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Prez. Valdas Adamkus ir Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis dažnai aptaria Lietuvos užsienio 
politikos klausimus ir juos sėkmingai vykdo. www.president.lt

RUSIJOS AGENTAI ĮRAŠINĖJA 
LIETUVOS PAREIGŪNŲ POKALBIUS

KALBA APIE BRANDUOLINĮ SMŪGĮ IRANUI
W ashington , balandžio 

19 d. JAV nepavyko užsitikrinti 
tarptautinės bendrijos paramos 
dėl sankcijų Teheranui, o prezi
dentas George W.Bush neat
metė galimybės smogti bran
duolinį smūgį Iranui, jeigu 
žlugs politikų ir diplom atų 
pastangos įveikti krizę dėl Irano 
branduolinės programos.

G.W.Bush sakė, kad ap
svarstys Irano temą su Kinijos 
pirmininku Hu Jintao, kuris 
laikosi neigiamo požiūrio į 
sankcijas.

Į klausimą, ar yra galimybė 
smogti branduolinį smūgį Ira- 
nui tarp krizės sprendimo va
riantų, G.W.Bush atsakė: "Visi 
variantai svarstomi. Mes no
rime išspręsti šį klausimą diplo-

"GAZPROM" ĮSPĖJA ES NETRUKDYTI PLĖSTIS
Viena iš didžiausių gam

tinių dujų tiekėjų Europai Ru
sijos dujų bendrovė "Gaz
prom" įspėjo, kad kliudymas 
jos planams plėstis regione 
"neduos gerų rezultatų", pra
neša BBC. Rusijos bendrovė 
neseniai pareiškė norinti plėsti 
savo veiklą Europoje, savo 
planus patvirtindama ketinimu 
įsigyti Didžiosios Britanijos 
energetikos bendrovę "Cent
rica".

Energinis saugumas -  tai 
karštai diskutuojamas politinis 
klausimas, ir nerimą kelia tai, 
kad Europa per daug priklauso 
nuo Rusijos išteklių.

Didžiausia pasaulyje dujų 
gam intoja bendrovė "Gaz
prom" nori veikti pasaulinėje 
rinkoje. Kaip paaiškino ben
drovės vadovas Alexi Miller, 
nuolatos intensyvėja konku
rencija dėl energijos išteklių,

matiniu keliu, ir mes atkakliai 
siekiame tai padaryti".

Suinteresuotų šalių atstovų 
susitikime Maskvoje nebuvo 
priimta jokio sprendimo, nors 
JAV reikalavo imtis sankcijų 
Iranui. Vašingtonas mano, jog 
Iranas nori susikurti b ran
duolinį ginklą, bet Teheranas 
primygtinai teigia, kad jo tyri
mai branduolinėje srityje yra 
taikaus pobūdžio.

Susitikime dalyvavo Jung
tinių Tautų (JT) Saugumo Ta
rybos nuolatinių narių - Rusi
jos, JAV. Britanijos, Prancūzi
jos ir Kinijos, taip pat Vokietijos 
užsienio politikos žinybų at
stovai. Pasitarimas buvo su
šauktas po to, kai praėjusią 
savaitę Teheranas paskelbė, kad

ir "Gazprom" gali atsigręžti į 
kitas rinkas, įskaitant Kiniją. 
"Bandymai riboti bendrovės 
"Gazprom" veiklą Europos 
rinkoje ir po litizuo ti dujų 
tiekimo klausimus, kurie iš 
esmės priklauso ekonominei 
sferai, neduos gerų rezultatų", 
-  teigė A.Miller. "Nederėtų 
pam iršti, kad mes aktyviai 
ieškome naujų rinkų, pavyz
džiui, Siaurės A m erikos ir 
Kinijos, -  pridūrė bendrovės 
vadovas, -  neatsitiktinumas ir 
tai, kad intensyvėja konku
rencija dėl energijos išteklių." 
A.Miller komentaras pasirodė 
po balandžio 18 d. vykusio 
susitikimo su Europos Sąjun
gos ambasadoriais.

Energetikos komisaro And
rio Piebalgo atstovas Ferran 
Tarradellas Espuny teigė, kad 
"Gazprom" vadovo pare iš
kimas "suteikia pagrindo mūsų

sėkmingai sodrina uraną, kurį 
ketina gam inti pram oniniu 
mastu. JAV paragino paskelbti 
sankcijas Iranui, bet Rusija ir 
Kinija atmetė šį siūlymą, pra
nešė Valstybės departamento 
atstovas Tom Casey.

Vienas svarbių įvykių mė
nesio pabaigoje bus Tarptau
tinės atom inės energetikos 
agentūros (TATENA) praneši
mas, kaip Iranas vykdo JT rei
kalavimus nutraukti urano sod- 
rinimą.

Kalbos, jog JAV gali smogti 
Iranui, suaktyvėjo, kai žurnalas 
The New Yorker pranešė, kad G. 
W. Bush administracija svars
to galim ybę smogti taktinį 
branduolinį smūgį Irano ato
miniams objektams. AP

nerimui dėl Europos energijos 
išteklių  augančios prik lau
somybės nuo užsienio šalių". 
Jis pridūrė, kad ES "turi diver- 
sifikuoti ir mūsų išteklių kil
mę, ir tiekimo kelius".

Daugelis ekonomikos ap
žvalg in inkų  įsitik inę , kad 
didžiausią nerimą kelia tai, kad 
m ažm eninės ir didm eninės 
kainos ir toliau kils ir kad vy
riausybėms teks pasiūlyti poli
tinių nuolaidų, norint užtikrinti 
pastovų dujų tiekimą. Si bėda 
laikoma dar aktualesne D i
džiojoje Britanijoje, nes Siau
rės jūros ištekliai nyksta.

"Gazprom" atrodo susirū
pinusi dėl Jungtinės Karalystės 
ketinim ų neleisti bendrovei 
įsigyti didžiausią šalies dujų 
įmonę. Bendrovei "Centrica" 
priklauso "British Gas", ji yra 
didžiausia šalies komunalinių 
paslaugų teikėja, aptarnaujanti 
daugiau negu 17 mln. elektros

Rusijos televizija surengė 
išpuolį prieš Gruziją ir Lietuvą. 
Žinomo rusų politikos komen
tatoriaus Michail Leontjev lai
doje "O vis dėlto" ("Odnako") 
per Pirmąjį kanalą balandžio 17 
d. buvo paskelbti intriguojantys 
pokalbiai telefonu, skelbia 
dienraštis Lietuvos rytas.

Gruzijos parlamento Gyny
bos ir saugumo komiteto vado
vas Givis Targamadzė su lietu
viais A lbinu ir Renatu esą 
tariasi apie tai, kad vertėtų 
užmušti Baltarusijos opozicijos 
vadovą Aleksandr Milinkevič. 
Anot Lietuvos ryto, klausantis 
įrašą girdėti, kad G.Targamadzė 
asmeniui, vadinamam Albinu, 
sako, jog A.Milinkevič šlaistosi 
visur po Europą ir užsiima tik 
savo viešųjų ryšių kampanija. 
Albinui pritarus, kad "taip, deja, 
taip", G.Targamadzė pareiškia: 
"Pasirodo, dabar jis važiavo į 
Turiną, o ten mano sesuo gy
vena. Dabar susitarsiu su svai
niu, kad jį užmuštų".

ITALIJOS TEISMAS PATVIRTINO 
R.PRODI PERGALĘ RINKIMUOSE

Italijos Aukščiausiasis teis
mas paskelbė oficialius balan
džio 9-10 dienomis vykusių 
Italijos parlamento rinkimų 
rezultatus, pergalę rinkimuose 
pripažinęs centro kairiųjų koa
licijos vadovui Romano Prodi. 
Iš viso buvo peržiūrėti 26 rin
kim ų apygardų apeliacinių 
teismų pateikti protokolai ir 
apie penkis tūkstančius užpro
testuotų rinkimų biuletenių.

Centro kairiųjų koalicija

ir dujų vartotojų. Spėjama, kad 
Rusijos dujų gigantė ketina 
įsigyti kontrolinį bendrovės 
"Centrica" akcijų paketą. Šie 
gandai paskatino Didžiosios 
Britanijos vyriausybę pareikš
ti, kad ji atidžiai stebėtų bet 
kokį panašų žingsnį.

Praėjusį mėnesį Prekybos 
ir pramonės departamentas pa
brėžė, kad Didžiosios Brita
nijos energijos išteklių saugu
mas yra pirm aeilės svarbos 
klausimas. Naujausi prane
šimai žiniasklaidoje teigia, kad 
valstybė ieško teisinių kelių 
užkirsti "Gazprom" kelią per
imti bendrovės "Centrica" val
dymą.

M ėgindamas sušvelninti 
savo žodžius, A. M iller pa
tvirtino, kad būdama 25 proc. 
Europos dujų tiekėja, ben
drovė supranta savo įsiparei
gojimus ir ketina toliau vyk
dyti esamus susitarimus.

Rusijos televizijos pateikta
me pokalbio su Renatu įraše 
girdėti, kad G.Targamadzė tęsia 
šią temą: "Tiesiog į Turiną da
bar vyksta Georgijus, ten bus 
Milinkevičius, ten mano sesuo 
gyvena. Aš Albinui jau pasa
kojau, kad svainiui pasakiau: 
duosiu jam  10 ar 20 tūkstančių 
dolerių, kad jis jį užmuštų. Ži
nai, aš iki šiol negaliu atsigauti 
ir, prisiekiu vaiku, kiekvieną 
naktį tik tai ir sapnuoju".

Vėliau pasiūloma pasiklau
syti G.Targamadzės pokalbio 
su JAV esančia kažkokia Irina, 
kuri laidoje pristatyta kaip A. 
Milinkevičiaus aplinkos žmo
gus.

Gruzijos parlamentaras pik
tinasi Baltarusijos vadovo ne
ryžtingumu, kaltina, kad, pa
raginęs žmones nutraukti pro
testus, jis sužlugdė visą reikalą. 
Laidoje dar paskelbtas neriš
laus pokalbio įrašas su Renatu. 
Girdėti, kaip gruzinas vakarų 

(Nukelta į 4 psl.)

"Vienybė", vadovaujama Ro
mano Prodi, surinko 24 755 
balsais daugiau ir laimėjo Ita
lijos parlamento rinkimus”, -  
skelbiama oficialiame Italijos 
kasacinio teismo pranešime.

Deputatų rūmuose R.Prodi 
"Vienybė" turės 348 vietas, o 
Silvio Berlusconi "Laisvės na
mai" -  281 vietą. Respublikos 
Senate R.Prodi turės 158 sena
torius, o S.Berlusconi -  dviem 
mažiau (156). LRT

KIRGIZIJA UŽDARYS
JAV AVIACIJOS BAZĘ
Kirgizijos valdžia gali nu

traukti sutartį su JAV dėl kari
nės bazės dislokavimo sostinės 
Manaso oro uoste, jeigu nepa
vyks susitarti dėl naujos jo nuo
mos nuo birželio 1 d., sakė Kir
gizijos prez. Kurmanbek Baki- 
jev. JAV ir jų sąjungininkai nau
dojasi baze Kirgizijoje rengda
miesi karinėms operacijoms 
Afganistane. Šiuo metu aviaci
jos bazėje, esančioje Manaso 
oro uoste netoli nuo Biškeko, 
yra keli kariniai transporto lėk
tuvai ir apie 900 JAV kareivių.

Jie atvyko į šalies teritoriją 
2001 metais. Kai kuriais duo
menimis, Pentagonas pastaruo
ju metu moka Kirgizijai už nuo
mą 40 mln. dol. per metus. Va
sarį respublikos valdžia pareiš
kė, kad ketina pakelti bazės 
nuomos mokestį iki 200 mln. 
dolerių per metus. AP

http://www.president.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Dr. K.Bobelio pasitraukimo priežastis. Valstiečių liaudi

ninkų seniūnė Aldona Staponkienė tikina, jog K.Bobelio pasitrau
kimo priežastis - nepatenkintos ambicijos gauti užsienio reikalų 
ministro portfelį. “Neformaliai jis įvardijo vieną iš priežasčių, 
kad frakcijoje nebuvo pakankamai vertinamas, nes nebuvo gavęs 
posto”, - sakė A.Staponkienė. Valstiečių liaudininkų frakcijos 
seniūnė patvirtino, kad K.Bobelis, valdantiesiems derantis dėl 
ministerijų, kurioms vadovauja valdančiąją koaliciją palikę social
liberalai, norėjo gauti užsienio reikalų ministro postą. Iš frakcijos, 
pasak A.Staponkienės, K.Bobelis pasitraukė valstiečių liaudininkų 
valdybai nusprendus derėtis dėl Socialinių reikalų ir darbo mi
nisterijos, nereiškiant pretenzijų į Užsienio reikalų ministeriją. 
“K.Bobelis pranešė partijos vadei Kazimirai Prunskienei, kad 
pretenduotų į užsienio reikalų ministro postą, ir prašė frakcijos 
palaikymo. Partijos valdyba svarstė, bet nusprendė, kad pirmumas 
būtų socialinių reikalų ir darbo ministerija, o gauti abiejų ministe
rijų postus būtų nerealu”, - sakė A.Staponkienė. Iš Valstiečių liau
dininkų frakcijos pasitraukus K.Bobeliui, valdantieji Seime turi 
mažiau nei pusę vietų - 70 iš 141.

Šiaulių Zoknių oro uoste Karinių oro pajėgų transporto lėktu
vas An-26, iš taikos palaikymo misijos Kosove parskraidino Lietu
vos karius - KFOR-13 (Kosovo pajėgų) būrio narius. Trisdešimt 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios 
rinktinės (Klaipėda) karių Kosove, Lenkijos ir Ukrainos batalione 
POLUKRBAT, tarnavo nuo praėjusių metų spalio mėnesio.

Klaipėdos apskrityje vyko tarptautinės karinės, kovai su 
terorizmu skirtos pratybos. Tokio pobūdžio ir masto kariniai 
mokymai Lietuvoje vyko pirmą kartą, jų metu pagalbon pasitelkta 
galingiausia karinė technika. "Shamrock Key” pavadintose 
pratybose dalyvavo Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų 
junginio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Norvegijos 
kariuomenių kontrteroristinių padalinių kariai, Latvijos ir Estijos 
atstovai, jiems padeda Lietuvos karinės oro bei jūrų pajėgos.

Besiblaškanti politikė suglumino ne tik bendražygius, bet ir 
valdančiąją daugumą. Atsistatydinimo prašymą parašiusios socia
linės apsaugos ir darbo ministrės Vilijos Blinkevičiūtės elgesys 
pribloškė valdančiosios koalicijos derybininkus. Socialliberalų 
ministrė netikėtai atsiėmė savo atsistatydinimo pareiškimą. Mi
nistrės sprendimas politikus suglumino. Žinia apie politikės spren
dimą buvo netikėta ir socialliberalų vadovui Artūrui Paulauskui. 
V.Blinkevičiūtė pastaruoju metu viešai kalbėjo, jog jai sunku pri
imti neigiamą sprendimą. Trintis dėl V.Blinkevičiūtės atsirado ir 
pačioje Naujojoje sąjungoje. "Sprendimas nemalonus ir nelogiš
kas. Pirmu punktu pasakius vieną, kitu negalima paneigti pirmojo. 
Kam tada partijos iš viso reikalingos? Sudarykime nuolat veikiantį 
patyrusių ministrų kabinetą ir vargo nematysime”, sakė Nijolė 
Steiblienė.

