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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  LA IK R A Š TIS

PREZIDENTAS 
NEPRIIMA MINISTRŲ 

ATSTATYDINIMO
Vilnius, balandžio 12 d. 

(LGĮTIC). Susiklosčius įtemp
tai situacijai Lietuvos politi
niame gyvenime, Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus 
nutarė atidėti šių metų ba
landžio 18-19 dienomis turė
ju sį įvykti oficialų vizitą į 
A zerbaidžano R espubliką, 
rašoma Prezidentūros praneši
me. Jis taip pat ragina Vyriau
sybę tęsti savo veiklą, ramiai 
išanalizuo ti susik losčiusią  
padėtį ir iki kitos savaitės ne
siimti jokių ministrų atstaty
dinimo veiksmų.

Šalies vadovas pabrėžia, 
jog reikia laiko, kad būtų įver
tintos visos Vyriausybės kaitos 
pasekmės Lietuvos gyveni
mui. Dabar, kai Lietuva spren
džia ypatingos svarbos proble
mas -  tvirtinamas Europos Są
jungos lėšų panaudojim as, 
vyksta derybos dėl "Mažeikių 
naftos" tolesnio privatizavimo, 
- V.Adamkaus įsitikinim u, 
skuboti politiniai veiksmai gali 
sukelti neprognozuojamų pa
darinių.

The New  York Times žurnalistas Ronald Kessler, bendradarbiaudam as su Baltaisiais rūmais, parašė knygą “Laura Bush. An Intimate 
Portrait o f the First Lady” . Knygoje yra ir ši nuotrauka: Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas, pirm oji JAV ponia Laura Bush, 
JAV prezidentas George Bush ir ponia Loreta Ušackienė. Primenama, jog  vieno priėm im o metu ambasadorius prezidentui paaiškino, 
kad Lietuvos prez. Valdas Adamkus nevyks į M askvą švęsti II Pasaulinio karo pabaigos, kadangi Sovietų Sąjunga ir toliau tęsė Lietuvos 
valstybės okupaciją. Baltųjų rūmų nuotr.

PASIRAŠYTAS NAUJAS PARTIJŲ SUSITARIMAS VASALAI
Vilnius, balandžio 12 d. 

(LGĮTIC). Posėdžiavusių trijų 
likusių valdančiosios koalicijos 
partijų -  Darbo partijos, Social
demokratų ir Valstiečių liaudi
ninkų -  vadovai sutarė tęsti 
bendradarbiavim ą Seime ir 
Vyriausybėje. Pagal pasirašytą 
susitarimą premjeru lieka Al
girdas Brazauskas, o Seimo 
pirmininko postą užima dar- 
bietis Viktoras Muntianas.

Po valandą trukusio susiti
kimo buvo pranešta, kad partijų 
paskirti derybininkai per arti
miausias dvi savaites turėtų 
peržiūrėti koalicijos sutartį ir 
susitarti dėl to, kas užims atsi
laisvinusius užsienio reikalų bei 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrų postus. Sumažėjusiai 
valdančiajai koalicijai teks ieš
koti ir naujų kai kurių parla
mentinių komitetų bei komisijų 
vadovų, krašto apsaugos vice
ministro bei apskričių virši
ninkų pavaduotojų.

Darbo partijos pirmininkas 
Viktoras Uspaskichas pripa
žino, kad ši politinė jėga preten
duos į minėtus ministrų postus. 
Tačiau jis neatmetė galimybės, 
kad, pavyzdžiui, socialinės 
apsaugos ir darbo ministrei 
Vilijai Blinkevičiūtei gali būti 
pasiūlyta likti savo poste ir 
prisijungti prie "darbiečių".

Visų trijų valdančiųjų parti

jų  vadovai apgailestavo, kad 
V.Blinkevičiūtė pasitraukė iš 
savo pareigų. Ji buvo įvertinta 
kaip itin kompetentinga šios 
srities ministrė.

Kol kas neaišku, ar likti sa
vo poste gali būti siūloma už
sienio reikalų ministrui Antanui 
Valioniui. "Tai labai atsakingas, 
reikalaujantis specifinių žinių, 
m okėjim o. M ums visiem s 
trims reikės gerokai pagalvoti, 
kas galėtų užimti šitas parei
gas", - kalbėjo socialdemokratų 
vadovas premjeras Algirdas 
Brazauskas. Jis balandžio 12 d. 
gavo V.Blinkevičiūtės atsistaty
dinimo pareiškimą, tačiau A. 
Valionio -  dar ne, nors, kaip 
teigiama, atsistatydinimo pa
reiškimą užsienio reikalų mi
nistras dėl viso pikto parašė dar 
prieš porą dienų.

Premjeras sakė ketinantis 
ministrų atsistatydinimo pareiš
kimus nešti prezidentui Valdui 
Adamkui tik kitos savaitės pa
baigoje. "Gal dar kas nors pasi
keis", - vylėsi A.Brazauskas.

Likę laisvi ministrų portfe
liai gali būti patikėti ir neparti
niams žmonėms. Pasak V.Us- 
paskicho, bus siekiama, kad kiti 
ministrai liktų savo pareigose ir 
Vyriausybei nereikėtų iš naujo 
gauti įgaliojimų veikti. Mat 
pagal įstatymus pasikeitus dau
giau nei pusei ministrų Vyriau

sybė privalo atsistatydinti ir for
maliai gauti Seimo palaimi
nimą. Trims dabartinėms val
dančiosios koalicijos partijoms 
Seime atstovauja tik 71 parla
mentaras. Kitaip tariant, koali
cija turės minimalią daugumą. 
Norint užsitikrinti tvirtesnes 
pozicijas, jai reikėtų ieškoti dar 
vienos partnerės. Pasak V.Us- 
paskicho, tokia galimybė yra.

Tačiau paklaustas, ar prie 
koalicijos gali būti siūloma 
prisijungti Rolando Pakso va
dovaujamiems liberaldemokra- 
tams, V.Uspaskichas pareiškė: 
"Kai atsiras partneris, tada rei
kės kalbėti". Tiesa, nei jis, nei 
A.Brazauskas kategoriškai ne
paneigė, kad liberaldemokratai 
gali tapti valdančiąja partija.

Anot jų, kol kas aišku, kad 
valdančiojoje koalicijoje nebus 
socialliberalų, kurie išvakarėse 
pareiškė pasitraukiantys iš val
dančiosios daugumos. Seimo 
opozicijos vadovas Andrius 
Kubilius pareiškė, kad idėja 
suformuoti kitą plataus partijų 
spektro koaliciją, apie kurią 
balandžio 12 d. užsiminė kon
servatoriai ir liberalai, dar nepa
laidota. Kaip po Tėvynės sąjun
gos prezidiumo posėdžio žur
nalistams sakė A.Kubilius, ren
giamas "atsarginis planas", jei 
dabartinei koalicijai nepavyktų 
dirbti sėkmingai.

Vėl gausėja požymių leidžiančių lyginti Lietuvos padėtį su 
1940 metų birželiu.

Štai jau ir laiškas iš Maskvos, tarsi iš aukštesnės mums tarybų 
valdžios, kurios reikalavimų negalime nevykdyti! Taip tarė ne 
bet kas, o sprendimų darytojas AMB: "turėsime atsižvelgti". 
Maskva žino, kam rašo. Atiduok Mažeikius, ir be kalbų.

Štai jau ir požymiai, kaip V. Krėvės-Mickevičiaus "liaudies" 
ministrus pradės keisti Dekanozovo ministrai. Netrukus jų  bus 
dauguma, ir Liaudies vyriausybės "balsuojamus" sprendimus 
nurodinės Dekanozovas, tik pasirašinės gerbiamas V. Krėvė- 
Mickevičius. Dabartinis. Atidirbusį išmes ir tą.

Valstybės nepriklausomybė mat priklauso ne tik nuo kaimyno 
apetito, bet ir nuo jos pačios valdžioje esančių žmonių. Jeigu 
ten yra žmonių, ne lėlių.

Kai prieš 16 metų, irgi prieš pat Velykas, gavom  M. 
Gorbačiovo ultimatumą, atsakėm: Ekscelencija, palaukite po 
Velykų. Tada ramiai pagalvosime, o dabar nereikia mūsų 
gąsdinti. Nūnai, tiesa, kitoks dabar - kitokia dvasia, panašesnė į 
1940 m. birželį. VSD jau periminėja Abakumovo žmonės, o 
buvę aukšti LTSR KGB veikėjai nė saulei Vilniuj netekėjus 
risnoja Latvių gatve.

Ar dar yra, kas pasipriešintų nekonstituciniam diktato
riui iš Archangelsko Urdomo? Atsiliepkite, piliečiai.

Vytautas Landsbergis, Europos parlamento narys, omni.lt

REIKALAUJA PREZIDENTO POSTO
Irako sunitai pareikalavo, kad naujasis šalies prezidentas būtų 

"arabas", teigdami, kad tai "arabų teisė turėti savo kandidatą į 
prezidentus".

"Irako prezidento postas turėtų atitekti arabui. Šiitų sąjunga 
sutinka su mūsų nuomone", - teigė aukštas sunitų vadovaujamo 
Nacionalinio susitarimo fronto, vieno iš pagrindinių parlamento 
blokų, vadas. "Manome, kad tai Fronto teisė turėti savo 
kandidatą į šį postą ir jis turi atitekti arabams. Prezidentui Jalalui 
Talabani taip pat sakėme, kad tai arabų teisė", - pažymėjo jis. 
Dabartinis Irako prezidentas J.Talabani yra kurdas. Nacionalinis 
susitarimo frontas, turintis 44 mandatus, yra svarbi grupė naujai 
išrinktame 275 vietų parlamente. AP

omni.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos prez. Valdas Adamkus ragina parlamentines 

partijas nežaisti valstybės likimu ir tolesnius sprendimus priimti 
atsakingai. “Prezidentas ragina Seime atstovaujamas partijas 
elgtis apgalvotai, jausti visišką atsakomybę už savo sprendimus 
ir nežaisti valstybės likimu“, - tokius šalies vadovo žodžius 
perdavė jo  atstovė spaudai R ita G rum adaitė. Anot jos, 
V.Adamkus įspėja politikus nebandyti destabilizuoti situacijos 
valstybėje. Taip jis  kom entavo Seimo priim tą sprendimą 
nušalinti nuo pareigų parlamento pirmininką Artūrą Paulauską. 
Iš karto po to Naujoji sąjunga nusprendė trauktis iš valdančiosios 
koalicijos.

Seimo opozicijos pirmininkas Andrius Kubilius siūlo kuo 
skubiau ištirti piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi Seimo 
kanceliarijoje faktus, kuriems iškilus į viešumą prasidėjo 
vadinamasis privilegijų skandalas. A.Kubilius Seimo valdyboje 
pasiūlė sudaryti komisiją dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi Seimo kanceliarijoje, taip pat privilegijas naikinančių 
teisės aktų parengimui. Komisijai būtų pavesta ištirti paskelb
tus fak tus ir k ancelia rijo s  darbuo to jų  liud ijim us apie 
piktnaudžiavim ą tarnybine padėtim i naudojantis Seimo 
tarnybiniu transportu bei asmeniniam aptarnavimui pasitelkiant 
parlamento darbininkus. Seimo kanceliarijoje kilęs "privilegijų 
skandalas" kainavo postus ne tik atskirų padalinių vadovams, 
bet ir daugiau kaip penkerius metus parlamentui vadovavusiam 
socialliberalų vadovui Artūrui Paulauskui. Jis balandžio 11 d. 
94 balsais atstatydintas iš parlamento vadovų. Konservatorių 
iniciatyvą pareikšti A.Paulauskui nepasitikėjimą parėmė ne tik 
opozicija, bet ir dalis - apie 40 - valdančiųjų frakcijų atstovų. 
Nors oficialioji A.Paulausko atstatydinimo priežastis - minėtas 
"privilegijų skandalas", vis garsiau kalbama, jog socialliberalų 
vadovas paaukotas Darbo partijai siekiant sustiprinti įtaką 
koalicijoje ir perimti valdžią valstybėje.

Prezidentas Valdas Adamkus patenkino savo patarėjo teisės 
klausimais atsistatydinimo prašymą, kurį jis parašė įsismarkavus 
konfliktui, kilusiam tarp Prezidentūros ir Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko Vytauto Greičiaus. Tai patvirtino prezidento atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė. Prezidentas Valdas Adamkus pareiškė 
pripažįstąs savo patarėjo Haroldo Šinkūno atsakomybę, kuris 
nepakankamai informavo šalies vadovą apie prieštaringai 
vertinam ą Valentą M argevičių. Jį praėjusių metų vasarą 
prezidentas paskyrė Biržų apylinkės teism o pirm ininku. 
Duodamas interviu Lietuvos televizijai V.Adamkus teigė, kad 
asmenys turėję medžiagą apie V. Margevičių privalėjo ją pateikti 
prezidentui. "Informacija iki manęs neatėjo. Aš galvoju, kad 
tie, kurie turėjo tą informaciją, turėjo man ją  pateikti. Ir čia tas 
pats taikoma ir mano patarėjui, tas pats taikoma ir ponui Vytautui 
Greičiui (Aukščiausiojo Teismo pirmininkui). Vienas turėdamas 
tikslią informaciją raštiškai rankose, o kitas nugirdęs. Ar aš, 
jeigu tokią informaciją bučiau gavęs, kurioje sužymėta - žmogus 
išmestas iš darbo, nesusitvarko su alkoholiu, taigi arba reikia 
visiškai būti bepročiu tokiam žmogui pavesti būti teisėju toliau, 
arba nesąžiningu arba nupirktu. Pas mus Lietuvoje ir tokių atvejų 
yra", - sakė V.Adamkus.

Prieš dešimtmetį bankrutavusio ir milijonus litų indėlių 
žmonėms negrąžinusio EBSW įmonės veiklą tirianti komisija nori 
raštu apklausti dvejus metus Jungtinių Valstijų kalėjime kalintį 
buvusį koncerno prezidentą Gintarą Petriką. Komisija su 
Generalinio prokuroro pavaduotoju Gintaru Jasaičiu aptarė 
galimybę G.Petrikui pateikti klausimus raštu. 2004 metų pabaigoje 
Seimo patvirtinta komisija darbą baigė šių metų vasario mėnesį, 
tačiau jos išvados Seimo netenkino ir nebuvo patvirtintos. 
Komisija nustatė, kad vos ne visos valstybės institucijos tinkamai 
nekontroliavo koncerno EBSW ir taip sudarė sąlygas nusikals
tamai šios struktūros veiklai. Reikiamų veiksmų nelegaliai EBSW 
veiklai užkirsti nesiėmė Lietuvos bankas, Valstybinė mokesčių 
inspekcija, Finansų m inisterija, kai kurie Vidaus reikalų 
ministerijos padaliniai. Taip pat pripažinta, kad EBSW neteisėtai 
veiklai nesutrukdė ir Seimas, kuris nepakankamai kontroliavo 
valstybines institucijas, atsakingas už finansų rinkos priežiūrą, 
taip pat vėlavo priimti įstatymus ir jų pataisas, užkertančias kelią 
pinigų rinkimui iš žmonių.

Užsienyje reziduojančius Lietuvos Respublikos gynybos 
atašė priėmė prez. Valdas Adamkus. Atašė valstybės vadovui 
pristatė politinę -  karinę padėtį reziduojam ose šalyse ir 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio valstybių gynybos 
srityje. Pokalbio metu akcentuota svarba plečiant demokratiją 
buvusio sovietinio bloko šalyse ir jų  kelyje į vakarietiškas 
demokratines struktūras. Prezidentas pabrėžė karinės diplomatijos 
svarbą ir reikšmę, stiprinant bendradarbiavimą ir pasitikėjimą tarp 
šalių saugumo srityje.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Washington, DC, balandžio 10 d. daugiatūkstantinė minia reikalavo JAV Kongresą leisti 12.5 milijonų 
žmonių pasilikti Amerikoje. Daugelis laikė JAV vėliavas ir plakatus su užrašais “We are Am erica” . 
K ard ino las T heodore  E. M cC arrick  p asak ė  p ag rin d in ę  kalbą . M in ia  skandavo: “Š iand ien  
demonstruojame, rytoj mes balsuosim e!” . Times nuotr.

IMIGRANTAI JAV RENGIA MASINIUS PROTESTUS
MES ESAME IMIGRANTŲ KRAŠTAS

Į Jungtinių Valstijų miestų 
gatves balandžio 10 d. suplūdo 
šimtai tūkstančių Amerikos vė
liavomis mojuojančių demonst
rantų, surengusių naujus pro
testus prieš kampaniją, kuria 
siekiama išspręsti maždaug 
11.5 mln. neįregistruotų imig
rantų problemą.

Į Vašingtono centrą susirin
ko daugiau kaip 100 tūkstančių 
žmonių, kuriuos vadovai ir po
litikai ragino kovoti už neregist
ruotų imigrantų teises bei pi
lietybę.

Arizonos valstijos Fenix 
mieste į protestus susirinko 
mažiausiai 75 tūkst. žmonių, 
dešimtys tūkstančių užplūdo 
gatves apie New York rotušę, 
daugiau kaip 30 tūkstančių 
surengė eiseną Atlantoje, o dar 
75 tūkst. atėjo į demonstraciją 
Floridos Fort Majers mieste. 
Daugybėje kitų miestų buvo 
surengti mažesni mitingai, ku
riuose siekiama daryti spaudi
mą JAV Kongresui imtis imig
racijos reformų.

"Mes tenorime Amerikie
tiškos svajonės", skandavo 
žmonės Texas mieste Houston.

