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Klaipėdos vienmandatėje DANĖS 
rinkimų apygardoje birželio 3 d. starta-
vo oficiali rinkiminė kampanija. Jau pir-
mosiomis dienomis kai kurie kandidatai 
naktinių mokesčių reformos autorystę 
bandė dangstyti gigantiškais reklami-
niais tentais tiesiog Klaipėdos Liepų 
gatvėje, kiti – centrinėje uostamiesčio 
aikštėje bandė jos išsižadėti, šaudydami 
iš sulūžusios patrankos Dievui į langus, 
atseit tas kaltas dėl lietuvaičius slegian-
čių mokesčių. Bet, kad ir kokio dydžio 
figos lapas – jis vis tiek nepridengs nuo-
gos tiesos. Bet, kad ir kaip garsiai šau-
dys patrankos – jų kanonados nenuslo-
pins Lietuvos žmonių vargo.  

Gi Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS tie-
siog ėmė ir išmynė velomobiliu į Klai-
pėdos gatves. Tyliai. Ramiai. Bendrauti 
su žmonėmis. Kalbėtis. Semtis žinių. 

Daugiau skaitykite 5 p.
 

Klaipėdos vicemeras V.Čepas sako, 
kad laikas Seimo vairą sukti kairėn

Liepos 3 dieną Klaipėdos Danės vienmandatėje apygardo-
je vyks papildomi rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Aš  
rinkimuose kandidatuoju nuo socialdemokratų partijos Klaipėdos 
skyriaus.

Kodėl kreipiuosi į visos Lietuvos socialdemokratus prašyda-
mas paramos rinkimuose vienmandatėje apygardoje?

Visi mes stebime Seimo darbą ir matome, kaip valdančioji dau-
guma „stumia“ savo politiką, dažnai prasilenkiančią ne tik su so-
cialiniu teisingumu, bet ir su žmogišku padorumu. O prastumia 
todėl, kad šiuo metu Seime yra  balsų  pusiausvyra tarp pozici-
jos ir opozicijos. Ji, dažniausiai vieno balso persvara, ir linguoja 
mūsų gyvenimo svarstykles. Aš neagituoju Jūsų už tai, kas rūpi 
visiems, – bedarbystė, švietimo reforma, smulkus verslas, pensijos 
ir minimalus atlyginimas. Mano rinkiminės nuostatos visiškai ati-

tinka mūsų partijos politines nuostatas. Ekonominį šoką lietuviai 
bendromis pastangomis po truputį įveikia, tačiau  taupymo politi-
ka, vykdyta neturtingiausių tautiečių sąskaita, eiliniams žmonėms 
nepalankūs valdančiųjų sprendimai išaugino baisesnę – moralinę 
krizę. Ji veja iš gimtinės jaunimą, nuolatinėje socialinėje įtampoje 
laiko likusius Lietuvoje. Stengsiuosi, kad į Lietuvos valdymą, į 
politiką grįžtų moralė, padorumas, aukojimasis ir rūpestis žmonių 
gerove. 

Pagalvokite kiekvienas apie savo, savo vaikų ir anūkų ateitį. Ir 
jeigu turite draugų, pažįstamų, giminių Klaipėdos Danės apy-
gardoje – paraginkite balsuoti už mane. Šiuo atveju kiekvie-
nas balsas –  tai balsas už socialinį teisingumą. 

Pagarbiai
Jūsų bičiulis Aloyzas Každailevičius 

Mielieji bičiuliai,
kreipiuosi  į Jus visus ir kiekvieną atskirai. 

Seimo Lietuvos socialdemokratų frak-
cijos nariai susitiko su Europos socialistų 
partijos (PES) generaliniu sekretoriumi Fi-
lipu Korderiu (Philipe Cordery). Pagrindinė 
diskusijų tema – politinė ir ekonominė situ-
acija Lietuvoje ir Europoje. „Valdžioje šiuo 
metu Lietuvoje dominuojanti konservatorių 
politika nukreipta prieš žmogų – mažinami 
atlyginimai, išmokos vaikus auginančioms 
motinoms, pensijos. Jų griežta politika 
trukdo ekonomikai augti ir plėstis. Vyksta 
lyderiavimo karas“, – pabrėžė PES genera-
linis sekretorius. Pasak F. Korderio, norint 
išvengti demokratijos pagrindų griūvimo, 
būtina Lietuvos bei Europos socialdemokra-
tams sutelkti jėgas ir bendradarbiauti.

F. Korderis informavo, kad Eu-
ropos socialistų partijos lyderiai 
nusprendė pradėti prioritetinę kam-
paniją už finansinių sandorių mo-
kestį visoje Europos Sąjungoje. Šio 
mokesčio tikslas – gauti lėšų gero-
vės valstybių, socialinių paslaugų, 
aplinkosauginių tikslų įgyvendini-
mo, pagalbos trečiosioms pasaulio 
valstybės išlaikymui, kovai su fi-
nansinėmis krizėmis. Tam, kad šis 
mokestis įsigaliotų visoje ES, reikia social-
demokratų pagalbos visose ES valstybėse.

Įstatymo tikslas – įvesti 0,05 proc. dydžio 
mokestį visiems finansiniams sandoriams. 
Per pastaruosius du dešimtmečius sandorių 

finansinėse rinkose skaičius augo keturis su 
puse karto greičiau nei pasaulio BVP. Pa-
grindinis mokesčio įvedimo motyvas – su-
stabdyti besaikę ir žalingą spekuliaciją.

PES generalinis sekretorius Philip Cordery: 
„Vyksta lyderiavimo karas“ 

Iš kairės: EP narys J.Paleckis, Seimo narė I.Šiaulienė, LSDP 
pirmininkas A.Butkevičius ir PES generalinis sekretorius Filipas 
Korderis (Philip Cordery).
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B.Vėsaitė apie pasaulio pabaigą.

Kas Žagarėje įsigijo didžiausią 
„klecką“?

4 p. 



2AKTUALU

LSDP pirmininkas Algirdas 
Butkevičius ir LSDP pirmininko 
pavaduotojas Justas Pankauskas 
gegužės 14 – 19 dienomis dalyva-
vo Kinijos – Europos politiniame 
forume Pekine. 2011 metai – dvy-
liktojo Kinijos penkmečio pradžia 
ir pirmieji metai strategijos „Euro-
pa 2020” įgyvendinime. Forumo 
metu  buvo aptartos abi strategijos, 
išryškinant jų panašumus ir skir-
tumus, diskutuota apie „žaliąją“ 
ekonomiką, energetiką, informa-
cines technologijas, logistiką, Eu-
ropos – Kinijos bendradrbiavimą 
šiose srityse. Įdomi ir intensyvi 
darbotvarkė leido užmegzti ir nau-
jus ryšius ne tik su Kinijos, bet ir 
su Europos politikais.

20 Europos Sąjungos valsty-
bių atstovavo 30 partijų. Į forumą 
buvo kviestos ne tik kairiosios, bet 
ir dešiniosios bei centro partijos. 
Europiečių delegacijai vadovavo 
Europos Parlamento Socialistų 
ir demokratų pažangiojo aljanso 
grupės pirmininkas Martinas Šul-
cas. Kartu su juo Lietuvos atstovai 

buvo pakviesti 
į susitikimą su 
Kinijos vicepre-
zidentu Xi Jin-
ping. 2012 m. 
vyksiančiuose 
Kinijos komu-
nistų partijos 
pirmininko rin-
kimuose dabar-
tinis viceprezi-
dentas laikomas 
realiausiu kan-
didatu į partijos 
vadovo postą 
bei 2013 m. tu-
rėtų tapti Kinijos 
prezidentu. 

A.Butkevi čiaus skaitytas prane-
šimas forumo metu sulaukė dide-
lio žurnalistų susidomėjimo. „Tai 
buvo puiki proga aukšto lygio su-
sitikime priminti apie Lietuvą ne 
tik įtakingiems Kinijos bei Euro-
pos politikams, bet ir renginyje da-
lyvavusiems verslininkams. Teko 
bendrauti su pagrindinių Kinijos 
dienraščių bei valstybinės naujie-

nų agentūros „Xinhua“ žurnalis-
tais, jie norėjo daugiau sužinoti 
ne tik apie Lietuvą ir apie mūsų 
socialdemokratų partiją“, – teigė 
A.Butkevičius. Partijos pirminin-
kas pabrėžė, jog Lietuva patraukli 
ne tik logistikos, intermodalinių 
terminalų plėtra bei Klaipėdos 
kaip „eksporto vartų“ į Vakarus ga-
limybėmis, bet ir kaip perspektyvi 

naujųjų tech-
nologijų, ypač 
lazerių srityje, 
kuriant moder-
niųjų technolo-
gijų produktus. 

Ketvirtą kartą 
Kinijoje viešintis 
A.Butkevičius 
atkreipė dėmesį 
į spartų Kinijos 
vystymąsi. „Pa-
žanga transporto 
infrastruktūros 
srityje, magistra-
lės, daugiaaukš-
čiai viadukai, 
greitieji trauki-

niai – pastarųjų Kinijos spartaus 
vystymosi metų rezultatas, lėmęs 
brangstančią darbo jėgą bei pro-
dukcijos brangimą, dėl to pigios 
gamybos šalies įvaizdis nuo Kini-
jos vis labiau tolsta“, – teigė LSDP 
pirmininkas. 

„Lietuva – labai mažas veikėjas 
globalizacijos amžiuje, tačiau Ki-
nija rodo išskirtinai didelį dėmesį 

mažoms valstybėms, kitaip nei ki-
tos pasaulio galingosios. Ši prieš 
vizitą vieno gero bičiulio pateikta 
pastaba pasirodė esanti labai tiks-
li. Kita vertus, jeigu pats nedaly-
vausi, neafišuosi Lietuvos vardo, 
tavęs taip pat niekas nepasiges, 
todėl bendradarbiavimas su Kinija 
turi ypatingą strateginę reikšmę ir 
atveria daugybę neišnaudotų gali-
mybių. Be to, Kinija šiuo metu už-
registruoja daugiausiai tarptautinių 
patentų ir siekia tapti nebe „pira-
tinės“ produkcijos šalimi, o pati 
kurti daugiau unikalių produktų. 
Tokia bendradarbiavimo perspek-
tyva turėtų būti patraukli Lietuvos 
verslininkams“, – sakė forume 
dalyvavęs LSDP pirmininko pava-
duotojas Justas Pankauskas.

Šiais metais Kinijoje vykęs fo-
rumas jau antrasis. Rudenį ketina-
ma surengti forumo tęsinį Europos 
Sąjungos sostinėje Briuselyje. 

LSDP informacijos centras

Kinijos – Europos forume parodytas didelis dėmesys Lietuvai

Lietuvos socialdemokratų par-
tijos tarybos ir sveikatos apsaugos 
komiteto narė Jūratė Kulberkienė 

dalyvavo Tarptautinės slaugytojų 
dienos minėjime Vilniuje.    

Gausiai į renginį susirinkusias 
slaugos specialistes  sveikinusi 
J. Kulberkienė perdavė ir LSDP 
pirmininko Algirdo Butkevičiaus 
sveikinimo žodžius Jis pats dėl 
gausybės darbų dalyvauti nega-
lėjo. LSDP lyderiui slaugos spe-
cialistų problemos žinomos. Jų iš 
tiesų yra apstu. 

Iš Lietuvos emigruoja tūks-
tančiai kvalifikuotų slaugytojų, 
kurios turi klinikinės slaugos, psi-
chologijos, vadybos, socialinių bei 
pedagogikos žinių, be to, pašauki-
mą padėti, užjausti. Minėtos speci-
alybės diplomas, įgytas aukštojoje 
mokykloje, suteikia teisę dirbti 

slaugytoju ir Europos Sąjungos 
(ES) šalyse. Ja mūsų šalies me-
dicinos personalas gana aktyviai 
naudojasi.

LSDP sveikatos apsaugos ko-
miteto narės Jūratės Kulberkienės 
teigimu, slaugytojų poreikis Nor-
vegijoje, Vokietijoje, Airijoje, Di-
džiojoje Britanijoje, JAV ir kitose 
pažangiose valstybėse yra didelis, 
o Lietuvoje priešingai – slaugytojų 
etatai dirbtinai mažinami, jų darbas 
vertinamas menkai. Lietuvoje  jau 
dabar slaugytojų amžiaus vidurkis 
svyruoja apie 45-50 metų.

