalieji, kvalifikaciją ir motyvaciją dirbti prarandantys
ilgalaikiai bedarbiai. Vyriausybė vietoj
veiksmingų priemonių, skatinančių darbo vietų kūrimą ir lengvinančių bedarbių įdarbinimą, ėmėsi mažinti bedarbių
skaičių, griežtinant jų registracijos tvarką. Suprantamas noras racionaliai naudoti darbo biržos lėšas, nors būdai, kaip
tai yra daroma, yra ginčytini. Tačiau visiškai nesuprantamas nenoras įvertinti, į
kokius skurdo spąstus stumiami tūkstančiai bedarbių ir jų šeimų, kurie negaus
ne tik darbo, bet ir pusei metų neteks
teisės į socialinę pašalpą, kompensaciją

už šildymą bei dar turės apmokėti už
privalomą sveikatos draudimą. Keista,
kad tokie sprendimai gimsta ministerijoje, kuri atsako už darbo, socialinės paramos ir skurdo mažinimo politiką.
Neseniai buvome maloniai nustebinti, kai šios srities ministras nedrąsiai
prabilo apie iniciatyvas tobulinti ir plėtoti socialinės paramos sistemą. Deja,
vos paminėjus, jog šioms priemonėms
gali prireikti lėšų, kalbos nutilo. Teks
palaukti naujos koncepcijos ir pinigų
jos įgyvendinimui. Kol kas tik žadama
padėti savivaldybėms užkaišioti dalį
biudžeto skylių. Tačiau ir čia premjeras A.Kubilius, samprotaudamas apie
išlaikytinių mentalitetą, leidžia suprasti, jog neketinama pasirūpinti visais
skurstančiais. Tačiau gelbėjimo būdų
nėra daug – išvykti dirbti svetur arba
ieškoti ubago lazdos. Kyla abejonių, ar
valdantieji iš viso toleruoja valstybinę
socialinės apsaugos sistemą, kuri, anot
jų, tik reikalauja pinigų ir gimdo išlaikytinių mentalitetą. Ar tik nebus pasiūlyta pereiti prie kai kuriose trečioje
pasaulio šalyse šimtmečius galiojančios
„socialinės paramos“ sistemos - vaikai
rūpinasi tėvais, bendruomenė, teikdama
išmaldą, remia negalinčius savimi pasirūpinti. Kam ši sistema nepatiks, galės
bandyti prašyti išmokų kitose Europos

Sąjungos šalyse. Matyt, dėl to valdantieji iki šiol neturi konkrečių priemonių
reguliuoti ekonominę migraciją.
Skurdas ir socialinė atskirtis eina
šalia ir turi daug veidų. Negalėjimas
normaliai dirbti, gyventi ir tinkamai pasirūpinti savo vaikais, įgyti norimą išsilavinimą, pagerinti savo buitį, pailsėti,
praturtinti sielą knyga, kelione ar maloniu reginiu, badas ir neprivalgymas,
būsto, vaistų, rūbų stoka, bejėgiškumas
negalioje bei senatvėje ir t.t - visa tai paverčia žmogų nepilnaverčiu visuomenės
nariu. Kiekvieno politiko šventa pareiga
yra siekti, kad šis reiškinys kuo greičiau
išnyktų arba bent sumažėtų.
Tai puikiai suprantama ES, kuri
nuolat deklaruoja kovos su skurdu ir
socialine atskirtimi būtinumą, skiria
šiam tikslui nemažas Europos Sąjungos biudžeto lėšas. Vieninga nuomonė
šiuo klausimu vyrauja ir Europos Parlamente. Šiuo klausimu nuosekliausia
yra socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso frakcija. Lisabonos strategijos
įgyvendinimo patirtis parodė, jog skurdo ir socialinės atskirties mažinimas yra
sudėtinga ir daugialypė problema, kurią
išspręsti per trumpą laiką yra neįmanoma. Todėl būtinas ilgalaikis ir nuoseklus
darbas šalyse narėse bei Europos Sąjungos institucijose.

