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švietimas

Būti ar nebūti: Graikija, „SYRIZA“ ir
Europos neoliberalizmas

Pajūris

Vasaros įkarštyje prasideda
debatai apie atostogas, keliones ir poilsį. Lietuvoje poilsio reikšmė suprantama kaip
duotybė ir nepaneigiamas
gyvenimo principas, o kelionės – kaip tyrinėjimo ir tobulėjimo galimybė.
Tačiau turizmo statistika rodo, kad
per krizę smukęs keliaujančių lietuvių
skaičius pradėjo kilti, tik į valdžią atėjus Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP). Planuojama, kad turizmo
statistika sublizgės ir prieš krizinį lygį
pasieks jau šiais metais. Bet iš pradžių
– apie poilsį.

Kodėl būtinas poilsis ir žmonės daugiau mankštinasi ir fiziš- sambūvio veiksnį.
kai aktyviau veikia būtent atostogų
kelionės?
Laisvadieniai: per daug ar
Teisę į poilsį turi kiekvienas žmogus, metu, o sveikas įdegis, geras nakties per mažai?

tai yra neatsiejama gyvenimo ciklo dalis – šias eilutes patvirtina Jungtinių
Amerikos Valstijų Psichologų Asociacija. Įvardytos trejos svarios priežastys, kodėl būtinas poilsis ir kelionės:
• atitinkamą laiko tarpą būtina negalvoti apie darbą ir apie viską, kas su
juo susiję – žmogui būtina „išsijungti“;
• būtina skirti laiko ir aktyviai bendrauti su artimaisiais, draugais, šeima,
taip palaikant socialinius ryšius;
• atostogos būtinos dėl optimalios
fizinės savijautos: tyrimai rodo, jog

miegas, šviežias oras, linksmybės žmogų atgaivina;
Kelionės, laisvadieniai ir poilsis ne
tik būtini žmogaus fizinių ir socialinių reikmių patenkinimui, tačiau yra
ir neatsiejama Europos civilizacijos
kultūros dalis.
Kiekvienais metais persvarstoma
Europos Darbo laiko direktyva, įvairiose konferencijose siekiama pabrėžti
bendro poilsio svarbą ne tik kaip europietišką tradiciją, bet ir kaip bendruomeninės Europos, besirūpinančios savo piliečių poreikiais, visuomeninio

Seime vis pasigirsta kalbos, kad Lietuvoje pernelyg daug laisvadienių. Todėl vis atsiranda norinčių šventinių dienų skaičių sumažinti.
2014 metais buvo atliktas tyrimas,
apimantis 35 Europos valstybes, nustatyta, kad realus nedarbo dienų per
šventes skaičius Lietuvoje yra gana mažas. Daugiau realių nedarbo dienų per
šventes yra net 23 valstybėse.
Socialdemokratas, Seimo narys
Eduardas Šablinskas teigia, jog „labiausiai užkliūva Lietuvoje švenčiama
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Naujienos - iš Klaipėdos ir pajūrio!

Kelionės
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Punsko lietuviai maža bendruomenė, daug entuziazmo
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Žalgirio mūšis: karybos strategijos sėkmė
Žymantas Baranauskas

Tautos atmintyje egzistuoja
įvykiai, kurie išlieka šimtmečius. Kartais – dėl savo reikšmės nacionalinio, kultūrinio
identiteto formavimuisi, kartais – dėl svarbos geopolitinių reiškinių raidos kontekste, kartais – dėl regiono tvarkos formavimo ar nenuginčijamo vaidmens tarpvalstybiniuose santykiuose.
Būtent tokią svarbą laiduojantį įvy-

kį galėtume pavadinti šiais metais
605-uosius metus minintį Žalgirio
mūšį, kuris atliepia ne tik lietuvių tautos istorijos pasididžiavimą, tačiau yra
gyvas dėl savo gudrių ir įmantrių karybos strategijų.
Žalgirio mūšis – tai tautų mūšis.
Tai pirmasis lenkų ir lietuvių karinės
galios pasireiškimas prieš bendrą priešą – Vokiečių ordiną, kuris sukrėtė to
meto Europą dėl susirėmusių kariuomenių dydžio, karybos manevrų, taktikos ir lietuviams bei lenkams palankios baigties.

Atsitraukimas kaip
strategija
1410 metų liepos 15-ąją jungtinė
Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė bei Vokiečių (Teutonų)
ordino kariuomenė sustojo viena
priešais kitą laukuose šalia Griunfeldo kaimo. Sąjungininkų kariuomenė išsidėstė taip: lenkai stovėjo
kairėje, o lietuviai ir rusai – dešinėje. Trijų linijų rikiuotė nusidriekė 2,5 km atstumu 4 km2 teritorijoje. Prieš lenkų kariuomenę stojo
Nukelta į 4 p.
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Paminėtos penktosios Prezidento
A. M. Brazausko mirties metinės

Praėjo penkeri metai, kai netekome pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko. Birželio 25 dieną gėlių puokštėmis ir žiedais nešini Prezidento kapą aplankė
šeimos nariai, Ministras Pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos vadovas Algirdas Butkevičius, Seimo socialdemokratų partijos frakcijos nariai, ministrai, Vyriausybės atstovai, būrys bičiulių,
politikai, Lietuvos žmonės.
Gėlių vainiku pagarbą Algirdui Mykolui Brazauskui išreiškė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė
Loreta Graužinienė. Vilniaus
Antakalnio kapinėse tylos
minute buvo pagerbtas Prezidento atminimas. Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo Garbės sargybos kuopos
kariai.

Nepriklausomybės Akto signataras, LSDP Garbės Pirmininkas ir ilgametis A. M. Brazausko
bendražygis Česlovas Juršėnas.
„Praėjo 25-eri Lietuvos Nepriklausomybės metai. Per tuos du
dešimtmečius A. M. Brazauskas
visuomet galvojo, ką galima padaryti geriau ir daugiau Lietuvos
valstybei, Lietuvos žmonėms. Su
Prezidentu, Premjeru A. M. Brazausku buvo padaryta labai daug.
Valstybė buvo pertvarkyta pagal
naująją 1992 metų Konstituciją,
konsoliduota demokratija, tęsiamos rinkos ekonomikos reformos, įtvirtinama Lietuvos tarptautinė pozicija. Praėjo penkeri
metai. Ir A. M. Brazausko, kaip
valstybininko, lietuvio, žymaus
žmogaus, vardas šiandien skamba vis ryškiau, o jo figūra vis labiau ryškėja kitų figūrų fone“, –
kalbėjo Č. Juršėnas.
Už Prezidentą A. M. Brazauską pasimeldė kunigas Sigitas Sudintas. Po pagerbimo kapinėse
Dievo Gailestingumo šventovėje
(Dominikonų g. 12, Vilniuje) už
Algirdą Mykolo Brazauską buvo
aukojamos šventos Mišios.

Lietuvos Respublikos Prezidento A. M. Brazausko penktųjų
mirties metinių minėjime bičiulių vardu kalbėjo Kovo 11-osios

Vilnius – antroji Justino Marcinkevičiaus tėviškė

Aldona Jeleniauskienė

„Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai
taip ir išsiskiriame, nepasakę
jų vienas kitam, nusinešame,
užgniaužę juos savo širdyse.
Praeiname abejingi pro medį,
paukštį, pro žydintį rugį ir pro
kenčiantį žmogų, tarytum ne
vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm“,
– rašė Justinas Marcinkevičius.
Prabėgo ketveri metai, kai poeto ir
dramaturgo, Lietuvos Atgimimo šauklio nėra su mumis. Gerai jį pažįstantys teigia, kad jis buvo kuklus žmogus
ir išskirtinio dėmesio nereikalavo. Gal
tie žodžiai – tik gilus jo atsidūsėjimas
ir palinkėjimas mums, dabar jau likusiems šioje žemėje be jo, kad labiau
mylėtume ir dažniau atsimintume
vieni kitus? Kad gerų žodžių ir darbų žemėje nebus per daug?

„O, Vilniaus ryte, žemuoge
saldi ant mūsų stalo...“

Poetas ne kartą rašė apie Vilniaus
svarbą, grožį, unikalumą. „Beveik visi
mano herojai gyveno, dirbo, kūrė Vilniuje [...] Vilnius yra antroji mano tėviškė. Jei pirmojoje gavau emocinius
pasaulio pažinimo pradus, tai čia – tas
pažinimas praturtėjo intelektualiąja
patirtimi“, – sakė interviu.
Just. Marcinkevičius ypač pabrėžė
Vilniaus universiteto, knygos svarbą:
„Ir dabar man Vilniaus centras – ne

Pilis, ne Katedra, o Universitetas. Tartum miestas mieste. Čia aš susidūriau
su istorijos ir knygos miestu.“
Iš poemos „Pažinimo medis“, kuri
skirta Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejui, dramos „Katedra“, kur
veiksmas vyksta senajame Vilniuje,
iš poemos „Siena“, kur kalbama apie

„2018 m. paskelbti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais. Šia
proga pastatyti paminklą Just. Marcinkevičiui – valstybės garbės reikalas. Dėl idėjos ir vietos turėtų spręsti
specialistai. O mums, Vilniaus socialdemokratams, svarbu išreikšti pagarbą poeto atminimui, todėl atkrei-

Nuotrauka iš www.justinasmarcinkevicius.lt

Vilnių ir žmogaus gyvenimo kelią, eilėraščių ciklų „Prie istorijos“, „Rudeninė puokštė Vilniui“ į mus dažnai
prabyla senasis ir dabartinis Vilnius.
Meilė Vilniui, prasiskleidusi jo kūryboje, nepalieka abejonių dėl Just.
Marcinkevičiaus prieraišumo šiam
miestui: „O, Vilniaus ryte, žemuoge saldi ant mūsų stalo! / Įsiūbuoto varpo pirmas dūži! / Virš Neries,
pro rūką šventos Kotrynos paukštis
skrenda...“
Vytenis Povilas Andriukaitis iškėlė
idėją įamžinti Just. Marcinkevičiaus
atminimą ir Vilniuje pastatyti jam paminklą. Idėjai pritarta, ją plėtoja partijos bičiuliai.

piame visuomenės dėmesį ir telkiame
jėgas, įgyvendinant šią idėją“, – sakė
Seimo narys, LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Juras Požela.
Vilniaus socialdemokratai kreipsis į
LSDP pirmininką, premjerą Algirdą
Butkevičių, prašydami būti šios iniciatyvos globėju. Socialdemokratai pradės diskusiją dėl lėšų, vietos ir kūrybinių sprendimų su poeto šeima, Lietuvos rašytojų sąjunga bei visuomene.
„Mintis labai graži, rašytojas vertas įamžinimo. Juolab, kad per tiek
daug metų valstybės kūrimui nusipelniusių žmonių įamžinimo klausimais nedaug nuveikta. Tad šią idėją
tikrai palaikome, – sakė Lietuvos ra-

šytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas.

Vilniuje reikia daugiau poeto atminimo ženklų

Atminimo ženklų, primenančių
Just. Marcinkevičių, Vilniuje nėra
daug. Užsukę į Vilniaus universiteto
Sarbievijaus kiemelį atrasime 2012 m.
liepos 3 d. poetui atidengtą memorialinę lentą, kurioje iškaltas poeto bareljefas ir įrašas: „Justinas Marcinkevičius / 1930–2011 / poetas, akademikas / Vilniaus universiteto auklėtinis“ bei žodžiai iš poemos „Pažini-

mo medis“: „Kokia aukšta čia žemė“.
Nematerialųjį paminklą Vilniaus
garbės piliečiui Just. Marcinkevičiui
savo širdyse jau pastatė paprasti Lietuvos žmonės. Koks bus materialusis paminklas, kurio idėją inicijuoja
Vilniaus socialdemokratai, parodys
laikas. Tik nuo mūsų priklausys, ar
atsiras Vilniuje paminklas Poetui,
parašiusiam žodžius, kurie niekada
nepraras savo prasmės: „Mes vėl atstatom Katedrą / Jūs matot, Ji bus verta ir dievo, ir šio miesto / Bet, broliai
mano, šimtąkart svarbiau ir savo širdyse ją atstatyti.“

Sveikiname naują Seimo narį varėniškį
Vidą Mikalauską, papildžiusį Lietuvos socialdemokratų partijos
frakcijos Seime gretas. 39-uoju frakcijos nariu jis tapo nugalėjęs vienmandatėje Varėnos-Eišiškių rinkimų apygardoje.
Daugiau nei 50 proc. prie balsavimo
urnų atėjusiųjų balsuotojų patikėjo jo
sukaupta didele politine patirtimi, sąžiningumu ir atsidavimu žmonėms –
daug metų dirbęs Varėnos rajono taryboje, V. Mikalauskas net penkias kadencijas ėjo Varėnos rajono mero pareigas.
Išrinktajam Seimo nariui linkime sklandaus darbo ir didelės sėkmės!
Pakartotiniuose savivaldybių tarybų rinkimuose Šilutės rajone parodytas ypatingas šilutiškių pasitikėjimas konkrečiais darbais garsėjančiais socialdemokratais – jie Šilutės raj. taryboje iškovojo daugiausiai mandatų – 6.
Socialdemokratai per visus 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimus iškovojo daugiausiai mandatų – 372, todėl tęs pradėtus darbus ir socialdemokratinių idėjų sklaidą Lietuvoje.
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Baigėsi darbinga Seimo pavasario sesija
Irena Šiaulienė
Seimo socialdemokratų partijos
frakcijos seniūnė

Šios kadencijos Seimas baigė darbingą pavasario sesiją.
Svarbiausieji Seimo priimti
sprendimai susiję su mūsų
krašto saugumu. Greta profesionaliosios karinės tarnybos penkeriems metams sugrąžinome privalomąją pradinę karo tarnybą. Džiugu,
kad per 2000 jaunuolių, daugiau kaip pusė iš šaukiamųjų,
yra savanoriai.
Per pastarąjį pusmetį priimti
įstatymai, reikšmingi mūsų piliečiams dėl socialinio teisingumo, nes Seimas pritarė Vyriausy-

bės siūlymams per 3 metus kompensuoti sumažintas pensijas dirbantiems pensininkams. Numatyta kompensacijų išmokėjimo
tvarka dėl sumažinto krizės metais darbo užmokesčio biudžetinių įstaigų darbuotojams, o rudenį turėtų būti priimti sprendimai
dėl kompensavimo šiose įstaigose
dirbantiems pagal darbo sutartis.

Priimti svarbūs įstatymai, padėsiantys kovoti su nelegaliomis
pajamomis, užkirsiantys kelią
korupcijai. Finansų institucijos
įpareigotos nuolat teikti mokesčių inspekcijai informaciją apie
asmenų sąskaitas, jų metinių apyvartų dydį (ne mažesnį kaip 15
tūkst. eurų), sąskaitų likutį metų pabaigoje (ne mažesnį kaip 5

Šoumenų vaidmenį perima liberalai
Jolanta Bielskienė,
kairioji aktyvistė, politologė

Atrodė, kad šou laikas Lietuvos politikoje pamažu praeina. Rinkėjai greitai atsikando,
paleidę į valdžią visą gvardiją šoumenų. „Valinskas ir Co“
visą kadenciją juokino ir virkdė publiką, „violetinių“ kampanija tik virkdė.
Tačiau ilgai nuobodžiauti neteko.
Lietuvos liberalų sąjūdis pabandė sudominti rinkėjus savo pokerface‘u. Liberalai pradėjo pokerio partiją su Lietuvos piliečiais.
Vienas iš pokerinio šou ėjimų – interpeliacija. Viena tokių buvo nukreipta prieš tuometinį sveikatos apsaugos
ministrą Vytenį Povilą Andriukaitį,
kuris ėmėsi žaboti farmacininkų savivalę ir neteisingumą sveikatos sistemoje. Paaiškėjo, kad liberalų kaltinimai ministrui iš piršto laužti.
Naujausia interpeliacija krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui buvo

organizuojama ne tam, kad atskleisti, kokias nors sistemos ar ministro
elgesio problemas, nes neatskleidė.
Jos metu net nepaaiškėjo kokių nors
naujų paties fakto – lėktuvo avarijos
– detalių.
Į jūrą nukritęs lėktuvas – išties nekasdienis, skaudus ir rezonansinis
įvykis. Kaip tokio, visuomenę jaudinančio dalyko kas nors neišnaudos savo interesams. Ant bačkos, žinoma, užlipo liberalai – mūsų naujieji linksmintojai. Iš paskos – konservatoriai. Interpeliacija – nebloga
scena naujai šou programai, juolab,
kad fone – lakūnų artimųjų ašaros,
iš jūros traukiamas sudužęs lėktuvas,
nelaimės sujaudinti žmonės.
O nuo šou scenos galima kalbėti
bet ką – kaltinti, kartotis, kritikuoti
sistemą... Svarbiausia –būti matomu.
Klausimas tik, kas ką pamatė. Žmonės juk supranta. Kaip greitai suprato, kad su į valdžią išrinktais šoumenais ne taip ir linksma, ypač, ištikus
krizei. Taip ir dėl krašto apsaugos
ministro interpeliacijos. Akivaizdžiai matėsi, kaip interpeliacijos organizatoriai dirba žiniasklaidai. Liberalų sąjūdžio vadovas Seime prieš
eidamas sakyti J. Oleką kaltinamąją
kalbą apsidairė, ar pakankamai žurnalistų ir kamerų pristatyta. Tiesa,
įsijautęs į vaidmenį, kalbą skaitydamas su išraiškingomis pauzėmis ir
nutylėjimais kaltintojas nespėjo perskaityti parašyto teksto.
Nors ir stengėsi liberalai, į jūrą
nukritusio lėktuvo tragedija, dingusių paieškos nieko nepralinksmino. Tiesiog sutapo, kad pastarieji
metai buvo pažymėti viena po kitos
tragiškų lėktuvų sudužimų. Žmonių emocijos jau gerokai įaudrintos
daugybės tragiškų žūčių, tad pa-

kurstyti aistras nebuvo sunku. Vietoj to, kad būtų pareikalauta atskaitomybės ir atviro komunikavimo su
visuomene iš oro bendrovės „Klaipėdos avialinijos“, kaip buvo kitose šalyse (pvz. „Malaysia Airlines“, „Lufthansa“ teikė visą informaciją, dalyvavo tyrimuose ir gelbėjimo operacijose,
dėl tragedijų prisiėmė visą atsakomybę), pasistengta audras nukreipti prieš
savo šalies ministrus.
Stebina tai, kad būtent liberalai,
nuolat besistengiantys susiaurinti
valstybės funkcijas, siekiantys kiek
įmanoma „išlaisvinti“ komercines
veiklas, visas savo kritikos strėles nelaimingo atsitikimo atveju nukreipė
į valstybę.
Nepavykusi interpeliacija atrodytų
surikiavo viską į savo vietas. J. Oleko
– į savo pareigas einančio ministro,
opozicijos – į pralaimėjusių politikų gretas.
Vis dėlto politinis šou turėjo savo
kainą. Viešos kalbos apie nepasitikėjimą ministru ir apie prastai prižiūrimą Krašto apsaugos sistemą pačių
Lietuvos politikų patiektos kaip kažkam gardus kąsnis informacinio karo patiekale.
Interpeliacinio spektaklio metu Liberalų sąjūdis susijungė su visuomeniniu komitetu „Dirbam Kaunui“,
kuriam vadovauja Gintautas Labanauskas. G. Labanauskas 2013 metais norėjo surengti referendumą dėl
„homoseksualizmo propagavimo“ ribojimo. Gal būtent tai po triukšmingo performanso skraiste ir norėjo nuo
dalies savo rinkėjų nuslėpti liberalai?
Ant bačkos lipančiųjų vaidmuo
atliekamas garsiai, bet trumpai. Siekiama laimėti pokerio partiją, skanduojama: „Viskas bus gerai“. Gal ir
bus gerai. Tik kam?