Jei viskas klostysis taip, kaip 
ligi šiol, greitai nebeliks kam slau-
gyti Lietuvos žmonių. Užsienyje 
ligoninėje slaugytoja tenka vos ne 

kiekvienam ligoniui, o pas mus 
budi vos dvi visame nemažame 
skyriuje. Be to, slaugytojos užsie-
nyje turi padėjėjų, mūsų vadinamų 
sanitarais, kurių Lietuvos  gydymo 
įstaigose beveik neliko. Optimalus 
slaugytojų ir gydytojų santykis tu-
rėtų būti 2:1, o štai Skandinavijo-
je vienam gydytojui tenka net 3,5 
slaugytojos, jų poreikis ir kitur yra 
didelis.

Natūralus nepasitenkinimas 
kyla ir dėl slaugos specialistams 
tenkančio didelio, nereglamentuo-
to darbo krūvio. Be to, visuome-
nėje dar gaji samprata, kad slaugė 
yra vos ne „gydytojo tarnaitė“... 
Tai žeidžia šiuolaikinio slaugos 
specialisto statusą. 

Vilniuje konferencijoje buvo 
minimi ir konkretūs pavyzdžiai iš 
kasdienės rutinos – ar gali viena 
slaugytoja naktinėje pamainoje, 
pavyzdžiui, gerontologijos sky-
riuje teikti normalias paslaugas 
90 pacientų. Tuo tarpu, Jungtinėje 
Karalystėje slaugytojos vidutiniš-
kai prižiūri po 6-7 ligonius, dirba 
slaugytojų padėjėjai, maisto tar-
nybos, o slaugytojams patikima 
daugelis darbų, kuriuos pas mus 
atlieka gydytojai.

J.Kulberkienės teigimu, tokių 
sąlygų ir pasitikėjimo, matyt, dar 
teks ilgai laukti. Greičiausiai iki 
tol, kol šalies durų neuždarys pa-
skutinė jaunųjų diplomuotų slau-
gytojų karta. 

Kas sustabdys  slaugytojų emigraciją?

Algirdas Sysas, 
Seimo narys

Lietuvos Vyriausybė po ilgų 
socialinių partnerių raginimų ap-
sisprendė nedidinti minimalios 
mėnesinės algos (MMA): “kol 
nėra aiškios 2012 m. valstybės 
biudžeto prognozės, klausimo dėl 
minimalios mėnesinės algos didi-
nimo siūloma nesvarstyti ir prie 
šio klausimo grįžti 2011 m. rug-
sėjį“. Premjeras Andrius Kubilius 
aiškina, kad kitais metais ir taip 
numatoma labai svarbių biudžeto 
išlaidų. Tačiau kas gali būti svar-
biau nei nuo krizės pavargusių 
žmonių gerovė? 

Tokie pareiškimai nepalieka pa-
sirinkimo dar dvejojusiems, likti 
Lietuvoje ar išvykti. Bent artimiau-

sią daugiau nei pusmetį Lietuvos 
MMA liks vienas iš mažiausių 
Europos Sąjungoje, ypač toliau di-
dėjant paslaugų ir maisto kainoms. 
Kas tuomet belieka žmonėms, jei 
ne pirkti bilietą iš Lietuvos į vieną 
pusę? 

Ir kas galėtų paneigti, kad tai 
nėra naujas Vyriausybės slaptasis 
ginklas „kovoje“ su nedarbu? Ši 
Vyriausybė ryžtingai vykdė nakti-
nes reformas, didindama mokes-
čius ir mažindama pajamas. Tačiau 
ji neturi jokio ryžto didinti  MMA, 
nors tai palengvintų žmonių gy-
venimą ir kartu paskatintų vidaus 
vartojimą bei verslo ir ekonomikos 
atsigavimą.  Negana to, atsakomy-
bę Vyriausybė suverčia smulkiajam 
verslui. 

Nenustebino paskelbti visuoti-
nio gyventojų surašymo duome-
nys, kad LIETUVOJE gyvena  vos 
TRYS milijonai. Na ir „drąsi“ šalis 
ta Lietuva prie konservatorių...

3 milijonai gyventojų 
konservatorių 
vadovaujamai 
Vyriausybei – per daug?

LSDP tarybos ir sveikatos apsaugos 
komiteto narė J.Kulberkienė: „Būtina 
didinti slaugos specialistams atlyginimus ir 
gerinti darbo sąlygas“. 

„Šis mokestis bus įvedamas ne 
žmonėms, ne pajamoms, o spe-
kuliacijoms. Būtent spekuliacijos 
ir sukėlė ekonominę krizę. Ir tie 
žmonės, kurie ją sukėlė, vis dar 
nenubausti. Todėl ir būtina įvesti 
finansinių sandorių mokestį. Šis 
mokestis stabilizuotų turto kainų 
dinamiką, pagerintų makroekono-
minius rodiklius, atneštų ES vals-
tybėms ir ES institucijoms paja-
mas, kurios galės būti panaudotos 
įgyvendinant ekonominės ir soci-
alinės politikos tikslus. Priimtas 
visose ES valstybėse jis sukaup-
tų kasmet beveik 200 milijardų 
eurų“, – susitikime kalbėjo gene-
ralinis sekretorius F. Korderis. 

Susitikime su Seimo frakcijos 
atstovais buvo diskutuojama ir 
apie žmonių Lietuvoje bei Euro-
poje nusivylimą bankų sistema, 
bedarbyste, vis didėjančia sociali-
ne atskirtimi. Nusivylusių žmonių 

kalbos „man nepatinka Lietuva 
ar man nepatinka Europos Sąjun-
ga“ turi atspindėti realią žmonių 
nusivylimo savo šalimi priežastį. 
„Man nepatinka ne mano šalis, o 
konservatoriai, vykdantys tą poli-
tiką“, – kalbėjo  F. Korderis.

Diskusijoje buvo nagrinėjamos 
socialdemokratų  rinkimų pralai-
mėjimo Ispanijoje priežastys. Lie-
tuvos socialdemokratus domino ir 
PES pozicija dėl ES ekonominių 
sankcijų Baltarusijai. Europos 
Parlamento narys Justas Paleckis 
informavo, kad praėjusią savaitę 
Strasbure buvo svarstyta ES rezo-
liucija, kurioje kalbėta apie sankci-
jas Baltarusijai. Europos socialistų 
frakcija šios rezoliucijos nepalai-
kė. “Lietuvos Prezidentė iš esmės 
pareiškė mūsų, socialdemokratų, 
poziciją”, – teigė J. Paleckis.

Taip pat diskusijoje su PES ge-
neraliniu sekretoriumi buvo kalba-
ma ir apie branduolinę energetiką. 
Europos socialistai pasisako už al-

ternatyvią energetiką. „Sieksime, 
kad iki 2050 metų neliktų bran-
duolinių reaktorių. Ir padarysime 
viską, kad žmonės pereinamojo 
laikotarpio nepajustų – nekiltų 
kainos, išspręsime kompensavimo 
mechanizmą“, – kalbėjo F. Korde-
ris.

Baigiantis susitikimui, PES 
generalinis sekretorius Lietuvos 
socialdemokratams palinkėjo sėk-
mingai siekti užsibrėžtų tikslų. 
„Geriausia strategija – tai būti 
savimi, būti socialdemokratais. 
Algirdas Butkevičius – puikus so-
cialdemokratų lyderis. Jūs turite 
tęsti socialdemokratų politiką, būti 
atviri dialogams su žmonėmis. 
Mes sieksime, kad Lietuva laimė-
tų kitų metų Seimo rinkimuose ir 
galėtų pagerinti situaciją ne tik 
Lietuvos piliečiams, bet ir visai 
Europai“, – sakė F. Korderis.

Kornelija Petravičienė

PES generalinis sekretorius Philip Cordery: 
„Vyksta lyderiavimo karas“ 

Atkelta iš 1 p.

LSDP pirmininkas A. Butkevičius sveikinasi su Kinijos vicepremjeru Xi Jinpingu.



3 Pozicija

Birutė Vėsaitė, 
LR Seimo Visuomenės plėtros, 
reprodukcinės sveikatos ir teisių  
parlamentinės grupės pirmininkė

2011 m. rugsėjį pasaulį išvys 
pilietis, kurio gimimas pažymės, 
kad žmonių populiacija žemėje 
peržengė 7 mlrd. ribą. Tai gerokai 
daugiau, nei prognozavo Jungtinių 
Tautų demografai. O jų prognozės 
dėl gyventojų augimo 2050 m. taip 
pat nepasitvirtino. Žmonių skai-
čius auga daug sparčiau nei buvo 
planuota. Mitas, kad žemėje mūsų 
bus ne daugiau kaip 9 mlrd. 2050 
m. tiesiog subliūško. Jau dabar pe-
simistinės prognozės byloja, kad 
2050 m., bus daugiau nei 10 mlrd., 
o sparčiausiai gyventojų skaičius 
auga Sub-Sacharos Afrikoje, kai 

kuriose Azijos šalyse bei 
Lotynų Amerikoje. 10 
mlrd. žmonių mūsų plane-
tai tiesiog per daug.

Kodėl gi suklydo de-
mografijos ekspertai? Nuo 
1950 iki 2005 m. gyvento-
jų skaičius besivystančiose 
šalyse patrigubėjo nuo 1,7 
mlrd. iki 5,3 mlrd. Spartų 
populiacijos augimą lėmė 
sumažėjęs motinų ir vaikų 
mirtingumas, sustabdyta 
ŽIV/AIDS infekcijos plė-

tra, tradicija turėti daug  vaikų, 
kurie galimai išlaikys senatvėje, 
vaikų vedybos, nepakankamos in-
vesticijos į jaunų žmonių švietimą, 
religinių fundamentalistų sužlug-
dyta gimimų kontrolės politika. Be 
to, pirmą kartą žmonijos istorijoje 
bus tiek daug jaunų žmonių – net 
1,2 mlrd. Netrukus jie kurs savo 
šeimas. Nuo jų pasirinkimo, kiek 
vaikų turėti priklausys mūsų plane-
tos likimas. Netgi senstanti Europa 
ir Kinija su mažėjančiu gyventojų 
skaičiumi niekaip negali absorbuoti 
gyventojų augimo.

Šiandien 215 mln. moterų be-
sivystančiose šalyse nors ir nori 
planuoti, kiek ir kada vaikų turėti, 
tačiau joms neprieinamos šeimos 
planavimo priemonės.

Netgi jeigu viena moteris iš 
besivystančiojo pasaulio jaunimo 
turės tik 2 vaikus, ir tai jau sukels 
demografinį sprogimą. Šiandien 
Afrikoje viena moteris vidutiniškai 
turi 5 vaikus.

Žmonių tradicijos, religiniai įsi-
tikinimai vaidina svarbų vaidmenį 
planuojant vaikų skaičių. Labai 
svarbų vaidmenį vaidina ir katalikų 
bažnyčia. Geriausiai tą iliustruojan-
tis pavyzdys yra 2 šalių – Tailando 
ir Filipinų ekonominis vystymasis. 
Tailande dominuojanti religija yra 
budizmas. Ši religija neprieštarau-
ja nei lytinio švietimo propagavi-
mui mokyklose, nei kontraceptikų 
naudojimui. Dėl progresyvios po-
litikos Tailandui pavyko suvaldyti 
populiacijos augimą, dar geriau nei 
Kinijai, kurioje vyrauja kontraver-
siška vieno vaiko politika.

Filipinuose dominuoja kataliky-
bė. Ten bažnyčia, taip pat kaip ir 
Lietuvoje aštriai pasisako prieš pa-
žangius šeimos planavimo metodus 
bei daro didelę įtaką politikams. 
Filipinuose gyventojų skaičius 
nevaldomai auga. Tailandas suge-
bėjo įveikti skurdą ir tapo greitai 
augančios ekonomikos šalimi, o 
Filipinuose ekonomika patiria sta-
gnaciją, dauguma gyventojų skurs-
ta. Todėl katalikų bažnyčiai reikėtų 

labiau racionalizuoti savo požiūrį į 
šeimos planavimą, o ne pasmerkti 
milijonus žmonių vargui, kančioms 
ir mirčiai nuo bado. 

Ne paskutinį vaidmenį, įtakojant 
demografinę situaciją, vadina ir 
verslas. Štai Australijoje būsto plė-
totojai labai stipriai paveikė politi-
kus, kad tie įstatymu įteisintų, jog 
už kiekvieno vaiko gimimą būtų 
mokama po 5 tūkst. dolerių, nors 
Australijos visuomenė, priešingai 
nei Lietuvos nėra senėjanti visuo-
menė. Nors visiems žinoma, kad 
Australijos žemyne ir prie esamo 
žmonių skaičiaus jau trūksta geria-
mo vandens. Bet verslui reikia nau-
jų vartotojų. 