Protestai visoje šalyje kilo, 
kai Kongrese imtasi žingsnių 
griežtinti nelegalių imigrantų 
kontrolę. Gruodžio m ėnesį 
Atstovų Rūmai priėmė teisės 
aktą, kuriuo neteisėtas pateki
mas į JAV bus prilygintas nu
sikaltimui ir kuriuo bus paska
tinta sienos JAV ir Meksikos 
pasienyje statyba. Padėtį mė
ginta švelninti Senate pasiūlius 
kompromisinį projektą, kuris 
padėtų legalizuotis daugeliui 
neregistruotų darbuotojų, ta
čiau jis praėjusią savaitę žlugo, 
netylant abipusiams kaltini
mams. Vašingtone demonstran
tai mojavo Amerikos vėliavo
mis ir skandavo "USA, USA", 
tuo tarpu kalbėtojai, įskaitant 
senatorių Ted Kennedy, ragino

juos kovoti dėl pilietybės. "Esa
me imigrantų tauta", - sakė T. 
Kennedy, kurio žodžius, kai jie 
buvo išversti į ispanų kalbą, pa
lydėjo pritarimo šūksniai. "Atė
jo laikas amerikiečiams pakelti 
balsą - vardan pasididžiavimo 
mūsų imigrantiška praeitimi ir 
pasididžiavimo mūsų imigran- 
tiška ateitimi", - sakė T.Kenne- 
dy, kuris buvo vienas iš Senate 
žlugusio projekto iniciatorių.

Balandžio 9 d. Texas mieste 
Dallas eiseną surengė iki 500 
tūkst. žmonių. Demonstracijos 
vyko ir m ažesniuose šalies 
miestuose.

"Mūsų tikslas yra neleisti 
įsigalio ti antiim igraciniam  
įstatymui bei siekti patvirtinti 
realią bei išsamią imigracijos 
reformą, kuri nurodytų aiškų 
kelią į pilietybę, sujungtų šei
mas, užtikrintų darbo vietas bei 
pilietines teises ir apsaugą", - 
sakė Amerikos meksikiečių po
litinės sąjungos pirmininkas 
Nativo Lopez. Los Angeles 
mieste ispanakalbis meras An
tonio Villaraigosa pasakė kalbą 
per žvakių nušviestą vigiliją, 
kuri buvo sušaukta Senatui 
nepavykus priimti projekto, ku
ris kai kuriems nelegaliems 
im igrantam s būtų nubrėžęs 
kelią į pilietybę".

"Šiandien Amerikai sako
me: mes čia atvykome dirbti", 
- kalbėjo A.Villaraigosa beveik 
10 tūkst. susirinkusių žmonių. 
"Mes valome jūsų tualetus. 
Mes valome jūsų viešbučius. 
Mes statome jums namus. Mes 
prižiūrime jūsų vaikus. Mes 
norėtume, kad jūs ir mums 
padėtumėte pasirūpinti savo 
vaikais".

Kaip rodo The Washington 
Post ir televizijos ABC pa
skelbti apklausos rezultatai, trys 
ketvirtadaliai amerikiečių tei
gia, jog vyriausybė imasi nepa
kankamų veiksmų užkirsti kelią

nelegaliai imigracijai.
P rezidentas G eorge W. 

Bush, kurio pasiūlymas dėl 
"svečių darbininkų" nesugebė
jo įveikti Respublikonų partijos 
susiskaldymo imigrantų klausi
mu, paragino pademonstruoti 
užuojautą, tačiau sugriežtinti 
imigracijos įstatymus. "Supras
kite, kad mes esame imigrantų 
tauta, kad šioje diskusijoje turi
me pademonstruoti užuojautą, 
- sakė jis, tačiau pridūrė, kad 
"mums, žinoma, reikia apsau
goti sienas ir įgyvendinti įstaty
mą".

Daugumą nelegalių darbuo
tojų JAV sudaro imigrantai iš 
Meksikos ir kitų Lotynų Ameri
kos šalių. Daugelis ispanakal- 
bių protestuotojų į demonstra
cijas atsivedė ir savo vaikus. 
Organizatoriai pabrėžė, jog 
daugelis protestuotojų yra lega
lūs imigrantai, turintys balsa
vimo teisę. "Mes einame į gat
ves, bet mes taip pat eisime prie 
balsadėžių lapkritį", - sakė ei
seną New York organizavusios 
Tarptautinės aptarnavimo dar
buotojų sąjungos vadovas Eli- 
seo Medina.

RUSIJA NUTARĖ 
TRAUKTIS IS GRUZIJOS

Visa karinė technika bus 
išgabenta iš Rusijos karinės 
bazės Achalkalakyje teritorijos 
iki rugpjūčio 15 dienos, pareiš
kė Gruzijos gynybos ministro 
pavaduotojas Mamuka Kudava 
spaudos konferencijoje. Pasak 
jo, toks sprendimas priimtas 
Tbilisyje per jo susitikimą su 
RF sausumos kariuomenės vy
riausiojo vado pavaduotoju tai
kos palaikymo pajėgų klausi
mais generolu leitenantu Valerij 
Jevnevič. M.Kudava pranešė, 
jog pagal priimtą grafiką, nuo 
gegužės 15 dienos kas savaitę 
vienas geležinkelio ešelonas 

(Nukelta į 3 psl.)
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LIETUVOS PARTIJOS ŽAIDŽIA
VALSTYBĖS LIKIMU■------------------------------------

Lietuvoje įvyko tai, ko niekas nesitikėjo. Baigėsi Seimo 
pirmininko Artūro Paulausko daugiau negu penkerių metų 
pirmininkavimas. Kai politikas už savęs turi ne daugiau 11 
mandatų, tai kelia nuostabą, kaip jis sugebėjo išsilaikyti tiek 
metų tokiame poste.

Seimo pirmininkas buvo nuverstas konservatorių, kurie iš 
viso Seime turi 53 vietas, iniciatyva. Jis nejautė, jog pats tapo 
valdančiajai koalicijai -  jos pagrindiniam s veikėjam s 
nepageidaujamu politiku. Jokie išoriniai ženklai nerodė tos 
padėties, tačiau ją atskleidė iš anksto suplanuoti veiksmai, 
kuriuos parodė balsavimo rezultatai -  94 Seimo nariai buvo 
prieš Artūrą Paulauską. Tai reiškia, jog iš anksto buvo sutarta 
pašalinti Seimo pirmininką. Tik laukta progos. Skelbtasis Seimo 
kanceliarijos privilegijų buvimas tebuvo tik pretekstas 
atstatydinti Seimo pirmininką; tikrosios tokio balsavimo 
priežastys buvo kitos. Gal padarė keletą klaidų, nepatikusių 
koalicijos vadams. Negalima nesutikti, jog Seimo pirmininko 
vertimas susijęs su politinių jėgų pertvarkymu baigiamojoje 
“Mažeikių naftos” išpirkimo eigoje. Balsavimas rodo, kad A. 
Paulausko likimas buvo nulemtas gerokai anksčiau, nei 
konservatoriai pradėjo nepasitikėjimo eigą.

Seimo pirmininkui susitikus su Darbo partijos vadu, neva 
neplanuotai, sukėlė nepasitenkinimo bangą. Buvo žinoma, jog, 
prieš susitikdamas su V. Uspaskichu, A. Paulauskas pažadėjo 
prezidentui, kad jis vengs susitikimų su juo ir neaptarinės jokių 
reikalų. Bet pats Darbo partijos vadovas neslėpė, kad “buvo 
pageidaujamas” susitikti, pasikalbėti ir padėkoti už paramą, pri
tariant, kad Europos Sąjungos pinigų skirstymas būtų aptartas 
Seime. Rusų oligarchas džiaugėsi, kad A. Paulauskui tai pri
imtina. Jis taip pat teigė, jog A. Paulauskas, kaip ir jis pats, ne
palaiko A. Brazausko noro “prisirišti” prie vieno “Mažeikių 
naftos” pirkėjo, bet konkurso būdu turėtų “daugiau naudos 
valstybei”. Tuoj po to buvo paskleista kalba, kad A. Paulauskas 
ir V. Uspaskichas rengia kažką prieš A. M. Brazauską. A. Pau
lauskas visa tai paneigė. Bet jis nesuprato jam paruoštų pinklių.

M inistras pirmininkas neseniai aiškino, kad yra keli 
“Mažeikių naftos” pirkėjai, o dabar tik vienas, bet ir to aiškiai 
nepasako. Darbietis taip pat nesako, kam jis nori parduoti, ar 
atiduoti, bet ir mums aišku, kad dėl daugiausia pinigų į Lietuvos 
iždą sumokančios įmonės vyksta arši kova. Ir tą kovą gali 
laimėti rusų milijonierius. Neseniai jis net patikrino Vyriausybės 
rūmus ir buvo nuolankiai priimtas. Tad sunku negalvoti, kad 
su “Mažeikių nafta” bus taip, kaip nuspręs V. Uspaskichas.

Tad apie pirminius rinkimus netenka galvoti, nes neoko- 
munistai nesileis lengvai iš pelningų pozicijų išstumiami. Kon
servatoriai patys nesitikėjo tokio rezultato. Jie tiesiog atliko, 
jiems geresnių politinių žaidėjų, numatytą vaidmenį. Ką jie 
laimėjo nuversdami Seimo pirmininką? Po 16-kos nepri
klausomybės metų Lietuvos žmonės turėtų suprasti, kad 
balsavimas už Darbo partiją ir jos iškilimas atvedė valstybę į 
politinę krizę. Tokie įvykiai neigia Lietuvos valstybingumą. 
Viešai dergiama ir vienintelė dar žmonių pasitikėjimą išlaikiusi 
valstybės institucija -  Lietuvos Prezidentūra.

S. Tūbėnas

LIETUVOJE PRALAIMĖJO IR VALDŽIA, IR OPOZICIJA
Atstatydinusios sociallibe

ralų vadovą Artūrą Paulauską 
iš Seimo pirmininko pareigų ir 
taip sugriovusios valdančiąją 
koaliciją, pralaimėjo ir valdžia, 
ir opozicija, mano Lietuvos 
politologai.

Balandžio 11 d. nušalinus 
A.Paulauską iš Seimo pirmi
ninko pareigų, jo vadovaujami 
socialliberalai pareiškė pasi- 
traukią iš valdančiosios daugu
mos. Po 2004 metų Seimo 
rinkimų valdančiąją daugumą 
sudarė keturios politinės jėgos 
- Darbo partija, socialliberalai, 
socialdemokratai ir valstiečiai 
liaudininkai.

Socialdem okratai skelbė 
viltį išsaugoti likusių trijų val
džios partijų partnerystę bei 
premjero postą, į kurį preten
zijas pareiškė "darbiečiai", bet 
valdžios ateitis buvo visiškai 
neaiški.

Pasak Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų instituto dėsty
tojo Mindaugo Jurkyno, dėl 
tokios padėties valstybėje nei 
valdžia, nei opozicija neturi 
kuo girtis. "Iš to nelaimėjo nie
kas. Opozicijai tai buvo didelė 
nuostaba, nes jie nesitikėjo, jog 
valdančioji koalicija yra tokia 
trapi. Opozicija dėl to nieko 
nelaimėjo, nes jos galimybės

TATENA NEPATVIRTINA IRANO 
PRANEŠIMO DĖL URANO

JT Tarptautinės atominės 
energetikos agentūros (TATE- 
NA) vadovas balandžio 13 d. 
pareiškė, jog dar negali pa
tvirtinti Irano pranešimo, kad 
šioje šalyje pavyko išgauti 3,5 
proc. sodrinto urano, kuris 
naudojam as branduolinėse 
jėgainėse. "Aš to negaliu pa
tvirtinti. M ūsų inspektoriai 
paėmė mėginius. Jie praneš

UKRAINOS TANKAI -  
TURKIJAI

Ukrainos gynybos minis
terija  svarsto galim ybę at
naujin ti derybas dėl tankų 
tiek im o T urkijai, pareiškė 
Ukrainos gynybos ministras 
Anatolijus Hrycenka. "Laikas 
parodys, bet noro esama", - 
sakė jis žurnalistams balandžio 
11 d. Ankaroje, kur lankėsi su 
oficialiu vizitu. LRT

(Atkelta iš 2 psl.)
RUSIJA NUTARĖ...

bus prikraunamas technikos 
išvežti į Rusiją". "Iki rugpjūčio 
15 dienos visa technika ir gink
luotė iš karinės bazės Achalka- 
lakyje bus išvežta", - pridūrė 
aukštas Gruzijos karinis parei
gūnas. Jo žiniomis, dabar bazė
je Achalkalakyje yra daugiau 
kaip 700 karinės technikos vie
netų, tarp jų - tankų, šarvuotųjų 
mašinų ir artilerijos sistemų.

Anksčiau Rusijos kariuo
menės grupės Užkaukazėje va-

patekti į valdžią yra minima
lios. Aš nemanau, kad "vaivo
rykštinė koalicija" galėtų būti 
sudaryta. Žinoma, nelaimėjo ir 
tie, kam reikėjo atsistatydinti 
ir pasitraukti iš koalicijos. Taip 
pat nelaimėjo ir valdančioji 
koalicija, kadangi ji subyra ir 
pastovumas dingsta, vėl atsi
randa nauja politinė įtampa". 
Jo nuomone, iš A.Paulausko 
nušalinimo nelaimėjo ir nušali
nimo vykdytoja Darbo partija. 
"Dabar DP rizikuoja atsidurti 
apskritai už Vyriausybės ribų 
kaip opozicija, nepaisant V.Us- 
paskicho pareiškimų, kad jie 
nori premjero posto. Nes rea
liai DP stovi į kairę nuo social
demokratų, DP nenori remti 
nei konservatoriai, nei kita de
šinioji opozicija", - sakė M. 
Jurkynas. Anot jo, nieko neiš- 
lošė ir socialdemokratai, nes 
"šis persidalijimas išklibins 
turėtas patogias pozicijas".

Tuo tarpu kitas VU TSPMI 
dėstytojas Lauras Bielinis pa
stebi, kad naujų postų reikalau
janti Darbo partija verčiau tu
rėtų galvoti apie tai, kaip pačiai 
išlikti koalicijoje. "Natūralu, 
kad socialdemokratai nesiruo
šia užleisti darbiečiams esmi
nių pozicijų tiek Vyriausybėje, 
tiek ir Seime. Todėl darbiečiai 
turės galvoti ne apie tai, kaip

tarybai", - sakė M oham ed 
ElBaradei paprašytas patvir
tinti, kad Iranui pavyko pri
sodrinti uraną.

Iranui paskelbus, jog sėk
mingai atliktas urano sodrini- 
mas žemesniu lygmeniu bei 
ketinama imtis sodrinimo pra
moninius mastu, M.ElBaradei 
atvyko į Teheraną ir dalyva
vo derybose su aukštais Irano 
pareigūnais apie branduolinę 
programą.

"Aš nekantriai laukiu, kad 
Iranas pradės artimai (bendra
darbiauti) su mumis, kad iš
spręstume likusius svarbiausius 
klausimus", - sakė jis. M.ElBa- 
radei bendravo su Irano aukš
čiausios saugumo tarybos sek
retoriumi Ali Larijani ir Irano 
atominės energetikos orga
nizacijos vadovu Gholamreza 
Aghazadeh. LRT

do pavaduotojas Vladimir Ku- 
paradzė pranešė agentūrai "In
terfax", kad pirmasis ešelonas 
su Rusijos sunkiąja karine 
technika išvyks iš Gruzijos 
maždaug gegužės viduryje.

Pagal susitarimą, kurį Rusi
jos ir Gruzijos karinių žinybų 
vadovai pasirašė kovą Sočyje, 
2006 metais iš Gruzijos turi 
būti iškeldinta 62-oji bazė.

Konkrečiai, Gruzijos gyny
bos ministerijos duomenimis, 
į Rusiją planuojama išvežti 
358 vienetus ginkluotės ir ka-

gauti dar daugiau, o apie tai, 
kaip išsaugoti koaliciją ir likti 
patiems koalicijoje", - kalbėjo 
jis .

Politologai mano, kad "vai
vorykštinės koalicijos" vargu 
ar įmanomos, nes jos būtų per 
silpnos. "Visos vaivorykštinio 
pobūdžio galimos koalicijos 
būtų gana silpnos. Socialde
mokratai gali suartėti su libera
lais bei konservatoriais ir įkal
bėti valstiečius liaudininkus, ir 
net ga lbū t soc ia llibera lu s  
įtraukti į naują koaliciją. Ly
giai taip pat darbiečiai gali 
kurti savo koaliciją - tartis su 
valstiečiais liaudininkais, libe- 
raldemokratais, ar liberalais, 
liberalcentristais", - dėstė L. 
Bielinis.

M.Jurkynas mano, kad ga
lima ir mažumos Vyriausybė. 
"Realiausia padėtis yra mažu
mos Vyriausybė, kurios ašis 
būtų socialdemokratai, galbūt 
valstiečiai liaudininkai ir so
cialliberalai. Taigi, su dešinio
sios opozicijos nebyliu palai
minimu tokia mažumos Vy
riausybė, vardan Lietuvos, yra 
įmanoma, nes, manau, dešinei 
opozicijai tokia situacija yra 
priim tinesnė, nei valdžioje 
m atyti "darbiečius", - sako 
politologas.

LG0TIC

APSKUNDĖ SPRENDIMĄ 
NEREABILITUOTI 

CARO ŠEIMOS

Rusijos imperatoriškosios 
Romanovų šeimos advokatas 
balandžio 11 d. apskundė teis
mo sprendimą, teigiantį, jog 
caras Nikolaj II, kurį 1918 
metais nuvertė ir sušaudė bol
ševikai, bei jo šeima negali būti 
reabilituoti.

"Maskvos Tverės teisme 
padavėme apeliaciją, kuria ap- 
skundėme generalinio prokuro
ro  sprendimą nereabilituoti 
imperatoriškosios šeimos", - 
naujienų agentūrai AFP  teigė 
advokatas German Lukjanov. 
Kiti Romanovų šeimos nariai 
buvo reabilituoti ir pripažinti 
sovietų politinių represijų au
komis, tačiau toks statusas pa
skutiniajam Rusijos carui ir jo 
šeimos nariams, palaidotiems 
Sankt Peterburg, vasario mėne
sį nebuvo suteiktas. "Sis spren
dimas nepagrįstas jokiu įstaty
mu ar teise. Carą ir jo  šeimą 
O rtodoksų B ažnyčia laiko 
kankiniais, o tai reiškia, kad jie 
buvo nužudyti dėl politinių ir 
religinių priežasčių", - sakė
G.Lukjan. Pasak jo, apeliacija 
bus svarstoma balandžio 24 
dieną. LRT

rinės technikos, o iš 102-osios 
Rusijos karinės bazės Gium- 
ryje (Armėnija) - 369 vienetus.