tūkst. eurų), palūkanas, skolinius
įsipareigojimus ir kt., kad mūsų
visuomenėje būtų kuo daugiau
finansinio skaidrumo.
Seimas priėmė mokykloms
svarbų įstatymą. Vidurinio mokymo programų akreditacija
pratęsiama dar dvejiems metams
– iki 2017 m. rugsėjo 1 d.
Iki 2016 m. gruodžio 31 d.
pratęsta 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio lengvata šilumos
energijai ir karštam vandeniui.
Todėl daugiabučių namų gyventojams šildymas nebrangs.
Seimas priėmė ilgai svarstytą
įstatymą dėl vidaus reikalų sistemoje dirbančių pareigūnų.
Nuo 2017 m. didinami pareigūnų atlyginimai ir socialinės garantijos, keliami pareiginės algos
priedų už turimus laipsnius koeficientai, nuo 2016 m. statutiniai
valstybės tarnautojai privalomai
draudžiami visų rūšių socialiniu
draudimu. Nustatytas kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas,
kurio rezultatai tiesiogiai turės
įtakos darbo užmokesčio dydžiui.
Priimti svarbūs sprendimai dėl
miškų ūkio. Vyko dideli debatai,

bet Seimas pareiškė tvirtą sprendimą – 42 urėdijos išlaikytos.
Priimti sprendimai dėl vaikų
globos gerinimo, numatyta, kaip
bus pertvarkoma ši sistema. Vaiko iki 3 metų globa vaikų globos
institucijoje nustatyta tik kraštutiniu atveju ir gali trukti ne ilgiau nei tris mėnesius. Visos vaikų teisių apsaugos tarnybos sieks,
kad vaikas gautų globą šeimoje.
Dėl įvairių politinių barjerų ir
svarstomų klausimų sudėtingumo ne visi suplanuoti darbai įvykdyti. Baigiantis pavasario sesijai,
dėl didelės įstatymų apimties ir
svarbos Seimas nepradėjo svarstyti socialinio modelio paketo,
tad šis klausimas nukeltas į rudens sesiją. Jai liko vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo svarstymas
ir priėmimas.
Tad jau žinome, kokie svarbūs
darbai mūsų laukia rudenį. O
vertinant politinį procesą, tai jis,
kaip visada, turėjo savų spalvų ir
niuansų, nors tai ir paskutinė ramesnė pavasario sesija prieš artėjančius Seimo rinkimus.

Poilsis – teisė ir būtinybė

Kelionių struktūros tyrimai neanalizuoja, kokiais tikslais – tik turizmo,
o galbūt vykstama dėl darbo, įvairių
komandiruočių ar verslo priežasčių.
Išvada neguodžia – lietuviai keliauja nepakankamai palyginus su kitais
europiečiais.

Kas bendro tarp laimės ir
kelionių?
Gegužės 1-oji ir Joninių diena. Dėl šių
švenčių siūloma net keisti Darbo kodeksą. Šie debatai prasideda artėjant
rinkimams. Deja, patekę į Seimą, didžiausi „rėksniai“ vėl viską pamiršta.”
Politiko teigimu, laisvadieniai yra būtini, o atostogos ir turizmo svarba –
neginčijama.

Kiek keliauja lietuviai?
Lietuvos išvykstamasis turizmas pirmuoju metų ketvirčiu nuo 2008 m.
„Didžiosios depresijos“ laikų akivaizdžiai auga: nuo 2009 iki 2015 metų turistų skaičius išaugo 97 tūkstančiais iki
315 tūkst. per metus, tačiau prieš krizinio lygio nepasiekė.
Augimas ypač ryškus nuo 2012 metų, kai valstybės vairą perėmė socialdemokratai – vos per kelerius metus turistų skaičius papildomai išaugo beveik
30 tūkst. Tiesa, analizuojant kelionių
struktūrą 2014 m. ketvirčiais, išryškėja kita turizmo tendencija – gerokai
aktyvesnis vietinis nei išvykstamasis
turizmas.
Trečiąjį ketvirtį vietinį turizmą pasirinko 985 tūkst. žmonių, o išvykstamąjį – 608 tūkst. Aktyviausiai lietuviai keliauja į Jungtinę Karalystę (17
proc.), Baltarusiją (11 proc.) ir Lenkiją (8 proc.).

Valstybių, kur turizmas aktyvesnis
ir daugiau keliaujama, žmonės yra laimingesni nei tų, kuriose keliaujama
mažiau. Tokią išvadą perša Europos
Sąjungos (ES) statistikos agentūros
„Eurostat“ atliekami tyrimai.
Europoje tik turizmo tikslais dažniausiai keliauja suomiai, norvegai ir
vokiečiai. Atitinkamai šių šalių pasitenkinimo gyvenimu indeksas yra vienas aukščiausių – 10 balų skalėje viso
Europos Šiaurės regiono rodiklis siekia
7,5 arba daugiau. Mažiausiai keliaujančių šalių (Rumunijos, Bulgarijos) žmonių pasitenkinimo gyvenimo rodiklis
siekia 6,5 ir mažiau.
Lietuvos gyventojai ES kontekste keliauja nepalyginamai mažiau, tačiau ES
Rytų regione išlaiko vidutinę poziciją
– 27 proc. keliaujančių žmonių nuo visų gyventojų. Tai rodo, kad tautiečiai
turėtų labiau orientuotis į išvykstamąjį turizmą, daugiau laiko skirti sau, suprasti atostogų naudą ir poilsio teikiamą pozityvą.

Palinkėjimas skaitytojams
Taigi, atostogų ir poilsio svarba –
fundamentali gyvenimo bazė ir neatsiejama sveiko bei laimingo gyvenimo būtinybė. Linkime visiems partiečiams karštos vasaros, įdomių kelionių
ir visaverčio poilsio!
„Socialdemokrato“ redakcija
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Žalgirio mūšis: karybos strategijos sėkmė

pergalę prieš kryžiuočių kariuomenę. Galima drąsiai teigti, kad taip
tik dėl šio manevro Vokiečių ordinas pralaimėjo.“

Daugiau nei mūšis
Žalgirio mūšis yra nusipelnęs ir
turi būti atsimintas ne tik kaip istorinis lietuvių ir lenkų brolybės
bei sąjungos dėmuo ar kaip įspūdinga vienkartinė pergalė, bet veikiau
kaip ilgalaikių politinių pokyčių
Rytų Pabaltyje pasekmė. Žvelgiant
iš laiko perspektyvos matyti, kad
Žalgirio mūšis lėmė tolesnes Lietuvos istorijos raidos kryptis: Lenkija ir Lietuva įgijo didelį autoritedidžiojo komtūro Kuno fon Lichtenšteino riteriai, o didžiojo maršalo Frydricho fon Valenrodo pulkai
– prieš lietuvius ir rusus.
Vienuose šaltiniuose teigiama, jog
pirmoji Lenkijos Karaliaus Jogailos
geostrategija buvo į mūšį pasiųsti
LDK kunigaikščio Vytauto karius,
tuo tarpu kiti byloja, jog Jogaila pavedė tvarkyti mūšio ir karybos eigą Vytautui, kuris, „nepakęsdamas
jokio delsimo“, liepęs lietuviams iš
karto pradėti kovą.
Tačiau iš to, kas tikrai žinoma,
galima teigti, jog lietuviai pradėjo
mūšį, remdamiesi Jogailos ir Vytauto taktiniu atsitraukimo sprendiniu
– atsitraukus nuo mūšio vietos, išardyti priešo eiles, o kai šis ims persekioti bėgančius, tada jį ir sunaikinti. Rašoma, kad prieš Vytauto pul-

kus kryžiuočiai pasiuntė geriausius
ir ištvermingiausius karius. Kai po
įtemptos kovos daugelis iš abejų pusių jau buvo kritę, Vytauto kariuomenė ėmė trauktis. Kryžiuočiams
neliko nieko kito, kaip perdislokuoti savo karinius pajėgumus ir persekioti lietuvių karius – taip kryžiuočiai buvo priversti išsisklaidyti nuo
savo vėliavų.
Sakoma, jog atsitraukimo taktikos pradžioje vokiečiai manė, kad
mūšis baigtas, o pergalė jau pasiekta – dainavo pergalės giesmę „Kristus prisikėlė“. Tačiau kadangi mūšio vietoje lietuviai turėjo geresnį
logistinį, geografinį ir lokacinį pranašumus, kryžiuočiai po išsisklaidymo buvo priversti grįžti į mūšio
lauką, nebūdami jokioje gynybinėje pozicijoje.

Žalgirio mūšis
Kariaujančios pusės
Lenkijos karalystė, Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė (Lietuvos – Lenkijos
vasalai, sąjungininkai ir samdiniai);
Moldavijos kunigaikštystė (totoriai,
čekai, moravai, rusai)

Vokiečių ordinas (samdiniai ir riteriai iš
visos Europos)

Vadovai

Jogaila, visos kariuomenės
vadas; Vytautas Didysis, Lietuvos
kariuomenės vadas; Lengvenis,
Smolensko pulkų vadas; Dželaletdinas,
totorių vadas.
39000 karių
Totorių atsitraukimo
Tiksliai nežinoma
Pergalė

Ulrichas fon Jungingenas, didysis
maršalas, Frydrichas fon Valenrodas,
didysis vadas, Kunas fon Lichtenšteinas

Karinė jėga
Karybos strategija
Nuostoliai

27000 karių
Puolimo/gynybos

9000 mirė, 13000 paimti į nelaisvę

Rezultatas

Pralaimėjimas

Tačiau po lietuvių kariuomenės
atsitraukimo mūšis tęsėsi dar šešias
valandas. Lietuviams atsitraukus,
į mūšį stojo lenkai. Lenkai turėjo
stiprią gynybą – rinktinius karius
iš Krokuvos, Sandomiro, Veliuno
ir kitų žemių. Prie jų taip pat prisijungė Jogailos brolio Lengvenio vadovaujami trys Smolensko pulkai.
Tuo tarpu Vytautas, atsitraukęs,
papildomai apginklavęs ir aprūpinęs savo pulkus bei atstatęs kovos
linijas, grįžo į mūšio lauką ir puolė
kairįjį Ordino sparną ir šitaip išplėšė pergalę. Šias eilutes patvirtina ir
švedų istorikas Ekdalis, kuris surado ir paskelbė mūšio dalyvio laišką
Ordino magistrui: „Visiškai neabejotina, kad pavykęs klaidinantis lietuvių taktinis atsitraukimas Žalgirio mūšyje didžiąją dalimi nulėmė

tą, kuris keitė tarptautinę situaciją
Vidurio ir Rytų Europoje.
Lietuvai mūšis reiškė ir ilgalaikės
taikos periodą, per kurį brendo šalies politinė sistema, struktūra, visuomenės sankloda, diplomatiniai
ryšiai ir, svarbiausia, – Jogailos ir
Vytauto, kaip krikščioniškų valdovų įvaizdis, įtraukęs abejas šalis į civilizacinę Europą.
Naudota literatūra
Jučas Mečislovas. Žalgirio mūšis. – Lietuvos dailės muziejus, Vilnius, 2009;
Bumblauskas Alfredas, Ihar Marzaliuk,
Čerkas Boris. Žalgirio mūšis – tautų mūšis.
– Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras,
Vilnius, 2012;
Urban William. Žalgiris ir kas po jo. –
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,
Vilnius, 2004.
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Apie orų savo vardo ir atminties rašymą

Gintautas Mažeikis
Vytauto Didžiojo universiteto
profesorius, antropologas

Pasaulis yra kupinas atminties
ženklų, kuriuos mes sąmoningai ar nesąmoningai skaitome
vaikščiodami miestų gatvėmis,
vartydami senas fotografijas
ar skaitydami vardus ant antkapių. Sociali, kultūriškai integruota, aktyvi atmintis saugo pasaulio gelmę ją nuolatos
įvardydama ir šnekėdama.
Tai, ką pavadintume Pasaulio ar
Lietuvos dvasia, yra svarstoma ir turi savo raktus: vardus. Atmintis gyva
pasakojimais, ginčais, o vadinasi ir kalba, ir jos pagalbininkais – rašmenimis
bei įvairiais kitais simboliais ir vaizdais. Rašmenys ir vaizdai yra neatskiriamai suaugę su kasdiene gyvenamąja aplinka ir su paminklais: įsprausti į
sienas ir antkapius, išbrėžti kryžiuose
ir odoje, taip žymint orumo ir žeminimo kelius. Sugyventi su kitų atmintimi, su jų tapatybe ir širdimi, su tuo,
kas jų šeimoms brangiausia yra gerbti
jų užrašus, raides ir paveikslus, muziką
ir valgius. Kalba neprasideda pasuose
ir nesibaigia gatvių pavadinimais, tačiau įžeidimas, įskaudinimas prasideda būtent čia: kai tu ir tavo šeima yra
pažeminami viešais, iškreipiančiais
užrašais. Tada orūs atminties keliai
susiaurėja ar užsiveria.