Seime svarstant Darbo partijos nario Viktoro Muntiano 
kandidatūrą į Seimo pirmininko postą, konservatorius Jurgis Raz
ma viešai paklausė, ar kandidato tėvai netarnavo okupantams. 
J.Razmos šaltinių duomenimis, V.Muntiano tėvas Aleksandras 
buvo MGB Marijampolės skyriaus stribas, o mama Angelė 
Valerija dirbo tuomečio Kapsuko rajono saugumo poskyryje. 
"Mėginsiu išsiaiškinti, kaip buvo iš tiesų - ar galėjo mano tėvas 
dirbti stribu, jei tuo pačiu metu dirbo banko inkasatoriumi. Aš 
mėginsiu surasti dokumentus ir išsiaiškinti, nuo kada iki kada ir 
kur jis dirbo. Tada viskas paaiškės” ,- sakė V.Muntianas. 
Paklaustas, iš kur gavo informacijos apie Seimo pirmininko tėvus, 
konservatorius Jurgis Razma neslėpė, kad apie tai papasakojo 
asmeniškai pažįstamas saugumo pareigūnas. "Sakykim taip - 
gavau informaciją iš vienos oficialios institucijos pakankamai 
aukšto rango pareigūno telefoniniu skambučiu. Po to, kai jis klausė 
tiesioginę transliaciją iš Seimo posėdžių salės ir, tiesiog kaip 
žmogus, sureagavo į tai, kad pretendentas ne visai sąžiningai 
atsakė į Sauliaus Pečeliūno klausimą. Na, tai yra mane šiek tiek 
asmeniškai pažįstantis žmogus. Tiesiog jis taip pilietiškai išreiškė 
savo poziciją”, - sakė Respublikai parlamentaras.

Aštuoni vidaus tarnybos 2-ojo pulko pareigūnai ir toliau 
saugo Turniškių teritoriją. Tokį sprendimą Vidaus reikalų 
ministerija (VRM) priėmė po to, kai Vadovybės apsaugos 
departamentas (VAD) pareiškė, kad šalies vadovų rezidencijų 
apsauga - per menka. Tiesa, komandiruoti pareigūnai šiuo metu 
Turniškėse darbuojasi ne kaip kariškiai, tačiau kaip VAD 
darbuotojai.

Liberaldemokratų partijos pirmininkas, pašalintasis prez. 
Rolandas Paksas, viešėdamas Alytuje, gyrėsi, kad artėjančiuose 
savivaldybių rinkimuose gaus daugiau kaip 250 tūkst. rinkėjų 
balsų. Rolandas Paksas Alytuje paskelbė, kad jo partijos siekis - 
10 Tarybos narių mandatų ir Alytaus miesto savivaldybės mero 
postas. Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Su 21 pasveikinim o šūvių salvėmis sutiktas Kinijos komunistinės vyriausybės prezidentas Hu Jintao 
pasitarim ų metu su JAV prez. George Bush šiek tiek palankiau kalbėjo ekonominiais klausimais, 
tačiau politiniais nieko gero nesutarta. JAV prezidentas spaudos konferencijoje pasakė, kad, “aš 
pasakiau jam  savo nuomonę, o ir jis pasakė savo” . AP

JAV IR KINIJOS SANTYKIUOSE NEDAUG PAŽANGOS
JAV prezidentui George 

W.Bush nepavyko įtikinti Ki
nijos prezidento Hu Jintao, kad 
būtina nedelsiant sumažinti 
komunistinės milžinės ir JAV 
prekybos pelną, kuris sudaro 
202 mlrd. dolerių. Hu Jintao 
patikino G.V.Bush, jog Pekinas 
im asi būtinų veiksm ų, kad 
valiutos kursas būtų lanks
tesnis, tuo tarpu JAV nori 
smarkios Kinijos valiutos re- 
valvacijos.

Vašingtono nuomone, tai 
padėtų šalies kom panijom s 
pasiekti, kad jų produkcija būtų 
konkurencingesnė pasaulio 
rinkose, palyginti su Kinijos 
prekėmis, tai pat leistų suma
žinti rekordiškai aukštą JAV 
prekybos deficitą.

Abu prezidentai taip pat 
nesusitarė dėl Irano b ran 
duolinės problemos. G.W.Bush 
prim ygtinai reikalauja, kad 
Kinija pritartų griežtesniems 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bos veiksmams ir sutiktų įvesti 
sankcijas Iranui, bet G.W.Bush 
argumentai neįtikino Hu Jintao.

Per ilgai lauktą vizitą Bal
tuosiuose rūm uose Kinijos 
prezidentas buvo sutiktas su 21

JAV SULAIKĖ 1,200 NELEGALIŲ MIGRANTŲ
Jungtinių Valstijų valdžia 

tvirtina surengusi didžiausią 
nelegaliai šalyje dirbančių 
užsieniečių sulaikymo ope
raciją, per kurią buvo suimta 
beveik 1,200 žmonių. Visi 
sulaikytieji dirbo tai pačiai 
kompanijai devyniose skirtin
gose valstijose, praneša BBC.

Krašto saugumo sekreto
rius Michael Chertoff tvirtina, 
kad šiuo būdu tikimasi įspėti 
darbuotojus ir darbdavius, "to
leruojančius šešėlinę ekono
miką". JAV Senato planai re
formuoti imigracijos taisykles 
atsidūrę aklavietėje, tikimasi 
po kelių dienų atnaujinti deba-

šautuvo salve ir karine pagarba, 
kurios Kinija pageidavo kaip 
pagarbos ženklo.

Tačiau Pietų pievelėje įvy
kusią cerem oniją aptem dė 
nemalonus diplomatinį sąmyšį 
sukėlęs epizodas, kai viena kinė 
nuo žiniasklaidos kamerų plat
formos pertraukė Kinijos prezi
dentą, kai tik jis pradėjo kalbėti. 
"Prezidente Hu, jūsų dienos jau 
suskaičiuotos. Prezidente Bush, 
priverskite jį liautis persekiojus 
"Falun Gong", - sušuko ji, gal
voje turėdama Kinijoje užd
raustą dvasinės meditacijos ju 
dėjimą.

Vienas uniformuotas Slap
tosios tarnybos sargybinis išsi
vedė ją apklausti. Vėliau buvo 
pranešta, kad tai yra 47 metų 
Wang Wenyi, dirbanti reportere 
New york laik rašty je  The 
Epoch Times, kuris remia "Fa- 
lung Gong" judėjimą.

G.W.Bush asmeniškai atsi
prašė Hu Jintao dėl šio inci
dento.

"Apgailestauju, kad taip 
įvyko", - Nacionalinės saugu
mo tarybos eksperto Azijai 
Dennis Wilder teigimu, Kinijos 
prezidentui pasakė G.W.Bush.

tus šia tema.
P reziden tas G eorge W. 

Bush pasiūlė "svečio-darbinin- 
ko" projektą, tačiau ši idėja 
sulaukė ryžtingo prieštaravimo 
iš kai kurių respublikonų, ma
nančių, jog taip su įstatymo 
pažeidėjais būtų pasielgta per
nelyg švelniai. Manoma, kad 
pastaruoju būdu siekta pa
neigti šį įspūdį.

Kratos taikinys -  vokiečių 
kompanija "Ifco", gaminanti 
pakavim o priem ones. Tarp 
suimtųjų -  septyni žmonės, 
kompanijoje užimantys vado
vaujančias pareigas.

"Darbdaviai ir darbuotojai

Slaptoji tarnyba apkaltino mo
terį chuliganišku elgesiu ir 
svarsto galimybę pateikti rim
tesnius federalinius kaltinimus 
įbauginus arba sutrikdžius už
sienio pareigūną. "Hu Jintao 
komandos griežtosios linijos 
šalininkai mūsų klaus, kodėl 
prireikė tiek daug laiko jai 
nuvesti. Tai nėra gerai", - sakė 
vienas JAV pareigūnas, susijęs 
su Kinijos prezidento vizitu.

Kalbėdami Baltųjų rūmų 
Ovaliajame kabinete abiejų 
šalių vadovai sakė, kad dviša
liai santykiai tapo brandesni, ir 
dabar Kinija ir JAV gali atvirai 
svarstyti savo nesutarimus.

"Jis sako man, ką mano, o 
aš sakau jam, ką aš manau, ir 
mes grindžiame savo santykius 
tarpusavio pagarba", - pažy
mėjo G.W.Bushas.

Patarėjas JAV nacionalinio 
saugumo klausimais Stephen 
Hadley sakė agentūrai Reuters, 
kad Kinija pasirengusi išspręsti 
tris iš šešių žmogaus teisių 
gynimo klausimus. "Manau, 
dėl trijų uždavinių bus pasiekta 
pažangos", - sakė S.Hadley, bet 
išsamesnių detalių nepranešė.

AP

turėtų įsidėmėti, kad faktinė 
padėtis pasikeitė", - įspėja 
M.Chertoff. Jis tvirtina, kad jo 
vadovaujama institucija pasi
naudos visomis jai suteiktomis 
priemonėmis, kad būtų "užda
rytas verslas, eksploatuojantis 
nelegalią darbo jėgą siekiant 
pelno".

Jis pridūrė, kad visi, atvykę 
į JAV nelegalia i, neturėtų  
jaustis saugūs ir įspėjo, kad 
ketinama didinti deportuotų 
nelegalių migrantų skaičių bei 
persekioti juos įdarbinančias 
firmas.

Manoma, kad JAV gyvena 
apie 11,5 mln. nelegalių mig
rantų. LRT



DIRVA • 2006 m. balandžio 25 d. 3

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

DIRVA TEL. (216) 531-8150DIR VA FAX. (216) 531-8428
E-mail: dirva@ix.netcom.com

P.O. BOX 19010 CLEVELAND, OHIO 44119-0010 
19807 CHEROKEE AVENUE • CLEVELAND, OHIO • 44119 

Leidžia Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugija “Viltis”, Inc.

Algirdas V. Matulionis, Pirmininkas /  President 

Vytautas Radžius, Redaktorius /  Editor 

DIRVA (UPS 157-580)
Postmaster: Send address changes to DIRVA 

19807 Cherokee Ave. Cleveland, OH. 44119-0010
Periodicals postage paid at Cleveland, Ohio and additional 

mailing offices. Published weekly by American Lithuanian Press & 
Radio Assn. VILTIS, INC. - Subscription per year - $55.00, first 
class - $78. Single copy - $1.00. Air mail overseas - $130.00.

Prenumerata metams - $55.00, pusei metų - $40.00, pirma 
klase - $78. Oro paštu j užsienį metams - $130.00. Atskiro numerio 
kaina - $1.00. Straipsniai, pasirašyti pavarde, inicialais ar 
slapyvardžiu ne visada išreiškia redakcijos nuomonę. Nespausdinti 
straipsniai grąžinami, tik autoriui prašant. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Nepasirašytų rašinių nespausdiname.

SISTEMINĖ LIETUVOS IŠDAVYSTĖ

Lietuvos Seime įsigali “darbiečiai” su darbo žmogumi nieko 
bendro neturintys. Jie, kaip ir anuomet žada “šviesų rytojų” 
tuoj pat, kai tik perims valdžią visur, net ir Prezidentūroje, 
siūlydami ištirti jos veiklą.

Tuo klausimu pasisako Lietuvos valstybės kūrėjas, šiuo metu 
Europos Parlamento narys, prof. Vytautas Landsbergis: “Kaip 
sulaikyti žmogų, kuris ir gerų darbų praeity padaręs, ir dėmesio 
kam nors parodęs, dabar arogantiškai žengia keliu, negeru ir 
savo sąžinei, ir Lietuvai? Pasimelsi -  nesulaikysi. Pabaręs -  
gal tik priešingą poveikį sukelsi. Bet kitų būdų nerasdamas 
turiu skaudama širdimi bartis ir belstis -  gal paskutinį kartą. 
Premjeras A. M. Brazauskas, LSDP ir kitų anos koalicijos 
partnerių balsais užsitikrinęs teisę parduoti atpirktą "Mažeikių 
naftą" paties "pasirinktam  p irkėju i", tai yra, Rusijos 
kompanijoms, tęsia apgaulingų argumentų serialą naiviems 
lietuviams -  žinių vartotojams. Į sąmonės gelmes mėtoma 
m aždaug tokia sėkla: o atsim enat, kaip Rusija nedavė 
žaliavos?.. .Šiandien tai pelningiausia ir vertingiausia Lietuvos 
įmonė, už kurią lenkų koncernas pasiryžęs sumokėti jau 
pustrečio milijardo dolerių!” Niekas nerizikuos milijardais 
dolerių neįsitikinęs padėties teisėtumu. “Po antrosios sutarties 
su "Jukos", kai premjeru tapęs A. Brazauskas sutiko perleisti 
naujam savininkui kontrolinį akcijų paketą, Lietuvai dar liko 
per 40 procentų turto, kuris šiandien būtų vertas per milijardą 
dolerių. Įmonė iškilo į Lietuvos ūkio viršūnes, o sykiu ji 
neįtakojo politikos, negrėsė valstybės savarankiškumui. A. M. 
Brazauskas vis tvirtindavo, kad "Mažeikių naftai", niekas 
negresia. Lyg nebūtų žinojęs ar nenorėjęs žinoti, su kuo teks 
turėti reikalo. Opozicijos siūlymai išpirkti -  būdavo arogantiškai 
atmetami. Kas čia -  premjero trumparegiškumas, o gal senasis 
požiūris, kad Maskvos valdymas, jei grįžtų, tai nieko bloga? 
(...) Tegul Kremlius daro, ką nori, o aš suvaidinsiu bejėgį ir 
išprievartautą, - taip jau ima atrodyti pagrindinė Lietuvos 
premjero psichologinė nuostata. (...) Kremlius dėl viso ko 
atsiuntė laišką su prašymu nieko nedaryti. A.Brazauskas pranešė 
apie jį tarsi aukštesnės instancijos įpareigojimą: "turėsim 
atsižvelgti". Aišku, juk  M askva! Senasis šeim ininkas, 
pavaldinio sindrom as.” Balandžio 13-ąją Lietuva gavo 
fantastinį lenkų “Orlen” pasiūlymą, bet premjeras sakė, kad 
reikia palaukti. “Tačiau Kremlius kreipėsi į JAV teismą dėl 
Olandijos “Jukos”.Vaizduojamas Lietuvos pralaimėjimas, bet 
juk premjeras norėjo pralaimėti. (...) Galimybių dar yra, įskaitant 
nacionalizaciją susietą su pardavimu, pavyzdžiui Lenkijai arba 
Kazachstanui... galima stovėti prieš Kremliaus pyktį išvien su 
Lenkija. Nepriklausomybės aušroje juk Brazauskas gąsdindavo, 
kad Lenkija mus puls, jei negins Raudonoji armija. Bet dabar? 
Jeigu tokia sisteminė išdavystė eis iki galo, tai ir bus komunistų 
išdavystė, ne vieno asmens. Bet jo vardas liks labiausiai susietas 
su didžiosios paslaugos Krem liui afera. Konkurencija 
korumpuotam bičiuliui G. Shroeder, kurio išlikimo valdžioje 
taip troško, viešai deklaravo, Lietuvos premjeras”.