Rusijos kariuomenės išve
dimą iš Gruzijos planuojama 
užbaigti 2008 metais. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Naujasis Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas 
Viktoras M untianas

RUSIJOS TEISINGUMO MINISTRAS PRAŠO 
LIETUVOS TAIKYTI APRIBOJIMUS DERYBOSE 

DĖL “MAŽEIKIU NAFTOS”
LIETUVOS VYRIAUSYBĖ NESIIMA ATSAKOMYBĖS

SEIMUI VADOVAUS "DARBIETIS” 
V.MUNTIANAS,

V. USPASKICHO PAVADUOTOJAS
V ilnius , balandžio 13 d. 

(LGĮTIC). Seimo vadovo poste 
Naujosios sąjungos vadovą Ar
tūrą Paulauską keičia Darbo 
partijos vicepirmininkas, dabar
tinis Seimo vicepirmininkas 
Viktoras Muntianas. Jo kandi
datūrai balandžio 13 d. pritarė 
75 Seimo nariai, prieš balsavo 
56, 1 balsavimo biuletenis buvo 
sugadintas.

Už vienintelį pasiūlytą pre
tendentą į Seimo pirmininkus 
balsavo daugiau nei pusė visų 
parlamentarų ir keturiais poli
tikais daugiau nei priklauso 
valdančiajai daugumai. Tačiau 
pagal Statutą būtų pakakę, kad 
už V.Muntianą savo balsus būtų 
atidavę daugiau nei pusė savo 
valią išreiškusių Seimo narių.

Anksčiau Seimo posėdyje 
už vieną iš "darbiečių" vadų 
žadėjo balsuoti ne tik valdan
čiosios koalicijos atstovai, bet 
ir kai kurie liberaldemokratai 
bei mišrios Seimo narių grupės 
nariai. Iš valdančiosios daugu
mos pasitraukusios Naujosios 
sąjungos frakcijos nariai buvo 
sutarę balsuoti laisvai.

V.M untiano kandidatūrą 
teigė parėmęs atstatydintasis 
Seimo pirmininkas socialli
beralas Artūras Paulauskas. 
"Aš, kaip ir sakiau, tinkamas 
žmogus yra parinktas. Tos nuo
m onės ir laikausi. Iš tiesų 
balsavau "už", - sakė A. Pau
lauskas. Anot jo, V. Muntianas 
turėtų būti "geras" Seimo pir
mininkas.

V. Muntianas po balsavimo 
teigė atidavęs balsą už save. 
Dėkodamas kolegoms už iš

reikštą pasitikėjimą "darbietis" 
pažadėjo "stengtis dirbti pasi
raitojęs rankoves".

Siūlymą skirti Darbo par
tijos vicepirmininką parlamen
to vadovu su 53 jį remiančių 
parlamentarų parašais Seimo 
posėdžių sekretoriatui įteikė 
šios partijos parlam entinės 
frakcijos seniūnė Loreta Grau- 
žinienė.

Parlamento opozicija žadėjo 
pasiūlyti alternatyvų kandidatą 
į Seimo pirmininkus, tačiau 
prieš pat balsavimą šio keti
nimo atsisakė.

Dar balandžio 13 d. ryte 
Seimo opozicija, nusprendusi 
mesti iššūkį trijų valdančiųjų 
partijų koalicijai ir iškelti savo 
kandidatą į parlamento vadovo 
postą, rinkosi tarp dviejų pre
tendentų -  Tėvynės sąjungos 
frakcijos atstovo nepartinio 
Liudviko Sabučio ir Liberalų 
sąjūdžio p irm ininko Petro 
A uštrevičiaus. N eoficialiai 
buvo teigiama, kad abi frak
cijos niekaip negalėjo susitar
ti dėl vieno kandidato.

Prisistatydamas Seimo tri
būnoje V.Muntianas kolegoms 
dėstė savo moralios politikos 
viziją ir pabrėžė, kad etika turi 
tapti politikų gyvenimo būdu 
bei elgesio norma. "Amžinas ir 
neklystantis moralinis autori
tetas kiekvienam turėtų būti 
sąžinės balsas. Vadovaujuosi 
juo kasdien, būsiu principingas 
tiems, kurie jo negirdi", - sakė 
"darbietis". Jis pabrėžė, kad 
pagrindinis Seimo darbas -  
įstatymų leidyba -  turėtų būti 
orientuota į kokybę, o ne kie-

Lietuvos teisingumo m i
nistrą Gintautą Bužinską pa
siekė Rusijos teisingumo mi
nistro laiškas, informuojantis 
apie Maskvos arbitražo teismo 
sprendimą tenkinti "Jukos" 
kreditorių reikalavimus. Rusi
jos teisingumo ministras prašo 
Lietuvos taikyti tam tikrus apri
bojimus derybose dėl "Mažei
kių naftos" akcijų pirkimo.

Premjeras Algirdas B ra
zauskas neslepia, kad, jeigu 
"tam tikri" reikalavimai bus 
ignoruojami, gali sutrikti naftos 
tiekimas į Mažeikių bendrovę.

"Apribojimai būtų nukreipti 
tam, kad skolininkų interesai 
būtų patenkinti", - aiškino G. 
Bužinskas.

Anot jo, Lietuva šiuo metu 
aiškinasi, ar Rusijos arbitra- 
žinio teismo sprendimas įtaiko 
į sutarties dėl Lietuvos ir Rusi
jos Federacijos teisinės pagal
bos civilinėse ir baudžiamo
siose bylose rėmus, tad kol kas 
jokių veiksmų nesiima. Pasak 
jo, Lietuva ko gero rašys atsa
kymą Rusijos Teisingumo mi
nisterijai, prašydama išaiškinti 
Rusijos teismų hierarchiją, nes 
teisinės pagalbos sutartis galio- 

kybę.
Be to, V.Muntianas akcenta

vo būtinybę didinti pasitikėjimą 
valdžios institucijomis, todėl 
paragino kolegas dirbti konst
ruktyviai. Būtent dėl tokio no
ro, Darbo partija anksčiau šią 
savaitę pasiūlė ištirti bei įver
tinti Prezidentūros ir Teismų 
konfliktą.

Vėliau ilgiau nei pusvalandį 
klausinėjamas parlamentarų, 
daugiausia -  opozicijos atstovų, 
V.Muntianas konkrečiai ir iš
samiai neatsakė beveik nė į 
vieną klausimą.

Neatsakė į klausimą 
dėl “Mažeikių naftos”
Pasak Seimo opozicijos 

lyderio Andriaus Kubiliaus, 
pasiūlytas kandidatas į parla
mento vadovus turi ne tik daug 
teigiamų bruožų, bet ir vieną 
neigiamą -  yra Darbo partijos 
pirmininko Viktoro Uspaskicho 
pavaduotojas. V.Muntiano kar
jera koncerne "Vikoda", Kė
dainių rajono savivaldybėje esą 
neretai sėkmingai klostėsi šios 
politinės jėgos vadovo dėka. 
"Ar jūs būsite V.Uspaskicho 
atstovas, ar Seimo pirminin
kas?" -  klausė konservato
rius.

"Man kilo noras artimiau su 
jumis susipažinti", - išgirdęs, 
kad A.Kubilius ne itin gerai jį 
pažįsta, pajuokavo V.Muntia- 
nas. Jis pabrėžė, kad Kėdainių 
rajono tarybos nariu jis buvo 
išrinktas ne V.Uspaskicho, o 
gyventojų valia.

ja  bendrosios kompetencijos 
teismams. Premjeras Algirdas 
Brazauskas bei ūkio ministras 
Kęstutis Daukšys balandžio 13 
d. su Seimo frakcijų atstovais 
bei Seimo valdybos nariais su
sitiko aptarti derybų dėl "Ma
žeikių naftos" eigą. Vyriausy
bės atstovai kalbėdami apie 
"Mažeikių naftos" likimą at
rodė sutrikę ir prašė Seimo 
atstovų pagalbos bei patarimų.

Po susitikimo A. Brazaus
kas aiškino, kad Seimo atstovai 
yra be užuolankų informuoti 
apie padėtį, ir visą atsakomybę 
Seimas turės prisiimti kartu su 
Vyriausybe. Parlamentarai esą 
buvo informuoti ir apie laišką 
iš Rusijos Teisingumo minis
terijos, kuris įspėja, kad "tai yra 
Rusų firmos, "Jukos" aktyvai, 
ir su jais reikia atitinkamai 
elgtis".

"Visą atsakom ybę prisi
im sim e kartu . V yriausybė 
viena nesiims visiškai. Todėl, 
kad kai kurie mūsų šiandien 
išsakyti pasiūlymai sulaukė 
skeptiško vertinimo, - kalbėjo 
premjeras. -  Mūsų delegacija 
turėtų grįžti iš Paryžiaus, išgir
sime dar kartą jų  pasiūlymus,

Tėvynės sąjungos frakcijos 
seniūnei Irenai Degutienei pa
klausus, ar bendrovės "Mažei
kių nafta" akcijų pirkimo ir 
pardavimo procese gins Lie
tuvos interesus bei priminus 
Valstybės saugumo departa
mento pažymoje minėtą galimą 
grėsmę nacionaliniam saugu
mui, "darbietis" atsakė lako
niškai: "Visais atvejais atsto
vausiu interesams."

V.Muntianas taip pat sulau
kė konservatoriaus Jurgio Raz
mos raginimų arba pasitraukti 
iš Darbo partijos vicepirmi
ninko posto, arba siekti tapti 
šios politinės jėgos vadu.

Nėra kas atlygintų 
okupacijos žalą

Opozicinės Tėvynės sąjun
gos frakcijos narės Rasos Juk
nevičienės paklaustas, ar sieks, 
kad būtų atlyginta sovietų 
okupacijos žala, V.Muntianas 
pripažino, kad jam  šis klau
simas sudėtingas. "Galvoju, 
kad žala turi būti atlyginta, bet 
neįsivaizduoju, kas galėtų tai 
padaryti. Subjekto, kuris pa
darė žalą, nėra", - teigė "dar
bietis". Tokį atsakymą kai kurie 
Seimo nariai sutiko nepritarimo 
šūksniais. Kaip žinoma, suby
rėjusios Sovietų Sąjungos įsi
pareigojim us yra perėm usi 
Rusija, tačiau ji kol kas atmeta 
reikalavimus padengti Lietuvai 
okupacijos metais patirtą žalą. 
Dar praėjusiame dešimtmetyje 
buvo paskaičiuota, kad ši žala 
sudaro 20 mlrd. JAV dolerių

ir toliau reikės priimti kai ku
riuos ga lbū t ir d rastiškus 
sprendimus, bet tai nebus mū
sų vienų, Vyriausybės, spren
dimai".

Į tokius žodžius Seimo 
opozicinių frakcijų vadovai at
sakė skeptiškai, neva, per visą 
derybų laikotarpį su jais infor
muoti apie eigą buvo susitikta 
tik du kartus, o dabar norima 
kartu prisiimti atsakomybę.

A .B razauskas leido su 
prasti, kad "Mažeikių naftai" 
gali grėsti ir naftos tiekimo nu
traukimas. "Istorija labai ilga, 
todėl kad objektas labai didelis, 
labai brangus, objektas, kuris 
priklauso nuo daugelio fakto
rių, pirmiausiai nuo žaliavos. Iš 
kur ta žaliava, visi puikiai ži
note", - aiškindamas, kodėl "Ju
kos" vis dar neparafavo "Ma
žeikių naftos" akcijų pardavimo 
L ietuvai sutarties, sakė A. 
Brazauskas. Paklaustas, ar šie 
žodžiai reiškia, kad į "Mažeikių 
naftą" gali nutrūkti žaliavos 
tiekimas, A. Brazauskas atsakė: 
"Gali. Gali būti, jeigu strigs ir 
bus ignoruojam i kai kurie 
reikalavimai, gali būti ir taip".

LGĮTIC

(tuometiniu kursu -  80 mlrd. 
litų).

Vėliau V.Muntianas paaiš
kino turėjęs om enyje, kad 
negerai suteikti viltį dėl žalos 
atlyginimo, o vėliau neišrei
kalauti jokių pinigų. Taip, jo 
manymu, padarė tuometinė 
valdžia. "Neteisinga žmonėms 
teikti viltį, kurti iliuzijas, o po 
to nieko nepadaryti. Matyt, ne 
aš esu blogietis, o tie, kurie ėmė 
ir taip pasakė", - kalbėjo jis.

Tuo tarpu liberaldemokratės 
Aušrinės Marijos Pavilionienės 
raginimas užtikrinti pakankamą 
Seimo narių "aptarnavimo sis
temą", kuri Europos Parlamen
te esanti gerokai platesnė nei 
Lietuvoje, sulaukė kolegų plo
jimų. Tačiau V.Muntianas pa
reiškė esantis prieš politikams 
ir valdininkams galiojančias 
privilegijas. "Tautos atstovams 
turi būti sudarytos kuo geresnės 
sąlygos dirbti. Paslaugos turi 
būti organizuotos taip, kad Sei
mo nariai išnaudotų savo laiką 
tinkamam tautos atstovo dar
bui", - pabrėžė "darbietis".

A.M.Pavilionienė taip pat 
įgėlė V.Muntianui už bandymą 
nutildyti įsišurm uliavusias 
parlamentares prieš porą dienų 
vykusiame Seimo plenariniame 
posėdyje. "Sa, panos, vyrai 
kalba", - tuo metu pyktelėjo 
"darbietis". "Ar toliau tildysite 
Seimo moteris, ar atsiprašysite 
mūsų?" -  klausė liberalde- 
mokratė, tačiau atsiprašymo 
nesulaukė.
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D ar prieš valdžios krizę... Lietuvos prez. Valdas Adamkus priim a prem jerą Algirdą M ykolą Brazauską 
atvykusį pasitarti. www.president.lt

NEĮTIKETINA PARTNERIU 
IŠDAVYSTĖ

VERSLININKAS V.USPASKICHAS NETURI TEISES 
VALDYTI LIETUVOS VALSTYBES

D arbo partijos vadovas 
Viktoras Uspaskichas, pareiš
kęs, jog dėl verslo pasitraukia 
iš valdžios ir politikos, netei
sėtai dalyvauja valdžiai svars
tant bei sprendžiant valstybės 
reikalus, teigia nepriklausomi 
teisės ekspertai.

Taip pat, jų vertinimu, vals
tybės politikai ir pareigūnai 
elgiasi neteisėtai, atstovaudami 
V.Uspaskicho pozicijai ar ben
dradarbiaudami su juo spren
džiant valstybės reikalus.

Tokios išvados skelbiamos 
tyrime, kurį atliko nevyriausy
binis Teisės projektų ir tyrimų 
centras antikorupcinės organi
zacijos "Transparency Inter
national" Lietuvos skyriaus 
užsakym u . Tyrimo autoriai 
pažymi, kad Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybės 
tarnyboje įstatymas draudžia 
valstybės politikams ir kitiems 
valstybine tarnyba užimtiems 
asmenims savo valstybinę ir 
politinę veiklą derinti su savo 
privataus verslo reikalais, t.y., 
draudžia būti privačių ir viešų 
interesų konflikte.

Kaip matyti iš Vyriausiosios 
tarnybinės etikos kom isijos 
(VTEK) 2005 metų birželio 16 
dienos sprendimo, V.Uspas- 
kichas gali būti priskirtas prie 
stambaus verslo atstovų - jam 
ir jo  sutuoktinei prik lauso 
vienuolikos įvairių bendrovių 
akcijų.

VTEK nustatė, kad tuome
tinis ūkio ministras V.Uspas- 
kichas įgyvendino verslui su
kurti Maskvoje planą. Jis šiam 
tikslui pasinaudojo savo tuomet 
turėtomis ūkio ministro galio
mis ir tokiais savo veiksmais 
pažeidė Viešųjų ir privačių in
teresų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo reikalavi
mus.

VTEK konstatavo, kad tuo
metinis ūkio ministras V.Uspas- 
kichas, į verslo informacijos 
centrų, kurių dalininkė yra Ūkio

ministerija, valdymą įtraukda
mas verslo struktūras neišvengė 
viešų ir privačių interesų konf
likto ir pažeidė Viešųjų ir priva
čių interesų derinimo valstybi
nėje tarnyboje įstatymo reikala
vim us. Priėm us šį VTEK 
sprendimą, V.Uspaskichas turė
jo imtis veiksmų, kad nebeliktų 
viešųjų ir privačių interesų 
konflikto: arba atsisakyti jam 
bei jo  šeimai priklausančio 
verslo, arba atsisakyti dalyvavi
mo priimant valdžios sprendi
mus, nes abu šie dalykai nesu
derinami.

V.Uspaskichas pasirinko ne 
valstybės politiko, bet versli
ninko veiklą. Tačiau, nors atsi
sakė valstybės politiko pareigų, 
V.Uspaskichas liko valdančio
sios koalicijos narės Darbo 
partijos vadovu ir toliau akty
viai dalyvauja Lietuvos valsty
bės valdyme.

Pagal teisę, kaip pastebi eks
pertai, V.Uspaskichas, atsisakęs 
valstybinės veiklos ir pasirinkęs 
verslą, neturi teises toliau už
siimti valstybine veikla. Įsta
tymas politines partijos vado
vo nepriskiria prie valstybes 
politikų. Vadinasi, V.Uspaski
chas, kaip partijos vadovas, ne
turi teisės spręsti valstybės poli
tikams priskiriamų klausimų.