Tenka apgailestauti, kad Lietuvoje
šiuo metu nėra nei tvirtos politinės valios, nei veiksmingų priemonių skurdui
bei socialinei atskirčiai mažinti. Apie
šią problemą neužsimenama nei 2009
metų Vyriausybės ataskaitoje, nei 2010
metų prioritetuose, o nacionalinis biudžetas balansuojamas skurdo didinimo
sąskaita. Mums lieka tik tikėtis, jog pasaulyje prasidėjęs ekonomikos atsigavimas, pasieks ir Lietuvą bei, nepaisant
gamtinių gaivalų ir nevykusios valdančiosios koalicijos politikos, įtakos skurdo bei socialinės atskirties sumažėjimą.
Tačiau, ar norės ir galės taip ilgai laukti
šimtai tūkstančių skurstančių Lietuvos
gyventojų?

Vilija Blinkevičiūtė,
Europos Parlamento narė, LSDP
Pirmininko pavaduotoja

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

ES ir gruziniški pokyčiai

Europos Parlamento saugumo ir gynybos pakomitečio delegacija lankėsi
Gruzijoje dvi dienas, įspūdžių prisirinkome daug.
Prieš dvejus metus įsiliepsnojęs ir
penkias dienas trukęs Rusijos – Gruzijos karas buvo sustabdytas ES dėka,
daugiausia tuomet pirmininkavusio ES
Prancūzijos prezidento N.Sarkozy pastangomis. Šešių punktų susitarimas,

jo pasirašytas su Rusijos Prezidentu D.
Medvedevu, įvykdytas ne visas: Rusija
neatitraukė savo karinių pajėgų iš Pietų
Osetijos ir Abchazijos. Visa ES ir atskiros šalys narės laikosi pozicijos, kad
Gruzijos teritorinis vientisumas turi
būti atkurtas.
Bet svarbu, kad įtampa šalyje ir
prie laikinosios demarkacijos linijos
ženkliai sumažėjusi. Tam pasitarnavo
ir 200 neginkluotos Europos Sąjungos
stebėjimo misijos Gruzijoje dalyvių
(misijoje puikiai užsirekomendavo ir
lietuviai). Jeigu 2008-aisiais ir 2009-aisiais metais pasienyje kasmet žūdavo
arba būdavo sužeisti keliasdešimt žmonių, tai šiemet nepasitaikė nei vieno
rimtesnio incidento.
Lankėmės perkeltųjų asmenų iš Abchazijos ir Pietų Osetijos stovyklose. Dalis pabėgėlių įsikūrė senuose pastatuose

be patogumų. Tačiau Europos Sąjungai
skyrus 200 milijonų eurų pagalbą Gruzijai, iškilo ir jaukių namukų su nedideliais sodais kvartalai perkeltiesiems.
Daugiausiai ES dėka pasikeitė Gruzijos karinė doktrina. Akredituoti Tbilisyje diplomatai pasakojo, kad iki karo
gruodžio 31-ąją šalies vadovai viešai
keldavę tostus: „Kitus Naujuosius
Metus sutiksime Cchinvalyje!“. Buvo
kliaunamasi jėga. Dabar požiūris kitas.
Gruzijos gynybos ministras B. Akhagalija mums sakė, kad Gruzija Rusijos
puolimo nesitiki ir pati veltis į karines
avantiūras tikrai nenori. O kaip Gruzija sieks susigrąžinti Abchaziją ir Pietų
Osetiją, kurios paskelbtos nepriklausomomis valstybėmis, kontroliuojamomis
Rusijos? Atsakymas: tik taikiu būdu.
Gruzija stengsis sukurti tokias ekonomines, socialines, kultūrines sąlygas