Situacija nenaudinga Lietuvai, sąmoningai vilkinant 
derybas, bet laiko dar yra, tik Lietuvos Vyriausybė turi veikti 
greitai ir veikti lietuvių tautos labui.

S. Tūbėnas

LIETUVOS VISUOMENĖ NETURI PASIDUOTI 
RUSIJOS PROPAGANDAI

Lietuvos visuomenė neturė
tų pasiduoti svetimos propa
gandos virusams, kuriais sie
kiama sukelti abejones savo 
valstybės politika ir manipu
liuoti viešąja nuomone, perspė
ja  specialistai. Pasak Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų instituto 
(VU TSPMI) direktoriaus Rai
mundo Lopatos, "paradoksa
liausia, kad tokį, iš esmės ele
mentarų kontekstą komentuo
dami užkibo aukšto rango Lie
tuvos politikai".

"Štai Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Jus
tinas Karosas buvo toks "atsar
gus", jog iš esmės suabejojo, ar 
kartais Lietuvos diplomatai 
nėra žmogžudžiai", - stebisi 
R.Lopata. J.Karosas, žinia- 
sklaidai komentuodamas per 
vieną Rusijos televizijos kanalų 
transliuotą laidą, kurioje Lietu
vos diplomatams buvo prime
tamas teroristų rėmėjų įvaizdis, 
sakė "norįs" (tikėti), jog tai 
Rusijos provokacija, "o jeigu 
taip nėra, tai blogai".

Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) teigia, kad minė
ta laida yra nukreipta prieš Lie
tuvą. "ORT kanalu pasirodžiusi 
laida yra dar vienas akivaizdus 
faktas, kuris patvirtina tai, apie 
ką VSD jau ne kartą informavo 
tiek valstybės vadovus, tiek 
L ietuvos visuom enę - kad 
vyksta sistemingos informaci
nės akcijos, nukreiptos prieš 
Lietuvą, o jų tikslas - diskre
dituoti šalies įvaizdį", - ba
landžio 20 d. pareiškė VSD 
atstovas spaudai Vytautas Ma
kauskas. Anot jo, minėtoji laida 
"yra propagandinės kampanijos 
pavyzdys".

VU TSPM I doktorantas 
Nerijus Maliukevičius tvirtina, 
kad "Lietuvos visuom enėje 
informacinio karo priemonėmis 
sistemingai siekiama paskleisti 
abejonės ir nepasitikėjim o 
jausmą".

Knygos "Informacinių karų 
koncepcija" autorius, komen
tavo tą kanalą transliavusį Ru
sijos televizijos laidą "Odnako"

IRANO PREZIDENTAS ĮŽEIDĖ ŽYDUS
Irano Islamo Respublikos 

prezidentas Mahmoud Ahma
dinejad "rimtai suabejojo", kad 
Antrojo pasaulinio karo metais 
vyko masinis žydų naikinimas. 
"Dėl masinio žydų naikinimo 
kyla rimtų abejonių, bet niekas 
neabejoja katastrofa, kurią 
išgyvena palestiniečiai. Tam 
tikros jėgos Vakaruose mano, 
kad Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo sunaikinta didelė 
žydų gyventojų dalis, ir kom
pensuojant tai buvo sukurtas 
sionistinis režimas. Bet jei to
kia katastrofa ir buvo, kodėl už 
ją  turi mokėti regiono tautos?" 
- klausė Irano prezidentas, kal-

("O vis dėlto"), kurioje užuo
minomis kalbama apie taria
mus Lietuvos diplom atų ir 
Gruzijos parlamento atstovo 
pokalbius, be kita ko - ir apie 
nepasitenkinimą Baltarusijos 
opozicijos vadovu Aleksandru 
Milinkevičiumi ir net planus jį 
pašalinti. "Taip siekiama sukelti 
abejonę dėl Lietuvos siekių 
Baltarusijos atžvilgiu, bandoma 
sukelti nepasitikėjimą parei
gūnais, kurie atsakingi už šią 
mūsų valstybės užsienio poli
tikos kryptį", - sako N.Maliuke- 
vičius. Pasak jo, abejojančiai 
visuomenės daliai visada leng
viau įteigti propagandos auto
riams palankų įvykių vertini
mą, jiems palankias idėjas bei 
vertybes, netgi priversti visuo
menę imtis kažkokių veiksmų. 
"Tam, kaip mes matome, tinka 
paprasčiausios manipuliavimo 
technikos".

Be to, pasak jo, tokio tipo 
kare svarbus ne tik psicholo
ginis informacinis saugumas, 
bet ir technologinis - būtent šį 
barjerą įveikusios specialiosios 
tarnybos sugebėjo gauti Lietu
vos ir Gruzijos pareigūnų po
kalbių įrašus, o jų  nuotrupas 
panaudoti skleidžiant abejonės 
ir nepasitikėjimo "virusą" Lie
tuvoje, Gruzijoje ir Baltaru
sijoje.

Laidoje "Odnako" buvo 
pateikiami Gruzijos parlamento 
Gynybos ir saugumo komiteto 
vadovo Givio Targamadzės 
tariamų pokalbių telefonu su 
lietuviais Albinu ir Renatu įra
šai, kuriuose gruzinas svarsto 
apie galimą A.Milinkevičiaus 
pašalinimą už jo neveiklumą. 
Transliuojant tariamus įrašus 
buvo nurodomi abonentų mobi
liųjų telefonų numeriai, kurie 
priklauso Lietuvos URM parei
gūnams Albinui Januškai ir 
Renatui Juškai.

A.Januška žiniasklaidai pa
vadino šias užuominas absurdu 
ir provokacija, o tariamus po
kalbius - Rusijos spectarnybų 
montažu.

Pasak N.Maliukevičiaus, ši 
"nauja provokacijos dozė" ver-

bėdamas Konferencijos pales
tiniečiams remti atidarymo ce
remonijoje Teherane.

Islamo respublikos prezi
dentas taip pat pareiškė, kad 
Izraelis kelia "begalinę ir neža
botą grėsmę islamo pasauliui, 
ir jokia jo  kaimynystėje esanti 
musulmonų valstybė negali ra
miai jaustis". Anksčiau M.Ah- 
madinejad citavo islamo revo
liucijos vado ajatolos Ali Kha
menei žodžius, kad būtina iš
trinti Izraelį iš pasaulio žemė
lapio, taip pat ragino visus žy
dus iš Izraelio perkelti į Vo
kietiją, "jei Vokietija padarė 
žydams šitiek žalos". LRT

čia prisiminti preiš pusantrų 
metų "Pervyj kanal" giminin
gos TV bendrovės "Pervyj bal- 
tijskij kanal" transliuotą ir pa
sipiktinimą visuomenėje sukė
lusią laidą "Amžiaus paslap
tys", kurioje buvo kvestionuo
jami Molotov-Ribbentrop pak
to padariniai bei neseniai Ru
sijos kanalo "TVC Interna
tional" transliuotą filmą "Baltiš
kasis nacizmas", kuriame pa
siūlyta prosovietinė Baltijos 
šalių pokario istorijos versija.

Neseniai paskelbtame įvai
rių sričių specialistų tyrime 
pažymima, kad Lietuvos infor
macinėje erdvėje stiprėja Rusi
jos informacinė įtaka.

Pasak tyrimo "Lietuvos tau
ta: būklė ir raidos perspektyvų 
analizė" autorių, Lietuvos vals
tybė nėra pajėgi užtikrinti savo 
informacinės erdvės savaran
kiškumo, jos pažeidžiamumą 
lemia žemas informacinis tech
nologinis pasirengimas ir ap
saugos lygis, Rusijos informa
cinė kultūrinė ekspansija į Lie
tuvos viešąją erdvę, menkas 
visuomenės atsparumas infor
maciniam manipuliavimui.

Tyrėjų nuomone, valstybei 
būtina efektyvi informacinė 
politika, pajėgi ginti Lietuvos 
informacinės erdvės savaran
kiškumą ir atremti visuomenei 
pavojingus kitų šalių informa
cinius išpuolius. Tokiai poli
tikai įgyvendinti reikalingas 
veiksmingas valstybės insti
tucijų veiklos koordinavimas ir 
glaudus valdžios, žiniasklaidos 
bei pilietinių organizacijų ben
dradarbiavimas.

Lietuvos radijo ir televizijos 
komisija, reguliuojanti Lietu
vos jurisdikcijai priklausančių 
radijo ir televizijos transliuotojų 
ir retransliuotojų veiklą bei da
lyvaujanti formuojant valstybės 
audiovizualinę politiką, dėl de
zinformacijos neseniai uždrau
dė Lietuvos kabelinėms televi
zijoms retransliuoti Lietuvoje 
Baltarusijos autoritarinio reži
mo kontroliuojamą šios šalies 
valstybinę televiziją.

LGITIC

IZRAELIS GRASINA 
"HAMAS"

Izraelis pagrasino susidoroti 
su aukšto rango kovotoju Jamal 
Abu Samhadan, kurį "Hamas" 
vadovaujama vyriausybė pa
skyrė į aukštą postą palestinie
čių Vidaus reikalų ministerijoje. 
"Mes turime senų priežasčių 
sutvarkyti reikalus su šiuo pa
garsėjusiu teroristu, ir jo postas 
nesuteikia jam neliečiamybės", 
- Izraelio teigė gyvenamųjų na
mų m inistras Zeeva Boim. 
"Hamas" paskelbė iš visų par
tijų karinių sparnų narių ku
riantis specialias palestiniečių 
pajėgas ir paskyrė kuruoti sau
gumo elementus. LRT

mailto:dirva@ix.netcom.com


4 DIRVA • 2006 m. balandžio 25 d.

Lietuvos valstybės prez. Valdas Adam kus, m inistras pirm ininkas Algirdas M ykolas Brazauskas 
dalyvavo Estijos buvusio prezidento Lennart M eri laidotuvėse. N uotraukoje su Estijos prezidentu 
Arnold Riutel. www.president.lt

SOCIALDEMOKRATAI "PRISIŽAIS", 
GRASINA V.USPASKICHAS

VALDANČIOJI KOALICIJA NEBETURI 
BALSŲ PERSVAROS SEIME

Parlamentinės Valstiečių 
liaudininkų frakcijos narys 
Kazys Bobelis nusprendė pri
sijungti prie opozicijoje esan
čių liberalų demokratų. Jam 
pasitraukus, valdančioji koa
licija nebeturi daugumos Sei
me. Mat trims jos partijoms 
atstovauja tik 70 parlamentarų 
- vienu mažiau, nei reikia bent 
minimaliai daugumai.

"Galima konstatuoti, kad 
Lietuvą valdo mažumos Vy
riausybė", - per spaudos konfe
renciją balandžio 20 d. pareiš
kė Liberalų demokratų frakci
jos seniūnas Valentinas Mazu- 
ronis.

Tačiau valdantieji tikina 
kol kas nedram atizuojantys 
situacijos dėl to, kad prarado 
net ir turėtą trapią balsų per
svarą. Jie tikino, kad priimant 
įvairius sprendimus pavyks 
sulaukti ir kai kurių opozicijos 
atstovų paramos.

"Seimas ir politika nėra bu
halterija, aš nemanau, kad dėl 
vieno asmens kas nors gali 
pasikeisti mūsų koalicijoje", - 
žurnalistams sakė premjeras 
Algirdas Brazauskas.

Valstiečių liaudininkų frak
cijos seniūnė Aldona Stapon- 
kienė teigė nemananti, kad 
dabartinė situacija -  kritinė, 
mat ši frakcija išlieka ir dirba 
toliau. Ji vylėsi, kad net į opo
ziciją pasitraukęs K.Bobelis, 
kaip žadėjo spaudos konferen
cijoje, parems visus gerus val
dančiosios daugumos sprendi
mus. A.Staponkienė taip pat 
tikino, kad valdančioji daugu
ma artimiausiu metu turėtų 
sustiprinti savo pozicijas, nes 
prie jos esą turėtų prisijungti 
kai kurie opozicijos atstovai.

Spaudos konferencijo je  
K.Bobelis teigė, jog pasitraukti 
iš koalicijos jį paskatino kai 
kurie jo  netenkinę valdančiųjų 
sprendim ai. Parlam entaras 
piktinosi ir Valstiečių liaudi
ninkų frakcijos, ir visos val

dančiosios daugumos darbu, 
kuriuo, jo  teigimu, per beveik 
dvejus metus nebuvo nieko 
nuveikta Lietuvos labui.

"Pamačiau, kad jokio ypa
tingo progreso nepadaryta, 
frakcija  pati neturi jok ios 
ideologinės strateginės pozi
cijos ką nors gera Lietuvai pa
daryti, frakcijoje daugiausia 
vyksta kova dėl postų", - kri
tikavo K.Bobelis.

Parlamentaras teigė tikįs, 
kad dirbamas liberaldemok- 
ratų stovykloje jis kartu su ko
legomis "galės padaryti dides
nę įtaką mūsų politinio gyveni
mo formavimuisi". "Mes neuž- 
siimsime politiniu šantažu ir 
intrigomis", - tikino jis.

Vėliau K.Prunskienė žur
nalistams patvirtino, kad K. 
Bobelis pageidavo tapti m i
nistru, tačiau Valstiečių liaudi
ninkų sąjungos valdyba nu
sprendė, kad tai nesutampa su 
partijos planais. Parlamentarui 
buvo siūloma užimti Seimo 
Europos re ika lų  kom iteto  
pirmininko postą, tačiau šis 
atsisakęs.

Zemės ūkio ministrė vylėsi, 
kad K.Bobelio pasitraukimas 
dar nereiškia, kad valdančioji 
koalicija nebeturi balsų dau
gumos. "Ne visada reikia turėti 
daugiau kaip 50 proc. balsų. 
Biudžeto formavime ar kitais 
svarbiais klausimais -  taip, bet 
mes žinome, kad yra palankių 
mūsų ir kitų koalicijos partijų 
frakcijom s asm enų k itose  
frakcijose, ypač kai kalbama 
ne apie postus ar skyrimus, o 
kalba eina apie daug kam rūpi
mus mūsų gyvenimo klausi
mus", - kalbėjo ji.

K.Bobelis paliko Valstiečių 
liaudininkų frakciją vos prasi
dėjus deryboms dėl laisvų pos
tų Vyriausybėje, Seime ir ap
skričių viršininkų administra
cijose dalybų. Paklausta, kaip 
vertina galimybes dabar kovoti 
dėl dar vieno ministro posto,

K.Prunskienė pareiškė m a
nanti, kad vieno parlamentaro 
pasitraukimas nesusilpnino jos 
vadovaujamos partijos pozi
cijų. "Jei ir liktų devyni nariai 
mūsų frakcijoje, nuo koalicijos 
tai sudaro 13 proc. O tiek nuo 
keturiolikos Vyriausybės narių 
sudaro arti dviejų", - skaičiavo 
ministrė. Ji taip pat priminė, 
kad koalicijos partneriai so
cialdemokratai ir "darbiečiai" 
vadovauja Seimui bei Vyriau
sybei, todėl esą "valstiečiams" 
galėtų patikėti dar vieno mi
nistro portfelį.