Kalba neprasideda pasuose
ir nesibaigia gatvių
pavadinimais, tačiau
įžeidimas, įskaudinimas
prasideda būtent čia:
kai tu ir tavo šeima yra
pažeminami viešais,
iškreipiančiais užrašais.
Tada orūs atminties keliai
susiaurėja ar užsiveria.
Dramatiškai įvairiai socialinei ir
kultūrinei atminčiai nėra vieno Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos, o yra daug
vilnių ir kaunų. Kartais poetai žaismingai derina skirtingas Vilniaus, Vilna ir Wilno trajektorijas, ar KaunoKowno-Ковно virpesius, Klaipėdos ir
Memelio nesantaikas ir sukuria daugiavardiškumo reiškinį. Šių ir kitų
miestų, miestelių gelmes apčiuopsime
bažnyčiose ir kapinėse, kur dar drįstama šventuosius ir senelių bei prosenelių vardus ir linkėjimus rašyti jų širdies raidėmis: lenkų, hebrajų, kirilica
… Šalia jų gali pajusti, ką Rusijos imperijoje spaudos draudimo laikotarpiu lietuviui reiškė matyti savus, lotyniškus, tuo metu dar lenkų rašme-

nimis, bet lietuvių kalba, rašytus užrašus šventose knygose, ant kryžių ir
antkapių… Sovietinis laikotarpis taip
pat suformavo savo būdą ginti gyvąją
atmintį ne tik šnekant, bet ir sąmoningai kritikuojant tikrovę iškreipiantį instrumentinį, funkcinį šnekėjimą
ir planų vykdymą. Gindami gyvą santykį su kalba ir itin kritišką su instrumentiniu protu Sąjūdžio, roko maršų
metu grupė „Antis“ ir A. Kaušpėdas
įdainavo dainą „Zombiai atrieda, atidunda“. Zombiais tuo metu buvo vadinami žmonės, gyvų vardų ir jų atveriamos atminties virpesių, tuo metu
svarbių lietuviams ir lenkams, sentikiams ir žydams nejuto. Zombiai buvo tie, kurie nematė gatvėse prieškario
ir karo gyvenimo įspaudų, daugiaženkliškumo ir daugiavardiškumo, kurie
nebejuto istorijos keliamo džiaugsmo, o vykdė R. Gavelio „kanukų“ arba
A. Kaušpėdo „funkcionierių“ priesakus, formavo trumpą,
nebūtą arba tik instrumentinę, vienareikšmišką
sovietinę
atmintį.
Prabėgo
25 metai
ir klausiu:
ar zombiška atmintis
ir jos kalba
išnyko? O
gal dar labiau paplito? Mūsų
kaimynai rusai ir ukrainiečiai kalba
apie „zombadėžes“, taip vadindami
televizorius, nuolatos rodančius propagandą, ir apie zombinančius įstatymus, kurie paverčia paprastus gyventojus „vata“ ir kuria vienareikšmišką
instrumentinį mąstymą. Metafora
„zombadėžė“ savaip tęsia A. Kaušpėdo tradiciją ir inscenizacijas. Ilgas zombadėžės žiūrėjimas pakeičia tavo sudėtingą ir orią atmintį vienareikšmiškais
vertinimais ir instrumentiniais sprendimais. Vardai pakeičiami funkciniais
ženklais, reikšmingais jums įsakyti ar
nubausti. Tokie vardai nebeatrakina
durų į gyvą atmintį, o atveria vartus į
zombiškus propagandos prospektus.
Zombinantys įstatymai yra instrumentiniai ir patogūs. Kiekvienas jų
atskirai atrodo nepadaro nieko bloga,
tik truputį daugiau tvarkos ir vienareikšmiškumo, o pabaigoje – žiūrėk,
jau gyveni dvasios dykynėje. Negyva
instrumentinė, kupina klišių atmintis, jos rašytinė ir sakytinė kalba yra
ne tik iškilmingi pasakojimai apie sovietinius herojus, vaduotojus ir jų didžiąją auką... Naujieji, „savi“ kanukai
kuria kalbos ir atminties, šlovinimo ir
užmaršties tvarkas Lietuvoje ir Europoje. Zombiška atmintis funkcionuoja instrumentine kalba. Naujų kanukų
prižiūrimi prisiminimai yra trumpi,
moduliniai, ideologiškai tinkamai at-

gręžti, laiku pakeičiami kitokiais „prisiminimais“. Jie verslui naudingi: galima drąsiai griauti senuosius, medinius
miestų rajonus ir statyti daugiabučius,
užversti kapines ir tiesti prospektus,
nugriauti į paveldo sąrašą neįtrauktus
pastatus. Instrumentinis mąstymas
yra tam, kad išretintų gyvos atminties
brūzgynus, tačiau kartais jis dykvietes
apgyvendina zombiais.
Zombiškai atminčiai yra priešinama ir gyvoji, ir leisgyvė atmintys. Gyvoji atmintis yra daugialypė ir daugiamatė. Ji spurda, nerami, skausminga ir
juokinga, daugiabalsė ir daugiakalbė,
neparašoma nei lietuviškais, nei lenkiškais, nei rusiškais rašmenimis. Ji yra
prieštaringa, kupina santykių raizgalynių ir susipriešinimo kaltūnų. Tačiau
ji žadina literatūrą, poeziją, dailę, foto-

grafiją, visą mūsų kultūrą. O prieštaringos, karui ir susitaikymui raginančios atmintys ir šnekos būna sunkios.
Tokie yra lietuvių, rusų, lenkų, žydų
pokalbiai. Norint užtildyti šiuos pokalbius ir instrumentiškai valdyti valdžios aparatas ir jo savanoriai yra linkę
pakeisti juos supaprastinta, leisgyve atminimi ir standartizuotu, kontroliuojamu vardų rašymu. Iškreipti vardai ir
leisgyviai prisiminimai žemina orią atmintį, tačiau jos dar nepaverčia zombiška, ir čia vienintelis džiaugsmas ir
klaidinantis nusiraminimas. Instrumentiniai sprendimai padaro tvarką
vienoje vietoje ir nesirūpina platesniu
gyvenimu, mūsų būtimi. Pavyzdžiui,
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
(VLKK) parengta išvada dėl Vardų ir
pavardžių rašymo dokumentuose įsta-

Gyvoji atmintis yra
daugialypė ir daugiamatė. Ji
spurda, nerami, skausminga
ir juokinga, daugiabalsė ir
daugiakalbė, neparašoma
nei lietuviškais, nei
lenkiškais, nei rusiškais
rašmenimis.

tymo projekto teigia, kad visų gimusių Lietuvoje piliečių vardai ir pavardės
asmens dokumentuose turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis. Tai yra
instrumentinis sprendimas ir taip jį
VLKK nariai argumentuoja. O R. Valatkos kritika, pateikta šiam sprendimui, yra atgręžta į gyvąją atmintį: „Šiame dokumente yra vienas argumentas
– priplėkęs katedralinis nacionalizmas
ir iš tarpukario einantis antipolonizmas. Štai ir yra vienintelis svarbiausias
argumentas, kuris tęsiasi jau 25-erius
metus.“ „Priplėkęs katedralinis nacionalizmas“ ir blankiaveidžai vartotojai
tęsia nususintą Vilnius, Kauno, Klaipėdos, kitų miestų ir miestelių tapatybę. Tai miestai su smarkiai iškarpyta žydų, lenkų, rusų, gudų, bet ir savų,
lietuvių, gyvąja atmintimi, ir todėl jų
daugabalsiškumas yra nuščiuvęs. Iškarpyti ir
keisti ir yra
modulinis,
instrumentinis elgesio
būdas, kuris arba paverčia leisgyviu, arba
zombiu
Nuščiuvusią sąmonę sutinkame,
kai bandome šnekėti Kauną,
kaip žydų
centrą, jų
autonomiją, žydų Vilijampolę ir
Getą... Tokie prisiminimai yra
laikomi nepatogiais,
erzinančiais, o ir jų kalbos žodžių,
ženklų beveik nebeliko. Ne mažiau
leisgyvė yra rusų ir jau visai apmirusi
– lenkiška atmintis ir jos kalbėjimai.
Iš dalies tai yra tragiško istorinio paveldo, o iš dalies ir mūsų politikos rezultatas. Tie, kurie mano, kad atminčių
ir kalbų susinimas didina saugumą, labai klysta. Saugumas yra tada, kai gali sau leisti būti kitokiu: prisiminti save ne tokiu pat, būti nepanašiu ir tapti
skirtingu. Visuomenės saugumas yra
tada, kai bendruomenės gali sau leisti
viešai prisiminti, rašyti savo rašmenimis ir kalba, tapti kitokiais, kurti alternatyvas ir, nežiūrint viso to, tikėtis
už tai pagarbos ir lygių galimybių. Pavyzdžiui, žmonės, kovojantys su patyčiomis mokyklose, gali pasukti dviem
keliais: vienas kelias yra mokyti vaikus
gerbti nepanašius į juos, o priešingas
– nepanašius paversti tokiais pat kaip
dauguma, supanašinti. Pirmu atveju
formuosis atminčių įvairovė, o antru
– atskirties grupės, viešpatavimo ir žeminimo patirtys. Lenkų kalba iš lietuviškų mokyklų išnyko seniai, jidiš
ar gudų ir nebuvo patekusios, o rusų
šiandien – benykstanti. Tačiau be šių
kalbų vietos daugialypė atmintis yra
negalima. Anglų kalba patogi savo
instrumentiškumu ir universalumu,
tačiau ji dar menkai susieta su skaudžiais prisiminimais ir juos viešinan-

čiais geliančiais pokalbiais. Žinoma,
pokario pabėgėliai, migracijos bangos
atneša ir gyvą anglų kalbą, kupiną lietuviško virsmo ir dramos, kurią vien
lietuviškais rašmenimis jau sunku nusakyti. Bet tai jau ne instrumentinė, o
šeimos, gyvenimo šneka. Kas ta įvairovė ir skirtingos atmintys ir jų šnekos? Tai ne tik minėti lietuvių pilietinės tautos nariai – žydai, lenkai, rusai,
gudai, – tačiau ir mišrių tautų šeimos,
ir vienišos motinos, auginančios vaikus, negalią patiriantys asmenys, kito, nekatalikiško, tikėjimo asmenys,
seksualinės mažumos, nepanašaus gyvenimo būdo ir charakterio bendruomenės... Jų simboliai nėra vien rašmenys, bet ir paveikslai, ir skulptūros, ir
antkapiai. Ir sukurti kalbą, kuria prabiltų žeminama moteris ar negalią patyręs asmuo – prisireikė daug laiko.

Kas ta įvairovė ir skirtingos
atmintys ir jų šnekos? Žydai,
lenkai, rusai, gudai, mišrių
tautų šeimos, vienišos
motinos, auginančios
vaikus, negalią patiriantys
asmenys, kito, nekatalikiško,
tikėjimo asmenys,
seksualinės mažumos,
nepanašaus gyvenimo
būdo ir charakterio
bendruomenės... Jų simboliai
nėra vien rašmenys, bet ir
paveikslai, ir skulptūros, ir
antkapiai.
Tai kodėl yra Lietuvoje tildomi tie, kurie šią atmintį ir kalbą jau turėjo? Kalbu ne tik apie vardus dokumentuose,
bet apie visą viešosios kalbos politiką,
kuri aprėpia daug ką: nuo urbanistikos
ir savivaldos dokumentų iki bažnyčiose registruojamų santuokų. Tačiau organizacijose ir įstaigose, valstybėje paplitusi baimė dėl savo ateities suvienodina viešąją sąmonę ir žmonės tampa
supaprastinai vieningi: „savi leisgyviai“, nes neturi kitokių bruožų ir skirtingų prisiminimų, nebeturi skirtingų kapinių. Lietuvoje yra dvi skirtingos politinės tautos, tarsi du paraleliniai pasauliai, vienas kurių nuolatos
tariasi dėl įvairovės ir lygių galimybių
gėrio, vadinasi, ir dėl kalbos ženklų
įvairovės; o kitas vieningas iš baimės,
iš negebėjimo būti kitokiu iš troškimo
būti auka: lenkų, rusų, vokiečių, sovietų okupacijų. Šiandien šios nususintos
atminties, baikščios suvienodintos sąmonės nešėjai anaiptol nėra darbininkai ir valstiečiai, o žmonės nutrintais,
blankiais veidais. Veido nyksmas prasideda, kai pradedi netekti savo vardo,
o baigiasi, kai veidas virsta laikraščio ar
televizoriaus atspindžiu. Tada „atrieda
zombiai“, kurie nebeskiria vardo nuo
„pavadinimo“. Žmonių su skambiais
pavadinimais šiandien yra pilni ekranai. Beveik beveidiškumas užtikrina
neliečiamumą blankiųjų visuomenėje ir gundo galimybe įgyti populiarų
pavadinimą. Jie taip pat save vadina
„politine tauta“, nors šiuos žodžius ištaria mechaniškai, su nepasitikėjimu,
kaip vardą pase.
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Politikos ir religijos santykis. Apie išsilaisvinimo politiką
Aidas Bareikis, Quantum Allegiance, 2013

Andrius Bielskis
profesorius, filosofijos mokslų daktaras, politologas

Politika ir religija konstituciškai
atskirta daugelyje pasaulio demokratijų. Lietuva nėra išimtis.
Konstitucijos 26 straipsnis įtvirtina religijos ir tikėjimo laisvę,
o 43 straipsnis teigia, kad „Lietuvoje nėra valstybinės religijos“. Tačiau praktinėje politikoje šios skirties ne visada paisoma. „Socialdemokrato“ skaitytojams – ištraukos iš Andriaus
Bielskio knygos „Nešventas sakramentas. Ideologija, tikėjimas ir išsilaisvinimo politika“*,
kuriose ir svarstoma apie santykį tarp politikos ir religijos.
Liberaliai demokratijai pamatinis politikos ir religijos atskyrimas
tapo esminiu liberalizmo, kaip politinės minties tradicijos ir politinės
doktrinos, davusios pradžią modernios valstybės susiformavimui, konceptualiu ir instituciškai įtvirtintu
komponentu. Liberalizmas atsirado
kaip reakcija ne tik į absoliutizmą,
kuris įtvirtino ir peržengė feodalinės visuomenės struktūras, bet ir į
milžinišką Romos katalikų bažnyčios politinę ir teologinę-ideologinę
galią, kuri rėmėsi dieviškąja karalių
teisės teorija, apeliuojančia į apaštalo Pauliaus laiško romiečiams teiginį, kad visa valdžia yra iš Dievo.
Selektyvi šios tezės teorinė iliustracija, tai yra pasirenkant vieną iš
daugelio ją artikuliavusių autorių
– Johną Locke’ą – buvo skirta ne
tiek istoriškai įrodyti ją, kiek pademonstruoti liberalios argumentacijos būtinumą ir aktualumą. Tai,

kad taip suprastas politinis liberalizmas vystėsi ir buvo įmanomas
tik Reformacijos kontekste, net jei
neįrodo neatsiejamo reformuotos
krikščionybės ir liberalizmo idėjinio ryšio, visgi reikalauja pripažinti, kad liberalizmas ir liberalios demokratijos įsitvirtinimas, nebūtų
buvęs įmanomas be Romos katalikų bažnyčios ideologinės hegemonijos ir absoliutizmo Europoje panaikinimo. Šia prasme Reformacija – pirmiausia kaip politinis įvykis
– buvo ir tebėra pozityvus procesas
Europos kultūros ir krikščionybės
istorijoje.
Šiame kontekste buvo akcentuojama ideologijos fenomeno reikšmė. Vienas iš akivaizdžiausių religijos tapimo ideologija pavyzdžių
šiandien yra šios takoskyros – religinio tikėjimo ir neišvengiamai prievarta grįstos politinės galios – nesilaikymas. Kai bažnyčia ima kištis į
politiką, suprantant ją makiaveliška-vėberiška prasme, norėdama tiesiogiai paveikti regresyvių įstatymų
priėmimą, jos skleidžiamas diskursas tampa ideologija, o ne autentišku
tikėjimu. Tai ypač pasakytina apie
krikščionybės redukavimą į regresyvią „tradicinių vertybių“ – mes
už Tautą, Šeimą, Dorą – ideologiją.
Istoriškai neoliberalių konservatorių atsigręžimo į „krikščioniškas
vertybes“ ideologija politikoje suklestėjo XX amžiaus devintajame
dešimtmetyje. Vykdydami neoliberalias ekonomines reformas, kurios pirmiausiai buvo naudingos nedidelei turtingųjų grupei, t. y. sistemiškai mažindami mokesčius kapitalui ir daugiausiai uždirbantiems,
vykdydami viešojo sektoriaus privatizavimą, didindami mokesčių
naštą vidurinei klasei, neoliberalūs konservatoriai ilgainiui suprato,
kad geriausias būdas laimėti rinkimus – tai apeliuoti į „krikščionišką moralę“.
Taip įvyko nešventa respublikonų, konservatorių ir evangelinių
krikščionių ideologinė sąjunga, nešventas sakramentas. Abortų pro-

Šį grafikos darbą A. Bareikis sukūrė specialiai šiai A. Bielskio knygai. Jo darbų paroda
buvo eksponuojama per knygos pristatymą 2014 m. birželį Kultūros ministerijoje

blema, isterija prieš homoseksualus,
kalbėjimas prieš „moralinį pakrikimą“ tapo stipriausia politine valiuta,
o neokonservatorių politikai staiga
tapo viešosios moralės kunigais. Jie
radikaliai mažino išlaidas švietimui
ir sveikatos apsaugai, naikino profesines sąjungas, didino stambiojo
verslo galią, vykdė imperializmą likusiame pasaulyje, o savo ekonominės dereguliacijos politika tiesiogiai
paskatino 2008 metų krizę. Ir visa
tai „tradicinių, krikščioniškų vertybių“ vardan!
Tezė apie politikos ir religijos atskyrimą turi būti ir bus kvalifikuojama. Ir tai dėl to, kad išsilaisvinimo politika specifiškai siejama ir
su tikėjimu, kai tikėjimo samprata yra specifiškai politiška. Tikėjimas yra pasaulį transformuojantis
jau vien tuo, kad gimdo tokią atsa-

Užsienyje

komybę, kuri peržengia tik asmeninę atsakomybę, susijusią su konkrečiais mūsų įsipareigojimais. Toli
gražu ne bet koks tikėjimas, siekiantis transformuoti pasaulį politiškai,
yra ideologiškas, suprantant ideologiją taip, kaip diskusijoje apie Marxą
ir Althusserį.
Kodėl tokiame politinės minties
kontekste reikėjo taip plačiai aptarti niekam nebeįdomią ir tik kai kurių reformuotos krikščionybės teologų akcentuotą dvigubos predestinacijos idėją? Visų pirma dėl to, kad
teistinis tikėjimas yra nesuderinamas su tikėjimu predestinacija. Šia
prasme Rolando Boerio išrinktieji
ir prakeiktieji skirties demokratiška interpretacija garsios Maxo Weberio tezės apie kalvinizmą ir kapitalizmo dvasią kontekste skamba
kaip nesusipratimas.