šalyje, pasiekti tokį švietimo ir medicinos aptarnavimo lygį, kad „atskalūnės“
pačios norėtų sugrįžti į Gruzijos glėbį,
įgaudamos pačią plačiausią, kokia tik
įmanoma, autonomiją. Tokį požiūrį
nuoširdžiai sveikina Briuselis.
Tačiau pasiekti klestėjimo nebus
lengva. Gruzija pagal BVP vienam
gyventojui lieka buvusių TSRS respublikų ariergarde. Kaktomuša su Rusija
atbaido investuotojus, nors drąsiausi,
ypač iš kaimyninės Turkijos, atveria
savo pinigines Tbilisyje ir Batumyje.
Įsidėmėjau Gorio arkivyskupo,
pabėgėlio iš Abchazijos, pasakojimą.
Abchazai, tapę mažuma savo autonominėje srityje, smarkiai bruzdėjo
dar 1979 metais, po to Gorbačiovo
laikais. O karingam Gruzijos prezidentui Z. Gamzahurdijai paskelbus
šūkį „Gruzija-gruzinams“, suvaržius

mažumų teises bei panaikinus jų autonominį statusą ir abchazai, ir osetinai
griebėsi ginklo, ieškodami paramos
Rusijoje. Tačiau, pasak arkivyskupo,
jų siekiai skiriasi: abchazai nenori būti
priklausomi nei nuo Gruzijos, nei nuo
Rusijos, o štai osetinai save geriausiai
įsivaizduoja Rusijos sudėtyje.
Neskaičiavau, kiek per tas dvi dienas teko išgirsti spalvingų gruziniškų
tostų. Tačiau labiausiai įsiminiau to paties arkivyskupo žodžius. Jis sakė: „Kai
žūsta žmogus, tai didžiulė netektis. Kai
silpnėja ar gali žūti tautos, tai tūkstantį,
milijoną kartų didesnė tragedija. Tegul
kiekviena tauta ieško ir randa savo kelią, tegul joms niekas netrukdo ir neprimeta svetimos valios“.
Justas Vincas Paleckis,
Europos Parlamento narys
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Jaunøjø socialdemokratø akimis

Jaunųjų Utenos bičiulių stovykla prie Ukojo ežero
Šiųmetė karšta vasara daugelį
nuginė prie ežerų, upių, į pamiškes ir pavėsį. Šiai pagundai neatsispyrė ir LSDP Utenos skyriaus
Basanavičiaus grupės jaunieji bičiuliai, surengę vasaros stovyklą
vaizdingose Saldutiškio seniūnijos
Ukojo ežero pakrantėse. Stovyklos
sumanytojas – grupės pirmininkas
Nerijus Stasiulionis. Jo iniciatyva
stovykloje ilsėjosi, sportavo ir vasarojo daugiau kaip 30 bičiulių su
šeimomis. Stovyklą rėmė LSDP
Utenos skyriaus pirmininkas, Utenos rajono meras Alvydas Katinas
ir Nerijus Stasiulionis.
Trijų dienų stovykla visiems
dovanojo nemažai įspūdžiu ir gerų
emocijų. Pirmosios dienos pavakarys praėjo besikuriant, bestatant
palapines. Laukdami svečių, stovyklautojai žaidė tinklinį, vaikinai
miklino ranką pjaudami rąstus.
Vakare į stovyklą atvyko Utenos
rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas su žmona. Atvyko ne
tuščiomis rankomis: atvežė pilną
krepšį vaišių, kurios buvo priimtos su didžiausiu džiaugsmu.
Meras pasveikino stovyklautojus,
pasidžiaugė aktyviu jaunimu. Susipažinęs su programa, gyrė jaunuosius bičiulius už sumanumą

ir išradingumą.
Prie vakarienės
laužo Alvydas
Katinas pasidalijo darbo savivaldybėje patirtimi, pasakojo
apie savivaldybės įgyvendinamus ir būsimus
projektus, aptarė galimybes
įtraukti jaunimą į gyventojų
problemų
sprendimą.
Vienas įspūdingiausių pirmojo vakaro ir
visos stovyklos Laimingieji nugalėtojai. Arūno Sekono nuotr.
akcentų – vainikų plukdymas ežere, kuriame pastebėjo visi Ukojo pakrantėse
dalyvavo ir Alvydas Katinas. Šis tuo metu poilsiavę žmonės, nes
akcentas buvo skirtas Preziden- ji buvo matyti iš bet kurios ežero
to Algirdo Brazausko atminimui. vietos. Tai daugeliui buvo tikra
Merginos jau iš anksčiau buvo atrakcija.
pripynusios vainikų, o vaikinai iš
Antroji diena prasidėjo rytine
medžio išdrožę laivelių, į kuriuos arbata ir miegalių kėlimu. O kelbičiuliai įdėjo po kelias žvakeles. tis reikėjo nori nenori, nes tądien
Laivelius su vainikais sujungus laukė nemažai varžybų, konkursų
virve, buvo sukurtas ilgas švie- ir estafečių. Nerijus Stasiulionis
čiantis karavanas ir nuplukdytas džiaugėsi, kad stovyklautojų raį ežero vidurį. Šviečiančią juostą ginti nereikėjo: visi aktyviai daly-