Liberaldemokratams nuo 
šiol Seime atstovaus dešimt 
parlamentarų.

LGĮTIC

(Atkelta iš 1 psl.)

RUSIJOS AGENTAI...

europiečius vadina ožiais todėl, 
kad jie nepakankamai remia 
Gruziją, kuriai Rusija paskelbė 
ekonominę blokadą, uždraus- 
dama įvežti gruzinišką vyną. 
Rusijos televizija Albiną įvar
dijo kaip Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos darbuotoją.

Taip pat buvo paskelbti 
G .Targam adzės pašnekovų 
mobiliųjų telefonų numeriai.

Lietuvos rytas paskambino 
Rusijos televizijos paskelbtu ir 
Albinu vadinamo asmens tele
fono numeriu, kuriuo atsiliepė 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos sekretorius Albinas 
Januška. Pastarasis dienraščio 
žurnalistui sakė, jog paskelb
tieji pokalbiai - Rusijos specia
liųjų tarnybų provokacija, pir
miausia skirta Rusijos vidaus 
vartojimui. "A.Milinkevič mes 
remiame, o rusai aiškina, kad 
norime užmušti. Visiškas ab
surdas. Diena sukeista su nak
timi. (...) Pasikalbame su G.Tar- 
gamadze. Esame seni pažįs
tami. Ne kartą kalbėjomės apie 
tai, kaip galime padėti Baltaru
sijos opozicijai, bet ne apie 
kažkokius A.M ilinkevičiaus 
nužudymo planus. Beje, gruzi
nai įtarė, kad Rusijos specialio-

Valdančiąją koaliciją suda
rančių trijų partijų derybinin
kams nesusiderant dėl laisvų 
ministrų postų, Darbo partijos 
pirm. Viktoras Uspaskichas 
grasina partneriams socialde
mokratams pasitraukti iš koa
licijos. "Jie gali prisižaisti ir 
jiems gali tekti dirbti su kon
servatoriais. Negalime leisti 
valyti batus į mūsų mundurą", 
- in terv iu  LNK telev iz ija i 
balandžio 21 d. sakė V.Uspas- 
kichas.

Valdančiųjų partijų derybi
ninkai, kuriems niekaip nesi
seka pasidalinti atsilaisvinusių 
postų Vyriausybėje, Seime ir 
apskričių viršin inkų adm i
nistracijose, atsitvėrė tylos sie
na. Anksčiau tikėjęsi susitari
mą pasiekti jau balandžio 21 
d., po antrojo pasitarimo Dar
bo partijos, socialdemokratų ir 
valstiečių liaudininkų atstovai 
buvo priversti konstatuoti, kad 
derybas teks pratęsti, ir pa
skelbti, kad konkrečių detalių 
neatskleis.

Partijų paskirti derybinin
kai neslėpė, kad kol kas sun
kiai sekasi susitarti net dėl 
dviejų ministrų postų, kurie iki 
šiol priklausė socialliberalams. 
Tik pasidalijus šiuos portfelius 
turėtų paaiškėti kvotų perskirs
tymas kitose valdžios instituci
jose.

“Derybos tęsiamos labai 
geranoriškoje aplinkoje”, - po 
daugiau kaip valandą Krašto

sios tarnybos klausosi jų pokal
bių", - Lietuvos rytui sakė A. Ja
nuška. Lietuvos diplomato tei
gimu, Rusijos televizija pateikė 
pokalbio montažą, kuriame gir
dėti A.Januškos balsas, bet su
montuota taip, kad iškreipiama 
visa pokalbio esmė. Pasak A.Ja
nuškos, jokiuose pokalbiuose 
su G.Targamadze net juokais 
nebuvo kalbama apie jokias 
užsakomąsias žudynes.

"Tokie žodžiai net juokais - 
bent jau per mūsų pokalbius - 
niekuomet nebuvo pasakyti. 
Garantuoju 100 procentų. Apie 
jo seserį gal ir kalbėjomės, bet 
ne apie tai, kad kažkas užmuštų 
Baltarusijos opozicijos vadovą. 
Rusijos televizija pagarsino vos 
kelis mano žodžius, bet net ir 
tai - m ontažas. M ėginam a 
sudaryti įspūdį, kad aš neva 
gailiuosi, jog  A .M ilinkevič 
užsiima viešaisiais ryšiais. Tai 
visiškai nelogiška, nes mes 
padedame jam tai daryti. Gali
ma sakyti, kad mes jį patys 
reklamuojame. Įtariu, kad šia 
laida, be kita ko, norėta išgąs
dinti A .M ilinkevič. M atyt, 
siekiam a, kad B altarusijos 
vadas manytų, jog neva jį iš
davė ir net nori nužudyti jo 
draugai. Tai - absurdų absur
das", - tikino A.Januška.

G.Targamadzė jau pareiškė,

apsaugos ministerijoje užtru
kusių derybų balandžio 21 d. 
žurnalistams pareiškė krašto 
apsaugos ministras socialde
mokratas Gediminas Kirkilas, 
tačiau daugiau informacijos 
apie postų dalybas atsisakė 
suteikti.

Partijų atstovai, stengda
miesi nutylėti derybų detales, 
iš pradžių aiškino, kad kol kas 
susitarimas nepasiektas, vėliau 
tvirtino, kad dėl visko suta
riam a. G aliausiai jie  kelis 
kartus pakarto jo  anksčiau 
vieno iš “darbiečių” vadovo 
sveikatos apsaugos ministro 
Zilvino Padaigos pasakytus 
žodžius: “Kol nesuderėjome 
dėl visko, tol nesuderėjome dėl 
nieko.”

Kol kas taip pat neaiškus 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės socialliberalės Vili
jos Blinkevičiūtės, kuri buvo 
parašiusi atsistatydinimo pa
reiškimą, bet vėliau jį atsiėmė, 
likimas. Į jos postą pretenduoja 
ir “darbiečiai” , kurie tvirtina 
turintys per mažai postų, lygi
nant su jų  atstovų Seime skai
čiumi, ir “valstiečiai” , kurie 
sum ažėjus koalic ija i tik isi 
gauti dar vieno ministro port
felį.

Neoficialiomis žiniomis, 
lab iausiai nesu tariam a dėl 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministro posto, į kurį preten
duoja ir valstiečiai liaudinin
kai, ir Darbo partija. LGĮTIC

jog tokio absurdo neįmanoma 
net komentuoti. Pasak jo, rusai 
jį greitai apkaltins, kad jis rengė 
net Johno Kennedy nužudymą.

Rusijos laidoje minimas Re
natas, anot A.Januškos, URM 
Užsienio politikos analizės ir 
planavimo departamento pata
rėjas Renatas Juška, užsiiman
tis Baltarusijos klausimais.

Pasak A.Januškos, dabar 
akivaizdu, kad Rusijos spe
cialiosios tarnybos įrašinėja 
pokalbius tarp valstybių pa
reigūnų ir montuoja juos pro
vokaciniais sumetimais. Todėl, 
anot diplomato, reikia pasirū
pinti, kaip Valstybės saugumo 
departamentas (VSD) garan
tuotų pokalbių saugumą.

VSD vadovas Arvydas Po
cius Lietuvos rytui teigė, jog 
VSD turi reikiamas technines 
priemones, leidžiančias garan
tuoti saugų ryšį tarp Vilniuje 
esančių valstybės įstaigų ir 
Lietuvos atstovybių užsienyje. 
Tačiau kai kalbama privačiais 
telefonais, pokalbių saugumo 
užtikrinti neįmanoma.

"Pareigūnai turėtų atkreipti 
dėmesį į tai, kokiomis ryšių 
linijomis naudojasi. Visiems 
pareigūnams galioja tos pačios 
naudojimosi slapta informacija 
taisyklės. Reikia tiksliai jų lai
kytis", - sakė A.Pocius. LGĮTIC

http://www.president.lt
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KODĖL PREZIDENTO NAMAS 
IŠPIRKTAS BRANGIAU?

Prezidentūros kancleris 
Osvaldas M arkevičius neat
sako, kodėl Prezidentūra iš 
V yriausybės k ancelia rijo s  
akcinės bendrovės išpirko 
prezidento Valdo Adamkaus 
gyvenamą namą Turniškėse už 
ne mažesnę nei 3 mln. litų 
kainą.

Penktadienį liudydam as 
laik inajai Seim o kom isijai 
tiriančiai statybų Turniškėse 
aplinkybes O .M arkevičius 
pripažino, jog jam  buvo žino
ma likutinė išperkamo prezi
dento namo vertė - 1,7 mln litų.

Tačiau O.Markevičius ne
atsakė, kodėl Prezidentūra iš 
V yriausybės k ancelia rijo s  
akcinės komunalinių paslaugų 
bendrovės su tiko  nup irk ti 
pastatą už beveik dvigubą nei 
likutinė vertė kainą.

Komisijos narių klausia
mas, ar vyko derybos dėl išper
kamo pastato, kuriame šiuo 
metu gyvena prezidentas V. 
Adamkus, kainos, O.Markevi- 
čius tikino, jog tokios derybos 
vyko.

O .M arkevičius taip  pat

DERYBOS DĖL "MAŽEIKIŲ NAFTOS" 
ĮSTRIGO

Palankiausią momentą įsi
gyti ko n tro lin į "M ažeikių 
naftos" akcijų  paketą p ra 
leidusi Lietuvos Vyriausybė 
vis dar renkasi būsimąjį Ma
žeikių įm onės šeim ininką. 
Balandžio 19 d. su ūkio mi
nistru Kęstučiu Daukšiu su
sitiko Kazachstano įmonės 
"Kazmunaigaz" prekybos na
mų vadovas Dias Suleimenov. 
Ūkio ministras priėmė ir Len
kijos įmonės "PKN Orlen" 
prezidento patarėją Wojciech 
Wroblevski, lydimą teisininkų.

Balandžio 24 d. Vilniuje 
laukiama ir aukščiausių "PKN 
Orlen" asmenų, balandžio 20 
d. rašo dienraštis Lietuvos  
rytas.

"Kazmunaigaz" siūlymus 
visąlaik rėmęs premjeras Al
girdas Brazauskas praėjusią 
savaitę, kai interesus kontro
liuoti "Mažeikių naftos" akcijų 
pirkimo ir pardavimo procesą 
ėmė rodyti Darbo partijos va
dovas Viktoras Uspaskichas, 
anot dienraščio, pradėjo svy
ruoti.

Susitik im e su "Kazmu- 
naigaz" atstovu D.Suleimenov,

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

teigė pats asmeniškai derėjęsis 
ir kalbėjęs minėtais klausimais 
su Vyriausybės kancleriu Anta
nu Zenonu Kaminsku.

Pasak O .M arkev ičiaus, 
Prezidentūra prašė nuleisti 
išperkamo pastato kainą. Pa
klaustas, kokią savą kainą de
rybose su Vyriausybės kance
liarija ir jos akcine bendrove 
siūlė Prezidentūra, O.Marke
vičius atsakė: "Negalėčiau 
šiuo metu atsakyti į šį klausi
mą”.

O.Markevičius tikino, jog 
prezidento gyvenamo namo 
Turniškėse išpirkimo procedū
ros buvo vykdomos preciziš
kai pagal įstatymus.

P rezidentūros kancleris 
taip pat teigė, jog nebuvo jokio 
k ito  te is in io  būdo perim ti 
pastatą, priklausiusį akcinei 
bendrovei.

O.Markevičius sakė netu
rėjęs pagrindo netikėti nepri
k lausom ų tu rto  vertin to jų  
pateikta išvada, nurodančia, 
jog išperkamo prezidento pa
stato rinkos vertė yra 3 mln li
tų. LG0TIC

Lietuvos ryto žiniomis, nieko 
reikšminga sutarta nebuvo.

Pastaruoju metu premjeras 
atvirai ignoruoja ir Lenkijos 
bendrovės "PKN Orlen" atsto
vus. Tačiau visai neseniai A. 
Brazauskas akis į akį susitiko 
su Rusijos koncerno "Lukoil" 
vieno departamentų vadovu.

Naftos tiekimą "Mažeikių 
naftai" garantuoti galinti "Kaz- 
munaigaz" už "Mažeikių naf
tos" akcijas buvo pasiūliusi 1,2 
mlrd. JAV dolerių (apie 3,4 
mlrd. litų), bet šią kainą pa
didino.

Nors lenkai už 94,3 proc. 
"Mažeikių naftos" akcijų teigia 
mokėsią net 2,55 mlrd. JAV 
dolerių (7,26 mlrd. litų), jie 
ne la ikom i rim ta is  p re te n 
dentais į Mažeikių įmonę, nes 
negali garantuoti naftos tie
kimo.

Manoma, kad lenkai dėl 
investicijų į "Mažeikių naftą", 
pernai uždirbusią net 886 mln. 
litų audituoto grynojo pelno, ir 
naftos tiekimo garantijų gali 
tartis su Rusijos koncernu 
TNK-BP.

LG0TIC

A ldona Stem pužienė, C levelando lietuvių radijo “Tėvynės garsai” program ų direktorė, praveda 
pasikalbėjim ą su Lietuvių fondo tarybos pirm ininku Vytautu Kamantų. LF metinis suvažiavimas 
įvyksta balandžio 29 d. Lemonte, IL.

PARUOŠTAS NACIONALIZAVIMO ĮSTATYMAS?
Premjeras Algirdas B ra

zauskas pripažino, kad derybų 
su "Jukos" dėl "Mažeikių naf
tos" akcijų išpirkimo padėtis 
yra pakankam ai sudėtinga, 
situacija keičiasi beveik kas
dien.

"Padėtis gerokai sunki (...). 
Rusijoje susiformavo "Jukos" 
likvidavimo priežiūros siste
ma, kuri reiškia savo valią ir 
gerokai apsunkina visas dery
bas", - interviu Žinių radijui 
balandžio 20 d. sakė A.Bra- 
zauskas.

Jis neatm etė galim ybės, 
kad Vyriausybė gali naciona
lizuoti "Jukos" valdomas įmo
nės akcijas.

"Toks kelias - pats drastiš
kiausias - juridiškai įmanomas,

BALTARUSIJA KALTINA 
LIETUVĄ

Praradusi savo propagandos 
ir dezinformacijos skleidimo 
Lietuvoje kanalą, Baltarusijos 
valdžia imasi demaršų ir kaltina 
Lietuvą pažeidus tarptautinius 
susitarimus.

Baltarusijos užsienio reika
lų m inisterija pareiškė, jog 
Lietuvos valdžios sprendimas 
uždrausti Baltarusijos valstybi
nės televizijos programų re
transliavim ą L ietuvoje esą 
pažeidžia geros kaimynystės 
principus ir apriboja baltarusių 
nacionalinės mažumos Lietu
voje teises.