L ietuvos K onstitucijo je 
įtvirtintas teisinės valstybės 
principas, be kita ko, reiškia, 
kad asmuo, nulemiantis valsty
bei bei visuomenei svarbius 
sprendimus, turi laikytis nusta
tytų skaidrumo bei atskaito
mybės reikalavimų. Asmuo ne
gali motyvuodamas tuo, kad 
tėra verslininkas, nepaisyti 
valstybės tarnybos etikos ir 
skaidrumo principų, ir kartu su 
valstybės politikais valdančioje 
koalicinėje taryboje spręsti 
valstybinės valdžios ir valdymo 
klausimus. Tokius valstybinius 
klausimus gali spręsti tik atsa
komybės, skaidrumo ir ištiki
mybės Lietuvos Respublikai

reikalavim am s įsipareigoję 
asmenys, primena teisės eks
pertai. V.Uspaskichas, kartu 
būdamas ir verslo atstovu, ir 
naudodamasis įtaka politiniams 
sprendimams valdančioje koa
licijoje, turi pranašumą prieš 
sąžiningus verslininkus, kurie 
laikosi verslo veiklos atskyrimo 
nuo politinės veiklos principo. 
Toks pranašum as nesuderi
namas su Konstitucija, kuri 
leidžia tik garbingą konkuren
ciją, pastebi ekspertai.

Tyrimo išvadose pabrėžia
ma, kad valstybės politikai, pa
reigūnai, kiti valstybės tarnau
tojai turi atsižvelgti į faktą, kad 
V.Uspaskichas, prioritetą su
teikdamas savo verslo intere
sams, pats atsisake valstybes 
politiko ir bet kokių kitų pa
reigų, kurios reikalauja pri
siekti ištikim ybę Lietuvos 
Respublikai. Šią aplinkybę 
ignoruojantys ir kartu su V.Us- 
paskichu valstybės politikos bei 
valstybės valdymo klausimus 
sprendžiantys valstybės poli
tikai ar kiti valstybės tarnyboje 
dirbantys asmenys nusižengia 
Konstitucijai ir Viešųjų ir pri
vačių interesų derinimo vals
tybės tarnyboje įstatymui.

Lietuvos teisė nustato būdą, 
kaip asmuo, nesantis valstybės 
politiku ir neužimantis kitų 
valstybinių pareigų, gali daly
vauti valstybės politikams ir 
valdžios institucijoms priimant 
sprendimus. Tai yra lobistinė 
veikla, tačiau V.Uspaskichas 
kol kas negali būti ir lobistu. 
Pagal Lobistinės veiklos įsta
tymą, lobistu negali tapti buvęs 
valstybės politikas, valstybės 
pareigūnas, valstybės tarnauto
jas ar teisėjas, jeigu iki prašymo 
įtraukti į lobistų sąrašą pateiki
mo dienos nesuėjo vieneri 
metai po to, kai pasibaigė jo 
kadencija ar įgaliojimai arba jis 
buvo atleistas iš šių pareigų.

V .U spaskicho a ts is ta ty 
dinimas buvo patvirtintas prezi-

Vilnius, balandžio 12 d. 
(LGĮTIC). Europarlamentaras 
konservatorius Vytautas Lands
bergis Seimo pirmininko Artū
ro Paulausko atstatydinim ą 
neįtikėtina balsų dauguma (94 
balsais) pavadino neįtikėtina 
koalicijos partnerių išdavyste.

"Ką pamatėme vakar Sei
me, buvo neįtikėtinai vieninga 
koalicijos partnerių išdavystė 
Artūro Paulausko ir socialibe- 
ralų frakcijos atžvilgiu. Apstul
bino ir trijų ‘koalicijos’ frak
cijos narių stropumas: gavę 
vadovų instrukciją ir formalų 
viešą leidimą balsuoti ‘lais
vai’, bėgo vienas per kitą bal
suoti taip, kaip iš tikrųjų nuro
dyta", - sakė V.Landsbergis.

"Matyt, A. Paulauskas bu-

KT NAGRINĖS PREZIDENTO 
DEKRETO TEISĖTUMĄ

V ilnius , balandžio 12 d. 
(L ie tuvos žin ios). K onsti
tucinis teism as priėm ė na
g rinė ti p rašym ą iš tir ti, ar 
prezidento Valdo Adamkaus 
dekretas dėl Ukmergės rajono 
apylinkės teismo teisėjos Sa
binos Petraškaitės atleidimo 
neprieštarauja Konstitucijai.

S.Petraškaitė prezidento 
dekretu Ukmergės rajono apy
linkės teism o teisėja buvo 
paskirta 2000-aisiais. Pagal 
galiojančius įstatymus teisėjo 
kadencija trunka penkerius 
m etus, kuriem s baig ian tis  
sudary ta  k o m isija  vertina  
teisėjo darbą. Jeigu darbas 
įvertinamas teigiamai, toliau 
svarstoma, ar pratęsti teisėjo 
įgaliojimus iki 65 metų.

Ji prezidento dekretu buvo 
atleista, nes būtent tokį pata
rimą šalies vadovui pateikė 
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninko Vytauto Greičiaus vado
vaujama Teismų taryba.

Prieš tai jos darbą tikrino 
Vilniaus apygardos teism o 
pirm ininko Artūro Šumsko 
sudaryta Vertinimo komisija. 
Teisėjos darbo kokybė buvo 
įvertin ta  teig iam ai, tačiau  
komisija nusprendė, kad dėl 
asmeninių savybių S.Petraš- 
kaitės elgesys neatitinka teisė
jų etikos taisyklių reikalavimų. 
Tai buvo pagrindinis motyvas, 
dėl kurio ukmergiškės teisinin
kės įgaliojimai nebuvo pra
tęsti.

Teisėja reikalauja jos atlei
dimą pripažinti neteisėtu ir 
priteisti atlyginimą, kurį ji būtų

dento 2005 metų birželio 21 
dienos dekretu. Taigi, V.Uspas- 
kichas gali užsiimti lobistine 
veikla tik nuo šių metų birželio 
21 dienos, prieš tai nustatyta 
tvarka paprašęs jį  įtraukti į 
lobistų sąrašą, konstatuoja Tei
sės projektų ir tyrimų centro 
ekspertai. LGĮTIC

vo tiesiog naivus, tačiau ne
trūko ir kitokio naivumo. Jei 
pagrįstos kalbos, kad buvęs 
Seimo pirmininkas prieš tai 
neparėmė Darbo partijos pir
mininko provokacinės inicia
tyvos prieš Respublikos prezi
dentą, tai keršto motyvas tu
rėjo dar ir pasaldinti persime- 
tėlių sėkmę", - priduria jis.

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas balandžio 11 d. 
pralaimėjo balsavimą dėl ne
pasitikėjimo juo. Per opozi
cijos inicijuotą slaptą balsavi
mą jo nušalinimui iš parlamen
to vadovo pareigų pritarė 94 
parlamentarai, prieš balsavo 
11, du balsavimo biuleteniai 
buvo sugadinti. Naujosios są
jungos nariai nebalsavo.

gavusi dirbdama iki kadenci
jos pabaigos - 65 metų. S.Pet- 
raškaitė reikalauja sumokėti 10 
000 litų už patirtą neturtinę 
žalą bei turtinę - 838,635 litų.

Nesutikdama su atleidimu 
S.Petraškaitė kreipėsi į Vil
niaus apygardos teismą, tačiau 
kadangi šio teismo teisėjai 
atliko jos veiklos vertinimą, 
skundas buvo perduotas nagri
nėti Panevėžio  apygardos 
teismo teisėjams. Čia moters 
ieškinys buvo atmestas, todėl 
ji dar turėjo valstybei sumokėti 
beveik  100 litų  už teism o 
patirtas  išla idas. Su tokiu 
sprendimu teisininkė nesutiko 
ir parašė skundą L ietuvos 
apeliaciniam  teismui, kurio 
teisėjų kolegija praėjusią sa
vaitę  nusprendė k re ip tis  į 
Konstitucinį Teismą su prašy
mu išaiškinti, ar prezidento 
pasirašyti aktai neprieštarauja 
Konstitucijai.

Priėmus šį prašymą, Kons
tituciniame Teisme nagrinė
jimo laukia dar 64 prašymai.

Dėl neteisėto atleidimo iš 
teisėjo pareigų su prezidentu 
kol kas yra bylinėjęsi penki 
teisėjai - į korupcijos skandalą 
pakliuvę Lazdijų, Panevėžio ir 
Biržų teisėjai Arvydas Gudas, 
Darius Japertas ir Palm yra 
L inkev ičienė bei V ilniaus 
apygardos teism o te isė ja i 
Artūras Motiejūnas ir Giedrius 
Baziuilis.

Užsitęsusios Vyriausybes 
derybos su Rusijos koncernu 
"Jukos" dėl "Mažeikių naftos" 
akcijų išpirkimo gali paversti 
Lietuvą Kremliaus įkaite. Ša
lies saugumo institucijos yra 
gavusios žinių, kad je i per 
artimiausias savaites sandoris 
neįvyks, rusai sugebės areš
tuoti "Mažeikių naftos" akcijas 
užsienyje. Tada Lietuvai jau 
teks derėtis su Kremliumi, rašo 
dienraštis Lietuvos rytas.

http://www.president.lt
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VASARIO 16-ĄJĄ PRISIMINĖME 
LIETUVOS PARTIZANUS

Per viduržiemio pūgą,virš 
baltomis snaigėmis nuklotų 
laukų ir miškų, lyg šviesus 
angelas Lietuvoje švystelėjo 
Vasario 16-oji. Si diena savo 
istorine atmintimi suvirpino 
žmonių širdis, palietė jautrias 
tautiškumo stygas ir dar sykį 
priminė, kad meilė Tėvynei -  
švenčiausias žmogaus jausmas. 
Juk Lietuvos žemė ne tik pilia
kalniais nusėta, legendomis 
apipinta, bet ir kovotojų už Tė
vynės laisvę krauju apšlakstyta. 
Gal todėl kasmetinis renginys 
Kruonyje toks p rasm ingas.

Išklausę Kruonio bažnyčio
je  šv. Mišias, kurias aukojo 
Kaišiadorių vyskupas Juozapas 
Matulaitis, vyskupijos kunigai 
ir buvęs pirmasis atkurtos ka
riuomenės kapelionas mjr. Al
fonsas Bulota, iš miestelio aikš
tės iškilminga eisena su vėlia
vomis, deglais, žvakutėmis ke
liavome į Kruonio šilą. Ten ties 
kryžiais paženklintomis puši
mis amžinybės šviesoje ilsisi 
prieš 60 metų atsigulusių per 30 
Didžiosios Kovos apygardos 
partizanų. Tą kelią, kuriuo 
ėjome į miško gilumą, apšvietė 
raudonos kaip kraujo lašai 
degančios žvakutės. Jos mums 
žymėjo taką prie partizanų 
kapo. Pakelėje degė laužai, 
kurie tirštėjančių sutemų nėri-

PASKELBTOS DAR 3 BUVUSIŲ 
KGB BENDRADARBIŲ PAVARDĖS

Asmenų praeities ryšius su 
komunistinėmis specialiosio
mis tarnybomis nagrinėjanti 
liustracijos komisija pripažino 
buvusiais sovietinio saugumo 
- KGB - bendradarbiais dar tris 
asmenis.

Valstybės žinios balandžio 
11 d. paviešino trijų buvusių 
KGB bendradarbių pavardes. 
Liustracijos komisija bendra
darbiavus su KGB pripažino 
68 metų Vilių Baltrėną bei 
pusseseres - 76 metų Vandą 
Pulkauskienę ir 75 metų Zitą 
Juško. Pasak liustracijos komi
sijos, visi minėtieji asmenys 
nevykdė Lietuvos Respublikos 
asmenų, slapta bendradarbia
vusių su buvusios SSRS spe
cialiosiomis tarnybomis, re
g istrac ijos, p risipažin im o, 
įskaitos ir prisipažinusiųjų ap
saugos įstatymo reikalavimų ir 
Valstybės saugumo departa
mente neužsiregistravo.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

niuose atrodė tokie paslaptingi 
ir kartu įspūdingai jaudinantys. 
Retkarčiais tamsoje sutratė
davo šūviai, priversdami neri
mastingai krūptelti kiekvieną 
einantįjį. Tai lyg simbolinis 
kovų už laisvę aidas iš praei
t i e s .

Po eisenos mišku prie dide
lio liepsnojančio laužo vyko 
iškilmingas minėjimas: giedo
jome Lietuvos himną, klausė
mės eilių ir dainų, kurias atliko 
savanorių choras “Margiris”, 
Pravieniškių folkloro ansamb
lis ir Kaišiadorių kolektyvas 
“Verpeta” , aidėjo pagarbos 
s a lv ė s .

Šventiškame renginyje kal
bėjo Seimo nariai: Sąjūdžio 
pirmininkas Rytas Kupčinskas 
ir Rimantas Dagys. Daug šiltų 
žodžių susirinkusiesiem s į 
kasmetinį šventinį Vasario 16- 
osios minėjimą pasakė Kaišia
dorių rajono meras R. Urmi- 
levičius, Čečėnijos atstovas ir 
Moterų katalikių organizacijos 
narė.

Ypač prasmingai nuaidėjo 
mažojo Aisčio skaitomi jo  pa
ties sukurti eilėraščiai apie 
Tėvynę Lietuvą.

Buvo įteiktos LPKTS padė
kos, Seimo nario, LPKTS pir
m ininko P. Jakučionio  ir 
LPKTS valdybos pirmininko

Dabar pensininkas V.Bal- 
trėnas daugelį metų dirbo sa
vaitraštyje Gimtasis kraštas. 
Lietuvos ypatingajame archy
ve išlikusi medžiaga rodo, kad 
V.Baltrėnas saugumo buvo 
užverbuotas 1970 metų sausio 
m ėnesį, jam  skirtas slapy
vardis "Kraštotyrininkas".

Slaptasis agentas pranešė 
KGB apie savo kelionę 1981 
metais į Londoną, apie asme
nis, su kuriais bendravo ir susi
pažino kelionės metu. KGB 
"Kraštotyrininką" planavo pa
naudoti renkant informaciją 
apie į Lietuvą atvykstančius 
užsienio lietuvius.

Dabar pensininkė V.Pul- 
kauskienė, kurios mergautinė 
pavardė Pociūtė, KGB buvo 
užverbuota 1951 metų spalį, 
kai dirbo Tverų valsčiaus Sku- 
buorų apylinkės sekretore. 
Moteris buvo išvežta į Rietavo 
rajoną, kur saugumiečių būsti-

A.Lukšos vardu, šventės sve
čiams, nuoširdžiai parėmu- 
siems patriotine dvasia.

Renginyje dalyvavo Kruo
nio miestelio žmonės, Kauno 
aps. Kudirkaičiai ir Lietuvos 
jūrų skautai, buvę politiniai 
kaliniai, tremtiniai, šauliai bei 
moksleiviai.

Už šventę dėkojame kas
metiniam organizatoriui, lais
vės kovų dalyviui Vytautui 
Markevičiui ir padedantiems 
ją  surengti: K aišiadorių  r. 
m erui R. U rm ilevičiu i bei 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungai. Tariame 
ačiū ir renginio vedėjui Viliui 
Kaminskui.

Tėvynė. Tauta. Žmogus. 
Per krašto istorijos labirintą vėl 
m intim is b r e n d u .  V idur
ž i e m i s .  Sutem ose supasi 
išlakios pušelės. Kruonio šilas 
dar aidi nuo ilgesnių lietuviškų 
dainų, bet ir jos tuoj n u t i l s .  
Tik čia liepsnojantys pasku
tiniai laužai savo kibirkštimis 
vis dar ilgai kils į nakties 
skraiste besisiaučiantį vasario 
dangų. Kils ir tyliai apšvies 
paukščių taką skriejančiam per 
Lietuvą baltam angelui -  Va
sario 16-ajai.

Danutė Blėkienė, Kauno 
Martyno Mažvydo vidurinės 
mokyklos mokytoja, kudirkaičių 
vadovė

( “Tremtinys”, 2006m. kovo 
2 d. Nr 9)

nėje savaitę tardoma ir kanki
nama, re ikalau jan t išduoti 
partizanus. Moteriai grasinta, 
kad jos tėvai bus ištrem ti į 
Sibirą. V.Pociūtei buvo su
teiktas slapyvardis "Marytė". 
Agentė padėjo saugumiečiams 
suimti partizanus Stasį Petkų, 
Antaną Jurjoną ir Kazį Dargį. 
KGB naudojo agentę ope
racijose prieš "Lukšto" būrio 
partizanus, dėl jos veiklos 
buvo suimti ryšininkai ir rė
mėjai.

Dabar vienoje bendrovėje 
buhaltere dirbanti Z.Juško į 
KGB rankas pakliuvo kartu su 
savo pussesere V.Pociūte. Ji 
taip pat buvo suimta ir nuvežta 
į Rietavo rajoną, kur tardyta 
apie mėnesį. Paskui moteris 
išsiųsta į Šilutę, o iš ten - į 
Tomską. Moters tėvai tuo metu 
jau buvo ištremti į Krasno
jarsko kraštą, o ji pati tremtyje 
išbuvo iki 1958 metų.

M oteris turėjo pravardę 
"Breitarytė". Pagal archyvi
nius duomenis, jos suteikta 
inform acija taip pat padėjo 
sulaikyti jau minėtus tris parti
zanus.

Liustracijos komisija yra 
išnagrinėjusi 119 asmenų bylų. 
49 pripažinti bendradarbiavę 
su sovietinio saugumo slap
tosiomis tarnybomis. Keliolika 
nesutikusiųjų su kom isijos 
sprendimais bylinėjasi teis
muose, 29 pavardės paskelbtos 
Valstybės žiniose. LGĮTIC

Rašytojas Stasys Džiugas už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas 
ordinu, kurį jam  įteikė Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius kovo 12 d. Č ikagoje “L ietuvių balso” 
surengtoje Kovo 11-osios ir literatūrinio konkurso laureatų pakelbimo 
šventėje. Vidury -  programos vedėja Dalia Sokienė, o dešinėje Tautos 
fondo tarybos narys Jonas Vainius. Donato Soko nuotr.