Algis Rimas:
su jaunimu ir už jaunimą

vavo varžybose.
Vienas populiariausių stovykloje visas dienas
buvo futbolas. Jį
žaidė ir merginos, ir vaikinai.
Žaidė, kai tik atsirasdavo laisva
valandėlė.
Šeštadienį
jaunieji bičiuliai
rungėsi šaškių
turnyre, vandens
estafetėse, traukė virvę, mėtė
žiedus ant kuolo,
žaidė tinklinį ir
laikė nelengvą
kaladę. Kiekvienos individualios
rungties nugalėtojų laukė apdovanojimai, o komandinėse rungtyse,
kaip ir dera bičiuliams, nugalėjo
draugystė. Rungtyse neatsisakė
dalyvauti ir tą dieną stovyklautojus aplankiusios Utenos skyriaus
tarybos narės Irena Ozerdem ir
Zina Sirvydis.
Pietų metu stovyklautojai be jokių suvaržymų ragavo internetinės
televizijos WEB TV laidos „Pietūs
pas Arūną“ vedėjo Arūno Sekono

ir jo pagalbininkės Astos Stasiulionienės išvirtą kvapnią žirnienę.
Vakare visi gardžiavosi šašlykais ir
kitais skanumynais. Besigardžiuodami jaunieji bičiuliai nepamiršo
padiskutuoti, pasikeisti informacija. Nerijus Stasiulionis informavo, kad rugsėjo 11 d. Utenos
socialdemokratams yra rengiama
ekskursija į LR Prezidentūrą, tad
norintys vykti galėjo čia pat užsiregistruoti.
Sekmadienį važiuoti namo niekas neskubėjo. Prieš stovyklos
uždarymą buvo surengtas varžybų
nugalėtojų apdovanojimas. Visiems pirmųjų vietų laimėtojams
buvo įteikti diplomai. Neliko nuskriausti ir kiti stovyklautojai:
jiems buvo įteikti stovyklos dalyvio pažymėjimai.
Nors stovyklos uždarymas
buvo suplanuotas patį vidudienį,
stovyklautojai išsiskirstė tik pavakary. Juk dar buvo atsisveikinimo
pietūs ir pamėgtojo futbolo varžybos. Dar buvo ir diskusijų bei
maudynių ežere.
Lolita Kaminskienė,
LSDP Utenos skyriaus
atstovė spaudai

Marijampolėje mokyklinių
prekių paaukota už
20 tūkstančių litų

Anapilin iškeliavusį
Seimo narį Algį Rimą
primins jo geri darbai.
Akcijos organizatoriai džiaugiasi rezultatais.

Itin skaudus sutapimas ne tik
Marijampolės miestui, bet ir Lietuvai, kad tarptautinę jaunimo
dieną atsisveikinome su Algiu
Rimu. Žmogumi, kuris ne tik suprato, palaikė, bet ir niekada neatsuko nugaros jaunimo idėjoms,
palaikė jaunų žmonių iniciatyvą,
skatino aktyvią veiklą.
Atsisveikindami su Seimo
nariu, pareigas ėjusiu jau trečią
kadenciją, suprantame, kad kiek
vienas esame sociali būtybė, gyvename, veikiame visuomenėje
ir sprendžiame mums bendrai iškylančias problemas. Atiduodant
pagarbą šiam iškiliam asmeniui,
minėta jo ilgametė visuomeninė
veikla, kuri žymi beveik penkiasdešimties metų laikotarpį. Prisimintas prezidento Kazio Griniaus
palaikų parvežimas į Lietuvą, nesuskaičiuojamas kiekis politiko
inicijuotų projektų, kurių finan-