Demografinis bumas besivys-
tančiose šalyse yra bloga žinia 
pasauliui, tame tarpe ir Lietuvai. 
Atrodo, kodėl mus turėtų jaudinti, 
kas dedasi Afrikoje ar Filipinuose, 
deja, taip nėra. Būdama ES nare, 
Lietuva neatsitvers nuo pabėgėlių 
ar emigrantų nei aukštom tvorom, 
nei spygliuotom vielom. Prasidėjus 
neramumams Arabų pasaulyje, Ita-
lija ir Prancūzija jau šiandien dūsta 
nuo emigrantų. Tačiau įsivaizduo-
kime, kas dėsis po 20-30 metų, 
kai į senstančią Europą plūstels 
milijonai jaunų afrikiečių, kurių 
kraujyje kunkuliuoja testosteronas. 

Kiek peno turės skustagalviai, ku-
rie rėkia „Lietuva – lietuviams“. 
Iki kokių aukštumų pakils maisto ir 
kuro kainos. Beje, prognozuojama, 
kad naftos ištekliai apie 2020 m. 
bus prie išsekimo ribos, todėl tie, 
kurie priešinasi atominės elektrinės 
statybai yra labai trumparegiai. Ar 
pasaulyje neįsiplieks karas dėl re-
sursų, ypatingai dėl geriamo van-
dens? Visuotinis atšilimas, žemės 
degradacija – tai išties apokalipti-
nis scenarijus, kuris laukia mūsų 
planetos.

Prognozės visada ir lieka pro-
gnozėmis, tačiau jeigu šiandien ne-
sustabdysime gyventojų skaičiaus 
augimo, katastrofos neišvengsime. 
Šalys donorės, o Lietuva yra viena 
iš jų, turi labai smarkiai permąstyti 
savo vystomojo bendradarbiavimo 
politiką ir labai rimtai investuoti į 
šeimos planavimo politiką bei jau-
nų žmonių, ypatingai mergaičių 
švietimą. Nedaryti šito būtų di-
džiausia užsienio politikos klaida. 
Šeimos planavimo priemonės jau-
niems žmonėms turi būti lengvai 
pasiekiamos, prieinamos ir savano-
riškai naudojamos. Antraip mūsų 
planetos laukia skurdas, vargas, 
sparti klimato kaita, nesibaigiantys 
konfliktai ir netgi pasaulio pabaiga.

Kada ateis pasaulio pabaiga?

Mindaugas Bastys,
Seimo narys 

Per pastaruosius 20 metų Lietu-
vos žemės ūkis patyrė be galo daug 
virsmų, praradimų bei atradimų. 
Dabartinę jo būklę galima vertinti 
labai kontraversiškai, tačiau tikriau-
siai visi sutiks, kad būtina daryti 
viską, jog ateityje žemdirbystės pa-
dėtis būtų daug geresnė, nei esanti 
šiuo metu – kad ir kaip sparčiai ju-
dėtume žinių visuomenės ar inova-
tyvių technologijų link, žemes ūkis 
buvo, yra ir dar ilgai bus Lietuvos 
ekonomikos pagrindas.

Palyginus su kitomis ūkio šako-
mis, Lietuvoje žemės ūkis yra viena 

iš perspektyviausių nišų. Čia neblo-
gai išplėtota infrastruktūra. Be to, 
ši sritis labai nedaug priklauso nuo 
importuojamų žaliavų, o sukuria 
gana platų eksportuojamų prekių 
srautą.

Statistikos departamento duo-
menimis, 2010 m. sausio-rugsėjo 
mėnesiais iš Lietuvos eksportuota 
žemės ūkio produktų už 6,596 mlrd. 
litų, tai sudarė 17,3 proc. visų pre-
kių eksporto. Tik gaila, kad tokie re-
zultatai buvo pasiekti eksportuojant 
į Turkiją gyvus galvijus. Ar ne čia 
slypi priežastis, jog Lietuvos rin-
koje jaučiamas jautienos stygius? 
Lietuva yra vienintelė ES šalis, kuri 
į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių 
rinkas išveža per 50 proc. verše-
lių. Žinant, kad pastaruosius trejus 
metus nuolat mažėja žemės ūkio 
gamybos apimtis (išskyrus grūdų 
gamybą), kad gyvulių skaičius su-
mažėjo daugiau nei 50 proc., toks 
eksportas tampa gana pavojingas. 
Būtina ieškoti naujų rinkų, kuriose 
būtų paklausi ne tik žaliava, bet ir 
paruošta produkcija.

Žemės ūkis Lietuvoje yra viena 

jautriausių ūkio šakų. Čia daug ką 
lemia išoriniai faktoriai. Norint, kad 
būtų pasiektas tam tikras stabilu-
mas, būtina aiški, orientuota į ateitį 
žemės ūkio ir kaimo plėtros politika. 
Deja, šiandien to nėra. Nėra aiškių, 
nusistovėjusių žemės ūkio sektorių 
prioritetų, todėl dažnai netinkamai 
panaudojama dalis Europos Sąjun-
gos ir nacionalinės paramos. Nėra 
ekonominių ir socialinių prielaidų 
vidutinio ūkio kūrimui. Ne visada 
tinkamai paskirstoma ES ir nacio-
nalinė parama nesudarė sąlygų tokį 
ūkį padaryti vyraujantį.

Dar viena Lietuvos žemės ūkio 
bėda yra ta, kad palyginus su Va-
karų Europos šalimis, turime gana 
mažą produktyvumą. 2009 m. duo-
menimis, darbo našumas pas mus 
buvo pustrečio karto mažesnis nei 
ES vidurkis. ES valstybių sąrašo 
gale mes esame ir pagal viename 
ūkyje gaminamo pieno kiekį. Blo-
gesnė padėtis tik Bulgarijoje ir Ru-
munijoje.

Socialdemokratai galvoja, jog 
tokią padėtį gali pagerinti didesnė 
ūkininkų kooperacija. Ji ne tik pri-

sidėtų prie darbo našumo kėlimo, 
bet ir padidintų ūkininkų įtaką de-
rantis su perdirbėjais. Mažai artas 
dirvonas – ekologinė žemdirbystė. 
Jos plėtra yra būtina, nes pagal esa-
mas apimtis Lietuva yra pačioje ES 
narių lentelės pabaigoje. Pastaruoju 
metu tokių ūkių skaičius net mažė-
ja. Tam daug įtakos turi nepalanki 
mokesčių politika, kuri praktiškai 
sužlugdė smulkųjį verslą. Būtina 
grįžti prie PVM lengvatų. Social-
demokratams būnant valdžioje, šio 
mokesčio lengvatos buvo taikomos 
mėsos produktams, savo eilės laukė 
vaisiai ir daržovės.

Vykdoma švietimo ir aukštojo 
mokslo reforma neužtikrina reika-
lingų specialistų rengimo. Artimiau-
siu metu žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sektorius gali likti be specialistų.

Kaimiškuose rajonuose yra daug 
problemų ir spręstinų klausimų: 
didelis nedarbas, augantys emigra-
cijos mąstai, uždarinėjamos moky-
klos ir bibliotekos, trūksta teisinių 
ir ekonominių sąlygų žemdirbių 
savivaldai įtvirtinti. O svarbiausia, 
nėra jokios strategijos, kokia bus 

bendroji žemės ūkio politika 2014-
2020 metais. Kaip mes ginsime 
žemdirbių ir kitų kaimo žmonių in-
teresus po 2013 metų?

Socialdemokratų partijos žemės 
ūkio ir kaimo plėtros programos 
vienas svarbiausių uždavinių yra 
sudaryti kuo palankesnes sąlygas 
žemės ūkio verslui plėsti. Protingai 
tvarkomi žemės ūkio ir kiti kaimo 
verslai bei viešasis sektorius turi 
suteikti galimybę gerinti sąrašo apa-
čioje atsidūrusius rodiklius. Tam 
reikalinga ilgalaikė, ekonominiais 
skaičiavimais pagrįsta žemės ūkio 
ir kaimo plėtros programa. Žmogus 
bent penkerius metus į priekį turi 
žinoti, kokie bus prioritetai, kokios 
bus diegiamos mokslinės inovaci-
jos, kaip bus vystoma infrastruktūra 
ir socialinės paslaugos, koks likimas 
laukia švietimo ir kultūros įstaigų, 
kokio lygio specialistai ateis į žemės 
ūkio sektorių.

Mes pasisakome už įstatyminės 
bazės koregavimą ir mokesčių po-
litikos keitimą. Tik gerai apgalvota 
ir tęstinė veikla gali duoti teigiamų 
rezultatų.

Lietuvos žemės ūkio gamybos rodikliai smunka

Istorinėje literatūroje daug dis-
kutuota, kas iš tikrųjų buvo pir-
masis socialdemokratų laikraščio 
„Darbininkų balsas“ redaktorius. 
Žurnalistikos enciklopedijoje tei-
giama, kad pirmųjų trijų nume-
rių redaktorius buvęs V. Siruta-
vičius, o techniniu redaktoriumi 
dirbęs J. Bagdonas. E. Vidman-
tas, kruopščiai išnagrinėjęs šiuo 

klausimu gausią literatūrą, laikosi 
nuomonės, jog būtent J. Bagdonui 
teko pirmieji laikraščio redagavi-
mo rūpesčiai. Patikėti jam buvo ir 
visi su „Darbininkų balso“ spaus-
dinimu susiję reikalai. Jo pagalbi-
ninkė, Mažosios Lietuvos veikėja 
Morta Zauniūtė, nenuilstamai rė-
musi socialdemokratinę spaudą ir 
jos darbuotojus, iš Lietuvos gautą 

medžiagą perduodavo J. Bagdonui, 
kuriam padėdavo rinkti ir perrašyti 
atsiųstus tekstus ruošiant laikraštį 
spaudai.

Leidinio redaktoriumi trumpai 
dirbo ir rašytojas Jonas Biliūnas, 
daug prisidėjęs prie LSDP orga-
nizacijos Panevėžyje įsteigimo. 
Tačiau pablogėjus sveikatai, jau 
1902  m. jis nuo politinės veiklos 

nusišalino, visą savo laiką skirda-
mas literatūriniam darbui.

Ilgus metus „Darbininkų bal-
są“ redagavo, daug energijos jam 
atidavė teisės istorijos tyrinėtojas, 
vertėjas, aktyvus socialdemokrati-
nės spaudos darbuotojas Augusti-
nas Janulaitis. 1900 m. prasidėjus 

Pirmieji LSDP laikraščiai nuo partijos įkūrimo iki spaudos atgavimo 
( 2 dalis, pradžia Nr. 5 (15) gegužė 2011 )

Evaldas Garliauskas,
istorikas Nukelta 8 p.



4

Jau septintą kartą Tarptautinės 
vaikų gynimo dienos proga pirmo-
kėliams iš sunkiai besiverčiančių 
šeimų Alytaus miesto socialdemo-
kratai dovanoja kuprinių. Šiemet 
jas gavo dvylika pirmokų, kurie po 
trijų mėnesių pravers įvairių moky-
klų pradinių klasių duris. 

Meras Feliksas Džiautas šį kartą 
neprisistatė miesto vadovu, teigė, 
kad su  būsimais pirmokais atvyko 
susitikti kaip Lietuvos socialdemo-
kratų partijos Alytaus miesto sky-
riaus pirmininkas. 

„Dovanas dalijame ne tik prieš 
Kalėdas, bet ir pirmąją vasaros 
dieną, kai jau 62 kartą švenčiama 
Tarptautinė vaikų gynimo diena. 
Dovanas jums pirkome už savas 

lėšas, be rėmėjų. Turint kuprines 
ir šiek tiek mokslo priemonių, bus 
ramesnė ir vasara. Šiemet mokslo 
metus Alytuje baigė 640 pirmokų, 
tik šiek tiek mažesnis būrys, į kurį 
įsiliesite ir jūs, rudenį užpildys jų 
vietas“, – kalbėjo F.Džiautas.

Gerų mokslo metų bei per vasa-
rą paaugti ir sustiprėti linkėjo mies-
to savivaldybės administracijos 
direktorė Ona Balevičiūtė, Vaiko 
teisių apsaugos tarnybos specialistė 
Žaneta Abromaitienė, Seimo narys 
Julius Sabatauskas, socialdemokra-
tas Edmundas Čečėta.