Tikėjimas predestinacija virto kapitalizmo ideologija ir institucionalizuota praktika, kuri sistemiškai, o
ne atsitiktinai, vienus pasmerkia išnaudojimo pragarui, o kitus rojui.
Mūsų filosofinė tezė apie teistinį
tikėjimo įvykį yra tezė apie radikalų demokratiškumą pirmiausia kaip
kiekvieno galimybę patirti egzistencinę atvertį, kuri, jei laisvai priimta,
visuomet pagimdo subjektą kaip asmenį, sugebantį prisiimti etinę atsakomybę už sisteminę prievartą ir
sisteminį neteisingumą dostojevskiška prasme. Kaip tik šio teiginio
šviesoje turime artikuliuoti išsilaisvinimo politiką.
Sykiu tezė apie liberalizmą kaip
banalybės politinį projektą nereiškia pamatinių liberalizmo principų atmetimo. Išsilaisvinimo politika yra neįmanoma sistemiškai
neigiant žmonių pilietines teises ir
laisves bei jų nesilaikant, tai yra nepaisant susirinkimo laisvės, laisvės
viešai reikšti savo įsitikinimus, teisės dalyvauti politinėje veikloje ar
teisės į asmeninę nuosavybę.
Tačiau išsilaisvinimo politikos
tikslas nėra miliškai suprasto laisvės kaip individo autonomiškumo
besąlygiškas teigimas ir įgyvendinimas. Individo autonomiškumas
pats savaime nėra didžiausia vertybė, nes žmogus yra ontologiškai
sociali ir politinė būtybė, tad kaip
tik tarpžmogiški santykiai, tai yra
socialiniai, politiniai ir ekonominiai saitai, daro žmogaus gyvenimą žmogišką.
Kitaip tariant, turime judėti toliau nei yra numatyta liberalizmo
banalybės projekte ir artikuliuoti ambicingesnes politines vizijas.
Visgi liberalizmą transcenduojančios išsilaisvinimo politikos būtina
sąlyga yra įsipareigojimas nekristi
žemiau liberalizmo institucionalizuotos paliaubų politikos. Išsilaisvinimas negali tapti smurto, prievartos ir nužmoginančios kančios
politiniu projektu.
* Andrius Bielskis. Nešventas sakramentas. Ideologija, tikėjimas ir išsilaisvinimo
politika. – DEMOS kritinės minties institutas, Vilnius, 2014.

Vokietijos socialdemokratai. Naujos détente politikos
Vokietijos socialdemokratų
partija (VSDP) dar 2015 m. vasario 8 d. priėmė rezoliuciją
„Dėl naujosios Rytų politikos
ir détente politikos“, kurioje
Europos Sąjunga (ES) raginama neprarasti vilties dėl europietiškos Rusijos ateities.
Pateikiame rezoliucijos santrauką.

1. Socialdemokratinė politika – už taiką ir détente
Nuo įsteigimo prieš daugiau nei
150 metų VSDP pasisakė už taikos ir tarptautinio supratimo politiką. Prieš diktatūrą, despotizmą
ir prievartą: už laisvę, demokratiją ir taikų konfliktų sprendimą

– ties šiomis pozicijomis VSDP
suformavo savo détente politiką.
„Taika nėra viskas, bet viskas
yra niekuo be taikos“. Šis Vokietijos kanclerio Vilio Branto (Willi Brandt, 1969–1974) teiginys išlieka Vokietijos socialdemokratų užsienio ir saugumo politikos
orientyru.
Jo détente (įtampos mažinimo) tarp Rytų ir Vakarų politika
iki šiol neprarado reikšmingumo.
Rusija ir Ukraina per Antrąjį pasaulinį karą iškentė nesuvokiamas
kančias, kovodamos prieš Hitlerį.
Todėl mes turime istorinę atsakomybę prieš jas.
Vokietijos kancleris Helmutas
Šmitas (Helmut Schmidt, 1974–

1982) suvaidino pagrindinį vaidmenį, priimant Helsinkio Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje baigiamąjį aktą 1975 m. rugpjūčio 1 d., kuriame patvirtintas
Europos valstybių sienų neliečiamumas, suvereniteto teisių gerbimas ir suvereni lygybė, jėgos nenaudojimas, teritorijos vientisumas, taikus ginčų reguliavimas,
nesikišimas į vidaus reikalus, žmogaus teisių ir laisvių gerbimas ir kt.
ES plėtra į Rytus 2004 metais –
precedento neturinti sėkmės istorija, iš kurios susivienijusi Vokietija ypač daug laimėjo. Todėl šiandien turime ypatingą atsakomybę
dėl krizės Ukrainoje.
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Būti ar nebūti: Graikija, „SYRIZA“ ir Europos neoliberalizmas
„DEMOS kritinės minties institutas“ liepos 7 d. surengė paskaitą-diskusiją ta pačia tema,
kurios pranešėjai – graikų kairieji intelektualai, aktyvūs valdančiosios Graikijos partijos
„SYRIZA“ nariai: politikos filosofė dr. Eleni Leontsini (Joaninos universitetas, Graikija) ir
šiuolaikinių Graikijos studijų
dėstytojas, kultūros teoretikas
dr. Dimitris Papanikolaou (Oksfordo universitetas), atstovaujantys progresyvų SYRIZA palaikančiųjų akademikų ratui.
„Socialdemokratas“ pateikia
jų pranešimų ištraukas.

Dimitris Papanikolaou:
„NE“ referendume nereiškia
Graikijos noro palikti euro zoną
Graikija tiki Europa bei Europos
Sąjungos (ES) ir euro zonos projektu. Kodėl tada graikai liepos 5-osios
referendume dėl naujų griežto taupymo priemonių, kurių iš šalies reikalauja ES ir Tarptautinio valiutos
fondo (TVF) kreditoriai, net 61,31
proc. persvara nubalsavo „NE“?
Apie 80 proc. Graikijos žiniasklaidos, ypatingai privačios, palaikė „TAIP“ balsą, argumentuojant,
kad, priešingu atveju, tai turės milžiniškas neigiamas pasekmes, o
Graikija paliks euro zoną. Gyventojams atkakliai buvo brukamas
požiūris, kad Graikija neturi kitos
alternatyvos, kaip tik sutikti su tarptautinių kreditorių reikalavimais.
Beje, Lietuva ir Graikija turi bendros istorinės patirties, susijusios su
tapatybės klausimais. Praeityje abi
valstybės norėjo „sugrįžti“ į Europą, nes ji simbolizavo modernybę
ir laisvę, o integracija į Europą buvo tarsi svajonė.
Graikija ir Europa – neatskiriamos
Graikijos ypač sudėtinga dabartinės krizės istorija ir situacija yra neatsiejama nuo visos Europos. Kaip
Graikija ir visa Europa yra tarpusavyje susijusios? Graikija – demo-

kratijos, kuri vėliau pasklido po visą Europą, lopšys. Graikija ir Europa abi turi ilgą politinių, ekonominių, kultūrinių ir kt. galios struktūrų istoriją.
Dažnai kalbama apie Graikijos
polinkį būti finansiškai nestabilia,
negebančia susitvarkyti finansų ir
kitų reikalų, korumpuota ir pan.
Tačiau istoriškai visos šios problemos yra susijusios su Europa. Galime sakyti, kad Graikiją korumpavo
tarptautiniai kreditoriai ir Europos
didžiosios valstybės!
Net Graikijos tradicinių politinių
partijų (socialistų (centro kairiosios
PASOK), demokratų (centro dešiniosios Naujosios demokratijos partijos) ir komunistų (įsteigtos 1918
metais) formavimuisi po diktatūros pabaigos 1974 m. įtakos turėjo Eleni Leontsini ir Dimitris Papanikolaou
užsienio valstybės: Didžioji Britanija, Prancūzija ir Rusija.
situacijoje – tai atsitikti gali bet
Eleni Leontsini: „SYRIZA“
kuriai valstybei, ir Lietuvai, ku- – prieš neoliberalizmą
Politinių debatų proveržis ri, kaip maža valstybė, yra ydinPartijos „SYRIZA“ politika pirGraikijos visuomenėje
gos neoliberalios sistemos dalis. miausia yra prieš neoliberalistinę
Dabartinė krizė nulėmė didelį Ir tai nėra tik finansiniai reikalai, griežto taupymo politiką Europopolitinių diskusijų proveržį Graiki- bet ir ekonominiai, kultūriniai ir je apskritai. Tai yra ateities politika
jos visuomenėje – į jas įsivėlė žmo- visuomeniniai klausimai.
– be neoliberalizmo.
nės, kurie prieš tai politika nesidoFinansinė krizė nėra gerai, tamėjo. Per pastaruosius penkerius čiau Graikijos atveju buvo at„NE“ referendume – „TAIP“
metus viešoji erdvė Graikijoje labai kreiptas dėmesys į tuos žmones Europai
išsiplėtė: vyko debatų apie politiką ir jų problemas, kurios anksčiau
Balsas „NE“ referendume Graikigamyba, tikras debatų teatras, kai buvo ignoruojamos. Tai ir mote- jai reiškė ir šalies savigarbos jausmo
žmonės pradėjo diskutuoti įvairiais rų darbininkių, ir nelegaliai Grai- atstatymą bei sustiprinti kovą prieš
politiniais, ekonominiais, europi- kijoje dirbančių imigrantų, ir ta- griežto taupymo politiką Europoniais ir kt. klausimais tiesiog gatvė- patybės judėjimo dalyvių (kaip je. „NE“ referendume reiškė „NE“
se, miestuose ir kaimuose.
LGTB (lesbiečių, gėjų, transsek- pensijų mažinimui, PVM didiniGraikai pradėjo debatus ne tik sualų ir biseksualų) padėtis ir tei- mui, skurdui ir privilegijoms, šanapie tarptautinę finansinę pagalbą ir sės. Visos šios problemos yra tar- tažui ir socialinių teisių panaikinijos sąlygas savo šaliai. Prieš referen- pusavyje susiję, nes visus šiuos mui, baimei ir demokratijos griodumą jie nediskutavo tik apie tai, ar žmones sieja tai, kad jie buvo iš- vimui. Tačiau „NE“ referendume“
balsuoti „TAIP“ ar „NE“. Tai buvo naudojami arba kitaip pažeidžia- reiškė „TAIP“ suverenumui, demokur kas platesni debatai apie dirban- mos jų teisės.
kratijai, laisvei, lygybei, socialinėms
čiųjų žmonių teises, tapatybę, apie
Ypač buvo atkreiptas dėmesys teisėms ir solidarumui bei „TAIP“
tai, kaip Graikija ir visa Europa yra į tai, kad per dešimt paskutinių Europai.
tarpusavyje susijusios.
metų Graikija priėmė labai daug
Referendumas buvo pasinaudojiŠios diskusijos ir turėjo didelės naujų imigrantų, kurie dabar su- mas Aristotelio nuostata „Tauta turi
įtakos referendume graikų priim- daro net iki 10-20 proc. šalies gy- nuspręsti“ ir leido Graikijos vyriautam sprendimui. Graikai išmoko ventojų. Krizė padėjo vietiniams sybei išlaikyti pakeltą galvą. Graikidiskutuoti.
gyventojams suprasti, kad ir imi- ja niekada nenorėjo palikti euro zograntai turi turėti teises bei juos nos. „SYRIZA“ vyriausybės siekis
Per krizę išgirsti anksčiau suartino. Kilo diskusijų dėl tapa- visada buvo subalansuoti situaciją.
negirdėti žmonių balsai
tybės, asmens vietos bendruome- Tačiau tai, ką ji siūlo, – ko gero ne
Graikija nėra visiškai unikalioje nėje ir sugyvenimo kartu.
vienos partijos jėgoms įgyvendinti.

Europoje link
2. Užsienio politikos gairės
Ukrainos krizėje
Vokietija intensyviai skatina dialogą ir įtampos mažinimą Ukrainos krizėje. Mes nedelsėme, pasmerkdami konflikto eskalavimą.
Pirmiausia tai buvo nukreipta į
Putino vyriausybę ir apėmė Velso
2014 m. rugsėjo NATO sprendimus dėl Vidurio ir Rytų Europos
bei trijų Baltijos valstybių saugumo, ir ES sankcijas Rusijai.
Vienybė yra didžiausia mūsų stiprybė. Bet kurios valstybės nusišalinimas nuo sankcijų sumažintų
mūsų galimybes paveikti situaciją Ukrainoje. Tačiau mes pabrėžtinai raginame visas puses laikyti
bendravimo kanalus atvirus ir buvome prieš Rusijos – NATO tary-

bos panaikinimą.
Vokietijos užsienio politika tvirtai palaiko susitarimų, pasiektų trišalės kontaktinės grupės, sudarytos
iš Ukrainos, Rusijos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), įgyvendinimą.
2014 m. rugsėjo „Minsko protokolas“ reikalauja nutraukti ugnį,
pašalinti užsienio karines pajėgas ir
ginklus iš Rytų Ukrainos bei užtikrinti, kad Rusijos – Ukrainos siena stebima tarptautinių stebėtojų, o Ukrainoje vyksta nacionalinis dialogas dėl decentralizacijos
ir vietinės savivaldos. Sankcijų atšaukimas gali būti svarstomas tik
tuomet, kai Rusijos vyriausybė ir
separatistai įgyvendins Minske susitartas priemones.

3. Dviguba taikos užtikrinimo strategija
Mūsų politika turi remtis, pirma, aiškiu nepritarimu bet kuriai represijai ir prievartai, prisidengusiai nacionalistine retorika, tarptautinės teisės pažeidimais, karine ardomąja veikla
ir aneksija, geopolitinės galios
pretenzijomis. Antra, išmintimi pripažinti konflikto šalių
ilgesniojo laikotarpio interesus
ir sukurti naujas ir vienijančias
ateities perspektyvas.
Mums pavyks užtikrinti taiką tik tuomet, jei galėsime grįžti
prie bendradarbiavimo su Rusija politikos Europos ir tarptautiniais principais, kuriais atsižvelgiama į teisėtus dalyvaujančių
šalių interesus.
Socialdemokratinė Rytų dé-

tente politika kuria galimybes
teisingam ir taikiam bendradarbiavimui. ES ir Vokietija turi neprarasti vilties dėl Rusijos europietiškos ateities. Mūsų tikslai
ir toliau yra Rusijos integracija
į europines politines, ekonomines ir saugumo struktūras.
Mes turime pagrįstus interesus Rusijos, kuri dalyvauja tarptautinių konfliktų Artimuose
Rytuose, Sirijoje ar Irake, atžvilgiu. Rusija vaidina konstruktyvų vaidmenį diskusijose dėl Irano branduolinės programos.
Rusija lygiomis teisėmis dalyvauja reikaluose, susijusiuose
su pasaulio prekybos valdymu.
Mes turime turėti galvoje ir galimybes dėl galimų derybų tarp
ES ir Eurazijos ekonominės sąjungos (EUES), kaip lygiaverčių
partnerių.

Iš Graikijos reikalaujama per
daug
Graikijos krizę (2008–2015) sukėlė 2004 m. olimpinių žaidynių
lėšų išeikvojimas ir korupcija, 2008
m. pasaulinė finansų krizė ir jos
ignoravimas iš pradžių, per aukštas biudžeto deficitas, manipuliacija „Eurostato“ duomenimis, nulinis
šalies ekonomikos augimas.
2010 metais Graikija pagalbos
kreipėsi į ES ir TVF. Ji ne kartą buvo spaudžiama pasirašyti memorandumą, vadinamą „sureguliavimo
planu“, kuriame siūloma sumažinti viešojo sektoriaus išlaidas, atleisti
jo darbuotojus, įvesti turto mokestį net vargšams, privatizuoti ligonines, vandens ir elektros įmones, kitą
valstybės nuosavybę (pastatus, net
Akropolį ir Graikijos salas), padidinti PVM elektrai.
ES derybos su „SYRIZA“ dėl
Graikijos atsiskaitymo su kreditoriais buvo apsimestinės, nes ES lyderiai aiškiai žinojo, kad nėra jokių
šansų, kad Graikija pajėgtų sumokėti savo skolas. Tai yra iššūkis visai Europai.
2 skirtingos Europos vizijos
Premjero Aleksio Cipro inicijuotas referendumas niekada nebuvo
dėl euro zonos ir ES. Tai nėra konfliktas tarp Graikijos ir Europos. Tai
– dvi skirtingos Europos vizijos:
mūsų – solidarumo ir demokratijos
Europa, jų – be socialinio teisingumo, silpniausiųjų apsaugos, turtingųjų apmokestinimo.
Graikija buvo Lietuvos narystės
ES advokatė, nors jai tai nebuvo
ypač naudinga. Todėl dabar Lietuva turėtų būti solidaresnė Graikijos
atžvilgiu, nes Graikija, kaip viena iš
senesnių ES narių, į ES biudžetą kitoms paremti yra sumokėjusi nemažai, o Lietuva tik pradeda tai daryti.
Dabar yra galimybė permąstyti,
kokiais principais turi funkcionuoti ES. Graikija nenori pavogti kitų
valstybių ar vargšų pinigus, tačiau
už ES vienybę neturi būti mokama tokia kaina, kokia dabar siūloma Graikijai.
Ukraina, draskoma klaidingos alternatyvos „Rusija arba
Europa“, susiduria su dideliu iššūkiu modernizuoti savo politinę sistemą, įveikti korupciją, palaikyti valstybės vienybę ir teritorinį vientisumą bei ekonominę plėtrą. Jos tradiciškai artimi
santykiai su Rusija ir ES rytinėmis valstybėmis reikalauja, kad
priėjimas prie Rusijos ir Europos
vieningos rinkos liektų atviras.
2015 m. rugpjūčio 1 d. minėsime 40 metų Helsinkio akto pasirašymo sukaktį. Europa per tą
laiką labai pasikeitė. Tačiau Helsinkio principai neprarado savo
reikšmės ir aktualumo. Mes ketiname pažymėti šią datą, siekdami pabrėžti saugumo it ekonominės politikos interesus, atgaivindami partnerystę dėl saugumo Europoje.