savimu rūpinosi A. Rimas. Tai
ir „Suvalkijos“ pensionato statyba, „Šaltinio“ mokyklos baseino
įrengimas. Savo krašto patrioto
rūpesčio užteko inicijuojant kelių tiesimo, švietimo, gydymo
įstaigų įrengimo ar renovavimo
darbus. Jo dėka Marijampolėje
J. Basanavičiaus aikštėje buvo
pastatytas paminklas „Tautai,
Kalbai. Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti 1009-2009“.
Daug žmonių susirinko atiduoti paskutinę pagarbą Seimo
nariui, kuris savo darbais atspindėjo žmogiškąsias vertybes,
kurias puoselėjo pats ir dalijosi
jomis su kitais. Ilgametis vaikų
dainų festivalio „Laumės juosta“
globėjas Algis Rimas savo darbuose išryškino vieną svarbiausių socialdemokratijos principų
– solidarumą. Niekada neužmiršo vyresniojo amžiaus žmonių

problemų, rūpinosi neįgaliaisiais, skatino jaunimą ne tik tapti
puikiais mokiniais, bet būti pilietiškais ir atsakingais mūsų visuomenės nariais.
Nuveiktų darbų skaičius byloja pats už save, o atsisveikinimo
kalbose girdėti lūkesčiai ir viltys,
kalbančios apie pradėtų darbų
tęstinumą, galėtų būti geriausia
pagarba šiam Žmogui. Prisimenant tarptautinę jaunimo dieną
ir pagerbiant Algį Rimą, kuris
ragino, rėmė ir skatino jaunimo
švietimą, užimtumą ir pilietiškumą, nesustokime ties viltim ir
lūkesčiais. Pradėkime veikti, dalindamiesi vertybėmis, kuriomis
taip kilniaširdiškai dalindavosi
gerbiamas Algis Rimas.
Vaida Kelerytė,
VDU 4 kurso studentė,
marijampolietė

Marijampolėje vyko socialinė
akcija „Aš būsiu pirmūnas“. Tai
aktyvaus Marijampolės socialdemokratinio jaunimo jau antri
metai organizuojama labdaros
akcija, kuria siekiama paremti
socialiai remtinų ir sunkiai gyvenančių šeimų vaikus mokyklinėmis prekėmis.
Šiemet vykusios akcijos rezultatai pranoko net didžiausius organizatorių lūkesčius. Per tris akcijos dienas buvo surinkta prekių
už apytiksliai 20 tūkst. litų, pernai
buvo perpus mažiau. Organizatorių skaičiavimais, šiemet akcijoje
sudalyvavo ir prekių paaukojo
per 1800 žmonių, prie akcijos prisijungė visuomeninės organizacijos - Marijampolės „Rotaract“ ir
Jaunųjų verslininkų klubai.
Akcijos šūkiai „Sunkmetis

nesumažins žmonių gerumo“ ir
„Mes galim tai padaryt kartu“
buvo įgyvendinti su kaupu! Marijampoliečiai įrodė, kad jie nėra
abejingi sunkiausiai gyvenantiems mokinukams. Visų geros
valios žmonių dėka vaikai galės tinkamai pasiruošti naujiems
mokslo metams. Savivaldybės,
seniūnijų darbuotojų ir savanorių
prekės pasiekė sunkiai gyvenančias šeimas.
Organizatoriai dėkoja visiems
aukojusiems, savanoriams, žiniasklaidai ir visiems, kurie padėjo pasiekti tokius puikius socialinės akcijos „Aš būsiu pirmūnas“
rezultatus.
Povilas Isoda,
akcijos organizatorius
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Pameistrių susitikime ir įstatymo projektas, ir „paella“,
ir krepšinio sirgalių rūbai
Projektui „Pameistrys“ atsidūrus
finišo tiesiojoje meistrai kartu su
savo pameistriais susitiko parodyti vieni kitiems, ko išmoko iš savo
meistro, kaip sekėsi, aptarti, kas buvo
sunkiausia ir ką dar liko padaryti bei
pasirodyti, ką jau padarė. Renginyje dalyvavo projekto „Pameistrys“
meistrai K. Rimdžius, J. Klimaitė,
A. Sysas, T. Šileika, R. Bolgovas.
Jie džiaugėsi savo pameistriais. Negalėjusių atvykti meistrų pameistriai
puikiai atstovavo savo meistrams.
Virtuvės meistro R. Bolgovo
pameistriai, smagiai klegėdami
prie puodų, ruošė įvairius užkandžius – sumuštinius su ožkų sūriu,
alyvuogėmis, kumpiu, marinuotais
pomidorais. Vakaro metu visi dalyvaujantys buvo pavaišinti „paella“
su jūros gėrybėmis ir salotomis su
brazilišku sūriu. Virtuvės virtuozai
desertą kvietė ruošti kartu, tačiau
drąsuolių, norėjusių mesti iššūkį virėjo pameistriams, atsirado nedaug.
Visi kartu patiekė pieniško šokolado
fondiu su vaisiais.
Įkvėptos artėjančio pasaulio