V. MUNTIANO TĖVAS -  BUVO STRIBAS
Tėvynės sąjungos frakcijos 

seniūnės pavaduotojas Jurgis 
Razma, skelbiant balsavimo 
dėl Viktoro Muntiano išrinki
mo Seimo pirmininku rezul
tatus, paprašė V. M untiano 
paaiškinti, ar sąžiningai jis 
atsakė į S. Pečeliūno klausimą 
apie sąsajas su okupacinio 
režim o adm in istrac inėm is 
struktūromis.

J. Razma klausė, ar teisinga 
gauta  in fo rm acija , kad V. 
Muntiano tėvas Aleksandras 
1949-1951 m. buvo LSSR 
MGB Marijampolės apskrities 
stribas, 1951-1952 m. dirbo 
MGB Kauno srities Marijam
polės apskrities vidaus kalėji
mo p riž iū rė to ju , o m otina 
Angelė-Valerija 1986-1989 m. 
dirbo Kapsuko rajone LSSR 
KGB poskyryje aptarnautoja?

Kaip pranešim e spaudai 
teigia konservatoriai, jiems

V. USPASKICHAS SIŪLĖ SEIME TIRTI 
V. ADAMKAUS VEIKLĄ

Darbo partijos vadas Vikto
ras Uspaskichas pasiūlė "dar- 
biečiams" inicijuoti parlamen
tinį prezidento Valdo Adam
kaus veiklos tyrimą. Tokį siūly
mą V. Uspaskichas išsakė sku
biai sušauktame partijos tary
bos posėdyje.

V. Uspaskichas "darbie- 
čiams" sakė tokią iniciatyvą 
iškėlęs ir vykusiame keturių 
valdančiųjų partijų vadovų 
susitikime Seime. Jis čia pat 
leido suprasti, jog jei koalicijos 
partneriai šiuo atveju nebus 
solidarūs, DP gali pasitraukti iš 
koalicijos.

Kalbėdamas apie susida-

susidarė įspūdis, kad V. Mun- 
tianas kažkodėl vengia atsakyti 
į iškeltus klausimus. Konser- 
vatiriai mano, kad Seimo pir
mininkas, pagal Konstituciją 
esantis antrasis asmuo valsty
bėje, negali savo biografijoje 
turėti jokių baltų dėmių, todėl 
būtina, kad visuomenė gautų 
aiškius ir tikslius atsakymus į 
iškeltus klausimus.

Darbo partijos vicepirmi
ninkas Viktoras M untianas 
balandžio 13 d. išrinktas Sei
mo pirmininku. “Už“ balsavo 
75 Seimo nariai, “prieš“ -  56, 
vienas balsavimo biuletenis 
rastas sugadintas.

V. Muntianas buvo vienin
telis kandidatas į Seimo vado
vo postą. Dar ketvirtadienį ryte 
parlamentinė opozicija žadėjo 
kelti alternatyvų kandidatą, 
tačiau vėliau tokius planus 
atšaukė. LGĮTIC

riusią padėtį šalyje, V. Uspas- 
kichas kaltino  V. Adam kų 
meluojant, taikant dvigubus 
standartus. V. Uspaskichas taip 
pat aštriai kritikavo V.Adamkų 
už praėjusią savaitę jo pareikštą 
nepasitikėjimą Aukščiausiojo 
Teismo pirm ininku Vytautu 
Greičiumi. Pasak DP vadovo, 
nors prezidentas turi būti mora
liniu autoritetu, "vietoje to jis 
leidžia sau meluoti ir smerkti 
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninką". V. Uspaskichas kaltino 
V. Adamkų ne tik dėl pastarųjų 
dienų įvykių, bet priminė ir jo 
buvusio kandidatavimo 1998

(Nukelta į 7 psl.)
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Balandžio 2 d., sekmadienį 
įvyko metinis LB Q-B susi
rinkimas Apreiškimo parapijos 
salėje. Buvo perrinkta ta pati 
valdyba, kuri sėkmingai veikė 
ir per praeitus metus: Vida 
Jankauskienė, Josephina Sen- 
ken, Monika Kungienė, Rai
mundas Sližys, Viktorija Ce- 
reškienė, Kęstutis Bileris, Kos
tas Norvila, Marytė Kumeta. 
Visą gegužės mėnesį vyks rin
kimai į LB Tarybą. Visuomenė 
atsisveikino su Jonu Kunca, 
kuris išvažiuoja į Argentiną 
pastoviam gyvenimui. Retkar
čiais grįš ir palaikys ryšius su 
mūsų visuomene. O vasaromis 
dirbs Neringos stovykloj, kur 
jam  labai patinka. Buvo su
ruoštos Jono Kuncos vaišės. 
Liūdna pasakyti, bet tai buvo 
jo , Jono paskutinės vaišės 
mūsų visuomenėje. Linkime 
Jonui sėkmės ir pasisekimo 
savo gimtojoj Argentinoje. Jis 
visuomet buvo labai draugiš
kas, norintis padėti ir dalyvauti 
mūsų renginiuose.

Taip pat, buvo parodyta 
vaizdajuostė iš Dainų šventės. 
A preiškim o parapijo je Pat 
S idas m okino kaip  dary ti 
lietuviškas verbas.

Kaip ir kiekvieną pirmąjį 
mėnesio sekmadienį dr. Milda 
Palubinskaitė pravedė vaikų 
litu rg iją . P arap ija  kv ieč ia  
atvesti savo vaikus bent vieną 
kartą į mėnesį, pirmąjį mėne

sio sekmadienį, kad jiems būtų 
paaiškinta dienos liturgija.

Balandžio 8 d.Tautos fondo 
įstaigoje įvyko Tautos fondo 
tarybos susirinkimas. Buvo 
plati darbotvarkė ir aptarta 
daug projektų. Taryba patvir
tino paramos skirstymą. Buvo 
paremta daug vertingų projek
tų -  knygos “Partizanai” išpla
tinimas Lietuvos mokyklose, 
parama JBANC Washington, 
DC, kad jie ir toliau platintų 
Lietuvos ir Baltijos šalių vardą 
Amerikos visuomenėje; buvo 
parem ta tau tin io  pobūdžio 
spauda -  “XXI amžius”, “Ato
dangos” , “Valstiečių laikraš
tis” . Taip pat buvo paremtas 
filmos platinimas apie jauną 
Amerikos lietuvaitę, slapy
vardžiu “Stirna” , kuri buvo 
partizanė ir žuvo kovodama už 
Lietuvą. Buvo parem ti stu
dentai, stovyklos ir daug kitų 
rimtų, vertingų projektų. Iš 
viso Tautos fondas išleido apie 
100,000 dol. Už tai TF labai 
kviečia visus paremti Fondo 
projektus, nes jie yra tautinio 
pobūdžio ir visi pinigai ski
riami tiktai vertingiems tiks
lams.

NERINGOS 
ŽUKAUSKAITĖS 

GRAFIKOS PARODA
2006 m. balandžio 7 d. 

Lietuvos generalinio konsulato 
New Yorke patalpose atidaryta 
lietuvių dailininkės Neringos 
Žukauskaitės grafikos paroda.

Vilniuje gyvenanti Neringa

Kuklus kalėdinės popietės stalas Clevelando skautininkų renginyje: Dalia Puškorienė, Romas Bublys, 
Nijolė Kersnauskaitė, Ingrida Bublienė, kun. Gediminas Kijauskas, SJ. Dr. S. Mato nuotr.

Žukauskaitė yra žinoma jau
nosios lietuvių kartos grafikė. 
Ji gimė 1975 m. Vilniuje, dailę 
studijavo Vilniaus dailės aka
demijoje. Dailininkė dalyvauja 
parodose nuo1996 m. ir jos 
darbai buvo eksponuojam i 
įvairiose užsienio šalyse. Prie 
jos grafikos darbų prisideda ir 
knygų iliustracijos.

Taip pirmoji Neringos Žu
kauskaitės paroda New York. 
Lietuvos generaliniame kon
sulate New Yorke buvo su
rengtas priėmimas, parodos 
atidarymo proga. Saksofonu 
grojo Liudas Mockūnas, žino
m as L ietuvos m odern io jo  
džiazo ir laisvosios avangar
dinės muzikos kompozitorius 
ir atlikėjas.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

P IT T S B U R G H ,  PA

Gegužės 13 d., šeštadienį, 
1 val. p.p., tuoj po lietuvių 
kalbos pamokų, įvyks metinė 
Vakarinės Pennsylvania Lietu
vių piliečių sąjungos gegužinė 
ir savanoriškas sąjungos klubo 
sodo bei laukų aptvarkymas. 
Klubas apima apie 51-o akrų 
plotą ir yra ant 51-o kelio, į 
pietus nuo Century III Mall, 
Pittsburgh apylinkėje.

Sąjungos narių susirinki
mas vyks gegužės 14 d., sek
madienį klubo patalpose.

L ietuvių  tau tin ių  šokių 
grupė “Neris” jau pradėjo savo 
savaitines repeticijas ir spar
čiai ruošiasi savo pasirody
mams Pittsburgh Tautybių 
šventėje prisim inim o (M e
m orial) d ienos savaitgalį.

“Neris” šiais metais švenčia 
savo 40-ies metų veiklos su
kaktį ir iki šiol yra atlikusi 
kelis šimtus programų JAV ir 
Kanadoje.

Tautybių šventėje taip pat 
dalyvaus Šiaulių universiteto 
m uzikantų  grupė “S au lė” , 
kurią iškvietė Liet. Piliečių s- 
gos vadovybė šios šventės 50 
metų sukaktuvinio koncerto 
proga.

Joninių šventė įvyks bir
želio 24-tos ir 25-tos dienų 
savaitgalį Lietuvių klube. Į šią 
metinę šventę susirenka apie 
150 lietuvių ir jų  draugų iš 
Pittsburgh apylinkės, Cleve- 
lando ir New Jersey.

Is Vakarinės Pennsylvania 
Lietuvių  P iliečių  sąjungos  
biuletenio -  2006 m. balandžio 
mėn.

TEISĖJO V.MIKELĖNO ATLEIDIMĄ "DARBIEČIAI" PAVERTĖ CIRKU 
JIS PATARĖ SEIMUI UŽSIIMTI VALSTYBINE VEIKLA

Darbo partijos frakcija ne
norėjo balandžio 13 d. paleisti 
atsistatydinimo pareiškimą pa
rašiusio Lietuvos Aukščiau
siojo Teismo (LAT) teisėjo 
Valentino Mikelėno ir siūlė už 
nutarimą dėl jo atleidimo bal
suoti po šventų Velykų. Parla
mentarams nubalsavus už per
trauką po svarstymo pats tei
sėjas buvo priverstas prašyti 
žodžio ir iš Seimo tribūnos dar

(Atkelta iš 6 psl.)

V. USPASKICHAS SIŪLĖ...
metais į prezidento postą pirmai 
kadencijai aplinkybes, taip pat 
V. Adamkaus laikyseną parduo
dant "Mažeikių naftą" kompa
nijai "Williams".

DP vadovas taip pat priminė 
ir V. Adamkaus laikyseną kilus 
skandalui dėl V. Uspaskicho 
aukštojo mokslo diplomo, V. 
Uspaskichas taip pat prikišo V. 
Adamkui esą neprincipingą jo 
poziciją A. Zuoko atžvilgiu. 
"Tai, kas vyksta mūsų vals
tybėje yra baisiau nei Rolando 
Pakso skandalas", - sakė V. Us- 
paskichas partijos tarybos po
sėdyje. Prezidento V. Adam
kaus atstovė spaudai V. Uspas- 
kicho iniciatyvos nekomen
tavo. LG0TIC

kartą prašytis atleidžiamas. Tik 
po tokių teisėjo prašymų Sei
mui nubalsavus dar kartą nuta
rimas dėl jo  atleidimo buvo 
priimtas. Iš 76 užsiregistravusių 
parlamentarų "už" balsavo 68 
Seimo nariai ir tik du -  "prieš".

"Prašau jūsų kaip žmogus 
šiandien perbalsuoti šitą klau
simą ir mane atleisti, nes Vely
kos man labai žmoniška šventė 
ir aš noriu jas ramiai sutikti. Jas 
ram iai nori sutikti ir prezi
dentas, ir jūs, todėl nebetemp
kite šio klausimo ir perbalsuo- 
kite bei nuspręskite dėl manęs 
šiandien", - nusprendusių dėl jo 
atleidimo po Velykų balsuoti 
parlamentarų prašė V.Mikelė- 
nas. Jis priminė ir dar kartą 
pakartojo, kad balandžio 11 d., 
sakydamas kalbą Seime jis 
paprašė nedaryti iš jo "žings
nio" politikos. "Šiandien nuo
širdžiai kalbėjau Darbo frak
cijoj", - sakė V.Mikelėnas. Jį 
"darbiečiai" buvo pasikvietę į 
frakcijos posėdį, tikėdamiesi 
išgirsti papildomos informaci
jos, kuri neva turėtų padėti 
inicijuojant laikinąją Seimo 
komisiją teismų ir prezidentū
ros veiklai ištirti.

Pertrauką iki Seimas balsa
vimu dėl V.Mikelėno priims

galutinį sprendimą, pasiūlė 
padaryti Darbo partijos frakci
jos seniūnė Loreta Graužinienė. 
Ji teigė, kad frakcija rytą buvo 
susitikusi su teisėju. Po jo  
"darbiečiai" pasijuto esą teisūs 
dėl noro Parlam ente ištirti 
Prezidentūros ir teismų veiklą. 
Ji teigė apgailestaujanti, kad 
V.Mikelėnas, turėdamas gali
mybę ir kitaip realizuoti savo 
matymą ir idėjas bei bandyti 
kovoti su problemomis teis
muose kitu keliu, pasirinko 
pasitraukimą.

"Frakcija nusprendė balsuo
ti bendru sutarimu ir palaikyti 
V. M ikelėno atsistatydinimo 
prašymą bei leisti jam realizuoti 
savo idėjas būnant nepriklau
somu", - sakė L.Graužinienė ir 
tada pasiūlė apsispręsti dėl 
teisėjo po Velykų.

"Nėra padoru žaisti su gyvu 
žmogumi. Ir negalima jo laikyti 
bei šitaip daryti spaudimą pre
zidentui, kuris turi apsispręsti 
dėl ministrų", - šitaip į L.Grau- 
žinienės siūlymą reagavo Libe
ralų ir centro sąjungos frakcijos 
seniūnas Algis Caplikas.

Posėdžių salėje kilus šur
muliui ir perbalsuoti paprašius 
pačiam V.Mikelėnui, laikinasis 
Seimo pirmininkas Vydas Ged

vilas pasiūlė parlamentarams 
balsavimu apsispręsti dėl per
traukos. Balsavimu nusprendus 
jos nedaryti, buvo surengtas 
balsavimas dėl nutarimo, ku
riuo buvo atleistas V.Mikelė- 
nas, priėmimo.

Balandžio 11 d. pasitrau
kiantis LAT teisėjas profesorius 
V.Mikelėnas savo kalboje Sei
me negailėjo kritikos ir teis
mams, jų savivaldai, ir prezi
dento Valdo Adamkaus sudary
tos darbo grupės parengtam 
naujo Teismų įstatymo projek
tui. Taip pat teisininkas siūlė 
Seimui aiškintis, kokios inte
resų grupės supriešino LAT 
pirmininką, prezidentą ir Seimą 
bei užsiimti valstybine veikla.

Jis teigė manantis, kad teis
mai tam pa įvairių  interesų 
kovos lauku. O tai įrodo susi
dariusi situacija dėl AT C i
vilinio skyriaus pirm ininko 
paieškų. V.Mikelėnas klausė, ar 
galima apriboti Seimo ir Kons
titucijos suteiktas galias paskirti 
šio skyriaus pirmininką 9 mė
nesiams? "Ar neskaidriai sufor
muotas teisėjų korpusas gali 
skaidriai dirbti? Vienintelis 
ginklas prieš neskaidrius pro
cesus yra viešumas", - tada 
teigė teisėjas. LG0TIC

PREMJERAS 
IR SEIMO 

PIRMININKAS 
PAS PREZIDENTĄ

Vilnius, balandžio 14 d. 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus priėmė 
ministrą pirmininką Algirdą 
Mykolą Brazauską. Pokalbio 
metu aptarta derybų dėl “Ma
žeikių naftos” tolesnio priva
tizavimo eiga, vieningos valiu
tos -  euro įvedimo perspekty
vos. Prez. V. Adamkus išreiškė 
įsitikinimą, kad Vyriausybė turi 
p ris iim ti atsakom ybę, kad 
“Mažeikių naftos” privatizavi
mas įvyktų kuo palankiausio
mis sąlygomis. Jie taip pat 
pasikeitė  nuom onėm is dėl 
politinės situacijos Lietuvoje.

Prezidentas taip pat priėmė 
naująjį Seimo pirmininką Vik
torą Muntianą. Jie sutarė pa
laikyti atvirus ir glaudžius ry
šius, nes tik atvirumas bendra
darbiaujant gali padėti išspręsti 
ir pačias kebliausias problemas. 
Pokalbio metu aptarti svarbūs 
valstybės darbai -  “Mažeikių 
naftos” privatizavimas, teismų 
bei valstybės valdymo refor
mos. Prezidentas išreiškė pa
geidavimą, kad Seimas būtų 
labiau susitelkęs svarstydamas 
ir priimdamas naujus įstaty
mus. www.president.lt

http://www.president.lt
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LIETUVA IR PASAULIS
Į atlaisvintą užsienio reikalų ministro postą gali būti 

siūlomas karjeros diplomatas, dabartinis Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas, pranešė Lietuvos televizijos naujienų 
tarnyba. Ambasados treciasis sekretorius Kęstutis Vaškelevičius 
nepatvirtino, kad V.Ušackas pretenduoja į ministrus. “Šiuo metu 
ambasadorius su šeima atostogauja. Ambasadorius nėra gavęs 
jokių kitų pasiūlymų, išskyrus pasiūlymą tęsti diplomatinę 
tarnybą, atstovaujant Lietuvai kitoje valstybėje” , - teigė 
K.Vaškelevičius. Lietuvos televizija balandžio 12 d. pranešė, 
kad su šiuo diplom atu vedam os derybos. N eoficialiais 
duomenimis, V.Ušacką į ministrus gali siūlyti Darbo partija. 
Vykusiame trijų valdančiųjų partijų atstovų susitikime premjeras 
Algirdas Brazauskas paklausė "darbiecių" vado Viktoro 
Uspaskicho, ką jie norėtų matyti užsienio reikalų ministro 
poste, tačiau šis konkrečių pavardžių nenurodė. Šios partijos 
parlamentinės frakcijos seniūnė Loreta Graužinienė patikino, 
kad “darbiečiai” į ministrus V.Uspaskicho nesiūlys. "Dabar 
pirmininkas sėdi prieš mane ir purto galvą", - tvirtino Seimo 
narė. Teisininko išsilavinimą turintis 41 metų V.Ušackas neseniai 
buvo minimas į Lietuvos ambasadoriaus Didžiojoje Britanijoje 
postą. Anksčiau jis yra buvęs Lietuvos atstovu ryšiams su NATO, 
dirbęs Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento 
direktoriumi, viceministru, vadovavęs Lietuvos deryboms dėl 
įstojimo į Europos Sąjungą.