Baltarusijos URM pareiškė 
laikanti "nepagrįstais ir dirbti
nais" Lietuvos argumentus, jog 
programų retransliavimas nu
trauktas remiantis įstatymais. 
Anot Minsko, Lietuvos spren
dimas "tiesiogiai pažeidžia dvi
šalius susitarimus tarp Baltaru
sijos ir Lietuvos", prieštarauja 
ESBO Helsinkio dokum en
tams. "Mes tikimės, kad Euro
pos Sąjungos politinė vadovybė 
tinkamai įvertins savo narės 
veiksmus Lietuvos deklaruo
jamų žmogaus teisių apsaugos 
"aukštų standartų" požiūriu.

ir jei padėtis bus be išeities, 
kraštutiniu atveju mes turė
sime taikyti šį metodą. Bet tai 
kraštutinis dalykas, nes jo  me
tu pačios įmonės likimas labai 
neaiškus. Tas procesas gali 
ilgai tęstis, nes pagal Lietuvos 
ir pasaulio principus naciona
lizuojant turi būti teisingai at
lyginta, o tai reiškia bylinėji
mąsi", - kalbėjo Vyriausybės 
vadovas. Jis neatsakė į klausi
mą, ar jau parengtas "Jukos" 
valdomų "Mažeikių naftos" 
akcijų nacionalizavimo įsta
tymo projektas. Tačiau neofi
cialiomis žiniomis, toks doku
mentas jau yra parengtas.

Anot A.Brazausko, kraštu
tinės priemonės - nacionali
zavimo - Lietuva gali imtis,

MAŽEIKIŲ NAFTA” NEPRIKLAUSO “JUKOS”
Rusijos naftos bendrovės 

"Jukos" delsim as parduoti 
"M ažeikių naftos" akcijas 
greičiausiai yra susijęs su tuo, 
kad Lietuvos įmonė netrukus 
turėtų mokėti dividendus. Be 
to, įmonė kol kas nemato pa
vojaus, kad "Yukos Interna
tional UK" būtų apribotos 
teisės laisvai valdyti Lietuvos 
įmonės akcijas, rašo Lietuvos 
rytas.

Nors "M ažeikių naftos" 
valdyba siūlo nemokėti divi
dendų iš pernykščio 886 mln. 
litų grynojo pelno, abejojama, 
kad taip pat nuspręs ir akci
ninkai.

Pernai iki akcininkų susi
rinkimo taip pat buvo skel
biama, kad dividendai nebus 
mokami, tačiau bendrovės sa
vininkų sprendimas buvo visai 
kitoks ir pelnas akcininkams

Mes taip pat raginame ESBO 
žiniasklaidos laisvės atstovą ir 
ESBO vyriausįjį įgalio tin į 
tautinėms mažumoms paveikti 
Lietuvos poziciją, kad Lietuva 
paisytų savo įsipareigojimų 
šioje organizacijoje", - rašo 
Baltarusijos URM. LG0TIC

nes didžiausia "Jukos" kre
ditorė Rusijos valstybinė naf
tos bendrovė "Rosneft" deda 
visas teisines pastangas susi
grąžinti iš "Jukos" apie 2,5 
mlrd. JAV dolerių skolų.

"Mūsų bandymai spausti 
"Jukos" kuo greičiau pasirašyti 
sutartį atsim uša į sieną", - 
kalbėjo A.Brazauskas.

Vyriausybės derybas su "Ju
kos" dėl 53,7 proc. "Mažeikių 
naftos" akcijų išpirkimo kom
plikavo praėjusį balandžio 14 
d. New York teismo priimtas 
sprendimas uždrausti keturiems 
"Jukos" vadovams - JAV pilie
čiams - atlikti bet kokius veiks
mus, parduodant "Jukos" turtą 
užsienyje, įskaitant ir "Mažei
kių naftą". LG0TIC

buvo paskirstytas.
Praėjusią savaitę "Jukos" 

prezidentas Steven Theede 
laiške laikinajam  koncerno 
stebėtojui Eduard Rebgun, 
aiškindamas apie "Mažeikių 
naftos" pardavimo reikalus, 
nurodė, kad koncernas nevaldo 
Lietuvos įmonės akcijų.

"Mažeikių naftos" akcijos 
nepriklauso "Jukos". Be to, 
"Jukos" nėra formalus minėtų 
akcijų valdytojas ir neturi jokio 
teisinio pagrindo, pagal kurį jis 
galėtų valdyti "Mažeikių naf
tos" akcijas", - pareiškė "Ju
kos" vadovas.

Anot jo, "Jukos" vadovai 
negali imtis jokių veiksmų, pa
žeidžiančių Maskvos arbitražo 
sprendimą, kadangi "Mažeikių 
naftos" akcijos nėra "Jukos" 
nuosavybė.

"Mažeikių naftos" akcijas 
valdo Olandijos įmonė "Yukos 
International UK", kuri pri
klauso tos pačios šalies ben
drovei "Yukos Finance".

Kol Vyriausybė niekaip ne- 
išperka Mažeikių įmonės ak
cijų iš "Jukos", pritilo kalbos 
ir apie galimą naująjį investuo
toją. LG0TIC
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PREMJERO ŽMONA PARDUODA VIEŠBUTĮ
Premjero Algirdo Brazaus

ko sutuoktinė Kristina Brazaus
kienė ketina parduoti jai pri
klausančio Vilniaus viešbučio 
"Crowne Plaza" akcijas. Kaip 
pranešė LNK televizijos nau
jienos, K.Brazauskienė ieško 
viešbučio akcijų pirkėjo ir jau 
pasamdė vietoj savęs naują 
viešbučio direktorių vokietį.

K.Brazauskienė teigia, kad 
viešbutį ketina parduoti, nes šis 
verslas kenkia jos vyrui, be to, 
dėl pastarojo meto kontrover
sijų nukentėjo ir viešbučio 
verslas.

A.Brazauskas taip pat pa
tvirtino, kad jo  žmona ketina 
parduoti viešbučio akcijas. 
"Parduoda savo akcijas, išeina 
iš biznio. Taip geriau ir man, ir 
jai", - sakė premjeras.

A. PAULAUSKAS KRITO DĖL SUKILIMO DARBO PARTIJOJE
Darbo partijoj vyksta tylus 

sukilimas prieš jos vadą Vik
torą Uspaskichą, o tuo sėk
mingai naudojasi patyrę poli
tikos šachmatininkai socialde
mokratai. Tokią išvadą buvo 
galima padaryti po balandžio 
19 d. vykusio susitikimo "Po- 
litika.lt” diskusijų klube.

Taip politinę padėtį įvertino 
diskusijoje dalyvavę opozi
cijos vadovas Andrius Kubi
lius ir socialliberalų partijos 
pirmininko pavaduotojas Ar
tūras Skardžius. Emocionaliai 
savo mintis dėstęs, tačiau aiš
kesnės pozicijos taip ir nesu
gebėjęs suformuluoti Darbo 
partijos atstovas Skirmantas 
Pabedinskas buvo gyvas pa
vyzdys, pademonstravęs Dar
bo partijos narių nepatyrimą ir 
pasimetimą bent kiek sudėtin
gesnėse politinėse situacijose.

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas krito dėl natūralaus 
sukilimo Darbo partijoje, teigė 
A. Kubilius. Jis mėgino apibū
dinti partijų, kurios tapatina
mos su vieninteliu asmeniu, 
raidos dėsnius. Ateina laikas, 
kai partijos vertinimas pradeda 
mažėti, o būtent tokias dienas 
šiuo m etu išgyvena Darbo 
partija. Suprantama, kad ei
liniai Darbo partijos nariai 
susimąsto apie ateitį ir svarsto, 
kad savo likimą reikėtų imti į 
savas rankas. A. Kubilius dėstė 
nuom onę, kad fo rm uojasi 
savarankiška, nepriklausoma 
nuo V. Uspaskicho partija. 
Opozicijos pirmininkas reiškė 
pasitenkinimą tokia politinių 
įvykių raida ir teigė, kad nauja 
Darbo partija būtų itin pavo
jinga socialdemokratams. Be
je , per šį sukrėtim ą būtent 
socialdem okratai koalicijos 
viduje psichologiškai labiau
siai sustiprino savo pozicijas.

Pasak A. Skardžiaus, A. 
Paulausko nuvertimas buvęs 
genialus socialdemokratų pla
nas pasinaudoti Darbo partijos

Viešbučio "Crowne Plaza" 
(buvusio "Draugystės") privati
zavimo praėjusiame dešimtme
tyje skaidrum ą praėjusiais 
metais tyrė Vilniaus apygardos 
prokuratūra, tačiau nusikaltimo 
požymių nerado ir ikiteisminį 
tyrimą nutraukė. Šį sprendimą 
kaip pagrįstą ir teisėtą patvirti
no ir Generalinė prokuratūra.

Tyrėjai nustatė, kad pra
ėjusiame dešimtmetyje priva
tizuojant "Draugystės" viešbutį, 
valstybė žalos nepatyrė. Taip 
pat nustatyta, kad tuometinis 
prezidentas A.Brazauskas pa
čiame šios įmonės privatizavi
me nedalyvavo ir, kaip matyti 
iš ikiteisminio tyrimo metu 
surinktų duomenų, jokiais savo 
veiksmais privatizavimo neįta
kojo ir jokio spaudimo priva

nepatyrim u. Socialdem ok
ratams nepatiko nuolatinės 
Darbo partijos atakos, siekiant 
gauti bent 7 iš 13 ministrų 
postų. Taigi socialdemokratai 
vienu šūviu nušovę tris zui
kius. Pirmas, skaidoma Darbo 
partija, pranašumą suteikiant 
Viktoro M untiano sparnui. 
Antra, supriešinta Darbo parti
ja  ir socialliberalai. Trečia, 
išsaugota Vyriausybė. Tai, kad 
valdančiosios koalicijos svoris 
Seime susilpnėjo, socialde
mokratams tik į naudą - Darbo 
partija dabar turės paisyti so
cialdemokratų norų, nes kiek
vienas balsas tapo itin svarbus.

Darbietis S. Pabedinskas 
prisistatė kaip jaunas, tačiau 
greitai karjerą baigsiantis poli
tikas. Ir iš tiesų savo chaotiš
komis kalbomis ir nerangia 
orientacija politiniuose žaidi
muose jis netiesiogiai patvir
tino labiau patyrusių  savo 
kolegų Seimo narių dėstomas 
politines schemas. Prisiminęs, 
kad daugelis frakcijos narių 
gerą pusmetį Seime nelabai 
suprato, kas vyksta, ir net neži
nojo, kaip spaudyti balsavimo 
mygtukus, jis pasiskundė, kad 
partijos vadovai vengė ben
drauti su partiečiais.

Tarp partijos vadovų ir ei
linių Seimo Darbo partijos 
frakcijos narių, pasak S. Pabe
dinsko, "jautėsi takoskyra” . 
Darbo partijos atstovas, pa
klaustas, kodėl vis dėlto ši par
tija balsavo prieš A. Paulauską, 
tegalėjo nurodyti vienintelę 
priežastį - esą opozicijos pa
rengtas interpeliacijos tekstas 
buvęs tiesiog idealus ir dėl jo 
nebalsuoti buvę neįmanoma. 
(A. Kubilius čia kikendamas 
metė repliką, kad kelis interpe
liacijos sakinius suraitė per  
penkias m inutes). "Visada 
kalbėjau, kad Seimo viešieji 
ryšiai veikia prastai”, - kelis 
kartus kartojo S. Pabedinskas, 
aiškindamas, kad tai buvusi

tizavimą vykdantiems pareigū
nams nedarė.

Prezidentas Valdas Adam
kus pareiškė, kad prokuratūros 
tyrimas neatsakė į visuomenės 
klausimus.

Prem jero šeim os verslo 
skaidrumu suabejoję konserva
toriai jau anksčiau ėmėsi ini
ciatyvų, kad "Draugystės" pri
vatizavimo peripetijas išsiaiš
kintų Seimo laikinoji komisija, 
tačiau valdantieji, pasinaudoję 
Seimo statuto spraga, jos suda
rymą tuomet blokavo.

Seimo statuto nuostatos 
konstitucingumą ištyręs Kons
titucinis Teismas šį mėnesį 
konstatavo, kad opozicija galė
jo siekti tokios komisijos suda
rymo, tačiau dėl jos turėjo būti 
balsuojama parlamente. LG0TIC

pakankama priežastis nuversti 
Seimo pirmininką. Tiesa, bal
savimo rezultatas daugeliui 
darbiečių buvęs netikėtas: "To
kio rezultato neprognozavom, 
tai buvo virš fantazijos ribų”.

Kai kurie darbiečiai su
laukė pagirių. Pasak S. Pabe
dinsko, po balsavimo pasigir
do atsidusimų: "Ką mes pada
rėm?” A. Skardžius prisieki
nėjo, kad kai kurie Darbo par
tijos vadai (tiesa, ne pats V. 
M untianas) jam  prisipažino 
besigailį padaryto žingsnio.

Beje, svarstymus apie ne
sutarimus Darbo partijos vidu
je patvirtina naujojo Seimo pir
m ininko V. M untiano gana 
drąsūs pareiškimai po to, kai 
jis buvo išrinktas Seimo pir
mininku. V. Muntianas kalbė
jo, kad kai kuriais klausimais 
partijoje trūksta sutarimo ir 
sprendimai priimami vienaša
liškai. Be to, jis sakė, kad V. 
Uspaskichas valstybės valdy
mą vertina iš savo kaip versli
ninko patirties ir mėgina pri
taikyti atitinkamus metodus, o 
pats V. Muntianas remiasi po
litiniais metodais. Atrodo, kad 
V. Muntianas dėstydamas šią 
nuomonę partijoje toli gražu 
nėra vienišas. LG0TIC

KOVO MĖNESIO INFLIACIJA SUŽLUGDĖ LIETUVOS PLANUS
Kovo mėnesio infliacija, 

atrodo, galutinai sužlugdė 
Lietuvos planus 2007 metų 
sausio mėnesį tapti euro zonos 
nare, pareiškė šaltiniai Eu
ropos K om isijoje. L ietuva 
atitinka visus kitus įstojimui į 
euro zoną taikomus kriterijus, 
įskaitant biudžeto deficitą, 
va lstybės skolą, palūkanų 
normas ir valiutos pastovumą, 
tačiau keletą pastarųjų m ė
nesių šiek tiek viršija įstojimui 
nustatytą infliacijos rodiklį.

Vilnius tikėjosi atitikti šį 
kriterijų kovo mėnesį, kurio 
infliacijos rodikliu, kaip ma-

L ietuvos p rez iden tas Valdas A dam kus, įte ikęs sol. A ldonai 
Stem pužienei valstybinį apdovanojim ą, nusifotografavo su jos 
sūnumi Linu ir jo  žm ona Lietuvos konsulate Čikagoje.

Donato Soko nuotr.

JAUNIMAS PARAGINO SEIMĄ DRAUSTI RŪKYTI

Vilnius, balandžio 20 d. 
(ELTA). Šalies jaunimas, mė
nesį diskutavęs apie rūkymą, 
Seimo pirmininkui Viktorui 
Muntianui įteikė manifestą dėl 
rūkymo.