8

Birštonas

socialdemokratas

Maloniam poilsiui kviečia karališkomis
šaknimis garsėjantis Birštonas

Vasaros sezonui įpusėjus, vieni džiaugiasi puikiai pailsėję,
dalijasi kelionių įspūdžiais, o
kiti dar tik svarsto, kur maloniai ir turiningai atsikvėpti.
Ketinantiems atostogauti Lietuvoje, vertinantiems autentišką gamtą, norintiems pasisemti sveikatos, savo prieglobstį atveria unikalus Nemuno kilpose įsikūręs karališkuoju Lietuvos kurortu tituluojamas Birštonas.

Birštone apgyvendinimo vietų skaičius artėja prie 2000.
Birštonas poilsiautojus pasitinka atsinaujinęs
Kurortinio gydymo Birštone
pradžia siejama su 1846 metais.
Šiandien Birštonas svečius maloniai stebina moderniomis gydyklomis, sanatorijomis, svetingais viešbučiais, restoranais, aktyvaus laisvalaikio galimybėmis ir įsimintinais renginiais.
Daugiau nei 30 metų Birštone

Daugiau nei 30 metų
Birštone vyksta
seniausias Lietuvoje
tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas“.
Kurortas įsikūręs
pačiame šalies centre
ir yra ideali vieta
poilsiui, kūno bei sielos
harmonizavimui.

aplink jį leidžia kvėpuoti sveikatai naudingų mineralų prisodrintu
„jūrinio klimato“ oru. Mineralinio
vandens garinimo paviljonai – naujiena Lietuvoje.
Istorinėje Birštono kurorto dalyje, Vytauto parke, kyla mineralinio
vandens gėrimo-garinimo paviljonas. Čia veiks mineralinio vandens
baseinas, jame įrengti fontanėliai
purkš ir garins mineralinį vandenį, imituojant Šiaurės jūros sąlygas.
Baigiamas įrengti atvirasis Knei-

bei sielos harmonizavimui.
Kurortas nuolat gražėja. Čia atstatyti medinės architektūros pastatai – Kurhauzas, Birštono turizmo informacijos centras, atnaujintas miesto parkas, tiesiami dviračių
takai. Puikiose, geros akustikos salėse vyksta klasikinės, džiazo muzikos koncertai, rengiamos menininkų parodos, plenerai.

Išskirtinis vietovės kraštovaizdis
nuo seno vilioja poilsiautojus apsilankyti Birštone ir jo apylinkėse. Šių vietovių miškai dar pamena
Vytauto Didžiojo medžioklės rago gausmą, kviečiantį pramogauti
Europos karališkųjų šeimų narius.
Birštonas yra vienas seniausių ir
gražiausių Lietuvos kurortų, apdovanotas natūralios gamtos turtais.
Kurortas didžiuojasi trykštančiais
mineralinio vandens šaltiniais, gydomuoju purvu, švariu oru, palankiu sveikatai klimatu.
Šiuo metu kurorte veikia 3 sanatorijos, kurorto svečiai poilsiui gali
rinktis iš 11 viešbučių, kviečia svečių ir poilsio namai, 3 kaimo turizmo sodybos, veikia kempingas.

vyksta seniausias Lietuvoje tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas“.
Kurortas įsikūręs pačiame šalies centre ir yra ideali vieta poilsiui, kūno

po terapijos kompleksas su įvairaus
šiurkštumo ir dygumo dangų takeliais bei savaime į žemės paviršių trykštančio gręžinio ,,Versmė“
mineralinio vandens baseinėliu. Jis
įrengtas pasinaudojus vokiečių dvaStebina išskirtinėmis svei- sininko Sebastiano Kneipo XIX a.
katinimo paslaugomis
atrastu gydymosi vandeniu metodu,
Birštonas svečius stebina išskirtinėmis sveikatinimo paslaugų naujovėmis. Miesto centriniame parke įrengtas originalios architektūros mineralinio vandens garinimo
bokštas, kurio sienomis tekantis mineralinis vanduo, veikiamas saulės
ir vėjo, garuoja savaime ir pačiame
bokšte bei 50–80 metrų spinduliu

apimančiu vaistažolių ir vandens terapiją, subalansuotą mitybą, judėjimą bei harmoniją.
Naujoje „Eglės“ sanatorijoje lankytojai kviečiami išbandyti „Gintaro SPA pirčių kompleksą ir procedūras“, apdovanotą „Lietuvos me-

tų gaminys 2014“ aukso medaliu.
Laukia pramogos turistams
Dviračių sporto mėgėjams parengtos naujos dviračių trasos, siūlomi pažintiniai, edukaciniai, degustaciniai maršrutai, kuriuose turistai kviečiami sustoti stovyklavietėse, vaišinantis „zuikio pyragu“,
kepti kepsnius ant laužo. Baidarių
mėgėjams, plaukiantiems Verknės
upe, siūloma naujovė – molio-šiaudų namelis, kuriame gali apsistoti

baidarių žygių dalyviai.
Poilsiautojų laukia gausybė išskirtinių renginių – muzikiniai-literatūriniai vakarai Birštono kurhauze,
liepos mėnesį Birštone vyks Pasaulio moterų karšto oro balionų prieščiampionatis ir dar daug kitų kultūros bei sporto renginių.

Jei dar neapsisprendėte kur ilsėsitės, į savo prieglobstį Jus maloniai
kviečia svetingas Birštonas, siekiantis tapti moderniu, europinio lygio
karališkuoju kurortu.
Kornelija Petravičienė
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Nerk į Zarasus!
Zarasai – Šiaurės Rytų Lietuvoje virš septynių ežerų iškilęs
miestas. Atvykęs į Zarasus, lankytojas patenka į kalvų, ežerų ir miškų apsuptyje įsikūrusį rojų, nuo seno žinomą kaip
Lietuvos Šveicarija. Mieste lankytojas gali pasigrožėti Zaraso
ežeru ir jo salomis nuo miesto apžvalgos rato. Lietuvoje
unikalus ir analogų neturintis
apžvalgos ratas yra 17 metrų
aukščio ir net 34 metrų pločio, nuo jo atsiveria įspūdingas vaizdas į ežero panoramą
su Didžiąja sala, kuri yra viena didžiausių vasaros renginių
vietų, gausybė istorijų serginti
miesto širdis.

Aktyvesnio poilsio mėgėjai liks
kupini įspūdžių, apsilankę pušyno apsuptyje esančiame Zarasaičio
ežero paplūdimyje. Įrengtas atviro
lauko plaukimo baseinas su 10 metrų aukščio šuolių į vandenį tramplynu – iššūkis aštrių pojūčių mėgėjams ir pramoga stebėtojams. Aktyvaus poilsio mėgėjams rugsėjį Zarasai turės didžiausią Baltijos šalyse
linų trasą.
Tarp daugiau nei 300 ežerų įsikūręs Zarasų rajonas yra vienas ežeringiausių Lietuvoje ir puikuojasi vienais didžiausių šalies ežerų – Drūkšiais, Luodžiu ir ilgiausią kranto liniją šalyje turinčiais Sartais, vaizdingomis Antalieptės mariomis.
O ir kiti ežerai, upės yra patrauklūs
poilsiui, žvejybai ar vandens pramogoms. Kaimo turizmas – viena populiariausių alternatyvių veiklų kaimiškame Zarasų rajone. Per 50 šios
paslaugos teikėjų siūlo poilsį prie
gražiausių vandens telkinių, saugomose teritorijose, neretai – įspūdingame Aukštaitijos kraštovaizdyje.
Kraštas lankytojus žavi ne tik
vandenimis, bet ir vaizdinga sausumos gamta. Daug metų iš įvairių
vietovių vyksta lankytojai, norintys
pamatyti senolį Stelmužės ąžuolą ir

įsitikinti, kad tokie gamtos stebuklai iš tikrųjų egzistuoja. Susižavėję ąžuolo galia, mažai žmogaus paliesta gamta galite grožėtis keliaudami po visą rajoną išsibarsčiusiais
pažintiniais maršrutais vandeniu
ir sausuma.

Pamatykite Gražutės ir Sartų regioninių parkų lankytojų centruose veikiančias gamtines ekspozicijas, o ypač Salako miestelyje esantį
Vidos Žilinskienės „Jūrų muziejų“
– toliausiai nuo jūros nutolusį jūros
muziejų Lietuvoje.
Pažinti turtingą Zarasų krašto
istoriją galite ne tik lankydami Zarasų krašto, Antalieptės ir Antazavės muziejus. Pažintiniai istoriniai
klodai slypi Zarasų rajono kultūros
paveldui priskirtoje Stelmužės dvarvietėje su jos Vergų bokštu ir Viešpaties Jėzaus kryžiaus filijine bažnyčia – tai bene seniausia išlikusi medinė bažnyčia Lietuvoje.
Rajone yra ir daugiau lankomų
sakralinės architektūros vietų: Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia. Manoma, kad
tai – vienas aukščiausių akmeninių

pastatų Rytų Europoje. Antazavės
Dievo apvaizdos bažnyčia – gabių
meistrų kūrinys, kerintis didingumu ir detalėmis bei kiti krašto maldos namai.
Lankytojai neaplenkia ir piligriminės traukos vietos – Švč. Merge-

Tarp daugiau nei 300 ežerų
įsikūręs Zarasų rajonas
yra vienas ežeringiausių
Lietuvoje ir puikuojasi
vienais didžiausių šalies
ežerų – Drūkšiais, Luodžiu
ir ilgiausią kranto liniją
šalyje turinčiais Sartais,
vaizdingomis Antalieptės
mariomis.
lės Marijos apsireiškimo vietos prie
Ilgio ežero, o pastatytoje naujoje
koplyčioje išskirtinėmis progomis
laikomos pamaldos. Apsilankymu
šiame Rytų Aukštaitijos krašte neliks nusivylę besižavintys įspūdinga
architektūra ir besisemiantys įkvėpimo iš iškilių asmenybių darbų.
Zarasų krašte gimė, tam tikru
metu gyveno ar dirbo daug asmenybių: visuomenės veikėjas daktaras Domininkas Bukontas, kalbininkas Kazimieras Būga, vienas ryškiausių tarpukario Lietuvos politikų Augustinas Voldemaras, vėliau
JAV išgarsėjęs animatorius Abrahamas Jaffee, kompozitorius Juozas Gruodis, tarpukario Lietuvos
kariuomenės vadas generolas Stasys Raštikis, poetai Paulius Širvys
ir Antanas Vienažindys, 1831 metų sukilimo herojė Emilija Pliaterytė, žydų kilmės dailininkas Jehuda Penas.
Su kai kurių asmenybių gyvenimu ar darbais lankytojai gali susipažinti aplankę jų gimtąsias vietas
– dalyje jų veikia muziejai, o kai kurios pažymėtos didžios asmenybės
atminimo ženklu. Zarasų rajono
turistai laukiami kalbininko Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje, veikiančiame jo gimtajame
Pažiegės kaime. Poezijos mylėtojai
kviečiami aplankyti Gipėnų kaime

poeto Antano Vienažindžio senelio
sodyboje įrengtą visuomeninį memorialinį muziejų.
Su Emilijos Pliaterytės ir su grafų
Pliaterių giminės istorija susijusius
eksponatus galima išvysti Antazavės krašto visuomeniniame istorijos

Festivalis „Galapagai“,
roko muzikos festivalis
„Roko naktys“, neofolkloro
muzikos festivalis „Mėnuo
Juodaragis“, „300 ežerų
ralis“ – šventės, kurių
datos festivalių lankytojo
kalendoriuje pažymėtos
raudona spalva
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muziejuje. Įdomu aplankyti poeto
Pauliaus Širvio gimtinę Padustėlio
kaime ar XX a. I p. arkivyskupo, politiko Mečislovo Reinio gimtąją sodybą Madagaskaro kaime.
Ežerų krašto lankytojas gali pamatyti moderniosios kultūros darbų – Kultūros centre Dusetų dailės
galerijoje eksponuojami dailininko
Šarūno Saukos ir kitų krašto dailininkų meno kūriniai. Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras
kviečia aplankyti parodas, garsių
atlikėjų koncertus ar spektaklius.
Ne tik apžiūrint, bet ir „ragaujant“ galima pažinti Zarasų kraštą.
Čia siūlome mėgautis kulinarinio ir
tautinio paveldo patiekalais: žuvies
sūrio, tris šimtus metų menančiame
Šlyninkos vandens malūne iš „razavų“ miltų kepamų blynų ir iš ruginių bei kvietinių miltų kepamos naminės bemielės duonos, pagal unikalias receptūras verdamo Ramūno
Čižo ir Vasaknų dvaro alaus.
Kviečiame dalyvauti teminėse
edukacinėse programose, kuriose
veikla varijuoja nuo medienos gaminių drožybos pas drožybos meistrus
Eriką Čypą, Kairių šeimyną ar duonos kepimo Šlyninkos vandens malūne iki pasivaikščiojimo po Lieptų
kaimą. Senolių kaimas Vajasiškyje
yra lietuvių liaudies papročius pristatantis kaimas, kuriame galima
išmokti atlikti buitinius darbus su
senoviniais rakandais. Galite nusižiesti lėkštę ar vazą, dalyvaudami
keramikos edukaciniame renginyje,
organizuojamame keramikos meistro Romualdo Pučeko.
Zarasų kraštas turistus traukia
ne tik istorija ar lankytinų objektų
gausa, bet ir kultūriniais renginiais.
Dešimtis tūkstančių lankytojų iš visos Lietuvos ir aplinkinių valstybių
pritraukiantys muzikos festivaliai
po atviru dangumi džiugina Europos muzikos grupių pasirodymais
ir pramogų gausa.
Festivalis „Galapagai“, roko muzikos festivalis „Roko naktys“, ne-

ofolkloro muzikos festivalis „Mėnuo Juodaragis“, „300 ežerų ralis“
– šventės, kurių datos festivalių lankytojo kalendoriuje pažymėtos raudona spalva.
Pirmosios Lietuvos kultūros sostinės titulą pelnęs, kurortinės teritorijos statusą turintis, žvejų rojumi pripažintas, vienu iš patraukliausių vandens turizmo vietovių
ir rojaus kampeliu žemėje išrinktas
kraštas laukia visų, pasiryžusių pasinerti į didingą Zarasų rajono pažinimo kelionę.

Pajūris
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Klaipėdiečiai nepajėgia įveikti tik
biurokratinių labirintų
Lilija Petraitienė
LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininkė, Klaipėdos m. tarybos narė

Klaipėdiečiai, kaip tikri statistiniai lietuviai, sunkiai patiki
naujovėmis, siūlomais projektais ar programomis. Taip
atsitiko ir su Vyriausybės įgyvendinama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizacijos) programa. Dabar daugiabučių namų renovacija
Klaipėdoje įgauna pagreitį.
Bet esama ir daugiau daugiabučių gyventojams aktualių problemų.

Spartina asmeninė
iniciatyva
Pradžioje Klaipėda buvo minima kaip daugiabučių namų atnaujinimo (renovacijos) programos įgyvendinimo autsaiderė.
Pamažu atsirado drąsių daugiabučių namų bendrijų ir bendruomenių, kurios ryžosi naujovėms:
2013–2015 m. uostamiestyje įgyvendinti 25 projektai, ir visi jie –

gyventojų iniciatyva. Šiai dienai
suderinti 182 investiciniai planai, tarp jų gyventojų iniciatyva
– 152, statybos rangos darbai pradėti 97 namuose.
Geras pavyzdys – užkrečiamas.
Suskato gyventojai ir patys rodyti daugiau iniciatyvos: 160 namų
gyventojai savo iniciatyva, susirinkimuose pritarė namų modernizavimui. Beje, Klaipėdoje yra
virš 1630 gyvenamųjų namų, kurių dauguma (97 proc.) – daugiabučiai, pastatyti iki 1993 metų.
Taigi, neaprėpiami modernizavimo „arimų plotai“.
Didžiausias tokių gyvenamųjų
namų trūkumas – neefektyvus šilumos vartojimas. Dėl pasenusių
pastatų konstrukcijų brangi šiluma skverbiasi per stogą, sienas,
rūsius, nesandarius langus ir laiptinių duris.
Tokiuose namuose dideli mokesčiai už šildymą, namui reikalingas pastovus aptarnavimas, o
butuose – netolygus šiluminės
energijos paskirstymas. Kai kurie
butai perkaitinami, kitiems šilumos trūksta, nėra galimybės butuose reguliuoti šilumos kiekio
pagal gyventojų poreikius. Todėl
senų netvarkingų daugiabučių
gyventojų išlaidos už eksploataciją ir šildymą yra daug didesnės
nei kompleksiškai atnaujintuose
daugiabučiuose namuose.
Pagal 2012–2013 metų šildy-

mo sezono rezultatus atnaujintuose daugiabučiuose sunaudota
54 proc. mažiau šilumos nei nerenovuotuose senos statybos namuose, tad ir šildymo kaštai yra
tiek pat mažesni.