Lietuvos mokestis ES biudžetui šiemet sumažės 5 mln. eurų. 
Europos Sąjungos biudžeto vykdymo rodikliams pernai pasiekus 
rekordą, šiemet sumažės valstybių narių įmokos bendrajam 
bloko biudžetui. Lietuvos įmoka turėtų sumažėti 5 mln. 
eurų.2005 metų ES biudžeto perteklius, kuris yra perkeliamas į 
kitų metų biudžetą, siekė 2,41 mlrd. eurų.

2005 metais nebuvo paskirstytas vos 1 proc. biudžeto 
išlaidoms numatytos sumos arba 1,077 mlrd. eurų. Papildomos 
įplaukos pernai siekė 1,292 mlrd. eurų, todėl šiemet valstybių 
narių įmokos ES biudžetui bus sumažintos iš viso 2,41 mlrd. 
eurų - ši suma yra mažiausia nuo 1997 metų.

Europos Komisija patvirtino antrąjį preliminarų įstatymo 
projektą dėl 2006 metų biudžeto pakeitimo, įtraukiant į jį 
pernykštį perteklių. "Geresnis planavimas ir nuolatinis ES 
biudžeto valdymo tobulinimas jau duoda vaisių. Valstybės narės 
dabar kasmet moka ES biudžetui tiksliai tiek, kiek tikrai yra 
reikalinga", - pareiškė už biudžetą atsakinga ES komisarė Dalia 
Grybauskautė, teigiama EK pranešime spaudai. Pagal ES sutartis 
biudžetas turi kiekvienais metais būti subalansuotas, o biudžeto 
deficitas yra neleistinas. Metinis perteklius, kurį Komisija siekia 
kiek įmanoma mažinti, įtraukiamas į kitų metų biudžetą, 
atitinkamai mažinant valstybių narių įmokas. Latvijos įmoka 
šiemet sumažės 3 mln. eurų, o Estijos - 2 mln. eurų. Labiausiai 
bus sumažintos didžiausių narių įmokos - Vokietijos įmoka 
sumažės net 496 mln. eurų, Jungtinės Karalystės - 415 mln. 
eurų, Prancūzijos - 383 mln. eurų, o Italijos - 314 mln. eurų.

Neįtraukiant į 2005 metų biudžeto pertekliaus skaičiavimus 
specialiųjų atsargų, kurios gali būti naudojamos tik nenuma
tytoms išlaidoms finansuoti, suplanuotos, tačiau nepanaudotos 
ES biudžeto lėšos pernai net nesiekė 1 mlrd. eurų, tiksliau sudarė 
871 mln. eurų arba 0,8 proc. viso biudžeto, kuris siekė 105,7 
mlrd. eurų. Žemės ūkyje nepanaudota suma siekė 157 mln. eurų 
arba 0,3 proc. viso finansavimo, kuris siekė 48,51 mlrd. eurų. 
Struktūrinio finansavimo atveju nepanaudota suma siekė 58 mln. 
eurų arba 0,2 proc. viso finansavimo, kuris siekė 32,641 mlrd. 
eurų. 2006 metų biudžetas, kuris siekia 122,076 mlrd. eurų, bus 
finansuojamas iš valstybių narių įmokų, kurių bendra suma sieks 
108,368 mlrd. eurų, pernykščio pertekliaus ir 1,298 mlrd. eurų 
iš kitų įplaukų šaltinių, daugiausia trečiųjų šalių įmokų.

Lietuvoje pirmą kartą buvo Moldovos gynybos ministras. 
Lietuvos krašto apsaugos m inistras G edim inas K irkilas 
susitiko su Lietuvoje viešinčiu Moldovos gynybos ministru 
Valeriu Plesca. Ministrai aptars dvišalio bendradarbiavimo 
perspekty-vas, saugumo situaciją regione, gynybos reformą 
Moldovoje, apsikeis informacija apie dalyvavimą tarptautinėse 
operacijose, pranešė KAM. Po susitikimo ministrai pasirašė 
dvišalį susitarimą tarp Lietuvos krašto apsaugos ministerijos 
ir M oldovos gynybos m inisterijos dėl bendradarbiavim o 
gynybos srityje. V .Plesca susitiko  su prezidentu  Valdu 
Adamkumi ir dviem Moldovos karininkais, studijuojančiais 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Šis vizitas 
žymi aktyvėjantį Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimą 
gynybos srityje. B alandžio pradžioje. M oldovoje buvo 
akredituotas pirmasis Lietuvos gynybos atašė pulkininkas 
leitenantas Virginijus Vilkelis.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Dalia Grybauskaitė, Europos Sąjungos finansų programos ir biudžeto direktorė, priėm ė Lietuvos 
m inistrą pirm ininką A lgirdą M ykolą Brazauską Briuselyje. ES nuotr.

AMERIKIEČIAI: LIETUVA -  PIKTŽAIZDE, O NE SALIS
JAV informacinio televizi

jos kanalo CNN  pranešimo 
apie mūsų šalį kaip apie di
džiausių alkoholikų, psichopa
tų ir savižudžių kraštą, deja, 
neįmanoma paneigti.

Ar pamokanti buvo 2001 
metų istorija apie Kreting- 
sodžio kaimo (Kretingos r.) 
gyventoją Augustiną Grevį, 
kuriam pergalė samanės gėri
mo čempionate kainavo gyvy
bę?

Prieš kelias dienas CNN 
televizija konstatavo -  ne, nes 
ir po penkerių metų Baltijos 
šalys -  Lietuva, Latvija ir Es
tija -  tebėra Europos dugne 
pagal piktnaudžiavimą alkoho
liu. Lietuviai, latviai ir estai 
pirmauja Europos Sąjungoje 
pagal girtavimą, kepenų ligas, 
savižudybes, apsinuodijimus 
alkoholiu ir psichozes. Dėl to 
Baltijos šalyse daug eismo 
nelaimių. CNN rėmėsi Pasau
lio sveikatos organizacijos 
(PSO) duomenimis.Sveikatos 
apsaugos m inistro  Ž ilv ino 
Padaigos L.T. prašė paneigti, 
kad Lietuvoje yra tokia prasta 
situacija ir kad tuo garsėjame 
Europoje. Tačiau m inistras 
patvirtino -  savižudybių skai
čiumi mes tikrai pirmaujame. 
Ž.Padaiga tikino, jog valdžia 
deda pastangas, kad Lietuva 
pasveiktų: "Žinoma, daug dir
bame -  ir tabako, ir alkoholio 
profilaktikos srityje. Vyriausy
bei tvirtinti pateikta psichikos 
sveikatos strategija, rengiamas 
priemonių planas ir panašiai".

Vyriausybės konkursą kurti 
Lietuvos įvaizdį laimėjusios 
bendrovės "Europos namai" 
direktorė Judita Akromienė 
nematė CNN  reportažo, bet 
prisiminė per EuroNews maty
tus vaizdus, kaip šalys švenčia 
Naujuosius: "Tai buvo žiaurus

Lietuvos pristatymas. Gūdu
ma, tamsuma, du nuogi vyrai 
išeina iš garinės palapinės ir 
šoka į upę". J.Akromienė sakė, 
kad tokio barbariško įvaizdžio 
neatsikratysime, kol neišmok
sime normaliai kalbėti ir aiš
kinti apie save pasauliui. "Juk 
turime ir daug gerų dalykų, 
esame neką prastesni, o kartais 
net geresni už kitus", -  neabe
joja "Europos namų" vadovė.

Gelbėti pasaulį nuo skurdo 
skirtos kam panijos "Laikas 
padėti kitiems" ambasadorė 
Gintė Damušytė siūlė nenusi
minti. "Lietuva nėra vienintelė 
šalis pasaulyje, turinti proble
mų. Bet kai kuo Lietuva gerai 
atrodo. Todėl galima dirbti iš 
karto keliose srityse -  reikia 
stengtis ir spręsti vidaus prob
lemas, padėti silpnesniems. 
Tokia kiekvienos valstybės 
dalia", -  kalbėjo G.Damušytė.

CNN pranešė, kad Baltijos 
šalyse nėra visapusiškos, gerai 
finansuojam os program os, 
kuri padėtų kovoti su gausiu 
alkoholio vartojimu ir giliai 
įaugusiomis tradicijomis, ska
tinančiomis girtauti. Lietuvoje 
100 tūkstančių žmonių tenka 
39 savižudybės ir tyčiniai susi
žalojimai.

Tai didžiausias skaičius 
Europoje, įskaičiuojant ir šalis, 
kurios nepriklauso ES (Rusija, 
Ukraina, Baltarusija). Eksper
tai tai sieja su milžinišku al
koholio vartojimo paplitimu 
šalyje. Pagal savižudybes Es
tija -  trečia, o Latvija Europoje
-  ketvirta.

Be to, Baltijos šalių keliai
-  vieni nesaugiausių ES. Lat
vija yra pirma tarp 25 valstybių 
pagal vidutinį mirčių per ava
rijas skaičių -  220 m irčių 
milijonui gyventojų (2004 m. 
statistika). Lietuva -  antra -

216 mirčių.
"Mes esame nedidelė tauta, 

1,4 milijono žmonių. Ir kartu 
viena iš sparčiausiai pasaulyje 
mažėjančių populiacijų. Mūsų 
tauta išmirs, jei ir toliau taip 
gers", -  nuogąstavo Estijos 
blaivybės sąjungos pirm. Lau- 
ris Bekmannas. Lietuva ir Es
tija taip pat patenka į pirmąjį 
penketuką pagal chroniškų ke
penų ligų dažnumą. Vidutiniš
kai statistiniam estui tenka iš
gerti 13.4 litro gryno alkoholio 
per metus. Tai trečias rezulta
tas ES. Tarp girtavimo priežas
čių Baltijos šalyse PSO spe
cialistai įvardija skurdą, po
litinės valios kovojant su alko
holizmu trūkumą, baltiškąsias 
gėrimo tradicijas ir mažas le
galiai ir nelegaliai parduodamų 
alkoholinių gėrimų kainas.

LGITIC

SKUNDŽIAMAS 
PASKELBTAS 

NUOSPRENDIS 
A. DAILIDEI

Lietuvos Generalinė proku
ratūra skundžia Algimantui 
M ykolui Dailidei paskelbtą 
nuosprendį, kuriuo jis buvo 
pripažintas dalyvavęs nusikal
timuose prieš žydus, tačiau nuo 
baudžiamosios atsakomybės 
atleistas.

Netrukus teismą pasieksian
čiame skunde prokurorai vėl 
prašo skirti A.M.Dailidei realią 
5 metų laisvės atėmimo baus
mę. Kaltintojai mano, kad A. 
M.Dailidė neturėtų būti atleis
tas nuo baudžiamosios atsa
komybės. Skundą rašo ir A. M. 
Dailidės advokatas Algirdas 
Matuiza. Jis sakė, kad Apelia
cinio teismo bus prašoma pa
naikinti Vilniaus apygardos 
teismo nuosprendį ir A. M. Dai
lidę visiškai išteisinti. LG0TIC
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Česlovas Valdemaras Obcarskas

STABMELDŽIŲ ALĖJA
Jie atėjo ąžuolynų alėja,
Iš šventų miškų ištrempti,
Ir per raistus ir pelkes perėję,
Tyliai verkė sidabro nakty.

Ir sugrįžt atgal negalėjo 
Į šventyklas tarp girių tankių,
Kur jų  dievas apleistas merdėjo,
Neprabilęs nė vienu žodžiu.

Ir medžius apkabinę kalbėjo,
Saukdami savo dievų vardu,
Ir nutilę stovėjo alėjoj,
Nusidažę juodu skausmu.

Miręs dievas daugiau nesikėlė.
Stabmeldžiai tyliai verkė liūdni 
Ir jiems niekas padėt negalėjo 
Ąžuolynų alėjoj sidabro nakty.

Ottawa, Canada

2006 m. vasario  16 d. M arijam polės K ultūros rūm uose buvo atidary ta  M agdalenos B irutės 
Stankūnienės vardu meno galerija. Iš kairės M arijampolės meras Vidmantas Brazys, Seimo narys 
Algis Rimas, M arijampolės apskrities viršininkas Albinas M itrulevičius ir kiti šventės dalyviai.

G. VERDI "RIGOLETTO" 
KLAIPEDIETIŠKAI

• į  kartą klaipėdiečiai teatre 
galėjo įsigyti operos įrašą ir 
tapti Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro klubo bičiu
liais. Kovo 31 d. klaipėdiečiai 
ir miesto svečiai vėl išvydo 
Klaipėdos valstybinio muziki
nio teatro repertuare tik tris 
kartus atliktą pasaulinės muzi
kos istorijos aukso fondo še
devrą G. Verdi operą "Rigo- 
letto". Hercogo juokdario Rigo- 
letto vaidmenį atliko Eduardas 
Kaniava, jo dukrą Džildą -  Rita 
Petrauskaitė, Mantujos hercogą 
-  Algirdas Janutas. Spektaklyje 
dalyvavo ir KVMT solistai Da
lia Kužmarskytė, Aurelija Do
vydaitienė, Egidijus Dauskur- 
dis, Artūras Kozlovskis ir kt. 
Scenografiją ir kostiumus spek
takliui sukūrė Sergejus Bo- 
cullo, režisavo -  televizijos ir 
teatro režisierius Raimundas 
Banionis. Po "Rigoletto" sėk
mės Klaipėdoje R. Banionis 
sėkmingai pastatė G. Puccini 
operą "Tosca" Estijos operos ir 
baleto teatre.

Ilgaamžė "Rigoletto" šlovė 
suteikia teisę ieškoti naujų 
spektaklio sprendimo formų. 
Siame pastatyme publika neiš
vys spinduliuojančių Mantujos 
hercogo rūmų. Liudviko XIV 
laikų aplinka, papročių ir mora
linių normų tradicijos tarsi per
keliamos į šį laikmetį. Kad 
operoje užkoduotos aistros ne
kinta ir nepasenę, -  akivaizdu. 
Juk nesvarbu, kokį "rūbą" -  
klasikinį ar modernų -  "privers
tume" dėvėti Rigolettą, -  jo  es
mės tai nepakeis. Klasika, kaip 
teigia spektaklio režisierius R. 
Banionis, tuo ir amžina bei ne
mari, kad apčiuopia ir eksploa
tuoja amžinuosius žmonijos 
pradus. Tik šiuosyk bus surasta 
dar daugiau bendrų sąlyčio 
taškų su šiandiena.

Spektaklio statytojų spren
dimu operos veiksmas vyksta

šiuolaikiniame pajūryje, pra
bangiame jachtų klube, Klaipė
dai ir šiam kraštui artimoje 
erdvėje. Čia linksminasi šiuo
laikiniai "hercogai" ir jų "juok
dariai" bei samdomi žudikai, 
"R igolettišk i" m ūsų laikų 
"penktųjų puslapių" herojai -  
mafiozai ir pakliuvusieji į ma
fijos mėsmalę.

Sis "Rigoletto" -  tarsi apie 
mus supančius (gal kartais ir 
mumyse tūnančius) "pavojingų 
zonų" herojus, be kurių tarsi 
nebegalime (ar nebesugebame) 
gyventi...

Kadangi G.Verdi "Rigolet- 
tui” literatūrinė dramaturgija 
yra ne mažiau svarbi nei muzi
ka, puiku, jog kūrinys atlieka
mas lietuvių kalba.

G. Verdi "Rigoletto" -  
CD albume

2003-iaisiais pastatyta ir 
triumfavusi Klaipėdos muziki
niame teatre, G. Verdi opera 
"Rigoletto", jau pasirodė dviejų 
kompaktinių plokštelių albu
mu, kurį galėjo įsigyti Klaipė
dos valstybiniame teatre. Sio 
spektaklio pertraukos metu 
įvyks CD pristatymas, visi susi
rinkusieji galės dalyvauti pri
statymui skirtoje viktorinoje ir 
laimėti ar įsigyti "Rigolettą".