Būsimas pirmokas Dominykas, 
apžiūrėjęs kuprinę, pasidžiaugė, kad 
ji ryškesnė už brolio Donato pernai 
jam socialdemokratų padovanotąją. 

Keturių vaikų mama taip pat 
neslėpė džiaugsmo. Vyresnėlės 
dukros Emilės kuprinė nesudėvėta, 
atlaikys ir trečius mokslo metus. 
Elona į pirmą klasę eis su nauja, 
tvirtai laikoma rankose. Gausios 
šeimos mama dėkojo socialdemo-
kratams už reikalingą paramą, lin-
kėjo tęsti šią akciją ir ateityje, nes 
stokojančiųjų vis daugėja.

Po skanių vaišių, kurios paruoš-
tos taip pat už asmenines lėšas, 
pradžiugino pirmokų koncertas. 
Šiemet, kaip niekada anksčiau, 
susirinko  dainingi ir vietoje nenu-
stygstantys vaikai.

Aldona Kudzienė,
„Alytaus naujienos“

LSDP skyriø naujienos

Dvylikai Alytaus šeimų vasara bus ramesnė

Gegužės 14-ąją nuo pat ryto į 
Žagarę plūdo joniškiečiai ir svečiai 
iš kitų miestų. Tą dieną buvo pra-
dėtas sodinti vienintelis Lietuvoje 
vyšnių sodas, o po vyšnaičių sodi-
nimo šventės organizatoriai visus 
kvietė sudalyvauti 2-ojoje Šiaurės 
Lietuvos „kleckų“ šventėje ir pa-
ragauti Žagarės krašto kulinarinių 
patiekalų. Vienas svarbiausių šven-
tės akcentų – pagerintas didžiausio 
„kukulio“ virimo rekordas. Šiais 
metais Žiurių kaimo bendruomenės 
moterys išvirė 16 kilogramų sve-
riantį ir 78 centimetrų ilgio klecką 
– milžiną. Pernai buvo išvirtas 6 
kilogramus sveriantis „kleckas“. 
Šventės metu Lietuvos socialdemo-
kratų partijos Joniškio, Pakruojo ir 
Akmenės skyrių bičiuliai pasodino 
vyšnaites ir aukcione įsigijo „klec-
ką“ – milžiną.

Sode žydės socialdemokratų 
pasodintos vyšnaitės

Šventės pradžioje minios žmo-
nių traukė Latvijos link, kur dau-
giau nei 2 hektarų žemės plote 
buvo numatyta pasodinti vyšnaites. 
Pasak Žagarės regioninio parko 
direktoriaus socialdemokrato Min-
daugo Balčiūno, būsimame sode 
vyšnaites pasodinti panoro daugiau 
nei 300 šeimų, organizacijų, įstai-
gų, kaimo bendruomenių.

„Nesiekiame užsodinti vyšnaitė-
mis viso 2 hektarų žemės ploto. Tai 
planuojame padaryti per penkerius 
metus“, – kalbėjo M. Balčiūnas.

Prieš sodinant vyšnaites, Žaga-
rės regioninio parko direktorius pa-
brėžė, kad ateityje sodinuką reikės 
prižiūrėti, laistyti ir skinti derlių. 
Be to, prie kiekvienos vyšnaitės 
turės atsirasti ir kaliausė, sauganti 
uogas nuo jas pamėgusių paukš-
čių. Vyšnaites pasodino Joniškio, 
Pakruojo ir Akmenės bičiuliai. Jie 
ateityje rūpinsis sodinukais, kad 
šie augtų, žydėtų ir duotų gausų 
derlių. Kiekvienam, pasodinusiam 
vyšnaitę, įteikti sertifikatai, nu-
rodantys jos numerį ir sodinimo 
vietą. Žagarės regioninio parko 
darbuotojai planuoja šalia sodinu-
kų pastatyti vienos formos ir spal-
vos lenteles, kuriose būtų nurodyti 

vyšnaičių savininkai. Joniškio 
socialdemokratai juokauja, kad 
didžiausias kelių vyšnių derlius 
turėtų atitekti jiems, nes daugiau-
sia šeimininkai turės prižiūrėti au-
gančias vyšnaites, o svečiai atvyks 
tik skinti derliaus. Ateityje vyšnių 
sodo centre turėtų atsirasti amfite-
atras, planuojama įrengti takelius. 
Manoma, kad kiekvieno akį džiu-
gins ir būsimas skulptūrų parkas. 
Vyšnių sodas ateityje turėtų tapti 
vienu iš Žagarės miesto traukos 
centrų. Jame puikiai praleisti laiką 
ir pasigrožėti išpuoselėta aplinka 
galės šeimos, pavieniai asmenys, 
organizacijos ar į Žagarę atvykę 
turistai.

Socialdemokratai aukcione 
įsigijo „klecką“ – milžiną

Dabar Žagarę garsins ne tik vyš-
nios, bet ir 16 kg 78 cm ilgio „klec-
kas“ su grybų, svogūnų ir lašinukų 
įdaru. Jis parduotas aukcione, kurio 
metu didžiausią kainą – 135 litus 
pasiūlė Lietuvos socialdemokratų 
partijos Joniškio skyriaus nariai. 
Aukcione įsigytą didžiausią „klec-
ką“ partijos atstovai išdalijo rengi-
nio dalyviams.
Visus vaišino kulinariniais 
patiekalais

Šventėje Joniškio rajono gy-
ventojai ir svečiai už simbolinę 

kainą galėjo įsigyti įvairių kaimo 
bendruomenių, įstaigų kolektyvų 
gaminamų patiekalų. Žmonių su-
aukotos lėšos bus skirtos Žagarės 
krašte veikiančioms kaimo ben-
druomenėms ar Žagarės miesto inf-
rastruktūrai pagerinti. Iš visų šven-
tės dalyvių vieninteliai Joniškio 
socialdemokratai visus nemokamai 
vaišino savo pagamintais kulina-
riniais patiekalais. Darbščiosios 
socialdemokratės virė rūgštynių 
sriubą su „kukuliais“, kurią mielai 
svečiams dalijo bičiulis Antanas 
Urkis. Jos paragauti atsirado daug 
norinčiųjų, todėl Joniškio socialde-
mokratai išvirė net tris didžiulius 
puodus rūgštynių sriubos. Žmonės 
buvo kviečiami pasivaišinti švie-
žiomis bandelėmis su lašinukų ar 
varškės įdaru, kepta duona, rūkyta 
dešra, marinuotomis paprikomis, 
agurkais, „skruzdėlynu“ ir kitais 
gardėsiais. Išėjęs iš Joniškio soci-
aldemokratų palapinės, nė vienas 
neliko alkanas. Čia bičiuliai ne tik 
pasodino svečią už stalo, bet ir pa-
vaišino pačių gamintais gardėsiais.

Taigi, ne vienas galėjo įsitikinti 
joniškiečių socialdemokratų vai-
šingumu ir dosnumu. Tokią gražią 
tradiciją – vaišinti kiekvieną savo 
svečią ir dovanoti jam gerą nuo-
taiką – Joniškio socialdemokratai 
puoselėja jau ne vienerius metus, 
tam įtakos turi, turbūt, ne tik parti-
jos ideologija „Svarbiausia – žmo-
gus!“, bet ir išsaugotos moralinės 
vertybės. 

Erika Šivickaitė

Joniškio socialdemokratai aukcione  įsigijo didžiausią „klecką“ 

Daugiausia rašinių, laiškų ir ei-
lėraščių, skirtų tėvui, sukūrė pradi-
nių klasių mokiniai. Kiekviename 

darbe – meilės 
prisipažinimas 
savo tėčiui. Vai-
kai didžiuojasi 
savo tėčiais ir 
myli juos. Tėtis 
–  mokytojas, 
guodėjas ir pa-
tarėjas, pagal-
bininkas, žaidi-

mų draugas. Nuoširdūs, paprasti 
žodžiai ne vieną tėtį sujaudins iki 
ašarų. Pavyzdžiui, trečiokė Milda 

sako, kad tėtis yra geriausias jos 
draugas, o antrokė Deimantė pri-
sipažįsta: „Ačiū, Tėveliuk, kad tu 
toks esi. Tu mano geriausias Tėtis 
pasaulyje. Aš labai tave myliu!“

Liūdesiu dvelkia rašiniai vai-
kų, kurių tėveliai negyvena kartu. 
Dažniausiai taip nutinka, kai tėčiai 
dirba kur nors toli, užsienyje: Airi-
joje, Norvegijoje, Anglijoje ar net 
Afganistane. Pirmokė Evita sako: 
„Noriu, kad mano tėtis niekur ne-
išvažiuotų“, o gimnazistės Gin-

tarės žodžiai sukrečia iki širdies 
gilumos: „Nežinau, ar tai įmano-
ma, tačiau pasiilgau to, ko niekada 
nepatyriau – tėvo ir dukters san-
tykių. Neturiu jokių vilčių, jog tai 
dar patirsiu, bet norėčiau sužinoti 
ir suprasti, kodėl išėjai man dar 
negimus.“ 

Baigiamajame konkurso ren-
ginyje skambėjo sveikinimo kal-
bos ir muzika, visi dalyviai buvo 
apdovanoti Seimo nario E. Žaka-
rio įsteigtais prizais. Sveikinimo 

žodžius dalyviams skyrė ir Šiau-
lių miesto Švietimo skyriui ats-
tovavusi Šiaulių švietimo centro 
metodininkė Regina Simulikienė. 
Renginio vedėja, Stasio Šalkaus-
kio gimnazijos direktorė Zina Žu-
klijienė, paragino vaikus parnešti 
gražius ir prasmingus sveikinimo, 
padėkos, susižavėjimo žodžius 
svarbiausiems renginio kaltinin-
kams – tėčiams.

Roma Butkienė
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Gražiausi žodžiai – savo tėčiams
Tėvo dienai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Stasio Šalkauskio gimnazija ir Seimo narys Edvardas 

Žakaris surengė kūrybinių darbų konkursą „Žodžiai tėvui“. Konkurse dalyvavo net 83 mokiniai iš septyniolikos mokyklų. 

„Mokinių darbuose – atviras nuoširdumas, prisiminimai, svajonės 
ir nusivylimai. Mums, tėčiams, tai lyg pamokos, lyg priminimas, 
kad vaikų širdyse auga didelis meilės medis. Ir mes atsakingi už 
tai“, – teigia Seimo narys Edvardas Žakaris.

Joniškio, Pakruojo ir Akmenės socialdemokratai prie ką tik pasodintos vyšnaitės.

Alytaus socialdemokratai jau septintą kartą dovanoja pirmokėliams kuprines.
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 VIENAS ŽMOGUS GALI 
VISKĄ! Sakote nesąmonė, fan-
tazijos, blefas...ir klystate! Gyve-
nime apstu situacijų, kada vieno 
žmogaus buvimas arba nebuvi-
mas nulemia ne tik atskirų vals-
tybių, bet ir ištisų kartų likimus. 
Aš čia ne apie Švarcnegerį ar Sta-

lonę, tegul jie ten savo filmuose 
kuria gražias iliuzijas, aš apie 
daugiau nei realią realybę arba 
kaip maestro Vytautas KERNA-
GIS pasakytų – fantastiškai be-
protišką Lietuvos Seimą. 

Prisiminkite jau gerokai api-
pelijusią ir visiems per smegenis 

(aišku, kas jas turi), skrandį bei 
kitas jautrias vietas trenkusią 
naktinę mokesčių reformą. O 
juk iš esmės tetrūko vieno balso 
ir Lietuvos pensininkai būtų likę 
su kelnėmis, ir menų bei kitų gra-
žių dalykų kūrėjai, taip pat visi 
plonapiniginiai nestovėtų dabar 
su kiaurais šaukštais prie tuščio 
bliūdo. 

Kitos valstybės sukosi kaip 
išmanė, bet žmonėms atlygini-
mų nemažino, taip išlaikydamos 
normalų vartojimo lygį, o mūsų 
dievotoji vyriausybė visą krizės 
naštą suvertė ant mažiausias pa-
jamas gaunančių bendrapiliečių. 
Kaip gerai išėjo bankininkams ir 
visokiems oligarchams, taipogi 
dvarponiams, o juk tetrūko mini-
mumo, kad nebūtume pažeminti, 
sutrypti ir apspjaudyti... 