Sustoję darbai
Sulaukiu daug gyventojų atstovų vizitų. Neseniai būstinėje susitikau su Kretingos g. 15 ir Kretingos g. 11 namų gyventojų atstovais dėl sustojusių jų daugiabučių namų atnaujinimo (renovacijos) pradėtų darbų. Gyventojams rūpėjo ir jų daugiabučių
namų atliekamų modernizavimo darbų kokybė, ir įgyvendinimo skaidrumas. Kreipiausi su
paklausimu į Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos di-

rektorių Saulių Budiną.
Siūliau pavesti atsakingiems savivaldybės administracijos vadovams organizuoti renovuojamų
daugiabučių namų gyventojų atstovų ir administratorių bei suinteresuotų pusių (ar institucijų) susitikimą, kur specialistai
atsakytų į gyventojams rūpimus
klausimus.
Administracijos ir miesto politikų dėmesys šiai problemai padės
Klaipėdai tapti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) lydere, klaipėdiečiai gyvens
kokybiškuose būstuose. Beje, nagrinėjant gyventojų problemas iškilo paprastas klausimas: kas atsitinka su kaupiamosiomis lėšomis,
mirus buto savininkui?
Būdama Klaipėdos miesto ta-

rybos nare pastoviai būstinėje susitinku su gyventojais. Pastarosiomis savaitėmis sulaukiau daug
skundų dėl sustojusių daugiabučių namų modernizavimo darbų,
dėl nekokybiškai ar galimai neskaidriai vykdomos renovacijos.

Nesantys, tačiau griūvantys
Kita sena ir nesprendžiama
Klaipėdos problema – griūvantys, formaliai neegzistuojantys
sandėliukai prie daugiabučių namų. Gyventojai norėtų juos įteisinti, tačiau nepajėgia įveikti biurokratinių labirintų. Klaipėdos
centrinėje dalyje dar likę namų ir
kiemų su sandėliukais ar jų statiniais (ypač ten, kur yra krosninis
šildymas), kurie bjauroja miesto
veidą ir sukelia daug kivirčų tarp
gyventojų.
Nuolat gaunu skundų, kad yra
gyventojų, kurie savo gyvenamąjį
plotą pasididino, neteisėtai naudodami palėpes, bendro naudojimo patalpas, įsirengdami lodžijas ir net pirtis. Deja, visa tai nėra
įteisinta, tad neapskaitomo ploto
sąskaitas (komunalines paslaugas
ir kitas nuo bendrojo ploto apskaičiuojamas rinkliavas) apmoka viso namo gyventojai. Todėl
prašiau Miesto ūkio ir aplinkos
apsaugos komiteto pirmininką
inicijuoti posėdį su savivaldybės
administracijos atsakingais specialistais ir Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialo atstovais. Tikslas – išsiaiškinti ar paruošti savivaldybės tvarkos aprašą, ką būtina keisti teisės aktuose,
kad gyventojai privalėtų nekilnojamojo turto registre įregistruoti
naujus duomenis pagal kadastrinius matavimus.

Po linksmybių grįžę
namolio iš lauktuvių
pagaminkite jūra
kvepiančią „Lilijos sočiąją
žuvienę“.
Jums prireiks:
800 g įvairios smulkios žuvies, 600 g lašišos (galima pakeisti menke), 4 svogūnų, 6
bulvių.
Prieskoniai: petražolės, kvepiantieji pipirai, lauro lapai,
druska.
Užkaičiame vandenį. Smulkias žuvis nuplauname, išdarinėjame ir dedame į verdantį vandenį. Virti reikia apie 1
valandą. Vėliau sultinį perkošiame, sudedame pjaustytas bulves, per pusę perpjautus svogūnus ir lašišos gabalėlius. Verdame apie pusvalandį. Baigiant virti įberiame
kvepiančiųjų pipirų, lauro lapų ir druskos. Išvirus puodą,
nukeliame ir palaikome uždengtą 5 min. Skanaus!
P. S. Nepamirškite kuo didesnio šaukšto – nuo tokio
skanumo bus sunku susilaikyti!
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Ar gebame tinkamai pasirūpinti savo vaikais?
Vilija Blinkevičiūtė
Europos Parlamento Moterų teisių
ir lyčių lygybės komiteto pirmininko pavaduotoja, LSDP vicepirmininkė

Vaikų gerovė priklauso ir nuo
politinių sprendimų. Tikėtina, jog juos netrukus priims
Seimas dėl naujo Vaiko teisių apsaugos įstatymo, siūlymų didinti socialines išmokas vaikams ir vaikų skurdo
mažinimo.
Pirmiausia turėtume sunerimti, jog Lietuvoje nuolat mažėja
vaikų. Per dešimtmetį jų netekome beveik 200 tūkst. (26,7 proc.)
Kitos Europos Sąjungos (ES) šalys čia nuo mūsų gerokai atsilieka. O dešimtyje valstybių vaikų
net padaugėjo. Ir Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Norvegijoje ir
Ispanijoje – jų demografinius rodiklius gerina ir ten dirbantys
mūsų tautiečiai.
Vaikų Lietuvoje mažėja sparčiau už bendrą gyventojų skaičių. 65 metų ir vyresnio amžiaus
žmonių daugėja ir pernai pasiekė rekordinį 18,4 proc. lygį. Jei senėjančios visuomenės tendencijos
išliks, netolimoje ateityje gali kilti grėsmė socialinės apsaugos sistemos tvarumui. Todėl neturime
pamiršti toliau į ateitį žvelgiančių
demografijos, migracijos, socialinės apsaugos, darbo rinkos ir kitų

sričių politinių sprendimų.
Sunku vienareikšmiškai įvertinti vaiko teisių apsaugos būklę
Lietuvoje. Pagal įvairius ekspertų
vertinimus, esame ES vidutiniokai, pasitempti turime dar daug
kur. Užtenka prisiminti, jog per
2013 metus Lietuvoje registruoti
1454 smurto prieš vaikus atvejai,
iš jų 717 – fizinio, 647 – psichologinio, 90 – seksualinio. O kiek
dar nepaviešinama? Padidinta rizika – beveik 21 tūkst. vaikų socialinės rizikos šeimose. Ne visada ir vaikų globos įstaigos sugeba tinkamai apsaugoti savo auklėtinius.
Naujame Vaiko teisių apsaugos
įstatymo projekte siekiama patobulinti šios srities teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų vaiko teisių apsaugą ir jo visapusiškai raidai saugią aplinką. Sveikintina,
jog projekte didelis dėmesys skiriamas vaiko socialinei aplinkai,
kuri sparčiai kinta mūsų globaliame pasaulyje.
Jei anksčiau socialinėje aplinkoje vyravo kiemas ir gatvė, tai
dabar – internetas ir socialiniai

Visiškai pritariu vaikų fizinių
bausmių šeimoje draudimui,
kuris įteisintas 18-oje ES
valstybių. Toks draudimas
nepažeidžia šeimos teisės į
privatumą ir tikėjimą.

tinklai. Lietuvoje net 94 proc.
jaunuolių naudojasi internetu. Į
virtualų pasaulį ateina vis jaunesni lankytojai. Kas apsaugos

juos nuo realių, o ne nuo virtualių pavojų?
Vien griežtų įstatymo nuostatų
nepakaks. Reikės realiai veikiančių apsaugos mechanizmų ir pagalbos tėvams, kurie yra arčiausiai
vaiko. Geras pavyzdys yra karštoji
linija Draugiskasinternetas.lt, kuri Lietuvoje įsteigta įgyvendinant
2011 m. ES direktyvą. Europos
Parlamentas yra pateikęs nemažai
konkrečių siūlymų vaikų internetiniam saugumui didinti, kuriuos
turėtų įvertinti už tai atsakingos
institucijos.
Naujuoju įstatymo projektu siekiama stiprinti tėvų ir vaiko atstovų atsakomybę. Visiškai pritariu vaikų fizinių bausmių šeimoje
draudimui, kuris įteisintas 18-oje
ES valstybių. Europos Žmogaus
Teisių teismas pasmerkė fizines
bausmes vaikams pataisos įstaigose, mokyklose ir šeimoje bei konstatavo, kad toks draudimas nepa-

žeidžia šeimos teisės į privatumą
ir tikėjimą. Atėjo laikas ir mums
keisti „beržinės košės“ auklėjimo
tradicijas į pozityvią tėvystę.
Tą patį galima pasakyti ir apie
naują tėvų prievolę nepalikti vaikų be priežiūros. Juk jų nepriežiūra yra pagrindinė jų traumatizmo ir mirčių priežastis. Nemažai šeimų susidurs su sunkumais ją įgyvendinant. Todėl būtina užtikrinti ir reikiamą pagalbą šeimoms – pakankamai vaikų
darželių, dienos centrų, socialinių paslaugų, šeimoms palankių
darbo organizavimo formų ir kt.
Vaikai dažniau už suaugusiuosius patiria skurdo ir socialinės atskirties riziką. Tai būdinga daugeliui ES valstybių. Geriausiai savo vaikus nuo skurdo saugo Danija, Suomija ir Švedija, kurias vejasi
ir Estija. Čia vaikų skurdo rizika
mažesnė už bendrą lygį.
Kadangi vaikų skurdo rizika

Socialinės atskirties tarp mokinių mažinimui –
nemokamas maitinimas
Kristina Miškinienė
Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto pirmininkė

Socialinės paramos mokiniams
įstatyme numatyta, kad nemokamas maitinimas mokyklose gali būti skiriamas tik mokiniams iš mažas
pajamas gaunančių šeimų. Tačiau
nemokamą maitinimą gaunantys
vaikai mokyklose sulaukia neigiamos bendraklasių reakcijos, patiria
patyčias, psichologinę įtampą, todėl
kai kurie mokiniai atsisako nemokamų pietų mokyklos valgykloje.
Demografine padėtimi pasididžiuoti negalime. Remdami tik
sunkiai besiverčiančias ir mažas
pajamas gaunančias šeimas, mes
išskiriame kitas vaikus auginan-

čias šeimas.
Atsigaunant šalies ekonomikai,
10 proc. padidėjus Lietuvos gyventojų vidutiniam darbo užmokesčiui, mažėjant nedarbui ir socialiai
remtinų žmonių skaičiui, parengėme įstatymo projekto pataisas, kuriomis pasiūlėme nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. suteikti teisę į nemokamą
maitinimą visiems priešmokyklinukams ir pradinukams.
Ir 2012–2016 m. Vyriausybės
programoje siekiama atkurti „sugriautą mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programas,
nemokamo maitinimo sistemą,
kaip rimtą pagalbą tėvams, kurie
dienos metu dėl darbo pareigų negali pasirūpinti vaikais bei užtikrinti, kad nemokamas maitinimas nevirstų skurdesnėmis sąlygomis gyvenančių mokinių pažeminimu,
patyčiomis.“
Seimas pataisoms po pateikimo
pritarė, jos bus svarstomos Seimo
Socialinių reikalų ir darbo komitete. Išties, padirbėti dar turime. Pir-

miausia, siekiame mažinti sociali- pageidautų, raštu turėtų informuonę atskirtį tarp mokinių. Besimo- ti mokyklos administraciją.
2014–2015 mokslo metais pagal
kantiems pagal priešmokyklinio
ugdymo ar pagal pradinio ugdymo priešmokyklinio ir pradinio ugdy-

programas, nemokamas maitini- mo programas mokosi apie 134,8
mas būtų skiriamas be atskiro pra- tūkst. mokinių: priešmokyklinio –
šymo. Jei tėvai tokios paramos ne- 27,2 tūkst., pradinio– 107,6 tūkst.

jiems augant didėja, daugelis valstybių atitinkamai didina ir socialines išmokas vaikams. Papildomai remiamos daugiavaikės šeimos, neįgalūs vaikai, vieniši tėvai.
Dauguma valstybių socialinių išmokų vaikams nesieja su šeimos
pajamomis. Tokiu būdu valstybės
siekia ne tik apsaugoti vaikus nuo
skurdo, bet ir prisidėti prie vaiko
auginimo kaštų, tuo skatinant ir
gimstamumą.
Geriausių rezultatų pasiekusių
šalių patirtis rodo, jog vaikų skurdą pavyko sumažinti tik įgyvendinant kompleksines priemones.
Europos Komisija savo rekomendacijose siūlo šalims parengti integruotas vaikų skurdo įveikimo
strategijas, kurios būtų grindžiamos trimis ramsčiais – galimybėmis šeimoms turėti tinkamas
materialines sąlygas, gauti kokybiškas viešąsias paslaugas ir vaikų
galimybėmis dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Europos Parlamente Socialdemokratų frakcijos vardu pasiūliau visiškai naują idėją – Vaikų
garantijų iniciatyvą, pagal kurią
būtų galima taikyti konkrečias,
finansiškai pagrįstas priemones,
kurios padėtų skurstantiems vaikams visoje ES. Tikiuosi šios iniciatyvos palaikymo.
O Lietuvoje kol kas ypač pasigendu viešų diskusijų dėl socialinio modelio rengėjų siūlymų
mažinti vaikų skurdą. Nemanau,
kad ši problema mažiau svarbi už
socialinio draudimo ar darbo santykių reformas. Ją reikia spręsti dabar, neatidedant problemos
ateičiai arba laukiant, kad ją už
mus išspręs kiti. Esu įsitikinusi,
jog mes gebame patys tinkamai
pasirūpinti savo vaikais.
vaikų. 2014 m. vidutiniškai per mėnesį nemokamą maitinimą mokykloje gavo apie 90,5 tūkst. mokinių, iš kurių apie 40 proc. – vaikų
priešmokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigose.
Įvertinus šiuos skaičius, paskaičiuota, jog maksimaliai visų minėtų mokinių nemokamam maitinimui reikėtų apie 30 mln. eurų per
metus, tačiau realiai ši suma turėtų
būti mažesnė, nes daugelis savivaldybių kiekvienais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
grąžina nemažai nepanaudotų lėšų.
Svarbu sudaryti palankias sąlygas
tėvams derinti darbą su įsipareigojimais šeimai. Nesunku įvertinti, kokį palengvėjimą pajustų šeimos, žinodamos, kad jų vaikai po pamokų
bus sveikai pamaitinti. Ypač pradinukai, kurie mieliau tėvų pinigus,
skirtus pietums, išleidžia „čipsams“,
„hamburgeriams“ nei sveikam ir kokybiškam maistui.
Jei šį įstatymą įgyvendinti pavyks,
ne tik sumažės atskirtis tarp mokinių grupių, bet ir pagerės vaikų mitybos įpročiai bei jų sveikatos būklė.
Taip pat padėsime tėvams derinti
darbą su jų įsipareigojimais šeimai.
O tai padės sutaupyti brangų tėvelių laiką ir pinigus.
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Europos socialistų partijos kongresas Budapešte:
pažangą lemia solidarumas ir socialinė lygybė
Matas Maldeikis
LSDP Vilniaus m. skyriaus Tarptautinių ryšių komisijos pirmininkas

„Vaikų ateitis yra pernelyg
svarbi, kad leistume jai žlugti“, – perfrazuodamas įžymųjį
2008 m. šūkį apie bankus, kurie negali bankrutuoti, nes yra
pernelyg galingi, birželio 11–
13 d. Europos socialistų partijos (ESP) kongrese Budapešte
sakė Europos Parlamento vadovas, Vokietijos socialdemokratas Martinas Šulcas.
Šis šūkis parodė vienareikšmiško
ESP posūkio atnaujintos kairiosios
politikos link esmę. Europos kairieji ir/ar socialistai visada socialines
problemas vertino kaip svarbesnes
nei ekonomines. Įsigalėjęs atviras
ekonomizmas, pridengtas neoliberalizmo, kurio intelektualinę pabaigą žymi beveik dešimtmečio krizė,
palietė ir socialistų politinę platformą. ESP kongresas suformulavo alternatyvią, kairiąją dienotvarkę: „Vienykimės už demokratiją, už

darbo vietas ir taiką“.
Tai, kad ESP yra antrasis pagal
dydį politinis judėjimas Europoje,
kurio nariai vadovauja 11 Europos
šalių vyriausybėms, Europos Parlamente turi 190 narių frakciją, o jos
narys vadovauja Europos Parlamentui, rodo šio darinio jėgą.
2008 m. išeities iš krizės ieškota
remiantis neoliberalizmu, kai ekonomikos stabilizacija suvokiama
kaip griežtas taupymas viešajame
sektoriuje, kuris esą turėtų paskatinti privataus sektoriaus plėtrą. Tačiau tai pakirto ekonomikos augimo šaltinius, o taupymo politika
virto naujomis valstybių skolų, atskirties ir nedarbo, ypač jaunimo,
krizėmis.
Ekonomikos stagnacija ir jos pagimdyti prieštaravimai atveria įtampas Europos visuomenėse ir jų tarpusavio santykiuose. Vis labiau stiprėja radikalios dešiniosios ir kairiosios jėgos.
Koks galimas ir būtinas kairiųjų atsakas? Grįžkime prie Martino Šulco kreipimosi. „Labai tikėtina, kad artimiausią dešimtmetį itin

Įpareigoti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) statuto 2.1. punkto puoselėti
demokratiją, ginti žmogaus
teises ir laisves bei Europos
socialistų partijos (EPS) rezoliucijos „Susivieniję už demokratiją: už tolerantišką,
priimančią ir demokratinę
Europą“ 10 LSDP narių, pirmą kartą po LSDP vėliava,
dalyvavo „EuroPride 2015“
eitynėse Rygoje birželio 20
dieną.
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LSDP sąskrydį Trakuose „Vakar,
šiandien ir rytoj“ prisiminus...