krepšinio čempionato,
dizainerio Kęstučio
Rimdžiaus pameistrės
Laura ir Ieva sukūrė krepšinio sirgalių
aprangą. Ieva demonstravo krepšinio
čempionatui savo sukurtus botus ir krepšinio kamuolio skiaučių
suknelę. K. Rimdžius
kalbėjo, kad šio projekto idėja labai gera,
jam smagu matyti pa- Meistro Ruslano pameistriai ruošia užkandžius.
meistrių užsidegimą
kurti, todėl nekantraudamas laukia viško kino festivalio „Sidabrinės
projekto baigiamojo renginio.
gervės naktys“. Jurga akcentavo,
„Šis projektas – nuostabi galimy- kad jokie universitetai neišmoko to,
bė jaunam žmogui išbandyti save ką išmoksti darydamas praktiškai.
profesionalo darbo aplinkoje. Tai Žurnalistės pameistrės, Jurgos žosuteikia ir pasitikėjimo savimi, ir džiais tariant, tiesiog buvo „įmestos
padeda apsispręsti dėl ateities kar- į vandenį“. Pirmojo susitikimo metu
jeros. Tokie projektai kaip „Pameis- meistrė suorganizavo pameistrėms
trys“ turi tęstis“ – sakė žurnalistikos Irmai ir Monikai kelionę į Uteną,
meistrė Jurga Klimaitė - Riebling, kino festivalį „Sidabrinės gervės
pasakodama įspūdžius iš pirmo- naktys“, kurios metu gavo užduotį
sios jaunųjų pameistrių užduoties paimti interviu iš aktorių, režisierių
– Utenoje vykusio naktinio lietu- ir kitų garsių žmonių.

Renginio metu
„Skyders“ grupės
lyderis Tomas Šileika su savo pameistriais atliko savos kūrybos dainą.
Kanklių ir gitaros
akordai derėjo, saksofono improvizacija buvo originali.
Vakaro
dalyviai
palaikė jaunuosius
muzikantus. Meistras Tomas džiaugėsi, kad pameistriai
patys ėmėsi iniciatyvos – kūrė ir
muziką, ir žodžius.
Meistras Seimo narys Algirdas Sysas pažadėjo, kad prasidėjus
naujai Seimo sesijai, užregistruos
Aukštojo mokslo įstatymo pataisas,
kurias parengė jo pameistriai. Jis teigė: „Pataisos išties vertos dėmesio ir
yra aktualios. O kaip pradinį pataisų
originaliojo teksto autorių nurodysiu
pameistrius, kurie ir dirbo su įstatymo pataisų projektu.“. Profesoriaus
Boguslavo Gruževskio pameistrys