Manifeste siūloma Seimui 
pritarti Tabako kontrolės įstaty
mo pataisai dėl draudimo rūkyti 
viešose uždarose maitinimo ir 
pasilinksminimo vietose, skirti 
daugiau dėmesio rūkymo pre
vencijai Lietuvoje, bendradar
biauti su jaunim u vykdant 
prevencinę veiklą.

Šis manifestas yra projekto 
"Jaunimas už gyvenimą be 
tabako" rezultatas, kai nuo 
kovo vidurio aštuoniuose Lie
tuvos miestuose, taip pat inter
nete jauni žmonės diskutavo 
apie tabako žalą.

Pasak akcijos globėjo, svei
katos apsaugos ministro Žil
vino Padaigos, po diskusijų 
paaiškėjusi jaunimo nuostata 
prieš rūkymą duos rezultatų. 
"Neabejoju, kad Seimas pritars 
įstatymo pataisai, tik kol kas

noma, Komisija pagrįs savo 
įvertinimą dėl Lietuvos pasi
rengimo tapti euro zonos nare. 
Tačiau infliacijos rodiklis ir vėl 
šiek tiek viršijo nustatytą lygį, 
tvirtina šaltiniai.

"Dabar turim e tik p reli
m inarius vertinim us. Rytoj 
žinosime tiksliai. Tačiau duo
m enys, kuriuos mes dabar 
turime, parodo, kad jie vis vien 
šiek tiek viršys nustatytą kri
terijų, maždaug 0,1 procen
tinio punkto. Bus panašiai, 
kaip ir ankstesnį mėnesį” , - 
pare iškė  K om isijos p a re i
gūnas, p rašęs neskelbti jo

neaišku, kada bus pradėta 
drausti rūkyti - nuo 2008-ųjų ar 
nuo 2007 metų", - spaudos 
konferencijoje sakė Ž. Padai
ga.

Europos rūkymo preven
cijos tinklo atstovo Lietuvoje 
Aurelijaus Verygos teigimu, 
visuomenei rūkymas pamažu 
tampa nepriimtinas, daugelis 
ketina mesti rūkyti, bet nesi
ryžta, todėl draudimas rūkyti 
kavinėse esą paskatins a t
sisakyti dūmo.

Ar priimti tabako kontrolės 
įstatymo pataisą, Seimas ketina 
balsuoti balandžio 27 dieną.

Projektas "Jaunim as už 
gyvenimą be tabako" nuo kovo 
vidurio tuo pačiu metu vyksta 
kiekvienoje Europos Sąjungos 
šalyje. Akcijos tikslas - išsi
aiškinti jaunų žmonių nuomonę 
apie tabaką ir paskelbti bendrą 
Europos jaunimo manifestą dėl 
rūkymo. Tai ketinama padaryti 
B riuselyje gegužės 31-ąją, 
Pasaulinę dieną be tabako.

LG0TIC

pavardės.
Kovo m ėnesį in fliac ija  

Lietuvoje buvo 0,2 proc., o 
vidutinė metinė infliacija siekė 
2,7 procento. Pastarasis rodik
lis yra svarbiausias vertinant 
šalies pasirengimą tapti euro 
zonos nare.

Komisija pateiks rekomen
dacijas dėl Lietuvos priėmimo 
į euro zoną gegužės 16 dieną, 
kai taip pat bus skelbiamos 
atitinkamos rekomendacijos 
dėl Slovėnijos. Galutinį spren
dimą dėl narystės euro zonoje 
priims 25 ES valstybių narių 
vyriausybės. LG0TIC
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Balandžio 16 d., sekmadienį 
visos trys lietuviškos parapijos 
New Yorke atšventė velykines 
pamaldas. Apreiškimo parapi
joje buvo prisikėlimo šv. Mi
šios, kurias laikė vysk. Paulius 
Baltakis. Buvo susirinkę 300 ar 
daugiau žmonių, daug naujai 
atvykusių, ir daug iš antros ar 
net pirmos imigracijos. Po to 
buvo priėmimas -  velykiniai 
pusryčiai su margučiais apa
tinėje salėje -  vaišes paruošė 
Pat ir Vladas Sidai, bažnyčią 
gražiai papuošė Juozas Rudis. 
Buvo tikrai smagu matyti tiek 
daug lietuvių bažnyčioje. Vys
kupas pareiškė, kad būtų labai 
malonu, kad tie, kurie ateina du 
kartus per metus, per Kalėdas 
ir Velykas, atsilankytų dažniau. 
Parapija visuomet jungė visuo
menę, o vieningumas yra labai

DAINAVOS JAUNIMO STOVYKLA ATEITIES KARTOMS!
Romualdas Kriaučiūnas

Savo metu poetas Maironis, 
matydamas griūvančią Trakų 
pilį rašė: “Banga gena banga ir 
bokšto akmuo paplautas nusvy
ra žemyn.” Tačiau po daugelio 
metų jo  apgailėta Trakų pilis 
tapo atstatyta ir grįžo lietuvių 
tautos pasididžiavimas jos is
torine praeitimi. Dainavos jau
nimo stovykla nuo pirmosios 
dienos vis auga, stiprėja ir bu
joja. Kas nors galėtų rašyti eiles 
apie Dainavą, kur karta seka 
kartą ir stovyklos kertinis ak
muo lieka ištikimas jos steigė
jams.

Liūda Rugienienė Lietuvos 
krikšto 600 m. sukakties leidi
nyje rašė: “Ačiū, Dieve, Tau už 
lietuvių stovyklavietes laisvam 
pasauly, kurios, kaip mažos sa
los Lietuvos: Rakas ir Neringa, 
Lituanica ir Dainava ir dar daug 
kitų, kurių vardų aš nežinau... 
Ačiū, Dieve, kad svetimuos 
kraštuos turim vietas, kurios yra 
į Lietuvą panašios.”

Tikrai neabejotina lietuviš
kų jaunim o stovyklų svarba 
išeivijos gyvenime. JAV LB 
Krašto valdyba 2006 metus 
skelbia JAV Lietuvių jaunimo 
stovyklų metais. Krašto valdy
bos pranešime išskirta Daina
vos stovykla, šįmet švenčianti 
50-ties metų sukaktį. Duotame 
pasikalbėjime spaudai Vaiva 
Vėbraitė, JAV LB Krašto val
dybos pirmininkė, visiems pri
minė stovyklų svarbą. “Norėtu
me pagerbti tuos žmones, kurie 
prieš pusšim tį metų sukūrė 
brandžią viziją: stovyklavimo 
pagrindu ugdyti savo tėvynei 
Lietuvai atsidavusią, tampriais 
solidarumo ryšiais tarpusavyje 
įsipareigojusią, bendruomeniš
ką jaunimo kartą. Stovyklų kū
rėjų darbų pasekmė dabar vi
siškai aiški: stovyklos jau kelias 
kartas auklėjo, mokė, ‘pado
vanojo’ mums dabartinį mūsų 
liaudies kultūros, bičiulystės,

pageidautinas.
A tsim ainym o parapijoje 

buvo pamaldos įprastu laiku, 
11:30. Po jų  dr. Kazas, Vyčių 
pirmininkas, paruošė mažas 
vaišes.

Aušros Vartų parapijoje 
M anhattan atsilankė gal 70 
žmonių ir po šv. Mišių buvo pa
dengtas tikras Velykų stalas. 
Edvinas M inkštim as, kuris 
dabar groja per mišias, labai 
kviečia naujai atvykusius įstoti 
į organizuojamą chorą, kad ir 
šioje mažoje jaukioje bažny
čioje skambėtų puikūs lietu
viški balsai ir lietuviškos gies
mės. Jo telefonas yra: 646 351
7744.

Šios savaitės katalikų laik
raštyje The Tablet buvo straips
nis apie Apreiškimo parapiją ir 
margučių marginimą. Žurna
listė buvo atvykusi balandžio 9

partiotinių vertybių suvokimą”. 
Taip pat Krašto valdyba norėtų, 
kad kiek galima geriau būtų 
užtikrinta lietuviškų stovyklų 
Amerikoje ateitis, jų  prieina
mumas dabarties jaunim ui, 
ypač iš Lietuvos atvykstančių 
mūsų tėvynainių vaikams.

Dainavos stovyklos sukak
ties proga teko užkalbinti kle- 
velandietį dr. Marių Laniauską, 
jau dvidešimt penkerius metus 
esantį stovyklos direktorių ta
ryboje. Pirmiausia jis buvo pa
rašytas bendrais bruožais ap
tarti pačią stovyklą, kuri yra 
keletą mylių į vakarus nuo 
Manchester miestelio Michigan 
valstijoje. “Stovykla turi 226 
akrus (apie 113 ha) žemės su 
10 akrų Spyglio ežerėliu, salę 
susirinkimams, koplyčią, šven
tovę miškelyje, dviejų aukštų 
apšildomą pastatą su virtuve, 
atskirus namelius berniukams ir 
mergaitėms, virtuvę ir valgyklą, 
paplūdimio pavilijoną, admi
nistracijos namelį ir garažą. 
‘Dainava tapo populiari jauni
mo ir kitų stovyklaujančių gru
pių, suvažiavimų bei konferen
cijų vietovė”.

Su meile ir pasididžiavimu 
Marius prisiminė savo tėvelį Si
moną, kuris stovyklai kuriantis 
nuo pat pirmųjų dienų tapo jos 
entuziastu ir rėmėju. “Dainava 
40” leidinyje visas puslapis bu
vo paskirtas “Laniauskų dinas
tijai Dainavoje”. Ten rašoma, 
kad Simonas Laniauskas (1908 
-1982) buvo vienas iš didžiau
sių entuziastų Dainavos kūrėjų 
grupėje, stovyklavietės meilę ir 
jos išlaikym o rūpesčių dalį 
perdavęs savo vaikams. Tai dr. 
Marius Laniauskas, DDS, Dai
navos direktorių tarybos na
rys, Cleveland Dainavos sto
vyklos rėmėjų komiteto pir
mininkas, MAS kuopos globė
jas. Tai Regina Laniauskaitė 
Šilgalienė, dr. Eugenijaus Šil-

d., ir fotografavo bažnyčią bei 
altorių, kurį labai išgyrė, kad jis 
yra “magnificent” ir paskui žiū
rėjo kaip vaikai ir suaugusieji 
margino margučius. Labai ma
lonu buvo apie tai paskaityti.

Praeitos savaitės laidoje, ne 
visai teisingai pateikėme, kad 
“New Yorkiečiai šalia mūsų” -  
organizuoja Gintarė Bukaus
kienė. Mus truputį pataisė, kad 
Danius Glinskis yra tikrasis or
ganizatorius. Labai atsiprašome 
Daniaus Glinskio ir sveikiname 
jį ir visus šios smagios ir ak
tyvios grupės dalyvius.

Rock muzikos mėgėjams! 
Jei dar nežinojote, tai gegužės 
6 d. šeštadienį koncertuos Gytis 
Paškevičius. Dar nežinome ko
kioj salėj, bet tai bus kažkur 
mūsų padangėje. Sekite inter- 
netinį puslapį emigrantas.com 

Dr. Giedrė Kumpikaitė

galio žmona, ilgametė Daina
vos rėmėjų komiteto sekretorė. 
Jų sūnus Dainius ir duktė Ina 
buvo stovyklautojai ir vadovai. 
Minimas dailininkas Rimas La- 
niauskas, Dainavos stovyklos 
moksleivių ateitininkų vado
vas. Rašoma, kad Stasė La- 
niauskienė džiaugiasi savo 
vaikais, vaikaičiais ir provaikai
čiu - Andriuku Biliūnu. Ma
riaus ir Eglės (Giedraitytės) La- 
niauskų vaikai: Simas, Lukas ir 
Vaiva, pratęsdami Laniauskų 
dinastiją, Dainavoje stovyk
lauja ir vadovauja. “Tokios 
šeimų dinastijos ir tie, kuriems 
rūpi lietuviškos išeivijos ateitis, 
pratęs Dainavos amžių XXI- 
jame šimtmetyje”. Taip rašoma 
minėtame 1997 metų stovyklos 
leidinyje, kurį redagavo Vacys 
Rociūnas.

STEIGIAMAS DAINAVOS 
FONDAS

Tačiau jau ruošiamasi Dai
navos auksinio jub ilie jaus 
šventei. Yra pramatyta 2006 m. 
rugsėjo mėn., Darbo dienos sa
vaitgalyje, į Dainavą sukviesti 
visus rėmėjus. Planuojamas 
koncertas su pokyliu. Auksinę 
sukaktį švenčiant bus renkamos 
aukos iš kurių bus steigiamas 
Dainavos fondas. Jau yra suda
rytas Dainavos fondo steigimo 
komitetas, kuriam vadavauja 
dr. Marius Laniauskas. Iš jo  ir 
gauta daugiau informacijos 
apie šį įdomų projektą. “Fondo 
kapitalas liktų kaip ilgalaikė 
investicija, o palūkanos ar di- 
videntai būtų nuolat investuo
jami, tuo vis didinant originalią 
sumą. Tokiu būdu už 5, 10, 20 
ar 40 metų, kai Dainavai reiks 
didelio kapitalinio remonto ar 
naujos statybos, fondas galės 
tokiem s reikalam s paskirti 
reikšmingą sumą”.

Fondui vadovaus atskira 
direktorių grupė. Numatoma

“Lietuvių balso” šventėje Kovo 11-osios proga, kai buvo paskelbti 
IV-ojo literatūrinio konkurso laureatai ir įteiktas “Už nuopelnus 
Lietuvai” valstybės ordinas rašytojui Stasiui D žiugui (antras iš 
kairės), Amerikos lietuvių televizijos vadovas Arvydas Reneckis, 
šventės program os vedėja D alia Sokienė ir Tautos fondo tarybos 
narys Jonas Vainius. Šventė įvyko kovo 12 d. Jaunim o centre, 
Čikagoje. Donato Soko nuotr.

turėti penkis direktorius. Šie 
fondo patikėtiniai tvarkys fon
do pinigų investavimą. Jau yra 
paruoštas Dainavos fondą lie
čiantis bendralaiškis, kurį pa
sirašo dr. Marius Laniauskas, 
Dainavos fondo steigimo komi
teto pirmininkas ir Kastytis 
Giedraitis, Dainavos direktorių 
tarybos pirmininkas. Praple- 
čiant bendralaiškio m intis, 
Marius aiškina, kad bus pri
imama bet kokia auka, nes ne 
visi gali stambiai aukoti, bet 
vistiek nori prisidėti. “Įverti
name visų dosnumą ir nuošir
džiai dėkojame visiems Dai
navos rėmėjams. Tikimės, kad 
Dainava toliau susilauks mūsų 
visų pritarimo ir paramos”.

Dr. M arius Laniauskas

Asmuo, paaukojęs ne ma
žiau kaip $100, tampa Daina
vos fondo rėmėju. Yra įvairūs 
rėmėjų laipsniai: Geležinis - 
$100-$499, Bronzinis - $500- 
$999, Sidabrinis - $1,000- 
$2,499, Auksinis - $2,500- 
$9,999, Platininis - $10,000 ir 
daugiau. Sidabrinio, Auksinio 
ir Platininio laipsnio rėmėjai 
gaus Dainavos auksiniam jubi
liejui specialiai sukurtą dova
nėlę. Rėmėjai, paaukoję $500 
ar daugiau, bus pažymėti len
telėje, iškabintoje Dainavos 
stovykloje.