O interpeliacijos visokiems 
Seimo „štukoriams“, barbėms 
devyndarbėms, įtariamiesiems 
padarius kriminalinius nusikal-

timus! Vėl tas pats nelemtas 
balsas, dėl kurio opozicija ir ne-
įstengė suburti bent minimalios 
daugumos. 

O miškų įstatymas, faktiškai 
įteisinęs pusponiams teisę daryti 
ten viską, kas tik užeis ant sei-
lės! 

O minimalios algos didini-
mas! Atsisakė Vyriausybė – tegul 
svarsto Seimas! Bet vėl tas ne-
lemtas vienas balsas. Žino, kad 
jo nėra tad ir varo per visą „mass 
media“, nesikuklindami. Pasiro-
do, jei 100 litų pakels minimumą 
– valstybei šakės! Ir dar tokios, 
kokių niekas nėra matęs. Kai sau 
algas po 25 000 išsirašo ar išeiti-
nes pašalpas bankininkams (koks 
paradoksas – pašalpa bankinin-
kams!), pakelia į 115 000  Lt 
lygį, valstybei tik į naudą. Net 
krizę užmiršta, ką jau bekalbėti 
apie gaunančius varganus ubago 
grašius. 

Nūnai Seime lygiosios – 70:70. 

Į kurią pusę pasvirs svarstyklės, 
spręsite Jūs – jei į dešinę, gerai 
bus oligarchams, bankininkams, 
milijonieriams. Bet ne Jums! Ta-
čiau jei jos pakryps į kairę – ten, 
kur bus ALOYZAS KAŽDAI-
LEVIČIUS – geriau bus Jums ir 
Jūsų vaikams. 

Tad mąstykite, tarkitės, “gu-
glinkitės”, “feisbukinkitės”, 
“skaipinkitės” ir spręskite. Bet tu-
rėkite galvoje – VIENAS ŽMO-
GUS GALI NULEMTI TOLES-
NĮ MŪSŲ VALSTYBĖS KELIĄ! 
Aišku jei jis bus – ALOYZAS 
KAŽDAILEVIČIUS! 

Jau greitai, liepos 3 d., vyks 
nauji LR Seimo rinkimai vien-
mandatėje DANĖS apygardoje. 
Čia savo kandidatūrą ir iškėlė 
Aloyzas. Visi kiti nesiskaito. Jų 
buvimas Seime svarstykles svers 
į dešinę ir lygiosios truks dar pu-
santrų metų.

Dr.Vytautas ČEPAS,
Klaipėdos miesto vicemeras

Vienas žmogus gali nulemti tolimesnį Lietuvos kelią...
…aišku, jei jis bus ALOYZAS KAŽDAILEVIČIUS!

Aloyzas Každailevičius – 
LSDP kandidatas į Seimą Klai-
pėdos Danės apygardoje 

Balandžio 27 d. LSDP Ta-
ryba priėmė nutarimą „Dėl da-
lyvavimo naujuose LR Seimo 
rinkimuose vienmandatėje Da-

nės apygardoje Nr. 19 “. LSDP 
kandidatu 2011 metų rinkimuo-
se į LR Seimą Danės rinkimų 
apygardoje Nr. 19 patvirtinta 
Aloyzo KAŽDAILEVIČIAUS, 
LSDP tarybos nario, Klaipėdos 
miesto skyriaus tarybos nario 

kandidatūra. Seimo rinkimai 
vienmandatėje Danės apygardo-
je Nr. 19 organizuojami po to, 
kai parlamentaro mandato atsi-
sakė Seimo narys Vytautas Gru-
bliauskas, išrinktas į Klaipėdos 
miesto tarybą.   

Gimiau 1953 m. rugpjūčio 12 dieną  Judrėnų kaime Telšių 
rajone. 

1971 metais baigiau Telšių IV vidurinę mokyklą ir įstojau į 
Vilniaus inžinerinį statybos institutą, kurį baigęs 1976 me-
tais, įgijau inžinieriaus geodezininko specialybę.

Po instituto baigimo tais pačiais metais pradėjau dirbti 
Inžinerinių tyrinėjimų institute (ITI) inžinieriumi Vilniuje.

1980 metais vedžiau, persikėliau į Klaipėdą ir dirbau ITI 
Klaipėdos skyriaus grupės vadovu. Einant darbo metams, 
tapau skyriaus vyriausiu inžinieriumi ir po to skyriaus 
darbuotojų buvau išrinktas ir instituto direktoriaus patvir-
tintas skyriaus viršininku, Klaipėdos filialo direktoriumi.

Nuo 1999 metų UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ (buvusio 
inžinerinių tyrinėjimų instituto) valdybos pirmininkas.

2007-2011 metais dirbau Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriumi.

Šiuo metu dirbu UAB ,,Inžineriniai tyrinėjimai” Klaipėdos 
filialo direktoriumi.

Vedęs, žmona Birutė – auditorė, finansų specialistė.

Vaikai: Agnė, Neringa, Andrius ir Saulius.

Lietuvos socialdemokratų partijos narys nuo 1992 metų.

Aloyzo Každailevičiaus 
autobiografija

Aloyzas Každailevičius: „Man svarbiausia – žmogus“

LSDP pirmininkas A.Butkevičius linki Aloyzui Každailevičiui sėkmės rinkimuose. 

Jūs visuomet laukiami 
LSDP Klaipėdos miesto 

skyriaus būstinėje (Herkaus 
Manto g. 40a). Čia dažnai 
sutiksite ir mane. Mūsų 

būstinėje kiekvieną 
trečiadienį (17.30 - 19.00val.) 

kvalifikuotas juristas 
konsultuoja gyventojus 
civilinės ir darbo teisės 

klausimais. Tel.: 8 614 34 678
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SUSITIKIMAI SU 
KLAIPĖDIEČIAIS

Tokį žmogų būtina rinkti į Seimą!
Aloyzą Každailevičių pažįstu 

labai seniai. Tai žmogus, apdova-
notas nepaprastai geromis asme-
ninėmis savybėmis. Pirmiausia, 
tai paprastas, nuoširdus, mokantis 

bendrauti su žmonėmis. Visada 
laikosi duoto žodžio. Padorus, 
išmintingas, kultūringas. Tokie 
žmonės turi būti renkami į Seimą, 
todėl, kad jie jaučia atsakomybę už 

priimamus sprendimus dėl žmonių 
geresnio gyvenimo. 

Algirdas BUTKEVIČIUS,
LSDP pirmininkas

V. Čepo nuomone, geriausias klaipėdiečių pasirinkimas – A.Každailevičius
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Sočyje diskutuota sočiai

Justas Paleckis,
Europos Parlamento narys

Europos Sąjungos-Rusijos parla-
mentinio bendradarbiavimo komite-
to posėdis Sočyje? Kodėl tenai? Gal 
dėl simetrijos? Pernai posėdžiavome 
Rusijos Šiaurėje, Permėje, o dabar – 
Pietuose... 

Pasirinktos retai diskutuojamos 
temos –  bendradarbiavimas kultūros, 
žiniasklaidos, jaunimo, sporto srityse. 
O apie sportą kalbėti geriausiai tinka 
Sočis, kur ruošiamasi žiemos olimpi-
nėms žaidynėms 2014-aisiais. 

Gal dėl to, kad šis posėdis – pa-
skutinis Rusijos žemėje prieš Dū-

mos rinkimus metų pabaigoje, o gal 
dėl temų specifikos Sočyje diskutuo-
ta sočiai, bet konstruktyviau, negu 
paprastai. Kalbėdami apie žinias-
klaidą sakėme, kad laikas iš abiejų 
pusių sumažinti „Schadenfreude“. 
Šis tarptautiniu tampantis vokiškas 
žodis reiškia negerą džiaugsmą, kai 
kitai pusei kažkas nesiseka (turime 
atitinkamą „juodąjį“ lietuvišką pa-
juokavimą: juk malonu, kad kai-
myno karvė nustipo...). Štai Rusijos 
žiniasklaida pasimėgaudama aprašo 
sudėtingumus dėl euro, Šengeno su-
tarties, Graikijos ir kitų šalių murk-
dymąsi krizėje. ES spaudoje irgi ne-
stinga piktdžiugiavimo dėl Rusijos 
nesėkmių. O geri dalykai abipusiai 
nutylimi.

Svarstydami jaunimo problemas 
sutarėme, kad reikia stengtis kuo pla-
čiau atverti vartus kontaktams. Patei-
kėme oficialų pasiūlymą ES Tarybai 
ir Komisijai: iki Sočio olimpiados 
panaikinti vizų režimą ES ir Rusijos 

piliečiams, gimusiems 1989 metais 
ir vėliau. 1989-ji – tai Berlyno sie-
nos griuvimas, Šaltojo karo pabaiga. 
Toks žingsnis būtų svarbus etapas 
pereinant prie bevizio režimo. 

Daug diskutavome apie sportą, 
Sočio olimpiadą. Apžiūrėjome tas 
vietas, kur po 970 dienų pasaulio 
jaunimas susirinks žiemos sporto 
varžyboms.

Ko gero, pirmą kartą žiemos 
olimpinių žaidynių istorijoje pagrin-
dinių žaidynių vieta bus tik keli šim-
tai metrų nuo šiltos Juodosios jūros. 
Jau kyla 40 000 vietų stadionas, kur 
įvyks olimpinių žaidynių atidary-
mas, o 2018 metais – pasaulio futbo-
lo čempionato varžybos. Šalimais – 
rūmai dailiojo čiuožimo varžyboms, 
ledo rituliui, greitajam čiuožimui ir 
akmenslydžiui. 

Žinoma, nespėjome apžiūrėti 
visų 200 olimpinių objektų, kuriuose 
darbuojasi 45 000 statybininkų. Po 
pusmečio ten dirbs 100 000 žmonių. 

Tiesiama 370 kilometrų naujų kelių, 
40 kilometrų tunelių.

Susitikome ne tik su valdžios at-
stovais. Ekologai dalinosi savo rū-
pesčiais: nors oficialiai skelbiama, 
kad invazijos į gamtą nebus, tačiau 
nacionalinio parko dalis nukentės. 
Susitikime su jaunimu išsiaiškino-
me, kad Sočyje apie 500 moksleivių 
ir studentų dalyvauja provyriausy-
biniame judėjime „Naši“. Komjau-
nuolių – tik 40, timūriečių (Liberalų 
demokratų, V. Žirinovskio partijos 
padalinys) – dar mažiau. Universi-
teto studentė, atsakydama į mano 
klausimą dėl emigracijos, ėmė atvi-
rai pasakoti: studentai nori išvažiuoti 
studijuoti ar dirbti į užsienį – ir nebe-
grįžti. Miesto administracijos atsto-
vas, dalyvavęs susitikime, griežtai 
paklausė: „I vy tak dumajete?“ („Ir 
jūs taip galvojate?“). Mergina susi-
gūžė ir ėmė teisintis: ji taip negalvo-
janti, ji norėtų pastudijuoti užsienyje 
ir būtinai sugrįžti...

Kai Sočio gyventojų klausiau, ar 
jie daugiau nusiminę, ar džiaugiasi 
dėl olimpiados, dauguma jai pritarė. 
Viliamasi, kad olimpinės statybos, 
infrastruktūros atnaujinimas, išky-
lantys viešbučiai, gydyklos, restora-
nai, pramogų centrai ir po olimpia-
dos padarys patraukliu ne tik Sočį, 
bet ir visą Krasnodaro kraštą. Jeigu 
dabar 12 sanatorijų dunkso apleis-
tos, tai po olimpiados tikimasi jų at-
gimimo ir daugiamilijoninio svečių 
srauto. 

Vilija Blinkevičiūtė, 
Europos Parlamento narė, 
LSDP pirmininko pavaduotoja

Sakoma, jog gyventi yra gera, o  
gerai gyventi – dar geriau. Norma-
liai apmokamas darbas yra geriau-
sia priemonė įgyvendinti šį siekį.  
Deja, nedarbas, liga, negalia, sena-
tvė, nepriteklius ar net kokia nors 
pievos erkė gali sutrikdyti norma-
lią mūsų  gyvenimo eigą. Ne vel-
tui  sakoma, jog niekada nereikia 
išsižadėti ubago lazdos.  Perfra-
zuojant šį posakį XXI amžiui, rei-
kėtų sakyti, jog niekada nereikėtų 
išsižadėti socialinės apsaugos, kuri 
tampa gyvybiškai svarbi sunkiais 
mūsų gyvenimo laikotarpiais. 