Tomas išsamiai papasakojo savo
įspūdžius, kaip jis anksčiau įsivaizdavo akademiko darbą, ir kaip jam
atrodo dabar, kai pamatė iš vidaus,
kaip dirba akademikai.
Pasak projekto organizatoriaus
Mariaus Skarupsko, taisyklė „Papasakok man ir aš pamiršiu, parodyk
man ir aš gal būt prisiminsiu, padarom tai kartu ir aš išmoksiu“ - yra
taikliai apibūdinanti bet kurį ugdymo
procesą. „Džiugu, kad kartu su bičiuliais ir meistrais sugebėjome įgyvendinti pameistrystės ugdymo formą,
kai ne tik dirbama kartu, bet ir atliekamas realus darbas ar sukuriamas
produktas“, - kalbėjo M.Skarupskas.
Šio renginio metu džiaugėsi ir
meistrai, turintys galimybę pabendrauti su iniciatyviu, entuziastingu
jaunimu, ir pameistriai, gaudantys
kiekvieną meistrų žodį ar žvilgsnį.
Projektas nesustoja ir tęsiasi toliau
su naujais meistrais ir naujomis ambicijomis.
LSDJS Vilniaus skyriaus
informacija

Vilniaus socialdemokratai rinkimams pasiruošę!
Rudeninės saulės spinduliai
pasitiko į LSDP Vilniaus miesto
skyriaus sąskrydį „Rinkimams
pasiruošę!“
besirenkančius
bičiulius ir svečius. Kiekvienas,
atvykęs į „Zelvės“ poilsiavietę,
buvo pamalonintas duonos riekute,
rūkytų lašinukų gabalėliu, geru
žodžiu.
Atidarydamas šventę, LSDP
Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Romas Adomavičius kalbėjo:
„Mes turim pasirodyti tokie, kokie
ir esam - stipriausia politinė jėga
Lietuvoje - turim pasiekti geriausius
rinkimų rezultatus, dirbti surėmę
pečius, sutelktai, nes mūsų jėga yra
vienybėje“. R.Adomavičius perdavė
bičiuliškus linkėjimus nuo partijos
pirmininko Algirdo Butkevičiaus.
Po kitų garbių svečių: sąskrydžio
pirmininkės Vitalijos Kliukienės,
Vytauto
Milėno,
Grasildos
Makaravičienės, Seimo narių Mildos
Petrauskienės, Juozo Oleko, Vytenio
Povilo Andriukaičio, Algirdo Syso
linkėjimų sąskrydžio atidarymą
vainikavo fejerverkai.Visi draugiškai
sugiedojo socialdemokratų himną
„Bičiuli, duok ranką“. Iškilmingai
valtele parplukdyta, pasipuošusių
damų palydėta, riterių įnešta bei
pakelta LSDP Vilniaus miesto skyriaus vėliava simbolizavo nuotykių
bei linksmybių pradžią.
Poskyriai linksmuose pasirodymuose deklamavo eilėraščius,
šūkius skandavo, rikiuotę rikiavo,
dainas dainavo, savo keptus tortus,
sukurtą atributiką dovanojo, net
krepšinį žaidė, šoko ir kitus į šokio
sūkurį įsilietė kvietė. Originalūs
pasirodymai šmaikščiai atspindėjo
ryžtingą nusiteikimą ir pasiruošimą
būsimai rinkiminei kampanijai.
Sąskrydyje veiklos surado visi: ir
judrių žaidimų mėgėjai, ir norintys
padiskutuoti rimtomis politinėmis
temomis, ir norintys ramiai pa-