Penkiasdešimts metu jubi
liejaus proga norima surinkti 
$50,000. “Toks būtų mūsų 
užmojis šiems metams. Manau, 
kad didesniuose lietuvių telki

niuose - Chicago, D etroit, 
Cleveland - tikrai surasime 100 
naujų asmenų, kurie Dainavoje 
yra buvę ir įvertina jos reika
lingumą ugdant mūsų jaunimą 
ir organizacijų veiklą... Nesvar
bu kur begyventume, svarbu, 
kad suprastum e visų mūsų 
išeiv ijos lietuvių  stovyklų 
(Neringos, Wasaga, Romuvos, 
Rako ir kt.) svarbumą. Ar tai 
nebuvo JAV LB Krašto valdy
bos tikslas, 2006-uosius metus 
paskelbiant JAV Lietuvių jauni
mo stovyklų metais? Todėl 
labai skatinu visus remti visas 
stovyklas, atsižvelgiant į jų  
auklėjimo vaidmenį išeivijos 
lietuvių ateities kartoms”.

Įvairiose apylinkėse yra as
menų, sutikusių būti ryšinin
kais, kad galėtų vietiniams 
žm onėm s pate ik ti daugiau 
inforamcijos apie Dainavos 
fondo įsikūrim ą. Steigim o 
komiteto nariai sutiko būti:

Marijus Gudinskas, Hamil
ton, Ont., dr. Kastytis Karvelis, 
Detroit, MI, Lionė ir dr. Andrius 
Kazlauskai, Boston, MA, Ma
rytė Newsom, Los Angeles, 
CA, Juozas Polikaitis, Chicago, 
IL, dr. Ona Šeštokaitė, Philadel
phia, PN.

Norintieji jau dabar prisidėti 
prie Dainavos fondo lėšų telki
mo, čekius gali rašyti “Dainava 
Foundation, Inc.” ir siųsti 
iždininkui Albertui Sušinskui, 
5348 Richards Drive, Mentor, 
Ohio 44060.

Užsklandai pirmas ir pasku
tinis posmelis iš Stasio Gar- 
liausko eilėraščio “Dainava”.

“Dainavos pušelės,
Kryžius šalia kelio,
Ąžuole kryželis
Dievop širdį kelia.

Visą vasarėlę
Jaunimas dainuoja,
Vėliavas pakėlę
Ateitin žygiuoja”.

emigrantas.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Vilniaus ir Briuselio aritmetika. Lietuvoje kitais metais 

dar nebus įvestas euras. Tokias išvadas galima daryti iš oficialių 
duomenų, kuriuos vakar paskelbė ES statistikos agentūra 
“Eurostat”. Tam, kad Lietuva galėtų įsivesti eurą, infliacija negali 
viršyti nustatytos ribos - vadinamojo Mastrichto infliacijos 
kriterijaus. Lietuva šį kriterijų viršijo vos 0,07 proc., rašo 
Lietuvos rytas. “Eurostat” duomenimis, kovo mėnesį Mastrichto 
kriterijus siekė 2,63 proc. Tuo tarpu Lietuvos vidutinė metinė 
infliacija siekė 2,7 proc. Būtent šiuos skaičius vertins Europos 
centrinis bankas (ECB) ir Europos Komisija (EK), planuojantys 
gegužės viduryje paskelbti ataskaitą apie Lietuvos pasirengimą 
įsivesti eurą.

Lietuvos valdžia nenori tikėti “Eurostat” duomenimis ir 
pateikia savo skaičiavimus, kurie yra palankūs Lietuvai. Finansų 
ministerijos specialistai apskaičiavo, kad Mastrichto kriterijus, 
su kuriuo bus lyginama Lietuva, siekia 2,6566 proc. Tuo tarpu 
Lietuvos infliacija siekė 2,72 proc. Suapvalinus abu skaičius, 
jie būtų vienodi - 2,7 proc, taigi būtų galima teigti, kad Lietuva 
atitinka Mastrichto kriterijų. Lietuvos skaičiavimai skiriasi nuo 
“Eurostat” dėl skirtingos apvalinimo metodikos. “Eurostat” 
apvalina šalių infliacijos vidurkius iki vieno skaičiaus po 
kablelio.

Seime įvyko tarptautinė apskritojo stalo diskusija apie 
pasiruošim ą narystei Šengeno erdvėje. Balandžio 24 d. 
parlamente rengiamoje konferencijoje dalyvavo Lietuvos, 
Estijos, Latvijos ir Lenkijos atstovai, pranešė Seimo Ryšių su 
visuomene skyrius. Diskusijos dalyviai vyko į Kenos pasienio 
kontrolės punktą, kur buvo supažindinti su Karaliaučiaus tranzito 
schemos įgyvendinimu.Vėliau delegacija vyko į Medininkų 
pasienio kontrolės postą, kur buvo surengta diskusija dėl 
Europos išorinių sienų saugumo užtikrinimo. Diskusijoje 
dalyvavo Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos parlamentų 
Europos reikalų komitetų vadovai ir nariai, Lietuvos Užsienio 
reikalų, Vidaus reikalų ministerijų atstovai, Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos, M uitinės departam ento  pareigūnai, 
diplomatai. Šengeno erdvės nare Lietuva tikisi tapti 2007 arba 
2008 metais. ES nare Lietuva tapo 2004 metų gegužės 1 dieną.

Lietuva ir Pietų Korėja pasirašė dvigubo apmokestinimo 
išvengimo sutartį. Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis ir Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Ban Ki-mun 
pasirašė sutartį dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo 
ir mokesčių slėpimo prevencijos. "Tai dar vienas svarbus 
žingsnis plečiant mūsų šalių, ypač verslininkų, bendradar
biavimą”, - po sutarties pasirašymo balandžio 20 d. Seule sakė 
A.Valionis. Jis pakvietė Pietų Korėjos Nacionalinės Asamblėjos 
pirmininką Kim Von Ki ir užsienio reikalų ministrą Ban Ki- 
m un šį rudenį apsilanky ti L ietuvoje dv išalių  santykių 
užmezgimo 15- ųjų metinių proga. Ministrai aptarė tolesnio 
dvišalio bendradarbiavimo perspektyvas, tarptautines aktualijas, 
taip pat pasidalijo patirtimi sprendžiant okupacinio palikimo 
klausimus, pranešė URM. Lietuvos eksportas į Pietų Korėją 
2005 metais sudarė 10,7 mln. JAV dolerių. Palyginti su 2004 
metais, eksportas sumažėjo 82 proc. Lietuvos importas iš Pietų 
Korėjos 2005 metais sudarė 88,6 mln. JAV dolerių. Palyginti 
su 2004 metais, jis išaugo 4,7 proc.

Lietuvos vadovas Valdas Adamkus įsitikinęs, kad A.Valionis 
privalo dirbti mažiausiai iki Baltijos bei Juodosios jūros regionų 
šalių vadovų konferencijos, kuri gegužės pradžioje rengiama 
Vilniuje. "Prezidento motyvai yra suprantami. Ministras pradėjo 
rengti šį renginį, todėl logiška norėti, kad jis jį ir pabaigtų. Tačiau 
bandymai išlaikyti iš valdžios pasitraukusios partijos ministrus 
sukuria tam tikrą mėgėjiškumo atspalvį” ,- Lietuvos rytui sakė 
seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Justinas Karosas. 
J.Karoso nuomone, tokio tampymosi, koks vyksta dėl postų, 
nereikėtų.

Rusijos televizijos kanalo išpuolį prieš Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnus europarlamentaras Vytautas Landsbergis 
traktuoja kaip dar vieną šaltojo karo veiksmą prieš Lietuvą. "Nė 
vienas sveiko proto politikas nepatikės nei čia, nei Baltarusijoje, 
kad Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje kas nors galėtų 
organizuoti pasikėsinimus į Baltarusijos opozicijos vadovą 
Aleksandr Milinkevič. Tačiau Rusijoje skelbiami tariami jos 
žvalgybininkų slaptai padaryti pokalbių įrašai gali būti ženklas, 
jog A.Milinkevič tikrai gręsia pavojus iš Rusijos (ar Baltarusijos, 
tai beveik tas pats) slaptųjų tarnybų pusės, - pastebi V.Landsbergis.

Lietuvos Valstybės saugumo departamentas yra pareiškęs, 
kad per vieną Rusijos televizijos kanalų transliuota laida, kurioje 
Lietuvos diplomatams buvo prim etamas teroristų rėmėjų 
įvaizdis, dar kartą pagrindė faktą, kad vyksta sisteminga prieš 
Lietuvą nukrepta informacinė kampanija.

Europos Sąjungos vadovybė pasisakė prieš rūkymą, kuris kenkia žmogaus sveikatai. Nuotraukoje 
specialiais švarkais, kurie turėtų apsaugoti nuo dūmų, D alia Grybauskaitė, Viviane Reding, Franco 
Frattini, Janez Potocnik, Laszlo Kovacs ir M arkos Kyprianou išbando specialų prietaisą nuodingų 
dujų nustatymui. ES nuotr.

VILNIAUS FORUMAS -  ISSUKIS RUSIJAI
Demokratijos plėtrai Balti

jos ir Juodosios jūros regione 
skirtoje konferencijoje daly
vaus keliolika aukšto rango 
politikų. Tik Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin delsia 
atsiliepti į kvietimą.

Gegužės pradžioje Vilniuje 
Baltijos ir Juodosios jūros 
valstybių problemas narplios ir 
receptus demokratijos sklaidai 
kurs ne tik šio regiono šalių 
vadovai, bet ir aukšto rango 
Europos Sąjungos, JAV poli
tikai.

Į forumą, kuriame žadama 
nenutylėti dviprasmiško Rusi
jos vaidmens, pakviestas ir šios 
šalies prezidentas Vladimir 
Putin. Tačiau didžiosios kai-

mynės atstovai delsia atsiliepti 
į kvietimą.

Šaltiniai Užsienio reikalų 
ministerijoje (URM) mano, kad 
Rusijos reakcija bus lakmuso 
popierėlis, parodysiantis jos 
požiūrį į kaimynus ir kvietimą 
sukti Vakarų keliu.

Į gegužės 4-5 dienom is 
Vilniuje rengiamą Baltijos ir 
Juodosios jūros valstybių ben
dradarbiavimui skirtą forumą 
"Vilniaus konferencija 2006: 
Bendra vizija bendrai kaimy
nystei" pakviesta 20 aukščiau
sių šalies vadovų arba užsienio 
ministrų vadovaujamų delega
cijų. Dauguma jau sutiko at
vykti, atsiuntė savo delegacijų 
sąrašus.

Jokios reakcijos kol kas 
nesulaukta tik iš Rusijos val
džios atstovų. Organizatoriai 
kvietimą į renginį nusiuntė šios 
šalies prezidentui Putin, jau 
keletą metų nerandančiam laiko 
atvykti į Lietuvą su oficialiu vi
zitu. Šaltiniai URM sako, kad 
kol nėra atsakymo, ar Rusija 
dalyvauja ir kokio rango at
stovą deleguoja į prestižinį 
renginį, šiai šaliai sunku numa
tyti vietą ir laiką pasireikšti fo
rume.

Rusijos ambasados Lietu
voje atstovai sakė, kad "kol kas 
šis klausimas sprendžiamas", ir 
nebuvo linkę vertinti Putin ga
limybių atvykti.

LGITIC

FORUME DALYVAUS 
JAV VICEPREZIDENTAS

Jungtinės Valstijos patvir
tino, kad į gegužės pradžioje 
Vilniuje rengiamą Baltijos ir 
Juodosios jūros valstybių de
mokratijos forumą atvyks JAV 
viceprezidentas Dick Cheney. 
Kaip sakė JAV am basados 
Vilniuje atstovas viešiesiems 
ryšiam s Anthony Pahigian, 
D .Cheney gegužės 4 dieną 
Vilniuje kreipsis į Baltijos ir 
Juodosios jūrų regiono pre
zidentus.

"Prezidentas George W. 
Bush paprašė viceprezidentą 
Cheney prisijungti prie Euro
pos valstybių vadovų susi-

tikimo, kad pabrėžtų šio regio
no demokratinės raidos svar
bą", - sakė JAV diplomatas. 
Anot A.Pahigian, be kreipimo
si forume, D.Cheney planuoja 
dvišalius susitikimus su vals
tybių vadovais.

Į Baltijos ir Juodosios jūrų 
regioninio bendradarbiavimo 
forumą susirinks keliolika pre
zidentų ir kitų aukštų svečių iš 
dviejų dešimčių šalių. Rengi
nys skirtas demokratizacijos 
p rocesam s, geram  ka im y 
niniam bendravimui ir patirčiai 
šiose srityse.

Renginyje turėtų dalyvauti

MASKVOS TEISMAS MĖGINA NUŠALINTI 
"JUKOS” PREZIDENTĄ

Rusijos naftos koncerno 
"Jukos” prezidentą amerikietį 
Steven Theede, vadovaujantį 
bendrovei iš biuro Londone, 
mėginama nušalinti iš užima
mų pareigų.

"Jukos” smulkusis akci
ninkas ir buvęs įmonės dar
buotojas Valerij Barmin Mask
vos arbitražo teismui pateikė 
ieškinį, kuriuo amerikiečio 
paskyrimą "Jukos” prezidentu

2005 metų vasarį prašo pri
pažinti negaliojančiu. Anot jo, 
S.Theede neturi Rusijos Fede
ralinės migracijos tarnybos lei
dimo dirbti Rusijoje, remda
masis Rusijos laikraščiu Vedo- 
mosti, pranešė "Delfi”.

Anksčiau "Jukos” atstovai 
buvo pareiškę, kad S.Theede 
turi teisę vykdyti prezidento 
pareigas už Rusijos ribų.

LGITIC

Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Ukrainos, M oldo
vos, Bulgarijos, Rumunijos, 
Armėnijos, Gruzijos, Azerbai
džano prezidentai, Vokietijos, 
Skandinavijos valstybių, gal
būt Rusijos ir Turkijos aukšto 
rango pareigūnai. Oficialus 
kvietimas atvykti į Vilnių iš
siųstas ir Europos Sąjungos 
įgaliotiniui užsienio ir saugu
mo politikai Javier Solana.

Forume taip pat dalyvaus 
įvairių valstybių ir tarptautinių 
nevyriausybinių, jaunimo or
ganizacijų atstovai, žurnalistai.

Šis demokratijos forumas 
taps savotišku Vilniaus konfe
rencijos, surengtos 1997 me
tais ir skirtos geram kaimy
niniam  bendradarbiavim ui, 
tęsiniu. Tuomet į Lietuvos sos
tinę susirinko  vienuolikos 
valstybių ir vyriausybių vado
vai. Tarp jų  buvo ir tuometinis 
Rusijos ministras pirmininkas 
Viktor Cernomyrdin bei Balta
rusijos prezidentas Aleksandr 
Lukašenka.