Anot šio projekto kompozi
torės, dabar vadovaujančios 
šiam teatrui, Audronės Zigaity- 
tės-Nekrošienės, tai yra pirmoji 
Lietuvoje opera lietuvių kalba, 
visa įrašyta į kompaktinę plokš
telę, o Klaipėdos muzikinis 
teatras -  pirm asis, parodęs 
iniciatyvą ir radęs tam lėšų. 
Kompaktinę plokštelę įrašė 
ankstesnės premjeros sudėtis: 
Algirdas Janutas, Gražina Mi
liauskaitė, ir N acionalinės 
premijos laureatas Vytautas 
Juozapaitis kartu su uostamies
čio teatro solistais ir dirigentu 
Stanislavu Domarku. Projekto 
sum anytojai kom pozitorei

“TAUTINIAI GEIDULIAI”
Balandžio 8 d., šeštadienį 

Aušros Vartų bažnyčios patal
pose įvyko renginys pava
dinimu “Tautiniai geiduliai”, 
skirtas lietuviškos erotikos 
tematikai. Pats pavadinimas ir 
rengėjų sumanymas buvo in
triguojantis, nes retai sutinka
mas bandymas tokiu keliu pa
žvelgti į Lietuvos literatūrą, 
poeziją bei meną. Matyt, kad 
tokia padėtis susiklostė ne be 
priežasties. Įvairūs politiniai 
bei sociologiniai faktoriai nu
lėmė ir tam tikra menininkų 
nuostatą erotikos atžvilgiu. 
Vakaro rengėjams teko surasti 
norim ą “erotiką” geriausiu 
atveju dviprasmiškuose litera
tūriniuose pasažuose arba ją 
tiesiog. išsigalvoti. Ir tai 
turėtų būti suprasta kaip komp
limentas jiems. Žiūrovų gausa 
bei vyraujanti gera nuotaika 
liud ijo  ne tik  aktyviai p a 
skleistą informaciją apie ren
ginį, bet ir gerą aktorių, skai
ty to jų  ir vedėjų  asm eninę 
iniciatyvą. Trumpą akimirksnį 
nuslūgstantis žiūrovų susido
mėjimas negausią ir nedėkingą 
medžiagą būdavo sužadina-

Vyriausioji tarnybinės eti
kos komisija (VTEK), tęsianti 
tyrimą dėl galimo Lietuvos 
kultūros ministro Vladimiro 
Prudnikovo viešųjų ir priva- 
čiųjų interesų konflikto, prašo 
papildom ų dokum entų dėl 
biudžeto lėšų naudojimo Lie
tuvos m enininkų pasirody
mams užsienyje apmokėti.

"Komisija susipažino su 
gautais dokumentais ir nutarė 
kreiptis į Finansų bei Kultūros

Audronei Zigaitytei-Nekrošie- 
nei talkino garso režisierius 
Michailas Omeljančukas ir di- 
rigentas-asistentas Dainius Pa
vilionis. LG0TIC

mas aktorių sąmojų, pokštu ir 
veido išraiška. Kai kurie žiūro
vai noriai įsijungę į vaidinimą 
demonstravo vokalinius suge
bėjimus.

Nepakakus erotikos, buvo 
prisiminta ir politika. Kelios 
erotiškos/politiškos satyros 
buvo gan tiesm ukiškai nu
kreiptos prieš Sovietų Sąjungą 
bei JAV. Sovietinės ideologijos 
ir gyvensenos parodija pasitei
sino visais atžvilgiais, nes dau
guma atvykusiųjų į renginį, 
patys gimė, užaugo ir ilgą laiką 
gyveno Tarybų Lietuvoje. Bet 
JAV parodija pasirodė blanki 
ir nekorektiška. Pačiu pasirin
kimu ji buvo prieš pastatyta 
kaip tolygi savo aktualumu 
sovietinei parodijai. Keista ir 
tai, kad parodijuojantys veikė, 
kurie patys savo noru atvyko į 
šį kraštą ir, regis, neketina 
išvykti. Jeigu atmestumėme 
etikos sumetimus, tai tuomet 
šis požiūris būtų nelogiškas.

Vakaro eigoje buvo paro
dytas ir filmas, bet jis buvo 
daugiau erotikos užuominų 
pobūdžio, be sakomos tikro
sios erotikos.

MINISTRAS V. PRUDNIKOVAS NEŽINOJĘS 
APIE SAVO ŽMONOS IR DUKTERS KELIONES

ministerijas papildomų doku
mentų dėl biudžeto lėšų nau
dojimo menininkų kelionėms. 
Tikimės informacijos, kokia 
tvarka apm okam os tokios 
kelionės. N orisi p la tesn io  
vaizdo", - po VTEK posėdžio 
sakė kom isijos pirm ininkė 
Jolanta Petkevičienė.

Tyrimas buvo pradėtas pa
aiškėjus, kad Kultūros minis
terija finansavo ministro žmo
nos Nijolės Ralytės ir dukters 
Ievos Prudnikovaitės koncer
tus užsienyje. Į VTEK kreipėsi 
pats V.Prudnikovas. Ministras 
anksčiau tvirtino, kad doku
mentuose, kuriuos jis pasirašė, 
nebuvo nurodytos konkrečios

Nebuvo cituojami Ameri
kos lietuvių, arba DP rašytojų, 
kaip Skėmos arba Katiliškio 
erotinė literatūra. Atrodo, kad 
rengėjai nebuvo su ja  susi
pažinę.

Techninė atlikimo ir prista
tymo pusė buvo kukli, tačiau 
nebloga. Nepaisant kelių koor
dinacinių sutrikimų, scenos 
technikai neapvylė ir kompiu
teriai veikė be priekaištų.

Sveikiname vakaro rengėjų 
iniciatyvą ir džiaugiamės, kad 
jiems pavyko tai padaryti be 
ypatingų  adm in istrac in ių  
komplikacijų, svarstymų, po
sėdžių, bei diskusijų. Sveiki
name, kad jie  nelaukė šiuo 
metu kultūriniu požiūriu su
stingusios New Yorko lietuvių 
bendruom enės įsikišim o ar 
pagalbos. Pastaraisiais keliais 
m etais stipriai pasigedom e 
lietuviškos kultūrinės veiklos 
New Yorke. P. Gintarės Bu
kauskienės iniciatyva suburti 
jauni aktyvūs lietuviai parodo 
savo kūrybinius sugebėjimus, 
kurių apraiškų lauksime atei
tyje .

G. Kumpikas,
E. Minkštimas

koncertuoti vykstančių asme
nų pavardės, todėl jis esą ne
žinojo apie savo žmonos ir duk
ros keliones. Kultūros ministe
rija finansavo Ievos Ralytės ir 
Ievos Prudnikovaitės išvykas į 
šiemet vykusius Vasario 16- 
osios minėjimo koncertus Lie
tuvos ambasadose Romoje bei 
Taline. Vasario 16-osios iškil
mėms Romoje ministerija sky
rė beveik 11 tūkst. litų, o Taline 
-  beveik 9 tūkst. litų. Tiek 
atsiėjo visų į koncertus pakvies
tų menininkų kelionės, sveika
tos draudimo, gyvenimo išlai
dos, dienpinigiai, honorarai bei 
renginių koordinavimas.

LG0TIC



10 • DIRVA • 2006 m. balandžio 18 d.

Jums priklauso nekilnojamas turtas Baltijos šalyse?
A r jis  Jums daugiau našta nei nauda?

A r jis  sukelia stresą Jūsų šeimoje?
A r jis  komplikuoja Jūsų turto planavimą?

MES GALIME PADĖTI

Esame JAV įsikūręs fondas, kurio pagrindiniai investuotojai yra JAV, Danijos ir Vokieti
jos subjektai. Dabar mes ieškome nekilnojamo turto pagrindiniuose Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos miestuose ir šalia jų:

* Gyvenamosios paskirties * Pramoninės paskirties
* Komercinės paskirties * Žemės

Su ankstesniu verslu, Latvia Realty Fund LP, mes turime 8 metų darbo patirtį. Esame sąžiningi, 
išsilavinę ir profesionalūs. Aplankykite mūsų interneto svetainę (www.latviarealty.com) arba 
susisiekite su mūsų direktoriumi Richard N. Golden elektroniniu paštu (rng@latviarealty.com) 
arba žemiau nurodytais telefonų numeriais.

Baltic Capital Management BV

AMSTERDAMAS Niujorkas Ryga

Tel. +31.20.419.9406 +1.212.262.5600 +371.928.2835
Fax +31.84.224.8955 +371.787.3021

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ
DĖL "MAŽEIKIU NAFTOS" ATSIDŪRĖ AKLAVIETĖJE
Seimo opozicijos vadovas 

Andrius Kubilius mano, kad 
derybose dėl “Mažeikių naf
tos” Vyriausybė atsidūrė akla
vietėje, kuri naudinga Krem
liui. Anot jo, premjeras Algir
das Brazauskas galvoja, kad 
geriausia būtų pasiduoti Krem
liaus šantažui dėl naftos tieki
mo ir su Kremliumi kalbėtis 
atsiklaupus ant kelių. "Bet tai 
yra pats beviltiškiausias ke
lias", - teigiame A. Kubiliaus 
pareišk im e dėl "M ažeikių 
naftos".

"Nacionalinio saugumo 
interesai pagal įstatymą ir 
sveiką protą yra aukštesni už 
visus kitus. Kremliui Mažei
kių įmonės kontrolė reikalinga 
ne tiek dėl ekonominių, kiek 
dėl politinių tikslų ir dėl poli
tinės įtakos išlaikym o L ie
tuvoje. Vyriausybei nėra ko 
bijotis įsigyti įmonės akcijų iš 
"Jukos", nes po jų  išpirkimo 
Rusijos skolų reikalavim ai 
to liau  galios "Jukos", bet 
nustos galioti "Mažeikių naf
tai" ir jos savininkei Lietuvos 
valstybei. "Mažeikių nafta" 
yra Lietuvos, tuo pačiu Euro
pos Sąjungos įmonė, kurios 
akcijų apyvartos Rusija negali 
suvaržyti kitaip, kaip teismo 
sprendimu ES teritorijoje", - 
rašoma pareiškime.

A. K ubilius teig ia, kad 
Vyriausybės atstovas neprivalo 
n iekur vykti a išk in tis  dėl 
naftos tiekimo garantijų, ne
bent į Varšuvą ar Astaną, bet 
jokiu būdu ne į Maskvą. Len
kijos įmonė yra Europos Są
jungos įm onė, Lenkija yra 
strateginė Lietuvos partnerė, 
strateginė JAV partnerė, todėl 
kaip pirkėjas turi dar ir geostra- 
teginį pranašumą. Tikimybė, 
kad Lenkijos įmonė nebus pri
versta perparduoti "Mažeikių 
naftos" Kremliaus įmonei, yra 
net didesnė nei Kazachijos 
įmonės atveju.

"M ažeikių naftą" perė
męs pirkėjas pats užsitikrins

naftos tiekimo sąlygas. Tai jau 
nebus Lietuvos valstybės, kuri 
bus jau  nebe sav in inkė, o 
pirkėjo atsakomybė. Jie tai 
puikiai supranta ir jau dabar, 
pavyzdžiui, "Statoil" jau  ir 
dabar pa tv irtino  galim ybę 
mainais tiekti naftą į Kaza
chijos valdomą įmonę Mažei
kiuose iš Siaurės jūros telkinių. 
Absurdiška galvoti, kad pir
kėjas mokėtų milijardus litų už 
įmonę, kuri neturėtų apsirūpi
nimo žaliavomis ir veiklos per
spektyvos", - teigia A. Kubi
lius. Jis mano, kad jeigu po 
"Mažeikių naftos" pardavimo 
L enkijos arba K azachijos 
įmonei naftos tiekimas būtų 
laik inai nutrauktas, Rusija 
būtų kaltinama blokada ir tai 
sukeltų tarp tau tin į atgarsį. 
Tokia blokada, ypač ilgalaikė, 
tikrai nebūtų naudinga Rusijai, 
siekiančiai tapti Pasaulinės 
prekybos organizacijos nare ir 
šių metų vasarą rengiančiai G8 
susitikimą energetikos saugu
mo klausimais.

Kaip teigia A. Kubilius, 
jeigu A. Brazauskas ir valdan
čioji koalicija patys vieni ne
drįsta priimti Lietuvai reika
lingų sprendimų, opozicija pa-

"JUKOS" SKELBIA BANKROTĄ JAV
New York, balandžio 14 d. 

Siekdama apsaugoti užsienio 
turtą ir pirm iausia užkirsti 
kelią "Mažeikių naftos" akcijų 
paketo pardavimui Lietuvos 
Vyriausybei, Rusijos naftos 
bendrovė "Jukos" pateikė New 
york teismui ieškinį dėl sava
noriško bankroto, rašo JAV 
verslo d ienraštis The Wall 
Street Journal.

Ieškinį įteikė laik inasis 
bendrovės stebėtojas Eduard 
Rebgun. Jis prašo teismo už
drausti bet kokias su "Jukos" 
turtu JAV susijusias operacijas, 
kurias gali atlikti kreditoriai 
arba bendrovės vadovybė.

Tačiau, pasak  L ietuvos

sirengusi dalintis atsakomybe. 
"Tačiau jeigu A. Brazauskas su 
K. Daukšiu į Lietuvą atvesdins 
Kremliaus “Rosneft”, jų laukia 
ne tik politinė, bet ir teisine 
atsakomybe, nes dėl jų  sąmo
ningo neveiklum o L ietuva 
patirs milžiniškus finansinius, 
politin ius bei nacionalinio 
saugumo nuostolius". Jis ma
no, kad Kremliaus valią pa
klusniai vykdęs ir valstybinin
ko politinės valios pristigęs 
ministras pirmininkas A. Bra
zauskas Lietuvos istorijoje 
liktų kaip “Rosneft” ar kitos 
Kremliaus valdomos įmonės 
atvesdintojas į Lietuvą. "Si 
dėmė jo  politinėje biografijoje 
tikrai nebūtų šviesesnė nei 
garsiojo Maišiagalos memo
randumo. Visi žinome, kaip 
Europoje vertinamas Vokie
tijos kanclerio elgesys įgyven
dinant Shroeder-Putin paktą 
dėl Baltijos dujotiekio, taip pat 
būtų vertinamas ir Brazausko- 
Kremliaus paktas, kurį įgyven
dinus, eksprem jeras galėtų 
pretenduoti tik į dosnų Krem
liaus atlygį -  tapti brangiai 
apmokamu "Rosneft" valdy
bos nariu", - rašoma A. Kubi
liaus pareiškime. LG0TIC

teisin inkų , R usijos ir JAV 
teismų sprendimai negalioja 
Nyderlanduose, kur reg ist
ruota "Mažeikių naftos" akcijų 
valdytoja bendrovė "Yukos 
International UK", bei Lietu
voje, kur registruota "Mažei
kių nafta". Todėl kitų šalių 
sprendimai turi būti patvirtinti 
šių šalių teismuose.

Stebėtojo pateiktuose do
kumentuose pabrėžiama, kad 
"Jukos" vadovybė, pažeisda
ma Rusijos teismo sprendimo 
nuostatas, bando parduo ti 
užsienio turtą, įskaitant beveik 
54 proc. "Mažeikių naftos" 
akcijų. E.Rebgun nuomone, tai 
kelia pavojų bankroto pro-

“M ažeikių nafta”

"JUKOS" PAKLŪSTA MASKVOS 
TEISMO REIKALAVIMAMS

M askva, balandžio 13 d. 
"Jukos" p a tv irtin o  teism o 
reikalavimus paskirti laikiną 
valdytoją, kad jis  vykdytų 
reikalavim us, susijusius su 
Rusijos bankroto įstatymais, 
tačiau tikina, kad "Mažeikių 
naftos" akcijos "Jukos" moti
ninei kompanijai nepriklauso. 
Apie tai kompanija pranešė 
ketvirtadienį išplatintame pra
nešime spaudai.

"Mažeikių naftos" akcijos 
nepriklauso "Jukos". Dar dau
giau, "Jukos" nėra dabartinis 
akcijų valdytojas ir neturi jokių 
įgaliojimų, kurie leistų dispo
nuoti "Mažeikių naftos" akci
jomis", - cituojamas kompani
jos prezidentas Steven Theede. 
Todėl, anot jo, "Jukos" valdyba 
negali atlikti jokių veiksmų, 
kurie pažeistų Maskvos arbit
ražo teismo sprendimą, priimtą 
kovo 29 dieną. "M ažeikių 
naftos" akcijos nėra skolininko 
-  "Jukos" -  nuosavybė", - 
tvirtina S. Theede. "Jukos" 
atstovė spaudai Claire D a
vidson paaiškino, kad šiais 
žodžiais kompanijos preziden
tas atsakė į laikinojo valdytojo

cedūrai, kuri yra vykdom a 
Rusijoje, taip pat ir kreditorių 
interesams. Anot E.Rebgun, 
"Mažeikių nafta" yra "vienas 
iš vertingiausių  bendrovės 
aktyvų". Jam atstovaujantis 
advokatas Howard Seif pa
reiškė, kad stebėtojas ragina 
teismą imtis skubių priemonių 
siekiant "apsaugoti bendrovės 
nuosavybę ir užkirsti kelią 
žalai kreditoriams". Rusijos 
teism as paskyrė E.Rebgun 
laikinuoju "Jukos" stebėtoju 
kovo 28 dieną.

Pagal JAV įstatymus už
sienio bendrovės gali pateikti 
pareiškimus dėl savanoriško 
bankroto, jei taip siekiama ap
saugoti turtą JAV nuo kre
ditorių. LRT

Eduard Rebgun pareiškimus, 
kad neleis išpardavinėti "Ju
kos" aktyvų, esančių užsie
nyje. A not jo s, "M ažeikių 
naftos" akcijos tiesiogiai nepri
klauso "Jukos Oil Company", 
jas turi Nyderlanduose regist
ruota kompanija "Jukos Inter
national UK BV", kuri savo 
ruožtu yra valdoma fondo.

Paklausta, kodėl "Jukos" 
vis dar nepasirašė akcijų par
davimo sutarties Lietuvai, C. 
Davidson atsakė, kad pažado 
ją  pasirašyti praeitą savaitę 
kompanija ir nebuvo davusi. 
"Derybos progresuoja", - sakė 
atstovė spaudai. Reaguodama 
į žinias apie Rusijos teisingumo 
ministro laišką Lietuvos teisin
gumo ministrui Gintautui Bu- 
žinskui, kuriame prašome imtis 
laikinų apribojimų, susijusių su 
derybomis dėl "Mažeikių naf
tos“, C. Davinson pakartojo, 
kad "Mažeikių naftos“ akcijos 
tiesiogiai "Jukos Oil Company“ 
nepriklauso, duodama suprasti, 
kad laiškas įtakos daryti neturė
tų. Tačiau, pasak jos, tai yra Lie
tuvos reikalas, kaip ji reaguos į 
Rusijos prašymą. LRT

"PKN ORLEN"
UŽ "MAŽEIKIŲ NAFTĄ" 

SIŪLO 2,5 MLRD. US
L enkijos įm onė “PKN 

Orlen” siūlo daugiau nei 2,5 
mlrd. JAV dolerių, kad perimtų 
naftos perdirbimo įmonę “Ma
žeikų nafta” , rašo Lenkijos 
dienraštis Gazeta Wyborcza, 
remdamasis savo šaltiniais.