gali tapti socialde
grybauti – pastarieji
mokratinių vertybių
grįžo nešini tikrai ne
sostine?“ Čia netrūko
vienu baravyku.
nei pašnekovų, nei
Turnyras „Taikįkvepiančių
kalbų.
lioji ranka“ lavino
Pilnutėlė salė buvo net
rankos
taiklumą
įkaitusi nuo aistringų
ir akies tikslumą,
diskusijų bei išsakytų
„Vaikų klubas“ kvietė
minčių.
mažuosius
socialLietuvos social
demokratus į paslėptų
demokračių moterų
lobių
paieškas.
sąjungos
Vilniaus
Žaidžiant
tinklinį
klubo
pirmininkė
netikėtai prapliupęs
Vitalija
Kliukienė
lietus neišgąsdino nei
sukvietė
bičiules
žaidėjų, nei sirgalių,
pamąstyti apie klubo
tik vėsino įkaitusius Sąskrydžio dalyvius sveikina LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas
veiklą, skatino pasinuo varžybų žaidėjus. R. Adomavičius.
Lauko ir stalo žaidimai viliojo linksmąją fotosesiją, kurioje galėjo sakyti, dėstyti mintis apie artėjančius
norinčius nerūpestingai palaužyti dabintis įvairiausių stilių ir laikų rinkimus, kvietė rinkimuose pagalvas prie nuotaikingų galvosūkių. drabužiais. Kvadratas, lenktynės laikyti moteris.
Po skanios ir šiltos vakarienės,
Viktorinoje „Kas, kur, kada“ su- su maišais, virvės traukimas, alaus
sirinko vos telpantis į salę žaidėjų bokalo laikymo varžybos – niekur pilni įspūdžių bei pakilios nuotaikos
būrys. Pasiskirstę poskyrių koman- netrūko nei linksmų varžovų, nei bičiuliai rinkosi prie pagrindinės
domis, bičiuliai gynė poskyrių garbę juoko, nei puikios nuotaikos.
scenos, kur koncertavo Algirvaržydamiesi politikos ir teisės,
Rimtesnių diskusijų mėgėjus do Klovos kantri stiliaus grupė.
įvairenybių, mįslių, istorijos bei ge- subūrė
profesorius
Vladimi- Pasišokę, padainavę, bičiuliai laukė
ografijos užduotyse. Per varžybų per- ras Gražulis. Jo vadovaujamas sąskrydžio šeimininko LSDP Viltraukas bičiuliai suspėdavo nulėkti į diskusijų klubas svarstė „Ar Vilnius niaus miesto skyriaus pirmininko

Romo Adomavičiaus skelbiamos
apdovanojimų ceremonijos. Veiklos
buvo daug, bet prizų laukė dar daugiau – į sceną buvo įneštas visiems
bičiuliams skirtas prizas – Vytauto
Milėno sūnaus sumedžioto šerno
keptas kumpis. Besidžiaugiant
prizais uždainavo trio „Rožės“ –
bičiulių sukurtas moterų ansamblis.
Iškilmingai paskelbus sąskrydžio
uždarymą: nuleidus vėliavą bei
uždegus laužą, to vakaro linksmybes
tęsė diskoteka su DJ.
Net saulei nusileidus vis dar
švytavo didžiulio laužo atšvaitai,
apšviečiantys
šokančių
bei
dainuojančių bičiulių veidus. Jei
mes, komanda, galime kartu valgyti
duoną ir druską, jei galime šitaip
gražiai linksmintis, vadinasi bet
koks darbas tirps mūsų rankose.
Po vieną mes gal ir niekas, bet tokiam gausiam būry – mes tikra
socialdemokratinė jėga!
Jolanta Grigorjevienė

Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje, išbraukite.
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Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.
1. Pirmas rudens mėnuo.
2. 2011 m. ... mėnesį vyks savivaldybių tarybų rinkimai.
3. Frydricho ... fondas - visuomeninė organizacija, puoselėjanti socialdemokratų vertybes ir principus, siejanti Lietuvą ir Vokietiją.
4. 15 metų leidžiamas kairiosios minties žurnalas „...“.
5. Seimo nario, rugsėjį švenčiančio gimtadienį, pavardė. Justinas ... .
6. Planuojamas valstybės ... vėl skurdus.
7. Apkarpytos ... priežiūros atostogų išmokos.
8. Laukia pertvarka ... srityje. Ruošiamasi įgyvendinti europines direktyvas dujų sektoriuje, pabaigti atominės elektrinės strateginio investuotojo atrankos procesą.
9. Aukščiausias partijos organas.
10. LSDP etikos ir procedūrų komisiją sudaro ne daugiau kaip ... narių.
11. Projekto „Pameistrys“ meistro, Seimo nario pavardė.
12. Moterų organizacijos, kuri jungia aktyvias socialdemokrates moteris, pavadinimo trumpinys.
13. Du Europos miestai, kuriuose vyksta Europos Parlamento posėdžiai.
14. Laikotarpis, kurį Europos Parlamente jau dirba lietuvių deleguoti europarlamentarai V.Blinkevičiūtė,
Z.Balčytis, J.Paleckis.
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