B

Lietuvos socialdemokratų delegacija buvo antra pagal dydį ESP kongrese Budapešte

į finansų rinkas, kur pučia naujus
spekuliacinius burbulus.
Blogiausia ne tai, kad senka ekonomikų galios, o kad tai pakerta politines sistemas, lemia ekonomikų
ir demokratijos nestabilumą, kuris
dar kartą didina nelygybę ir taip susiformuoja uždaras nesėkmės ratas.
Klausimas, ar Lietuvos socialdemokratai įsitraukę į Europai kylančių iššūkių sprendimą, ir ypač
klausimas, ar esame įsitraukę adekvačiai kairiajai savo prigimčiai, lieka atviras.
Kongrese priimtoje rezoliucijoje
dėl darbo vietų kūrimo ypač akcentuojama tvari ekonomika ir darbo
vietų kokybės, o ne vien jų kiekybės,
kaip būdinga neoliberaliai minčiai,
klausimas. Dešiniųjų nuomone,
darbo rinkos reformos – tai liberalizmas, lankstumas, socialinių sutarimų bei reguliavimo silpninimas.
Visa tai sukelia defliacinį spaudimą
ir galiausiai – naujas krizes.

Socialdemokratai dalyvavo LGBT šventėje Rygoje
Socialdemokratija mus įpareigoja
ginti visų žmonių teises. Laisvės, lygiateisiškumo ir mūsų visų bendros
kovos už šiuos principus vertas kiekvienas žmogus. Todėl LSDP nariai, dalyvaudami Baltijos šalių eitynėse už LGBT (lesbiečių, gėjų,
biseksualų ir transseksualų) asmenų lygias teises, išreiškė solidarumą
ir paramą jiems.
Dar ne visi LSDP nariai tam pritaria. Tačiau prasideda diskusija,
kuri kelis dešimtmečius vyko demokratinėje Vakarų Europoje – laisvės,
lygiateisiškumo, socioekonominės
gerovės erdvėje, be kurios Lietuvos,
kaip nepriklausomos valstybės, ateitis būtų labiau miglota, ypač Rusijos
agresijos kontekste.
Eitynių priešininkai vadina jas
demonstravimusi ir visuomenės erzinimu, o priešiškai nusiteikę homoseksualūs žmonės bijo, kad turės
prisiimti nenorimą įvaizdį – seksualizuotą, karnavališką, politišką ar

Regionai

irželio 19–21 d. visos Lietuvos socialdemokratai suvažiavo į senąją Lietuvos sostinę – Trakus. Čia, pusiasalyje, įsikūrė skyrių stovyklavietės. Kiekvienas skyrius įrengė savo tvirtovę. Socialdemokratų „tvirtovių“ miestelyje įsikūrė per du tūkstančius sąskrydžio dalyvių.
Į Trakus atvykusius socialdemokratus pasveikino LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius: „Šiandien čia, sąskrydyje, susirinkome, kad visi kartu galėtume
smagiai pabūti, pabendrauti, o paskui su naujomis jėgomis stosime į savo vagą,
kaip seniau lietuviai mėgdavo sakyti, ir ruošimės artėjantiems rinkimams. Po
šito sąskrydžio prasideda startas 2016 metų rinkimams.“
Sąskrydyje socialdemokratai ne tik ilsėjosi, tačiau ir aktyviai sportavo – rungėsi turistinių baidarių „slalomo“, šaudymo, virvės traukimo, rankų lenkimo,
kūjo laikymo varžybose.
Stovyklautojai grožėjosi „Viduramžių pasiuntinių“ pasirodymu: veikė senovinių šokių mokykla, buvo mokoma senovinių žaidimų, kovėsi riteriai.

rimtus neigiamus globalius pokyčius lems ta rizika, kurią gimdo nuolatinis atotrūkis tarp turtingiausių
ir skurdžiausių piliečių pajamų.“
Tačiau Šulcas, pritardamas pačiai
minčiai, iškart atsižadėjo jų autorystės. Tad kas jos autorius? Pasaulio
ekonomikos forumas. Taip, tas pats
forumas, kurio agresyvoka dešinioji
laikysena nekelia jokių abejonių. Jei
jau dešinieji suvokė, kur veda jų beatodairiška politika, tuo labiau tai
privalu socialiai jautresnioms kairiosioms jėgoms.
Nelygybė įgavo įvairiausius pavidalus. Tai ne vien pajamų nelygybė,
bet ir tarp kartų galimybių, valstybių, regionų ir žemynų. Net agresyvūs dešinieji sutinka, kad nelygybė
slopina ekonomikos augimą, o stagnuojančios vidurinės klasės pajamos tolygios stagnuojančiai ekonomikai. Vis didesnė pajamų dalis,
tenkanti turtingiesiems, nėra invesLietuvos socialdemokratai ir Europos Parlamento pirmininkas Martinas Šulcas (viduryje) tuojama į realią ekonomiką, o juda

Artūras Rudomanskis
LSDP Vilniaus m. skyriaus Lygių galimybių ir žmogaus teisių komisijos pirmininkės pavaduotojas

socialdemokratas

nuožmų.
LGBT bendruomenėje, kaip ir
visoje visuomenėje, yra skirtingų
žmonių. Eitynės nuima nematomumo skraistę ir leidžia pasakyti: „Mes
esame čia su jumis – jūsų sūnūs ir
dukterys, giminaičiai ir kaimynai,
bendradarbiai ir bendramoksliai,

darbdaviai ir politikos lyderiai.“
Iš dalies seksualizuota ir karnavališka išorė tėra iššūkis blankiai
kasdienybei, priverčiantis atkreipti
dėmesį, konstruktyviai diskutuoti.
Per tokią transformaciją ir panašų
įvaizdį emancipacijos siekė moterys
ir žmonės, kovoję prieš rasinę segre-

Kairieji akcentuoja reformas, kurios garantuotų valdžios veiksnumą, didesnį teisingumą visiems, o
ne vien išrinktiesiems: „skatinti kokybę ir tęstinumą, o ne kiekybę
ir trumpus terminus“. Naujų, kokybiškų darbo vietų kūrimas turi remtis investicijomis į novatoriškas pramonės šakas, stiprinant Europos ekonomikos konkurencingumą. Ekonomikos atsigavimas negali vykti darbuotojų socialinės apsaugos, padoraus darbo užmokesčio,
darbo standartų bei geros darbo ir
gyvenimo pusiausvyros sąskaita.
Deja, pastaruoju metu būtent
mūsų partijos pastangomis proteguojami naujieji darbo rinkos santykių pokyčiai realiai kertasi su kongrese priimtomis nuostatomis, už
kurias, paradoksalu, balsavo Lietuvos delegacija.
Tad klausimas, kada sau meluojama – namie ar Europos socialistų partijos kongrese – lieka atviras.

gaciją. Taip jau susiklostė visuomenėje, kad labiausiai dėmesį patraukia tai, kas meta iššūkį.
Eitynėse ryškumu ir šūkiais atkreipiamas dėmesys, tačiau kaip
vertybė pateikiama ne seksualinė
orientacija, o pripažinimas, kad
įvairovė, pagarba žmogaus prigimčiai ir visų žmonių lygiateisiškumas yra visuomenės gerovės garantas. Daug eitynių dalyvių yra net ne
LGBT, o žmonės, demonstruojantys solidarumą ir politinę bei pilietinę poziciją.
Dalyvavimas tokiose eitynėse padeda suvokti, kad kasdienybė nėra
vien blanki, banali ir rutininė. Kasdienybė yra ypatinga kultūrinė tikrovė, erdvė, kurioje įgyvendinama svarbiausia kiekvieno žmogaus
pareiga nepažeisti kito teisių, pažinti, suprasti ir priimti.
O mums, socialdemokratams,
– dar ir pareiga nebūti vien tik demokratinių procesų liudininkais.
Vedini mūsų aukščiausių ideologinių vertybių – laisvės, lygybės ir solidarumo – galime būti visuomenės
įvairovės politiniai rėmėjai.
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10-ojo Europos socialistų partijos suvažiavimo atgarsiai

Jaunimiečiai ir Europos Parlamento pirmininkas Martinas Šulcas (antras iš dešinės)

Birželio 12–13 d. Budapešte (Vengrija) vyko jubiliejinis,
10-asis Europos socialistų partijos (ESP) suvažiavimas, kuriame buvo renkamas ESP prezidentas, priimtos svarbios rezoliucijos.
Suvažiavime Lietuvai atstovavo
gausi Lietuvos socialdemokratų delegacija, tarp kurių buvo ir Lietuvos
socialdemokračių moterų sąjungos
bei Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos atstovai. Į suvažiavimą atvyko Europos Komisijos
narys Vytenis Povilas Andriukaitis,
Europos Parlamento Socialistų ir
demokratų frakcijos nariai Vilija
Blinkevičiūtė ir Zigmantas Balčytis. Lietuvos atstovų skaičius buvo
rekordinis – net 40 narių, tarp kurių – 6 delegatai. Buvome antroji
pagal dydį suvažiavimo delegacija. Bulgarijos delegaciją sudarė 80

žmonių. Iš viso ESP suvažiavime
dalyvavo 33 delegacijos.
Į ESP pirmininko postą kandidatavo dabartinis ESP pirmininkas, buvęs Bulgarijos Ministras
Pirmininkas Sergejus Staniševas
ir Ispanijos, ES politinis veikėjas
Enrique Barón Crespo, kuris savo
kandidatūrą prieš pat rinkimus atsiėmė. S. Staniševas daugumos valia buvo perrinktas ESP prezidentu 2,5 metų kadencijai. Paskelbus
rinkimų rezultatus, jis džiaugėsi
gavęs didelį žmonių pasitikėjimą,
bet pabrėžė, jog laukia sunkus darbas, plėtojant socialinę demokratiją Europoje.
Išrinktoje naujojoje ESP vadovybėje išlaikyta lyčių pusiausvyra
iš skirtingų Europos Sąjungos regionų. Generaliniu sekretoriumi
lieka Achim Post, viceprezidentais
išrinkti Prancūzijos socialistų lyderis Jean-Christophe Cambadélis,

Jungtinės Karalystės Lordų rūmų
opozicijos lyderė Janet Royall (Leiboristų partija), Švedijos socialdemokratų partijos atsakingoji sekretorė Carin Jämtin ir Slovakijos socialdemokratų partijos atsakingoji
sekretorė Katarina Neveďalová. Iždininkas – Ruairi Quinn (Airijos
Leiboristų partija).
Antrą suvažiavimo dieną buvo
priimtos trys svarbios rezoliucijos:
„Vieningai už darbo vietas“, „Vieningai už demokratiją“ ir „Vieningai už taiką“. Pirmojoje pateiktos
konkrečios idėjos, kaip mažinti jaunimo nedarbą per Jaunimo garantijų iniciatyvą ir gerinti žmonių darbo sąlygas skatinant investicijas.
Ypač akcentuojamas „žalių“ darbo
vietų kūrimas, kad būtų užtikrinta
žalioji (ekologiška) ir saugi aplinka.
Antrojoje iškelti klausimai dėl
pilietiškumo ir aktyvaus pilietinio
dalyvavimo stiprinant demokratiją bei kuriant integruotą visuome-

nę, nukreiptą prieš nacionalizmą.
Kaip neigiamas pavyzdys pateikiamas valdančiosios Vengrijos partijos „Fidesz“ kampanija, nukreipta
prieš imigrantus.
Trečiojoje akcentuojama būtinybė pažaboti ekstremizmą ir siekis
įtvirtinti taiką per pasaulinę politinę darbotvarkę. Joje apimami

bendri iššūkiai: pabėgėliai Viduržemio jūros regione, smurtas ir nestabilumas, būtinybė rasti balansą
tarp laisvės ir saugumo.
Sergejus Staniševas baigiamojoje
kalboje sakė: „Ši komanda – nauja
progresyvi jėga, kuri privalo į valdžią Europoje vėl atvesti socialdemokratus. Dirbdami kaip komanda sieksime naujų darbo vietų kūrimo, užtikrinsime, kad Europos
ekonomika vystytųsi, o tai pajustų visi gyventojai, o ne tik rinkos.
Per šias dienas, praleistas Budapešte, daug diskutavome, kaip sukurti dirbančią ir aktyvią Europą per
Jaunimo garantijų iniciatyvą, kaip
stiprinti demokratijas, tarpininkaujant Europos Sąjungai ir dirbant kartu su visomis ESP šeimos
narėmis.“
Parengė Justas Pankauskas ir
Vilma Barišauskaitė

Graikijos kairiųjų tapatinimas su Lietuvos
neatspindi tikrovės
Mindaugas Janulionis
LSDJS Vilniaus m. skyriaus
pirmininkas, LSDJS tarptautinių
ryšių sekretorius

Graikijos referendumas atskleidė, jog 61 proc. graikų atmeta kreditorių reikalavimus
tęsti diržų veržimo politiką
mainais į finansinės pagalbos
paketą, Europoje sukėlė dešiniųjų politinių jėgų džiaugsmą,
jog štai, kairieji priėjo liepto
galą – išvaistė „visų mūsų“ pinigus ir netrukus bankrutuos.
Dešiniųjų dominuojama Europos Komisija net parengė specialųjį planą, kaip įgyvendinti
vadinamąjį „Grexit“, kuris turbūt taptų didžiausia dėme Europos Sąjungos istorijoje – iki
šiol nei viena valstybė nebuvo pašalinta iš ES ir euro zonos.

Tokia politikavimu persmelkta euforija netruko pasklisti jau
ir tarp 2016 metų Seimo rinkimams besiruošiančios opozicijos
bei jai talkinančių žiniasklaidos
priemonių. Viešojoje erdvėje pradėjo sklisti dezinformacija, jog ne
tik Graikijos, bet ir Lietuvos kairieji nesugeba sugeneruoti valstybei pajamų, gyvena iš praeitos
Vyriausybės sutaupytų pajamų,
jog visos jų idėjos populistinės,
o kairioji ideologija pakenčiamai
atrodo tik knygose. Opozicijos
džiaugsmas seniausios demokratijos Europoje nelaime suprantamas – tikimasi, jog „žalias“ jaunimas ir politika nesidomintys
žmonės viena ausimi išgirs, jog
kairieji „nuvarė“ Graikijos ekonomiką, todėl jie pavojingi ir Lietuvoje. Tačiau situacija dvejose šalyje skiriasi iš esmės.
Taip, Graikiją išties lengva kritikuoti – bendras vidaus produktas (BVP) nukritęs 28 procentais,
o nedarbas jau siekia 26 procentus. Tačiau graikų kairiųjų tapatinimas su Lietuvos socialdemokratais yra neracionalus. Lietuva,
geopolitinių neramumų krečia-

moje Europoje patyrusi didžiausią neigiamą poveikį savo ekonomikai, pernai vėlgi buvo tarp ES
valstybių lyderių, kurių ekonomika augo sparčiausiai – BVP padidėjo 3 procentais. Tarptautinio
valiutos fondo misijos Lietuvoje
vadovas Christophas Klingenas
teigė, jog 2014 metais Lietuvos
ekonomika buvo labai atspari, o
atsižvelgiant į eksporto aktyvumą, ekonomikos augimas smukti neturėtų.

Būtina pabrėžti ir tai, jog pasiektas ekonominis augimas leido
sumažinti nedarbo lygį iki 10,7
procento, padidėjo ir realusis darbo užmokestis. Žurnalo „Foreign Policy“ 2014 metų investicijų
pelningumo indeksas rodo, kad
Lietuva – palankiausia valstybė investicijoms Baltijos šalyse ir
antra Europoje pagal prognozuojamą jų pelningumą. Be to, Pasaulio ekonomikos forumo ataskaitoje pernai Lietuva paskelbta

41-ąja tarp 144-ių pasaulio konkurencingiausių valstybių, o pagal tiesiogines užsienio investicijas ir technologijų diegimo rodiklį ji įsitvirtino gana aukštai – 7
vietoje.
Akivaizdu tai, jog Graikijos
kairiųjų lyginimas su Lietuvos
neatsipinti tikrovės. Mūsų šalis
vis dar laikosi fiskalinės drausmės, tačiau atkaklus ir koncentruotas darbas leidžia įgyvendinti strateginius tikslus, kurie turi
ilgalaikę naudą valstybei ir jos
žmonėms. Tai patvirtina ir ligšiolė tyla iš opozicijos, neturėjimas kuo kritikuoti Vyriausybės
iki Graikijos krizės.
Savo ruožtu Graikijos Vyriausybė išties daro viską, kad įtiktų
savo rinkėjams. Prieš rinkimus
kalbėję, jog neleis graikams būti
šantažuojamiems, jie iki šiol spyriojasi prieš kreditorių pasiūlymus veržtis diržus, net jei tai veda šalį į bankrotą. Ne tik ekonominė, bet ir politinė situacija šioje šalyje nepavydėtina. Graikijos
politikai prieš rinkimus pažadėjo
per daug, todėl dabar jiems tenkanti atsakomybė yra išties didelė našta.
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Punsko lietuviai–
maža bendruomenė, daug entuziazmo

Irmina Frolova-Milašienė

Lietuvių Lenkijoje mažėja
Lietuvių diasporą Lenkijoje sudaro 5 tūkst. gyventojų, daugiausia – Punsko ir Seinų apylinkėse. Bendruomenė mažėja dėl demografinių priežasčių, bet vis dar
nustebina čia atvykusius savo išsaugotų tradicijų perliukais, noru
laikytis lietuviškos kalbos ir kultūros vertybių.
Suvalkų krašte, Lenkijoje, birželio 12 d. apsilankę Seimo socialdemokratai susitiko su Punsko bendruomene. Punskiečiai didžiuojasi, kad daugelis jų vaikų išvyko
mokytis ir susiejo savo gyvenimą
su Lietuva. Bet tai, kad jauni žmonės išvyksta, emigruoja, mažina
vietos bendruomenę.
„Teko uždaryti 2 lietuviškas mokyklas Punske. Seinų krašte jos
buvo išsaugotos Lietuvos valstybės finansavimo dėka“, – pasakojo Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas.
LSDP frakcijos Seime seniūnės
Irenos Šiaulienės suorganizuoti
socialdemokratai domėjosi pilietybės, demografinėmis problemo-

mis, administracinio suskirstymo
sistema, žemės ūkio specifika.