Pastaruoju metu socialinei ap-
saugai tenka patirti nelengvus iš-
bandymus. Viešinamos nuomonės, 
jog tai  yra per brangi, neskatinanti 
dirbti ir formuojanti išlaikytinių 
mentalitetą sistema. Pasigirsta net 
siūlymų kuo daugiau socialinės 
apsaugos privatizuoti arba remtis 
tik šeima ir bendruomene. Pasta-
ruosius siūlymus vertinčiau kaip 
grįžimą šimtmečiu atgal prie ubago 
lazdos. Neabejotina, jog socialinės 
apsaugos sistemą reikia tobulinti,  
padaryti atsparesnę galimoms kri-
zėms.  Tačiau tvarumo siekis netu-
rėtų užgožti pagrindinio tikslo – ap-
saugoti žmones nuo skurdo.

Sprendimas mažinti ar riboti so-
cialines išmokas turi būti atsakin-
gai pasvertas.  Ar sutaupytos lėšos 
atsveria tą žalą, kurią patiriame dėl 
padidėjusio skurdo, socialinės at-
skirties, emigracijos, sumažėjusio 
gimstamumo ir pan? Kodėl taip 
nesielgia kitos  Europos Sąjungos 
šalys. Estai, siekdami šalyje išsau-
goti darbuotojus, kurių prireiks at-

sigaunančiai ekonomikai, sunkme-
čiu net padidino nedarbo išmokas. 
Lietuva – priešingai – nedarbo 
išmokas ženkliai sumažino, nors 
jas mums turi garantuoti mokėtos 
įmokos. Mūsų socialinės apsaugos 
sistema yra viena pigiausių Euro-
pos Sąjungoje. Negalime pasigirti 
ir savo pensijų, socialinių išmokų, 
atlyginimų dydžiais. Mus lenkia 
net artimiausi kaimynai.  Neseniai 
Valstybės kontrolė pateikė  išvadą, 
jog mūsų socialinės pašalpos ne-
užtenka tenkinti net minimaliems 
poreikiams. Tad, apie kokį dar ma-
žinimą mes galime kalbėti?

Turime užtikrinti, kad socialinės 
išmokos atitektų tiems, kuriems jų 
iš tikro reikia. Teisėkūroje  nerei-
kėtų vadovautis ydingu principu 
– draudimais ir ribojimais bausti 
visus, kad tik kas nors nepiktnau-
džiautų. Socialinės paramos gavė-
jai nėra vien teorinė sąvoka. Tai 
yra konkretūs žmonės – su savo 
problemomis ir savo gyvenimiška 
tiesa. Yra visokių – reikalaujančių, 

prašančių, laukiančių ar kukliai 
kenčiančių nepriteklių. Reikia no-
rėti ir mokėti dirbti su kiekvienu iš 
jų. Ir tik tokiu būdu mes galime su-
mažinti piktnaudžiavimus šioje sri-
tyje. Savivaldybės turėtų lanksčiau 
naudoti  įstatymų suteiktus įgalio-
jimus – siūlyti socialinės pašalpos 
gavėjams padirbėti bendruomenei 
naudingus darbus. Socialinių pa-
šalpų mokėjimas ir toliau turėtų 
likti valstybės deleguota funkcija, 
tokiu būdu sudarant vienodas sąly-
gas visiems Lietuvos piliečiams.

ES ne vienerius metus disku-
tuojame, kaip padaryti socialinės 
apsaugos sistemą labiau „drau-
gišką“ užimtumui. Visi sutinka, 
jog čia pagrindinis vaidmuo tenka 
darbo rinkos ir užimtumo politi-
kai. Žmogų reikia ne jėga išstumti 
iš socialinės paramos sistemos. Jis 
turi būti motyvuojamas pats ateiti 
į darbo rinką. Geriausia paskata – 
normalus darbo užmokestis, kurio 
minimalus dydis turi  ženklinti 
išėjimo iš skurdo ribą. Ir nereikia 

stebėtis, kodėl kartais bedarbiai 
atsisako jiems siūlomo darbo. Tei-
sėtas noras gauti normalų ir  savo 
kvalifikaciją atitinkantį darbą ne-
turėtų būti visada suprantamas 
kaip nenoras dirbti. Būtinos ir tiks-
linės darbo rinkos politikos prie-
monės, kurios turi pagelbėti jau-
nimui pradėti savo darbinę veiklą, 
grįžti į darbo rinką motinoms po 
vaiko priežiūros atostogų, padėti 
integruotis į  darbo rinką neįgalie-
siems, vyresnio amžiaus žmonėms 
ir kitiems, turintiems specifinių 
problemų. Populiarus Europos Są-
jungoje „flexcurity“ principas pir-
miausia grindžiamas saugia darbo 
rinka, o tik po to lanksčiais darbo 
santykiais. Taupydami mokymo ir 
kitų aktyvių darbo rinkos politikos 
priemonių sąskaita, nedidinami 
atlyginimų ir negerindami darbo 
sąlygų  mes nesugebėsime paska-
tinti žmones atsisakyti socialinių 
išmokų. 

Apsaugokime socialinės apsau-
gos sistemą, o ji apsaugos mus.

Vilnius – Briuselis – Strasbûras

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

Zigmantas Balčytis,
Europos Parlamento narys,
LSDP pirmininko pavaduotojas

Viešojoje erdvėje Vyriausybės 
pozicija yra tvirta: ekonomika atsi-
gauna, investicijos ateina, sunkumai 
praeina.

Visuomeninės tarybos susirin-
kime Lietuvos socialinių tyrimų 
centro Darbo ir socialinių tyrimų 
instituto vadovas prof. dr. (HP) Bo-
guslavas Gruževskis pristatė statis-
tinius duomenis: Lietuvos žmonių 
socialinė padėtis yra labai sunki, o 

skurdo rizikos zonoje yra atsidūrusi 
netgi visuomenės pagrindą sudaran-
ti šeima, kurioje yra abu tėvai ir du 
vaikai.

Emigracijos mastai nuo 2006 m. 
išaugo maždaug trigubai, oficialiais 
duomenimis 2004-2010 m. šalį pa-
liko apie 277 tūkst. žmonių. Užim-
tumo lygis Lietuvoje sumažėjo nuo 
64,9 proc. 2007 m. iki 56,8 proc. 
2010 m. Tai vienas žemiausių rodi-
klių ES. Pagal nedarbo lygį taip pat 
esame vieni iš Europos „lyderių“, o 
jaunų žmonių nedarbas 2010 m. su-
darė net 35,1 proc. 

Stebina ir tai, kad bedarbių skai-
čiui išaugus nuo maždaug 95 tūkst. 
2008 m. iki 307 tūkst. 2010 m., be-
darbio pašalpų gavėjų skaičius padi-
dėjo nuo 32 iki 68 tūkst. Tai rodo, 
kad valstybė nusišalina nuo įsiparei-
gojimų, o piliečiai prarandą socialinį 
draudimą.

Dar vienas skurdžios visuomenės 

rodiklis – išlaidos maistui. Lietuvoje 
33 proc. pajamų išleidžiama maisto 
produktams, tuo tarpu ES vidurkis 
– 16,8 proc. Labiausiai liūdina tai, 
kad tarp socialinių pašalpų gavėjų 
2010 m. labiausiai išaugo pilnų šei-
mų skaičius (2 suaugę ir 1-2 vaikai). 
O tai juk yra tradicinė šeima – vi-
suomenės pagrindas.

Jeigu tokios tendencijos išliks, 
mūsų visuomenės laukia niūri pers-
pektyva. Kaip situaciją keisti? Pir-
miausia turi būti sugrąžintas piliečių 
pasitikėjimas savo valstybe. Tačiau 
tai neįvyks, jeigu ir toliau bus nepai-
soma socialinio teisingumo princi-
pų.

Prof. dr. (HP) B.Gruževskio nuo-
mone, ūkio raida turi būti orientuo-
jama į užimtumo augimą. Ekono-
mikos pakilimo laikotarpiu daugiau 
darbo vietų sukuria verslas, tačiau 
ekonomikai traukiantis didelė dalis 
žmonių praranda darbą, todėl reikia 

kurti socialinius – ekonominius sau-
giklius, kurie „suminkštintų“ taip 
vadinamą nusileidimą.

Šalies ekonomiką galėjo įsukti 
daugiabučių namų renovacijos pro-
grama, tačiau nebuvo pasiūlyta reali 
ekonominė paskata, kuri motyvuotų 
gyventojus investicijoms į ekono-
miškesnį – šiltesnį būstą.

Emigracijos priežastis nėra vien 
didesnis atlyginimas turtingesnė-
se šalyse. Iki 2008 m. emigracijos 
mastai buvo žymiai mažesni, nors 
atlyginimų atotrūkis ir tuomet buvo 
juntamas. Tačiau tuomet žmonės tu-
rėjo galimybių užsidirbti Lietuvoje 
ir tikėjo šalies perspektyva.

Emigrantų nesugrąžins įvairios 
informacinės kampanijos. Jau šian-
dien mūsų valstybė turi konkuruoti 
su kitomis valstybėmis dėl brangiau-
sio resurso – žmogiškųjų išteklių.

Turi būti paskata imtis verslo. 
Jeigu nėra galimybių suteikti len-

gvatinę paskolą veiklos pradžiai, 
supaprastinkime procedūras. Sten-
kimės žmogui padėti: jei klysta – 
suteikti galimybę pasitaisyti, o ne 
ieškoti spragų prie ko prikibti ar 
kaip nubausti.

„Meškos paslaugą“ padarė neoli-
beralizmo idėjomis paremta švietimo 
reforma. Gabiausias ir aktyviausias 
jaunimas (pabrėžiu – ne labiausiai 
pasiturintis) išvyksta studijuoti sve-
tur – taip prarandamas ryšys su pers-
pektyviausia jaunąja karta. 

Problemų sprendimams reikalin-
gi finansiniai ištekliai, tačiau ir jie 
nepadės, jeigu nebus socialiai atsa-
kingo valdžios mąstymo bei veiki-
mo. Reikia tikėtis, kad pasimokę iš 
savo klaidų ir pasisėmę patirties iš 
kitų šalių, sugebėsime savo tautie-
čiams būdingą veržlumą, darbštumą 
ir atsakingumą nukreipti į Lietuvos, 
o ne Didžiosios Britanijos ar Vokie-
tijos ūkį.

AR REIKIA APSAUGOTI SOCIALINĘ APSAUGĄ?

Kaip sustabdyti šalies ritimąsi pakalnėn?
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Irma Gūdžiūnaitė

Lyčių lygybės klausimai vie-
niems gali pasirodyti esminiai 
(laisvės vardan būtina išsivaduo-
ti iš socialinių lyčių stereotipų), 
kitiems – absurdiški (juk lyčių 
lygybė jau ir taip yra „???”), tre-
tiems – gąsdinantys (moterys ren-
gia revoliuciją!?), tačiau abejingų 
paprastai nepalieka. Visgi, aišku 
viena – socialdemokratinio jauni-
mo sąjungoje feministinės idėjos 
po truputį stiprina savo šaknis ir 
tampa vis garsiau aptarinėjamos.

Viena pirmųjų diskusijų nu-
aidėjo gegužės pirmąją savaitę – 
vyko kairiosios politinės minties 
neformalaus instituto „Smege-
nų centras“ susitikimas, kuria-
me buvo analizuota feminizmo 
svarba, vaidmuo ir perspektyvos 
Lietuvoje bei socialdemokratinio 
jaunimo sąjungoje. Be didesnių 
ginčų kairiosios minties instituto 
dalyviai sutarė, kad egzistuoja 
dviejų tipų lytys – biologinė ir 
socialinė. Biologinė lytis yra ta, 
kurią įgyjame dar formuodamie-

si motinos įsčiose. Socialinė – ta, 
kurią visuomenė primeta mus 
surūšiuodama: moterims pridera 
tvarkyti kambarius ir prižiūrė-
ti vaikus, vyrams – šeimoje būti 
tuo, kuris uždirba pinigus ir nie-
kada neverkti. („Moters vieta 
virtuvėje, vyro – darbe“ nebyliai 
sakoma.)

Tačiau šioje vietoje įsiterpia fe-
minizmas: „Socialinė lytis tėra tik 
fikcija. Todėl feminizmas reiškia 
išsivadavimą iš visuomenės sukur-
tų konstruktų.“ Tačiau išsivaduoti 
nėra taip paprasta, kaip gali pasi-
rodyti. Moters ir vyro vaidmenų 
suvokimas formavosi ilgus šim-
tmečius ar net tūkstantmečius. 