Įsigijus bendrovę įmonė 
nori investuoti dar apie 1 mlrd. 
dolerių. “Jeigu sandoris įvyktų, 
tai būtų didžiausia lenkiška 
investicija į užsienį” , - rašo 
laikraštis.

Už Mažeikių įmonės ak
cijas lenkai nori sumokėti tiek 
daug, nes ši įmonė esą sustip
rintų Lenkijos rinką pigių ru
siškų degalų atžvilgiu. LG0TIC

http://www.latviarealty.com
mailto:rng@latviarealty.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BALANDŽIO 23 d ., 11:30 v.r. - Atvelykio stalas Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 14 d., 11:30 v.r. M otinos dienos priešpiečiai 
Sv.Jurgio parapijos salėje.
GEGUŽĖS 20 d. “E xultate” organizuojam as koncertas 
“A tsiliepk daina!” D alyvauja visos C levelando grupės 
vykstančios į VIII Lietuvių dainų šventę Čikagoje (“Exultate” , 
“Svaja”, “Naujoji intriga”, ir “Šauktukas!”).
GEGUŽĖS 29 d. 8:30 v.r. -  Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv. Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo ve
teranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.
BIRŽELIO 4 d., sekmadienį, 12 val., - Lietuvių bendruomenės 
Clevelando skyrius ruošia metinį susirinkimą Dievo Motinos 
parapijos konferencijos kambaryje.
BIRŽELIO 11 d., sekmadienį, 3:00 val. p.p. Baisiojo Birželio 
m inėjim as L atvių bažnyčio je , Lakew ood, OH. R engia 
Clevelando Baltiečių komitetas.
BIRŽELIO 18 d. 11:30 Tėvų dienos priešpiečiai Šv. Jurgio 
parapijos salėje.
LAPKRIČIO 12 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

A. LUKAŠENKOS TELEVIZIJA 
TURI SAVO RUPORĄ TURNIŠKĖSE

Vilnius, balandžio 10 d. 
(“Ekstra”). Lietuvoje yra Kraš
to apsaugos ministerija (KAM), 
kuri neseniai pompastiškai pa
minėjo mūsų valstybės stojimo 
į NATO antrąsias metines ir 
aktyviai remia Lietuvos integ
rac iją  į Europos Sąjungos 
struktūras. Lietuvoje gyvena ir 
toks Nepriklausomybės Akto 
signataras Rolandas Paulaus
kas, kuris pastaruoju metu labai 
dažnas svečias Baltarusijos dik
tatoriaus Aleksandro Lukašen
kos kontroliuojamoje šios ša
lies televizijoje. Per ją R.Pau- 
lauskas kiek įmanydamas pei
kia tiek  L ietuvos narystę 
NATO, tiek ES.

Kas sieja Lietuvos KAM ir 
R.Paulauską? Atsakymas pap
rastas - Turniškės. Jau beveik 
metai, kai R.Paulauskas gyvena 
prestižinėje vietoje KAM pri
klausančiame name, pažymė
tame 33 numeriu. Šiame įreng
tame būste R.Paulauskas įsi
kūrė praėjusių metų liepos 28 
dieną. Nuo tada Lietuvos Vy
riausybės kanceliarijos akcinė

SEAMSTRESS 
For sewing letters 
on sports apparel 

ADLER 
Sporting GDS 
216-289-2254

kom unalinių paslaugų ben
drovė kas mėnesį siunčia sąs
kaitas į Krašto apsaugos mi
nisteriją, kad ši apmokėtų namo 
eksploatavimo ir priežiūros 
paslaugas. "Ekstros" žiniomis, 
KAM biudžetas vien sausio 
m ėnesį dėl m okesčių už šį 
namą sumažėjo 4,000 litų.

Krašto apsaugos ministerija 
R.Paulausko atsiradimą tarny
biniame name aiškina taip: 
"Šiame name iki 2004 m. pa
baigos gyveno tuometis mi
nistras L.Linkevičius. Gedi
minui Kirkilui tapus KA mi
nistru, L.Linkevičius iš namo 
išsikraustė. G.Kirkilui nepa
reiškus noro keltis į Turniškes, 
o iš KAM darbuotojų neat
siradus nuomininko, name lai
kinai gyvena R.Paulauskas, 
kuris kas mėnesį sumoka nuo
mos ir komunalinius mokes
čius. R.Paulauskas KAM nėra 
dirbęs".

Sunku patikėti, kad Vilniuje 
neatsirado žmogaus, norinčio 
apsigyventi Turniškėse. Kam ir 
kiek sumoka R.Paulauskas, kol 
kas neaišku, tačiau kad už šį 
namą ir toliau, kaip ir L.Lin- 
kevičiaus laikais, moka KAM, 
nepaneigiamai rodo "Ekstros" 
turimi dokumentai. A.Lukašen- 
kos ruporą finansuoja KAM?

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais
9:00-9:30 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

GĖJŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 
NEĮSILEIDUSI MENOTYRININKĖ 

PASIELGĖ TEISĖTAI
Juodkrantės parodų namų 

kuratorė Kristina D anilevi
čienė, atsisakiusi parodų salėje 
eksponuoti hom oseksualių  
porų fo tografijas, pasielgė 
teisėtai ir pagal Konstituciją, 
konstatuoja nevyriausybinis 
Teisės projektų ir tyrimų cent
ras. Už tai, jog menotyrininkė 
atsisakė įsileisti į Juodkrantės 
parodų namus parodą apie 
tradicines ir netradicines šei
mas, Lygių galimybių kontro
lierė pareiškė jai įspėjimą.

Teisininkai teigia, kad tiek 
Lietuvos K onstitucija, tiek 
Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencija 
suteikia teisę į saviraiškos 
laisvę. Todėl gėjai ir lesbietės 
turi teisę kurti savo gyvenimą 
vaizduojančias fotografijas ir 
jas eksponuoti. Tačiau, pasak 
teisininkų, Juodkrantės parodų 
namų menotyrininkė taip pat 
turi teisę į saviraiškos laisvę - 
ji turi teisę organizuoti parodas 
taip , kaip  ja i  d ik tuo ja  jos 
m eninis skonis ir vertybių 
supratimas. Anot teisininkų, 
šiuo atveju menotyrininkes 
požiūris atitinka Konstitu
cijos 38 straipsnio nuostatą, 
kad santuoka sudaroma tarp 
vyro ir moters.

Kaip teigia Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto valdybos 
pirmininkas Kęstutis Čilins- 
kas, pagal Lygių galimybių 
įsta tym ą Lygių galim ybių  
kontrolierė gali bausti asme
nis, kurie diskriminuoja gėjus 
ir lesbietes tose gyvenim o 
srityse, kuriose teisės aktai 
skirtumo tarp lyčių neiškelia 
kaip sąlygos teisei įgyti. Pa
vyzdžiui, galima bausti darb
davius, jei šie atsisakys priimti 
lesbietes ar gėjus dirbti arba 
pardavėjus, jei šie atsisakys 
lesbietėms ar gėjams parduoti 
prekes. Tačiau, kaip nurodo 
K.Čilinskas, negalima bausti 
asmenų (civilinės metrikacijos 
darbuotojų, pedagogų, kultū
ros darbuotojų ir pan.), kurie 
savo veikloje privalo vado
vautis ir vadovaujasi Konsti
tucijoje ir Konvencijoje įtvir
tinta nuostata, jog santuoka 
reiškia sąjungą tarp vyro ir 
moters.

Neringos savivaldybei pri
klausančių Juodkrantės parodų 
namų menotyrininkė neleido 
pristatyti nuotraukų ciklo apie 
tradicines ir netradicines šei
mas, motyvuodama tuo, kad 
parodų  nam ai su jung ti su 
mokykla, tad buvo baimina
m asi į parodos atidarym ą 
atėjusių moksleivių reakcijos.

Lygybės kontrolieriai dėl to 
gavo L ietuvos gėjų  lygos 
skundą, kuriam e buvo p ra
šoma ištirti, ar nebuvo pa
žeistas Lygių galimybių įsta
tymas, draudžiantis diskrimi
naciją ir dėl seksualinės orien
tacijos. Tyrimo eigoje nebuvo 
nustatyta, kad gėjų ar lesbiečių 
vaizdavim as fo tog rafijo se  
darytų žalingą poveikį parodos 
lankytojam s (tiek suaugu
siems, tiek vaikams) ir dėl to 
jų  negalima būtų eksponuoti 
viešai. Remiantis tyrimo išva
domis, parodos apie apie tra
dicines ir netradicines šeimas 
neįsileidusiai menotyrininkei 
pareikštas įspėjimas. Tokiam 
Lygių galimybių kontrolierės 
sprendimui pasipriešino Baž
nyčia bei vaikų teisių gynė
ja i.

LGITIC

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnie
ji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų kankinami 
nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai raginami, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos mokesčių 
išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto 
angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai mažiau begauna. 
Dirvai tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda 
galą su galu sudurti ir laukti kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2006 m. rug
pjūčio 21 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys, už Dirvą metams (JAV ir 
Kanadoj) moka tik 40.00 dol.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užpre
num eruokite D irvą  savo artim iesiem s ne tik  čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 115.00 dol.

Jei žinote asmenų, Jūsų kaimynystėje ar ir toliau 
gyvenančių (JAV ar Kanadoje), kurie Dirvos neskaito, 
atsiųskite jų  adresus. Mes jiems pabandysime Dirvą kurį 
laiką siųsti nemokamai, kad jie pilnai su laikraščiu susi
pažintų ir jį pamėgtų.

Taip, bendromis jėgom is, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidimą. Padė
kite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be dejavimų ir 
verkimo, o su geros pagalbos draugiška talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

Tel. num eris.........................................................................
Jei siūlote Dirvą siųsti susipažinimui, įrašykite siūlo
mojo adresą:
Pavardė ir vardas................................................................

Nr. ir gatvė...........................................................................

M iestas.....................Valstybė........................... Z ip ........

DIRVAI
AUKOJO

Anonimas, Santa Monica, CA .. 500
Los Angeles Tautiniai nam ai 50
G.Bartkus, Mansfield, O H ..........45

S.Strikaitis, Los Angeles, C A  25
A.Daugirdas, Willowick, O H ....20
R.Idzelis, Cleveland, O H ............10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

mailto:amberwings@mac.com
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SPORTO ŽINIOS

LIETUVIU STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

2006 metų S. Am erikos 
lietuvių stalo teniso pirmeny
bes vykdo Čikagos ASK “Li- 
tuanica” 2006 m. gegužės 20 
d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių 
centre, 14911, 127-th Street, 
Lemont, IL 60439. Šios varžy
bos yra dalis 56-jų Š. Ameri
kos lietuvių sporto žaidynių, 
vykstančių tą patį savaitgalį 
Čikagos apylinkėse.

Numatoma programa: Vyrų 
vienetas (neriboto amžiaus), 
moterų vienetas (neriboto am
žiaus), vyrų senjorų vienetas 
(50 metų ir vyresnių), vyrų 
dvejetas, mišrus dvejetas ir 
komandinės varžybos. Dveje
tuose ir komandinėse varžybo
se amžius neribotas. Komandą 
sudaro 2 vyrai ir 1 moteris. 
Klasifikacija -  pagal žaidėjo 
amžių varžybų dieną.

Varžybų pradžia: 1:00 val. 
p.p. Prisistatymas ir registra
cija -  nuo 12.00 val. Reikalui 
esant, varžybos gali būti tęsia
mos ir sekmadienį.

Galutinė programa bus nu
statyta pasibaigus išankstinei 
registracijai (gegužės 2 d.), 
atsižvelgiant į žaidėjų skaičių 
bei amžių.

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių kilmės žaidėjai, atlikę

2006 metų registraciją ŠAL- 
FASS. Atlikti bus galima vie
toje. Metinis sportinio solida
rumo mokestis yra 5 dol. su
augusiems. Starto mokestis: 8 
dol. už kiekvieną vienetą ir už 
kiekvieną dvejetą. 10 dol. už 
kiekvieną komandą, sumoka
mas vietoje, JAV valiuta. Čekis 
rašomas: ASK Lituanica.

Išankstinė registracija -  iki 
2006 m. gegužės 2 d. imtinai, 
šiuo adresu: Algirdas Vitkaus
kas, 905 Warner Ave., Lemont, 
IL 60439. Tel: 630-257-3182; 
e-paštas:
Algirdasv2005@comcast.net

Papildomas ryšys: Dr. Do
natas Siliūnas, tel. 630-852
3204; e-paštas:
dsiliunas@aol.com Atliekant 
išankstinę dalyvių registraciją, 
reikia nurodyti žaidėjo amžių ir 
rungtis, kuriose nori dalyvauti. 
Visi išankstinę registraciją at
likę žaidėjai, reikalui esant, bus 
painformuoti apie tolimesnę 
varžybų eigą. Pilnesnes in
formacijas gauna sporto klubai 
ir kai kurie žaidėjai. Visais 
varžybų reikalais kreipkities į 
Algirdą Vitkauską.

•ALFAS s-gos
Centro valdyba

Ž.ILGAUSKAS 
PRISIDĖJO 

PRIE PERGALĖS
Vietą atkrintamosiose Šiau

rės Amerikos N acionalinės 
krepšinio lygos (NBA) var
žybose užsitikrinęs Žydrūno 
Ilgausko Cleveland "Cava
liers" klubas balandžio 13 d.
namuose 91:87 (16:16, 25:21, 
19:30, 31:20) nugalėjo Rytų 
konferenc ijo s New York 
"Knicks" krepšininkus.

Lietuvis šiose rungtynėse 
pasižymėjo dvigubu dubliu - 
pelnė 17 taškų ir po krepšiais 
atkovojo 14 kamuolių. Be to, 
jis blokavo 5 varžovų meti
mus, atliko 2 rezultatyvius 
perdavim us, perėm ė 1 k a 
muolį, po 3 kartus suklydo bei 
prasižengė. Per 29 minutes 
Ž.Ilgauskas pataikė 5 dvitaš
kius iš 10 bei realizavo 7 baudų 
metimus iš 8.

"Cavaliers" krepšininkai 
NBA lygos Rytų konferen
cijoje tarp 15 klubų su 48 
pergalėmis ir 31 pralaimėjimu 
yra ketvirti, o "Knicks" (22
56) komanda šioje konferen
cijoje yra paskutinė. LRT

LIETUVIŲ PASIRODYMAS EUROPOS 
BADMINTONO ČEMPIONATE

Akvilei Stapušaitytei ne
pavyko patekti tarp šešiolikos 
pajėgiausių Olandijoje vyks
tančio Europos badmintono 
čempionato moterų vienetų 
varžybų dalyvių. Balandžio 12 
d. pirmajame rate 21:14, 21:10 
nugalėjusi prancūzę Claudiną 
Barnig iš Prancūzijos, b a 
landžio 13 d. šešioliktfinalyje 
A .Stapušaitytė 10:21, 9:21 
pralaimėjo Suomijos atstovei 
Anu Nieminen.

K ęstutis N avickas vyrų 
vienetų varžybų pirmajame rate 
balandžio 12 d. po atkaklios 
trijų setų kovos 21:15, 19:21,

Cleveland "Cavaliers" žaidėjas Žydrūnas Ilgauskas.

"KREPŠINIO BE SIENŲ" STOVYKLA

Birželio 30 - liepos 3 dieno
mis Lietuvoje pirmą kartą vyks 
Nacionalinės krepšinio asocia
cijos (NBA), Tarptautinės 
krepšinio federacijos (FIBA) ir 
Lietuvos krepšinio federacijos 
(LKF) organizuojama "Krepši
nio be sienų" stovykla. Į Lietu
vą atvyks daugiau negu 50 per
spektyviausių jaunųjų (1988
1989 m. gim im o) Europos

19:21 nusileido anglui Nicholas 
Kidd, o mišrių dvejetų varžybų 
pirmajame rate K. Navicko ir 
A.Stapušaitytės duetas dvie
juose setuose 17:21, 19:21 
turėjo pripažinti slovėnų Luka 
Petrič bei Maja Tviordy pra
našumą. LG0TIC

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutinį sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
L I N U I  M L  L I O L I Ų !  -  2 1 6 -3 8 7 -3 2 0 4

linas@fixicrrcalty.com
www.ClevelandHūU3iogMarket.cam

j  — r ------------  \ w . L y ndhurstOhioHom es .com
www.Euclid-Hmnea.coni

H  ®  H  www.Kichmond-E 1 eights-E lomes. com

] į g  r ^ i  i i i  ■ www.MayfieldHomea.net
www. Pepper-Pi ke-H oines.eom 

B L_LP s www.SouthEuclidHome3.coni
--------- '•>-------------------  w w w .Beachw ood-O hio-H om e3.com
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Linas Muliolis - Mob. Tol. - 216-387-3204

krepšininkų iš 30 Europos 
valstybių, o tarp jų bus net 8 lie
tuviai. Žaidėjus šiais stovyklai 
atrinko FIBA ir jai priklausan
čios šalių krepšinio federacijos, 
atsižvelgdamos į kandidatų ga
bumus ir perspektyvas. Vienas 
šios stovyklos tikslų -  bus pa
dėti jauniems žaidėjams dar 
patobulinti savo gabumus krep
šinio aikštėje.

S tovyklos program oje: 
krepšinio klinikos perspekty
viausiems Europos jauniems 
krepšinio talentams, seminarai 
jiems ir Lietuvos jaunimui apie 
sveiką gyvenimo būdą, ŽIV/ 
AIDS keliamą grėsmę ir jos 
prevenciją, labdaros akcijos 
Lietuvos vaikų globos na
muose.

LG0TIC

0

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

DARBO VALANDOS :
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)
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