Gyvena lietuvių etninėse
žemėse
Punskiečiai pasakojo, kad jie
lietuvybę puoselėja per tradicijas
šeimose. Lietuviškose mokyklose
Lenkijoje daugelis dalykų dėstoma
lietuviškai, tačiau vadovėliai – lenkų kalba. „Mes norime mokytis ir
lietuvių, tačiau jokiu būdu nebėgame nuo valstybinės lenkų kalbos,“
– sakė V. Liškauskas.
30 vietovių Lenkijoje turi dvigubus pavadinimus lenkų ir lietuvių
kalba. „Norėjome parodyti, kad
čia – lietuvių etninės žemės“, – sakė Punsko viršaitis. Lenkijos įstatymai leidžia rašyti vietovardžius
dviem kalbomis, jei tose vietovėse
gyvena ne mažiau kaip 20 proc.
tautinės mažumos.
Keliautojams iš Lietuvos malonu matyti užrašus su lietuviškų
kaimų pavadinimais. Malonu išgirsti ir lietuvišką šneką su dzūkišku akcentu.

Sudarge dar gražiau negu Kernavėje...

Eglė Dragūnaitytė
Šakių rajono savivaldybės
tarybos narė

„Čia gražiau negu Kernavėje,“ – mano sudargietišką savimeilę paglostė birželio 12 d.
virš Nemuno saulei leidžiantis
ant Vorpilio išgirsti kažkurio iš
svečių ištarti žodžiai. Tądien
Sudargą aplankė grupė LSDP
frakcijos Seime narių, lydimų
nepailstančios kelionių entuziastės, istorikės Irenos Šiaulienės. Įveiktas didelis kelias,
lankytasi pas Punsko krašto
lietuvius, o grįžtant užsukta į
Šakių rajoną, Sudargą. Tai ne
pirmas bičiulių vizitas šioje istorinėje Lietuvos vietovėje. Kai
kurie net dviračiais buvo į čia
atmynę.

„Sudargas – žilas kalnas su pušyno vainiku“, – tai žodžiai iš sudargiečių himno. Susibūrę į veiklią
bendruomenę, miestelio gyventojai
siekia prikelti, išsaugoti ir perduoti
ateinančioms kartoms etnokultūrinį palikimą. Šis kaimas – Lietuvos istorija miniatiūroje. Čia anksti apsigyveno žmonės, čia kovėsi su
kryžiuočiais, išgyveno pakilimus
ir karus, čia maišėsi tautų likimai,
kūrėsi 20-ojo amžiaus gyvenvietė, kuri dabar savo gyventojų sudėtimi traukiasi, tuštėja senosios
sodybos. Tačiau miestelį atranda
vis didesni būriai turistų, kuriuos
čia atvilioja gandas apie įspūdingo
grožio vietovę ir... nepakartojamo
skonio Sudargo „baravykus“, kurių
ieškoti reikia ne miške, o pas vietos
konditeres.

Šiose Sudargo vietose viduramžiais stovėjo viena iš svarbiausių pilių, gynusių Lietuvą nuo kryžiuočių ištisa gynybine juosta. Žemaičių
didiką Sudargą, žuvusį ginant pilį
1308 metais, mini kryžiuočių kronikos. Jo vardu pavadintas kaimas
(18-ame amžiuje net miestu buvęs).
Priešų nusiaubtas ir nuniokotas Sudargas 1317 metais virto pelenų ir
griuvėsių krūva. Dabar piliakalniai
užima apie 8 ha plotą. Balnakalnis,
Žydkapiai, Bevardis, Pilaitė ir Vorpilis didingai stūkso viename kilometre net ant 35 metrų aukščio
Nemuno kranto. Nuo kiekvieno
vis kitu rakursu atsiveria upių tėvo
mėlyna juosta. Tai svarbiausias piliakalnių kompleksas po Kernavės
piliakalnių istorine, archeologine ir
kultūrine prasme.
Sudargą išgarsino ir 19–ojo amžiaus knygnešių era. Miestelis, esantis prie sienos su dabartine Kaliningrado sritimi, spaudos draudimo
laikotarpiu tapo vienu didžiausių
lietuviškos knygos platinimo taškų.

Sudargas – Lietuvos
istorija miniatiūroje.
Miestelį atranda
vis didesni būriai
turistų, kuriuos čia
atvilioja gandas apie
įspūdingo grožio
vietovę ir penkis
piliakalnius.

Popiežiaus mėgtos apylinkės
Seimo nariai Lenkijoje susitiko
su euroregiono „Nemunas“ direkcija, kuri pristatė tarptautinius
bendradarbiavimo su Lietuvos savivaldybėmis projektus, pasidalino patirtimi, dirbant su kitais regionais.
Kelionės po Lenkiją pabaiga –
Vygrių nacionalinis parkas. Tai
ne tik įstabūs gamtos vaizdai, vingiuotas kaip „s“ raidė Vygrių ežeras, bet ir kamandulių vienuolynas. Jame lankėsi ir popiežius Jonas Paulius II. Svečiai iš Lietuvos
buvo paplukdyti tuo pačiu laivu,
kuriuo plaukiojo popiežius.

lietuviškų tradicijų saugojimui.
O entuziastas Petras Lukoševičius, savo žemėse įkūręs jotvingiųprūsų gyvenvietę. Lenkijos lietuvis savo rankomis iš akmenų ir medžio pastatė namus taip, kaip statė
juos senovėje tose vietose gyvenę
žmonės – tik su kirviu, aštuonių
sluoksnių skiedrų stogais ir visa
senovine atributika. P. Lukoševičius, atkūręs aukurus ir simbolius,
pasakojo apie jotvingių papročius,
mitologiją.

Suvalkų kraštas – ne tik
anapus sienos
Seimo socialdemokratai, važiuodami į Lenkiją ir grįždami,
aplankė dar keletą svarbių vietų.
Mončgirėje padėjo gėlių ant Prezidento Kazio Griniaus, apie kurį įdomiai kelionės metu pasakojo ir istorikė Irena Šiaulienė, kapo.
Seimo keliauninkai aplankė Jono Basanavičiaus tėviškę Ožkabaliuose, Kudirkos Naumiestyje –
Vinco Kudirkos kapą ir paminklą, padėjo gėlių.
Neužmirštami ir romantiški
Seimo narių įspūdžiai, jau temstant atvykus į Sudargą su penkiais
piliakalniais...

Čia gyveno ir dirbo knygnešių karaliumi vadintas kunigas Martynas
Sederevičius. Klebonaudamas jis
sukūrė ištisą knygnešių tinklą. Kunigas palaidotas Sudargo kapinėse.
Netoli jo kapo – Sudargo miesto
burmistro amžinojo poilsio vieta.
18-ame amžiuje miestelyje apsigyveno žydai. Praėjus beveik šimtmečiui jie sudarė gyventojų daugumą. Už poros kilometrų ėjusi Vokietijos (dabar Kaliningrado srities)
siena irgi įnešė į vietos kultūrinį paveikslą savo spalvų. Aplink miestelio aikštę iki Antro pasaulinio karo buvo trijų konfesijų (katalikų,
liuteronų ir žydų) maldos namai.
Karo audros pakeitė gyventojų sudėtį. Nebeliko sinagogos. Sugriautos kitos dvi bažnyčios vėliau prisiglaudė po naujais stogais. Viena iš jų
dabar pretenduoja tapti UNESCO
paminklu. Liuteronų evangelikų
bažnyčios autorius – vokiečių architektas Otto Bartning (1883–1959).
1953 m. jo suprojektuota bažnyčia

buvo pastatyta Visbeke (Vokietija)
ir tarnavo ten iki 1996 m. Tai viena
iš šio architekto suprojektuotų 33
vadinamųjų ir po pasaulį įsibarsčiusių „Kančios“ bažnyčių. Nuo 1997
metų bažnyčia (ta pati) jau stovi
Sudarge.
Kiekvieną vasarą Sudarge Joninių
naktį prisimenama šio krašto istorija, tradicijos. „Sudargo piliakalnių
atsidūsėjimų“ šventė sukviečia jaunus ir senus. Nemunas plukdo svajonių ir vilčių pilnus vainikus.
Dauguma vietos mokyklėlės
moksleivių priklauso M. Sederevičiaus šviesos klubui ir vadina save
sederevičiukais. Pagirti šitie vaikai
išdidžiai priima komplimentą pasakydami: „Mes juk sudargiečiai“.
Jiems įdiegtas pasididžiavimas gimtu kraštu ir jo istorija, tėvyne, kuri
prasideda prie tėvų ir senelių namų slenksčio. Nedaug kas žino, kad
amerikiečio rašytojo D. J. Salingerio („Rugiuose prie bedugnės“) tėvo šeima kilusi iš Sudargo!

Socialdemokratai Vygrių nacionaliniame parke

Punskiečiai savo jėgomis įsteigė muziejų išnuomotoje buvusioje Punsko klebonijoje. Sukūrę ansamblį, groja lietuviškas melodijas, dainuoja dzūkiškas dainas, didžiuojasi lietuviškais dirbiniais ir
rankdarbiais.
„Bendruomenė maža, bet entuziazmas didelis“, – juokavo V. Liškauskas. Tiesa, kartais vien entuziazmo neužtenka, pavyzdžiui, rePunsko lietuviai stebina montui. Punskiečiai lauktų ir dauentuziazmu
giau Lietuvos valstybės paramos
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Naujojoje Vilnioje socialdemokratai
surengė Tėvo dienos šventę
Eduardas Šablinskas
Seimo narys

Tėvo diena, Mamos diena,
Šeimos diena. Tai dienos, per
kurias sveikiname tėčius, mamas, močiutes, senelius. Jos
primena laiko ratą ir neužbaigiamą kartų kaitą. Jomis
akcentuojame pagarbą artimiems ir mylimiems šeimos
nariams, jų gerąsias savybes,
prisimename mieliausius išgyvenimus kartu. Artumas
gyvenimo kelyje bei nuoširdus bendravimas suteikia laimę ir gerovę šeimai.

Kas yra tėtis – šeimos tėvas –
šiuolaikinėje visuomenėje?
Dauguma galvoja, kad tai yra šeimos maitintojas, tačiau jis yra ir
draugas, ir pagalbininkas. Šeimos
vyras parodo vaikui pasaulį, padeda
jam augti, pažinti aplinką prasmingai, su adekvačia saviverte. Taip turėtų būti, bet, deja, mūsų visuomenėje tėvas vaikui tampa nesuprantama, mažai pažįstama ir nepasiekiama būtybe, kuri būna paskendusi savo darbuose ir pomėgiuose.
Tėvo gyvenimas dažnai praeina
už vaiko dėmesio ribų – jis neranda
laiko pasikalbėti su vaiku, pažaisti
su juo, išeiti pasivaikščioti susikabi-

Seimo narys, socialdemokratas Eduardas Šablinskas (viduryje) ir Naujosios Vilnios bičiuliai

nus rankomis. Pamiršta, kokia yra
svarbi tėvo įtaka vaiko asmenybės
formavimuisi.
Lietuvos socialdemokratų partija, suprasdama svarbų tėvo vaidmenį ugdant vaiką, ne kartą prisidėjo
ir inicijavo teisės aktus, susijusius su
darbo laiko trumpinimu tėvams,
turintiems vaikų iki 12 metų amžiaus, taip pat susijusius su mokesčių mažinimu ir su vieno mėnesio
tėvo atostogomis.

Tėvo fizinis artumas vaikui yra
labai svarbus. Nuo jo sklinda tvirtybė ir saugumo jausmas, kurį gali suteikti tiesiog paimta į didelį tėčio delną mažutė vaiko rankutė.
Vaikui yra labai svarbu, kai tėtis su
juo bendrauja žaisdamas, kai tėtis duoda jam daugiau laisvės. Būtent tai ugdo vaiko savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi. Nuolatinis tėvo ir vaiko bendravimas sukuria stiprų emocinį ryšį, kuris la-

bai svarbus vaiko vystimuisi ir turi
neįkainojamą išliekamąją vertę visam gyvenimui.
Tačiau tėčiai patiria visuomenės psichologinį spaudimą, kai
vis dar yra įterpiami vien į sąvoką „šeimos maitintojas“. Vyrui tai
trukdo daug dėmesio skirti emociniam artumui su šeima, nes visas laikas neva turi būti skiriamas
šeimos gerovės ir finansinio stabilumo užtikrinimui.

Ramygalos „Ožkų paradas“
– pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre!
Birželio 20 d. Ramygaloje šeštą kartą vyko „Ožkų paradas“, kuriame
nuo 2010 metų renkama gražiausia ožka ir į
kurį suvažiuoja dalyviai
iš visos Lietuvos. Unikalus ožkų paradas, tapęs
tradicine miestelio gimtadienio šventės dalimi,
Ramygalą išgarsino ne
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Šiemetinis „Ožkų paradas“
sulaukė nemažai Europos žiniasklaidos dėmesio – apie
jį rašė Didžiosios Britanijos,
Ukrainos ir Maltos naujienų
portalai. Ožkų grožio konkurse dalyvavo net 7 raguotosios, o gražiausia ožka šiemet
tapo Saverijos Dobrovolskienės augintinė Marcė.
Ožkų parado iniciatorius
socialdemokratas Seimo narys Domas Petrulis inicijuoja
ir paminklo ožkai Ramygaloje statybą.

socialdemokratas

„Ramygala, nuo seno garsėjanti kaip ožkų miestas, iki šiol
dar neturi paminklo raguotajai. Buvau „Ožkų parado“ iniciatorius, privalau ir paminklą ožkai pastatyti! Tikiu, kad
jis taps traukos centru. Pravažiuojantis pro šalį turės galimybę ir prisėsti šalia, ir nusifotografuoti. Ožkos metai
tam ypač tinkami“, – įsitikinęs D. Petrulis.
Šiemet D. Petrulis organizavo ir vaikų piešinių ant asfalto konkursą, skirtą Ramygalos ožkai. Miestelio mažieji dailininkai piešė ožkas, kurios, tikimasi, taps prototipu
tos ožkos, kuriai ir bus pastatytas paminklas.
Paramos ir labdaros
fondas „Nebūk abejingas“ atidaro sąskaitą (Nr.
LT157044060008033465),
skirtą rinkti lėšas paminklo
statybai. Visi norintys gali aukoti lėšų ir taip prisidėti prie
unikalaus projekto.

Kartais tėčiai palūžta nuo
„šeimos maitintojo“ krūvio: jie
meta darbus, pradeda piktnaudžiauti svaigiaisiais gėrimais ir
psichotropinėmis medžiagomis,
nesuvokdami, kad tai yra klaida.
Tam, kad būtų išvengta tokių
atvejų, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos, užtikrinančios tėvo ir vaiko bendravimą
bei laisvalaikį, LSDP nuolat siūlo naujus projektus Seime.
Tėvo dienos proga Vilniuje, Naujosios Vilnios „Gerovės
parko“ stadione, vyko renginys,
skirtas paminėti ir pasveikinti visus tėčius. Jo organizatorių
tikslas – sustiprinti tėvų ir vaikų tarpusavio ryšius bei parodyti, kokie tėčiai yra svarbūs vaiko
asmenybės formavimuisi. Šventės metu suorganizuoti linksmi
tėčių ir vaikų žaidimai, įvairios
estafetės, futbolo ir tinklinio
varžybos.
Renginio žiūrovams ir dalyviams policijos bei ugniagesių tarnybų pareigūnai pasakojo apie savo darbą ir situacijas,
kurios reikalauja atidumo, žinių, ištvermės ir tinkamo fizinio pasiruošimo. Puiki muzika,
ugniagesių automobilio leidžiama vandens srovė, vaikų ir tėvų
juokas sukūrė gerą nuotaiką šeimoms ne tik savaitgaliui.

Mieli bičiuliai, dalyvaukite
konkurse ir atsakykite į klausimus:
1. Kada įkurta dr. A. Karvelio
terapijos - fitoterapijos įmonė?
2. Kas yra dr. A. Karvelio terapijos - fitoterapijos įmonės savininkas ir koks jo išsilavinimas?
3. Sugalvokite pavadinimą žolelių arbatai, kurios sudėtyje yra
ramunėlių žiedai, čiobrelių žolė ir
erškėčių vaisiai.
4. Kokie augalų lapai netinkami
rinkti kaip žaliava žolelių arbatai?
5. Kas lemia augalo dalies pasirinkimą žaliava žolelių arbatai?
Siųskite atsakymus infocentras@lsdp.lt ir laimėkite!
Konkurse atsitiktinės atrankos būdu išrinktiems 3 laimėtojams dovanosime „Dr. P. Karvelio sveikatos receptų“ žolelių arbatos „Jaunystės eliksyras“ dėžutę!
Būkite sveiki ir stiprūs!
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