Dar 400 m. pr. m. e. Aristotelis 
aukštino vyriškąjį protą ir kūną 
menkindamas moteriškąjį: „Patelė 
yra patelė, nes ji stokoja tam tikrų 
savybių.“ Ilgus amžius moterys 
neturėjo beveik jokių teisių, kurios 
priklausė vyrams (moters turtas ir 
net atlygis už darbą nuosavybės tei-
se priklausė vyrui, neištekėjusios 
moters išprievartavimas nebuvo 
laikomas nusikaltimu, o 1776 m. 
Amerikos Nepriklausomybės de-
klaracija garantavo žmogaus teises 
vyrams, bet ne moterims). 

Laikai keitėsi, atėjo moterų 
švietimo era (iki XVIII-XIX a. 
mokslas buvo įkandamas tik ber-

niukams), o valstybės pradėjo 
traktuoti moteris kaip galinčias 
balsuoti ir būti išrinktomis (Euro-
poje rinkimų teisę moterims pir-
moji suteikė Suomija (1906 m.), 
Lietuva – 1918 m., Šveicarija – tik 
1971 m.) – tai pirmoji feminizmo 
banga. Tada buvo II-asis pasauli-
nis karas ir, kol vyrai kariavo, mo-
terys išėjo dirbti į gamyklas. Bet, 
vyrams grįžus, jos trauktis nenorė-
jo ir siekė įsitvirtinti darbo rinkoje 
– kilo antroji feminizmo banga.

Trečioji banga trunka iki šiol, 
tačiau yra gerokai labiau neviena-
lytė nei prieš tai buvusios bangos 
ir suskaldė pačius feminizmo ša-
lininkus. Vieni feminizmu vadina 
judėjimą už lygias vyrų ir mote-
rų teises, kiti – moterų judėjimą, 
aukštinantį moterų teises, treti 
– feminizmą tapatina su lesbiečių 
ir kitų seksualinės orientacijos 
mažumų judėjimais. Maskulizmo 
atstovai (patriarchato šalininkai) 
kritikuoja, jog feminizmas šian-
dien dieną apskritai nebeturi pras-
mės, nes vyrų ir moterų lygybė jau 
yra pasiekta.

Vargu, ar teisinga būtų sutikti 
su paskutiniuoju teiginiu. Šiandien 
mes turime socialinių lyčių vai-
dmenis, kurie įkalina ir vyrus, ir 
moteris, juos nustumia į tam tikrus 
lygmenis. Mergaitės jau nuo pat 

žaidimų lėlėmis pradžios progra-
muojamos rūpintis vaikais, tvar-
kyti namus ir dažytis lūpas prieš 
veidrodį. Tuo tarpu berniukams į 
rankas įduodama mašinytė ir jie 
skatinami ne vaikų priežiūros ir 
auginimo mokytis, tačiau domėtis 
technika, technologijomis ir išra-
dimais.

O tada jauna moteris, eidama 
įsidarbinti, savo kailiu neretai pa-
junta, kad jaunas vyras yra gei-
džiamesnis darbuotojas nei ji – juk 
po poros metų jis neišeis gimdyti 
ir dvejus metus auginti vaiko. Ta-
čiau, kaip rodo kitų šalių praktika, 
jeigu mes nugalėtume socialinių 
lyčių barjerą ir vyrai eitų auginti 
savo atžalų kad ir perpus dalin-
damiesi vaiko auginimo atostogų 
laiką su mamomis, darbdavių dis-
kriminacija moterų atžvilgiu su-
mažėtų arba išnyktų – darbdavys 
manytų, kad egzistuoja vienoda 
tikimybė, jog ir vyras, ir moteris 
gali išeiti metams ar dvejiems au-
ginti vaikelio.

Bet atsigręžkime į savo kiemą ir 
pažvelkim į Lietuvos Respublikos 
Seimą. Šiai kadencijai išsirinkome 
26 moteris ir 115 vyrų. Penkiolik-
toje Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybėje turime 15 ministrų ir tik dvi 
iš jų yra moterys. Kyla klausimas 
– kodėl moterys nebalsuoja už 

moteris? Juk valstybėje gyventojų 
moterų priskaičiuojama daugiau 
negu vyrų. Vyrai nustumia moteris 
nuo valdžios postų ir neįsileidžia į 
savo būrelius? O gal moterys vis 
dar nedrįsta pasitikėti savimi ir iš-
lįsti iš vyrų šešėlio?

Vienaip ar kitaip, neigdami ly-
čių nelygybės reiškinį, problemos 
niekaip neišspręsime. Todėl sekti-
nu pavyzdžiu laikytinas Lietuvos 
socialdemokratų partijos sprendi-
mas įtvirtinti kvotų lytims sistemą. 
Galbūt apie tai reikėtų pasvarstyti 
ir jauniesiems socialdemokratams? 
Tuo labiau, kad sąjunga nėra turė-
jusi moters pirmininkės, o valdybą 
šiuo metu sudaro penki vyrai iš še-
šių valdybos narių.

Pokyčiai ateina palengva ir at-
sineša feministinių idėjų puokštę, 
skirtą visiems – ir vyrams, ir mo-
terims. Laikas ant diskusijų stalo 
statyti vazą, merkti į ją gėlę po 
gėlės ir taip suformuoti feministi-
nę srovę, kuria rūpintųsi jaunieji 
socialdemokratai. Tik įdomu, salę, 
kurioje vyks diskusijos, tvarkys ir 
šluos valytoja ar valytojas? (Iki 
šiol buvome pratę prie valytojų 
moterų.)

Irma Gudžiūnaitė ,
Kairiosios politinės minties 

„Smegenų centras“

Gegužės 24 d. Kaune vyko jau-
nųjų socialdemokratų (LSDJS) 
Kauno skyriaus rinkiminė – atas-
kaitinė konferencija. Joje skyriaus 
pirmininkas Darius Razmislevi-
čius pristatė nuveiktus darbus, 
supažindino su įgyvendinamais 
projektais bei su iniciatyvomis, 
kurias reikės tęsti kitais metais. 
Po išsamaus Dariaus pasisakymo 
apsvarstytas vienas svarbiausių 
dienotvarkės klausimų – kandida-
tų į skyriaus pirmininko postą iš-
sikėlimas ir balsavimas. Deja daug 
norinčių neatsirado ir į šį postą 
kandidatas buvo vienas – jau par-
eigas einantis D. Razmislevičius. 
Savo kalboje jis pabrėžė, kad šią 
kadenciją vykdysime dar daugiau 
socialinių akcijų, ruošime projek-
tų, bursime aktyvią ir iniciatyvią 
komandą. Suskaičiavus balsavimo 
rezultatus, paaiškėjo, kad jis, gavęs 
didžiąją dalį narių pasitikėjimo, tęs 
pradėtus darbus.

Kitas svarbus klausimas buvo 
valdybos suformavimas. Nutarta, 
kad valdybą turi sudaryti šeši na-
riai, iš septynių kurie pareiškė norą 

kandidatuoti. Kiekvienas turėjo po 
keletą minučių pasisakymams. 
Didžioji dalis kandidatų minėjo 
panašias problemas – aktyvios ir 
veikiančios valdybos būtinybę, or-
ganizacijos plėtimąsi, naujų akcijų 
organizavimą bei „Media“ koman-
dos atsiradimą. Naujaisiais valdy-
bos nariais tapo antrąją kadenci-
ją valdyboje tęsiantis Eugenijus 
Kovalkovas bei naujieji jos nariai 
– Mantas Rimkevičius, Gintarė 
Boguševičiūtė,  Jolanta Kairytė, 
Gediminas Leščiauskas ir Kristina 
Kolesnikaitė. 

Išrinkta revizijos komisija, ku-
rioje dirbs Tomas Dobrovolskis ir 
Aušra Balnionytė. 

Po konferencijos uždarymo 
naujoji komanda ateities vizijas 
aptarė prie arbatos puodelio. Visi 
linksmai nusiteikę sutarė, kad jau-
nieji socialdemokratai sudrebins 
Kauno gyvenimą.

Kristina Kolesnikaitė, 
LSDJS Kauno skyriaus 

valdybos narė

Ramūnas Burokas

Lietuvos socialdemokratinio jau-
nimo sąjungos Marijampolės skyrius 
– viena aktyviausių jaunimo organi-
zacijų visoje Marijampolės apskrity-
je. Praėjusiais metais atšventę 10-ies 
metų jubiliejų, pasirodo, pasikukli-
nome. Tvarkant LSDP Marijampo-
lės skyriaus archyvinius dokumentus 
paaiškėjo, kad jaunieji socialdemo-
kratai savo veiklą Marijampolėje 
pradėjo 1995 m. vasario 2 d., kada 
buvo pasirašytas steigiamojo susirin-
kimo protokolas. Pirmuoju Marijam-
polės skyriaus pirmininku vienbalsiai 
buvo išrinktas Arnoldas Rūškys, ku-
ris priklausė ir nacionalinės sąjungos 
valdybai.

Galime pagrįstai didžiuotis, būda-
mi vienu seniausių skyrių Lietuvoje.

Pastarieji metai buvo kupini labai 
svarbių įvykių, pasiekimų ir pasikei-
timų. Džiaugiamės, kad keičiantis 
kartoms jau nusistovėjo organizaci-
jos vidinė kultūra ir tradicijos. Vyk-
domos socialinės akcijos jau gerai 
žinomos visuomenei ir šiais metais 
kovo 11-sios proga sulaukėme savi-
valdybės vadovų padėkos ir įvertini-
mo už socialinės atskirties mažinimą 
savivaldybėje. Ypatingai didelio pa-
sisekimo susilaukė akcija „Aš būsiu 
pirmūnas“, kurios rezultatai šiemet 
gerokai viršijo pradinius lūkesčius. 
Džiugu, kad ši Marijampolės jaunųjų 
socialdemokratų sumanyta iniciaty-

va plačiai išplito ir kituose Lietuvos 
skyriuose. 

Savo gretose išlaikę stipriausius 
skyriaus narius ir pakvietę naujų, 
entuziastingų, aktyvių jaunuolių 
startavome savivaldos rinkimuose. 
Kandidatų sąraše skyrius kėlė 3 na-
rius: Povilą Isodą, Joną Grabauską 
ir Karolį Podolskį. Nors nė vienas 
skyriaus narys nebuvo įtrauktas į 
pirmąjį dešimtuką, kaip to reikalauja 
susitarimas tarp partijos ir jaunimo 
sąjungos, tai nesustabdė jaunųjų kan-
didatų. Pasiektas neįtikėtinas rezulta-
tas – visi jaunimo iškelti kandidatai 
šiuo metu darbuojasi Marijampolės 
savivaldybės taryboje. 

Sėkmė rinkimuose lydėjo ne tik 
jaunuosius kandidatus, bet ir pakar-
totiniuose Seimo rinkimuose daly-
vavusį bičiulį Albiną Mitrulevičių, 
kuris pateko į Seimą vienmandatėje 
Marijampolės apygardoje. Jaunimo 
sąjungos nariai rinkiminėje kampa-
nijoje „grojo pirmu smuiku“ ir šios 
pastangos buvo įvertintos – Karolis 
Podolskis tapo Seimo nario padėjėju, 
o Ramūnas Burokas perima LSDP 
Marijampolės skyriaus iždininko 
pareigas ir rūpinsis visais skyriaus 
reikalais. Džiaugiamės, kad svarbios 

pareigos patikimos jauniesiems so-
cialdemokratams – tai didelis mūsų 
nuoseklaus darbo įvertinimas.

Visai neseniai Marijampolės jau-
nieji socialdemokratai rinkosi į atas-
kaitinį susirinkimą, kuriame buvo 
išrinkta nauja skyriaus valdyba ir 
pirmininkas. Vietoje kadenciją bai-
gusio Povilo Isodos, pirmininkavu-
sio pastaruosius dvejus metus, nauju 
vadovu tapo ilgametis skyriaus na-
rys – Ramūnas Burokas, kurį nariai 
palaikė vienbalsiai. Ramūnas žadėjo 
kelti skyriaus veiklos kokybę, užsi-
imti aktyvesniu naujų narių pritrau-
kimu, didelį dėmesį skirti narių kom-
petencijai ir projektinei veiklai.

Skyrius įgyvendino visus tikslus, 
užsibrėžtus iki šių rinkimų, bet susto-
ti neketiname. Nauja skyriaus vado-
vybė jau pradeda dėlioti tolimesnius 
veiklos planus, siekius, veiklas. Lau-
kia dar didesni iššūkiai, bet Mari-
jampolės jaunieji socialdemokratai 
yra ryžtingai nusiteikę ir toliau dirbti 
dėl visuomenės gerovės, savo vei-
klą grindžiant socialdemokratinėmis 
vertybėmis.

Povilas Isoda,
LSDJS Marijampolės skyriaus 

valdybos narys

Kairysis „Smegenų centras“ kelia feministines idėjas

Marijampolės jauniesiems 
socialdemokratams vadovaus 
Ramūnas Burokas

Jaunieji Kauno socdemai išrinko 
skyriaus pirminką ir valdybą
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Tai ádomu

Pirmieji LSDP laikraščiai nuo partijos įkūrimo iki spaudos atgavimo 

plačiai anuomet nuskambėjusiai 
gydytojo Liudo Vaineikio bylai 
dėl nelegalios spaudos platinimo, 
A. Janulaitis, apkaltintas bendra-
darbiavimu, buvo suimtas, tačiau 
netrukus už užstatą paleistas. Vis 
dėlto siekdamas išvengti 1902 m. 
caro paskirtos bausmės – tremties 
į Sibirą, jis pabėgo į Mažąją Lie-
tuvą. Apsigyvenęs Tilžėje A. Janu-
laitis nuo 1902 m. iki 1905 m. re-
dagavo „Darbininkų balsą“.  1905 
m. LSDP vadovybei nusprendus, 
jog redakcinis darbas laikraštyje 
turįs būti kolektyvinis, A. Janulai-
tis, nesutikęs su tokiu sprendimu, 
redaktoriaus pareigų atsisakė. Jam 
pasitraukus, paskutinius 1905 m. 
leidinio numerius redagavo A. Do-
maševičius. Pastarajam į pagalbą 
1906 m. atėjo iš tremties sugrįžęs 
L. Vaineikis.

Tuometinėje XX a. pr. Lietuvos 
visuomenėje „Darbininkų balsas“ 
buvo nepaprastai populiarus  lai-
kraštis, kuriame bendradarbia-
vo pačių įvairiausių socialinių 
sluoksnių atstovai, pažangiausi to 
meto šviesuoliai. Bene daugiausia 
straipsnių parašė A. Domaševi-
čius, S. Kairys, A. Moravskis, L. 
Vaineikis, V. Sirutavičius, V. Po-
žėla. Aktyviai įsijungė gydytojas 
P. Avižonis, M. Biržiška, Škotijos 
lietuviai socialistai J. Merkevičius, 
V. Kisielius, rašytojai J. Baltrušai-
tis, J. Krikščiūnas-Jovaras, Laz-
dynų Pelėda, Žemaitė, liberalių 
pažiūrų veikėjai J. Basanavičius, 
P. Paršaitis, varpininkai J. Grinius, 
J. Šaulys, J. Vanagaitis ir daugelis 
kitų.

Finansavimo šaltiniai

Partijos laikraščių leidimas rei-
kalavo didelių materialinių lėšų. Iš 
kokių piniginių resursų jie buvo 
išlaikomi?

1903 m. „Darbininkų balso“ 
šešių numerių išleidimas, redakto-
riaus išlaikymas ir kiti leidybiniai 
reikalai atsiėjo 2113 Vokietijos 
markių. Vėlesnių – 1904 m. bei 
1905 m. laikraščių leidimas kaina-
vo dar brangiau – atitinkamai  2040 
ir 3040 markių. Didelę dalį lėšų su-
darė pajamos, gautos pardavus pa-
čius leidinius.  A. Janulaičiui ėmus 
redaguoti „Darbininkų balsą“, ne-
trukus buvo įsteigta partijos kasa, 
kurios darbuotojams buvo pavesta 
rinkti lėšas partijos reikalams finan-
suoti, tuo pačiu ir jos laikraščiams 
išlaikyti. Tad 1903 m. į šią kasą 
surinkus daugiau nei 3000 markių, 
trečdalį šių pajamų sudarė pinigai, 
gauti pardavus socialdemokratinę 
spaudą ir literatūrą. Kadangi LSDP 
laikraščiai pasiekdavo ir JAV, tai 
lėšų, realizavus leidinius, buvo 
gaunama ir iš šioje šalyje gyve-
nančių lietuvių skaitytojų. Antras 
svarbus finansų šaltinis – aukos, 
kurias skirdavo ne tik partiečiai, bet 
ir įvairios draugijos. Pavyzdžiui, 
Dorpate (Tartu) draugijon susibūrę 
vietos lietuviai studentai dalį su-
rinktų lėšų skirdavo „Darbininkų 
balsui“ išlaikyti. Šiam laikraščiui 
aukodavo ir Maskvoje veikusios 
lietuvių draugijos, ir „Šviesos“ 
draugija, ir Panevėžio darbininkai, 
tarp kurių „elesdiečiai“ (taip soci-
aldemokratus vadino J. Vilčinskas) 
vykdė itin aktyvią agitacinę veiklą. 
Aukų atkeliaudavo ir iš užsienio ša-
lių – Anglijos, Vokietijos, Šveicari-

jos, Škotijos.
Dar vienas lėšų gavimo būdas, 

kurį, tiesa, išnaudoti ypač raginta 
partijos suvažiavimuose ar kon-
ferencijose – tai už viešų renginių 
organizavimą surinktos pajamos. 
Todėl L.Vaineikis už 1899 m. vasarą 
Palangoje pastatytą viešą spektaklį 
„Amerika pirtyje“ surinktus pinigus 
paskyrė „Tilžės leidiniams“ remti. 
Tuo pačiu tikslu lietuviškus teatro 
spektaklius organizuodavo ir A. Ja-
nulaitis, Peterburge gyvenę lietuvių 
kilmės studentai, 1901 m. suorgani-
zavę ten šventinį vakarą. Pinigų sa-
viems laikraščiams leisti partija skir-
davo iš surenkamo nario mokesčio.

Leidiniuose nagrinėtos 
problemos

LSDP laikraščiai (iškalbingi jau 
patys jų pavadinimai) atstovavo 
darbininkų interesams. Leidinių 
puslapiuose nagrinėti klausimai, 
susiję su dirbančiųjų socialiniu ir 
ekonominiu gyvenimu. Kad „iš-
liuosuotų“ darbininkus, social-
demokratai turėjo pradėti nuo vi-
suomenę kamuojančių socialinių, 
ekonominių ir politinių problemų 
nušvietimo iškeliant į dienos švie-
są darbininkų teises pažeidžiančius 
faktus ir visas tas socialines blogy-
bes, kurias jie buvo priversti patirti. 
Siekdami pagerinti darbininkų ma-
terialines gyvenimo sąlygas, pri-
traukti daugiau šalininkų ir rėmėjų 
darbininkų sluoksniuose, patys so-
cialdemokratai aktyviai organizavo 
ekonominius, socialinius streikus, 
demonstracijas, mitingus. Kad ir 
represuojami bei carinės valdžios 
slopinami, šie darbininkų kovos už 
savo teises proveržiai buvo nuolat 

nušviečiami anuometiniuose pir-
muosiuose socialdemokratiniuose 
leidiniuose. Iš jų sužinome, kad 
vien 1897 m. buvo suorganizuota 
per 30 pavienių, 4 grupiniai ir tiek 
pat masinių streikų, kuriuose iš viso 
dalyvavo arti 3000 pačių įvairiau-
sių pramonės šakų – pvz.: transpor-
to, statybos – darbininkų. Į 1903 m. 
vykusius streikus jų įsitraukė dar 
daugiau – 7000.

Plačiai gvildenti ir demokratijos 
bei tautiniai klausimai. Daug dis-
kutuota ir dėl pačios LSDP veiklos 
strategijos – ar pastaroji turinti gin-
ti tik Lietuvos darbininkų interesus, 
šitaip tapdama tautine darbininki-
jos siekių gynėja, ar vis dėlto atsi-
sakyti tautinių aspiracijų ir pasukti 
internacionalistine visiems dirban-
tiesiems – nesvarbu, lenkų, rusų, 
lietuvių ar žydų – atstovaujančia 
politine jėga. Nuomonės šiuo klau-
simu išsiskyrė.

LSDP laikraščiai buvo tapę tuo 
informacijos skleidimo kanalu, 
kuriuo pasinaudoję skaitytojai su-
žinodavo apie partijos rengiamus 
suvažiavimus ir konferencijas, jose 
priimtus nutarimus, aptartus eina-
muosius partinius reikalus.

Partijos leidžiami laikraščiai ne-
buvo parapiniai, vien krašto proble-
momis ar partiniais reikalais gyve-
nę leidiniai. Stengtasi tapti to meto 
sąlygomis modernia, šiuolaikiška 
informacijos skleidimo priemone. 
Laikraščiuose spausdinti ir partijos 
propaguotoms vertybėms prijau-
tusių ar jos veikloje dalyvavusių 
rašytojų – J. Biliūno, J. Krikščiū-
no-Jovaro, J. Janonio ir kitų autorių 
kūriniai. Galiausiai literatūros my-
lėtojų džiaugsmui leidiniuose pasi-
rodydavo ir rusų bei kitų užsienio 

šalių autorių grožinės literatūros 
vertimų.  

Nuo 1896 m. iki 1904 m., kai 
buvo panaikintas lietuviškos spau-
dos draudimas, reguliariai ar su 
pertraukomis ėjo 5-6 LSDP leidžia-
mi laikraščiai. Kad ir susidūrę su 
įvairiausio pobūdžio – finansiniais, 
techniniais sunkumais, ėję itin ne-
palankiomis spaudos draudimo są-
lygomis, kada ne tik jos leidžiami 
laikraščiai, bet ir pati LSDP buvo 
nelegali, persekiojama politinė or-
ganizacija. Šie leidiniai tapo pirmo-
siomis Lietuvos socialdemokratų 
spaudos kregždėmis, gynusiomis 
darbininkų interesus, spausdintu 
žodžiu kovojusiomis už dirbančių-
jų teises ir geresnį jų socialinį ir 
ekonominį gyvenimą. Po 1904 m. 
LSDP spaudos istorijoje prasidėjo 
savotiškas jos „renesansas“ – kaip 
iš gausybės rago pasipylė legalūs 
pačioje Lietuvoje leidžiami laikraš-
čiai: „Naujoji gadynė“, „Skardas“, 
„Žarija“, „Visuomenė“, „Kelias“ 
ir daugybė kitų. Bet partijos leidi-
nių klestėjimo laikotarpis – jau kita 
tema.
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Atsakykite į klausimus, o teisingus atsakymus radę kryžiažodyje išbraukite.
1.  Pirmas vasaros mėnuo.
2.  Dirbančių, turinčių profesiją asmenų susivienijimas jų darbiniams interesams ginti.
3.  Minimali mėnesinė ... .
4.  Ryškus Lietuvoje socialinis reiškinys, kai darbingas asmuo neturi darbo.
5.  Žmonių persikėlimas iš vienos šalies į kitą nuolatiniam gyvenimui, šalies „nukrauja-

vimas“.
6.  Lietuvoje padidintas netiesioginis mokestis –  ... , kuriuo apmokestinamas kuras.
7.  Įstaiga turinti įgyvendinti darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politiką – Darbo ... .
8.  Reformuojama socialinio draudimo sistema – „...“.
9.  Valstybės lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma.
10.  Pinigai, kuriuos reikės grąžinti. Valstybės ... .
11.  Viena ar daugiau politinių partijų ar kitokių organizuotų grupių, kurios oponuoja dau-

gumai.
12.  2012 m. vyks rinkimai į Lietuvos Respublikos ... .
13.  Mokesčiai, kurie didėjant pajamoms, gaunant didesnį pelną, didėja.
14.  Birželio 1 d. minima Tarptautinė ... gynimo diena.
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Širvintiškiai, užsukę į Lie-
tuvos socialdemokratų partijos 
Širvintų skyriaus būstinę, gali 
pasigrožėti pražydusiais kaktu-
sais, kuriais rūpinasi ir prižiūri 

skyriaus iždininkė. Kaktusų au-
gintojai puikiai žino, kad sulauk-
ti kaktuso žiedų tai tolygu lai-
mėti loterijoje. O ir pasidžiaugti 
žiedais trunka labai jau trumpai. 

Žydinčiais širvintiškės auginti-
niais susidomėjo ir vietinis lai-
kraštis, atsiuntęs fotografą įam-
žinti puošnius žiedus.

Širvintų skyrius pasipuošė kaktusų žiedais