Po 1997 metų rugsėjo mė
nesį įvykusios vienuolikos 
valstybių ir vyriausybių konfe
renc ijo s gim ė vad inam oji 
Vilniaus dvasia. LGITIC
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KULTŪROS PUSLAPIS

APDOVANOTI GERIAUSIU RADIJO 
IR TV KULTŪROS LAIDU KŪRĖJAI

Vilniuje balandžio 20 d. bu
vo apdovanoti geriausių radijo 
ir televizijos kultūros laidų kū
rėjai. Geriausos laidos buvo 
atrinktos per konkursą "Pra
giedruliai", kurį surengė Lietu
vos radijo ir televizijos komisija 
(LRTK).

Lietuvos televizijos laida 
"Laiko ženklai” paskelbta ge
riausia praėjusių metų naciona
linių televizijų kultūros laida. 
"Laiko ženklų” autoriai - Liud
vika Pociūnienė, Petras Savic
kis, Vytautas Plytnikas, Rolan
das Grigalevičius bei Viktoras 
Snarskis.

Geriausios regioninių tele
vizijų kultūros laidos laurai 
atiteko Šiaulių regiono televi
zijos "S plius" laidai "Vandens 
kelias, kurio nebuvo”, kurią su
kūrė Daiva Grikšienė, Dangiras 
Mačiulis, Rolandas Šležas ir 
Nerijus Gulbinas.

Nacionalinių radijų kultūros 
laidų nugalėto ja paskelbta 
Lietuvos radijo laida "Kultūra 
ir religija", kurios autorius - 
kunigas Julius Sasnauskas.

K laipėdos radijo stoties 
"Vox Maris" laida "99 istorijos 
apie Klaipėdą" pripažinta ge
riausia 2005 metų regioninių 
radijų kultūros laida. Ją rengė 
istorijos mokslų daktaras Vy
gantas Vareikis.

Lietuvos televizijos laida 
"Gustavo enciklopedija”, kurta 
autorių Audriaus Rakausko, 
Vaido Lekavičiaus ir Stasio 
Vitkaus, pripažinta geriausia 
televizijos laida vaikams.

Alytaus radijo "FM99" lai
da "Tauškučių skrynele" buvo 
apdovanota kaip geriausia metų 
radijo laida vaikams. Šios ra
dijo laidos kūrėja - Vida Rama
nauskaitė Grišmanauskienė.

Konkursui iš viso buvo pa

LtCTUVIlf d¥TlV
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Dailininkės Ados Sutkuvienės program os viršelis, kai 1994 m. 
pirm ą kartą įvyko šios operos spektaklis Čikagoje.

teiktos 54 laidos: 36 televizijos 
bei 8 radijo kultūros laidos, taip 
pat 7 televizijos ir 3 radijo 
laidos vaikams.

Konkurso nugalėtojai buvo 
apdovanoti prizais ir prem i
jomis, kuriuos įsteigė Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fon
das. Be to, LRTK apdovanojo 
dar penkių televizijos laidų, jų 
ciklų bei reportažų kūrėjus spe
cialiais prizai.

Kaip geriausia 2005 m. kul
tūros švietimo informacinė lai
da buvo apdovanota TV1 laida 
"Tas džiazuojantis pasaulis” 
bei jos kūrybinė grupė: Vladis
lovas Zalatoris, Nijolė Jačėnie- 
nė, Jonas Juozapaitis, Rūta Zy- 
gienė, Gintaras Gudonis, Lukas 
K alvaitis, Paulius Zelvys, 
Vidmantas Blažys, Asta Kauš- 
pėdaitė ir Sigutis Jačėnas.

Lietuvos televizijos laida 
"Amžių šešėliuose” pripažinta 
geriausia metų kultūros švieti
mo analitine laida. Šios laidos 
autoriai - Alfredas Bumblaus- 
kas, Inga Berulienė, Justinas 
Lingys, Jevgenijus Motiejūnas, 
Algis Šipila, Stasys Cechana- 
vičius, Algis Liutkevičius bei 
Viktoras Snarskis.

LNK televizija bei žurna
listė Geda Kumžienė apdova
nota už aktualų kultūros žinių 
reportažą "Šešiakampė bažny
čia”.

Specialiuoju prizu apdova
nota ir Janina Sakarbalienė bei 
Kelmės kabelinė televizija už 
televizijos laidų ciklą " Kuni
gaikščio  Vykinto k e lia s". 
Kūrėjai apdovanoti už televizi
jos vaidmenį telkiant bendruo
menę. Už autentiškų papročių 
dokumentavimą specialiuoju 
prizu apdovanota Kelmės kabe
linės televizijos laida " Velykų 
nakties tradicija". l g į t i c

ŠIMTAMETIS ROMANAS APIE 
LIETUVIUS ČIKAGOJE

Amsterdamas, balandžio 
20 d. (ELTA). Amsterdame 
išleista lituanistikos profe
soriaus Giedriaus Subačiaus 
studija "Upton Sinclair: The 
Lithuanian Jungle" apie ameri
kiečių rašytoją Upton Sinclair 
ir jo  garsiąją knygą "Džiung
lės", aprašančią sunkų lietuvių 
emigrantų darbininkų gyveni
mą ir darbą Čikagos sker
dyklose.

U. Sinclair į savo romaną 
"Džiunglės" (1905 ir 1906 me
tai) įtraukė daug lietuviškų 
žodžių, frazių ir pavardžių, 
todėl kūrinys pagrįstai vadina
mas pirmąja knyga apie lietu
vių emigrantus JAV.

Jungtinėse Valstijose gyve
nantis ir dirbantis profesorius 
G. Subačius savo knygoje at
sako į daugelį lietuvius intri
guojančių klausimų, pavyz
džiui, kodėl garsus amerikie
čių rašytojas savo knygos vei
kėjais pasirinko lietuvius, ko
kia informacija apie lietuvius 
jam buvo prieinama Čikagoje. 
Knygos autoriui net pavyko at
rasti tas vietas Čikagoje, kurio
se vyksta prieš šimtą metų pa
rašyto romano veiksmas. G. 
Subačiaus analizė atskleidžia 
ir paties rašytojo asmenybę bei 
jo  romano kūrimo procesą. 
Vertintojų teigimu, G. Suba
čiaus studija yra pirmasis ban
dymas patyrinėti lietuvių kal
bos ir istorijos aspektus šiame 
romane.

Dokumentiniais faktais pa
grįstas U. Sinclair (1878-1968) 
romanas "Džiunglės" sulaukė 
didžiulio pasisekimo ir verti- LGĮTIC

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS KONKURSAS -  ĮSTRIGO
Vienos svarbiausių Vilniaus 

viešųjų erdvių - Lukiškių aikš
tės - rekonstrukcijos konkursas 
turėjo būti paskelbtas dar vasa
rį, tačiau miesto savivaldybei 
nusprendus, kad konkurso už
duotis turėtų apimti platesnį 
kontekstą, konkurso sąlygos ir 
užduotys vėl tikslinamos.

Kaip teigė Vilniaus vyriau
siasis architektas Linas Naujo
kaitis, konkurso objektas - 
Lukiškių aikštės, kaip memo-

PARODA “VALSTYBINIAI LATVIJOS 
APDOVANOJIMAI”

Balandžio 20 d. Lietuvos 
valstybiniame muziejuje, Ar
senalo g.1, atidaryta paroda 
“Valstybiniai Latvijos apdova
nojimai” , kurioje eksponuo
jami atkurtos Latvijos Respub
likos valstybiniai apdovano
jimai.

Paroda Lietuvos muziejuje 
- pirmas kartas, kai visi Latvi
jos valstybiniai apdovanojimai 
pilnu komplektu pristatomi už 
Latvijos ribų ir kartu tai ekpo- 
zicijos kelionės po užsienio 
šalis pradžia. Parodoje ekspo
nuojami Trijų žvaigždžių or-

mų į keliolika pasaulio kalbų. 
Tuometinis JAV prezidentas 
Theodor Roosevelt, perskaitęs 
"Džiungles", nurodė ištirti ne
žmoniškas darbo sąlygas JAV 
mėsos pramonėje, o 1906 me
tais buvo priimti du nauji do
kumentai dėl maisto, vaistų ir 
mėsos kokybės. Šis faktas pa
skatino ir tiriamosios žurnalis
tikos plėtotę.

1908 metais "Džiunglių" 
vertėjas į lietuvių kalbą Jonas 
Naujokas patarė šią knygą 
perskaityti ne tik Amerikos 
lietuviams, bet ir esantiems 
Lietuvoje, kurie "veik nieko 
nežinodam i apie gyvenim o 
sąlygas šitoje šalyje, bėga į 
Ameriką lenktyniaudami vie
nas pro kitą, kaip į stebuklin
gąją šalį...".

Filologas G. Subačius 1983 
m. baigė Vilniaus universitetą, 
jam e dėstė, dirbo Lietuvių 
kalbos institute, 2001-2003 m. 
buvo šio instituto direktorius. 
Nuo 1994 m. dėsto Čikagos 
Ilinois universitete, yra šio 
universiteto Lituanistikos ka
tedros asocijuotasis profeso
rius. G. Subačiaus tyrimų sritis 
- senieji Lietuvos raštai, istori
nė sociolingvistika, tekstolo
gija, Europos bendrinių kalbų 
istorija. Mokslininkas parengė 
ir išleido rankraštinį Simono 
Daukanto "Didįjį lenkų-lietu
vių kalbų žodyną", Juozapo 
Čiulados rankraštinę grama
tiką, aprašė Čikagos "Newber
ry" bibliotekos senąją lituaniką 
ir išleido knygą "Newberry 
Lituanica" (1998).

rialinės erdvės, rekonstrukcija 
- išliks, tačiau konkurso daly
viai projektuodami turės numa
tyti, kaip aikštę integruoti į 
urbanistinį kontekstą. "Statybų 
piloto" žiniomis, svarstoma 
teritorija gali apimti ruožą nuo 
Šv. Jokūbo ligoninės iki Profsą
jungų rūmų ant Tauro kalno.

Beje, anot L.Naujokaičio, 
premijų fondas (330,000 litų) 
neturėtų smarkiai kisti.

LGĮTIC

dinas, Viesturo ordinas, Pasi
žymėjimo kryžius, Barikadų 
dalyvio atminimo ženklas ir 
kiti apdovanojimai.

Latvijos valstybiniai apdo
vanojimai už nuopelnus Latvi
jai yra suteikti ir Lietuvos Res
publikos piliečiams. 2001 m. 
aukščiausio  laipsn io  Trijų 
Žvaigždžių ordiną -  Grandinę 
ir Didįjį kryžių gavo Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus, 1996 metais LR pre
zidentas Algirdas Brazauskas -  
Trijų Zvaigždžių ordino Didįjį 
kryžių. LGĮTIC

Lietuvių Operos sukaktuvinis 
50 m etų  k ū ry b in ė s  v e ik lo s  
Vytauto Klovos “Pilėnai” spek
taklis įvyksta balandžio 30 d., 3 
val. po pietų, M orton aukštes
niosios mokyklos salėje, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. Operos 
sp ek tak lį d ir ig u o ja  A lvydas 
V asa itis , r e ž is u o ja  E lig iju s  
Dom arkas, chorm eisterė -  Jū 
ra tė  G rab liau sk ien ė . S o listų  
partijas dainuoja N ida G riga
lavičiūtė, D alia Kužm arskytė, 
Vytautas Juozapaitis, Arvydas 
M arkauskas, Audrius Rubežius, 
Liudas Norvaišsa, Julius Sav- 
rimas, Vaclovas M omkus. Cho
rui dainuoti padeda L ietuvos 
muzikos akademijos 8  studen
tai, prof. Virgilijaus Noreikos ir 
Vytauto Juozapaičio mokiniai. 
Jų keliones apmokėjo Lietuvos 
Kultūros ministerija.

"LIETUVOS AIDUI" 
IŠKELTA BANKROTO 

BYLA
Bendrovei "Lietuvos ai

das", anksčiau leidusiai to 
paties pavadinimo laikraštį, 
iškelta bankroto byla. Vals
tybinės mokesčių inspekcijos 
ieškinį dėl bankroto bylos 
iškėlimo balandžio 20 d. pa
tenkino Vilniaus apygardos 
teismas, pranešė teismo raš
tinėje.

"Lietuvos aido" vyriau
siasis redaktorius Algirdas 
Pilvelis yra sakęs, kad ben
drovė bus likviduojama dėl 
kelis milijonus litų siekiančių 
skolų. Jos bus grąžintos par
davus įm onei p rik lausan tį 
nekilnojamąjį turtą Vilniuje.

Dienraščio "Lietuvos ai
das" leidyba 2004-aisiais per
duota įmonei Trakų spaustuvė.

2000 metų balandį A.Pil- 
velis iš Sauliaus Š alten io  
nupirko kontrolinį "Lietuvos 
aido" akcijų paketą.

A .P ilve lis  yra laim ėjęs 
valstybės skelbtą aukcioną ir 
pretenduoja už 1,777 mln. litų 
įsigyti 39,51 proc. naujienų 
agentūros Eltos akcijų. Dar 
57,93 proc. agentūros akcijų 
valdo su d ienraščio  "R es
publika" leidėju Vitu Tomku
mi susijusios įmonės.

1917 metais įsteigtas "Lie
tuvos aidas" buvo atkurtas 
1990-aisiais kaip tuometinės 
Aukščiausiosios Tarybos (At
kuriamojo Seimo) ir Ministrų 
Tarybos laikraštis.

LGĮTIC
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UZ PLAČIĄ VALSTYBININKU KOALICIJĄ
Naujosios sąjungos (NS) 

vadovas Artūras Paulauskas 
mano, jog visos valstybiškai 
mąstančios partijos turėtų burtis 
į plačią koaliciją prieš bendrai 
veikiantį Viktoro Uspaskicho ir 
Rolando Pakso "tandemą".

"Pastarųjų savaičių įvykiai 
ir balsavimai prieš mane vis 
daugiau duoda pagrindo gal
voti, kad tai yra R.Pakso ir
V.Uspaskicho bendras planas 
arba bendri tikslai. Vieno - 
R.Pakso noras yra reabilituotis 
ir tas procesas pakankam ai 
intensyviai vystomas, po visą 
Lietuvą toks projektas vežio
jam as. Kito - V.Uspaskicho 
noras yra turėti sąjungininką, 
papildomą rezervą, kaip dabar 
matosi ir derybose, ir apskritai 
valdžioje, tie interesai juos abu 
suvedė ir to nem atyti būtų 
didelė klaida", - balandžio 22 
d. sakė socialliberalų frakcijos 
seniūnas A.Paulauskas.

Anot socialliberalų vado, 
V.Uspaskicho ir R.Pakso suar
tėjimas bei veiksmų koordi
navimas yra akivaizdus.

"Todėl iškyla vieningos 
koalicijos idėja - be šių politinių 
jėgų, be V.Uspaskicho koman
dos, ir be R.Pakso komandos, 
kurios akivaizdžiai jau ne kartą 
pademonstravo savo ne valsty
binius siekius. Aš matau būtent 
šias abi komandas už plačiosios 
koalicijos borto. Visos kitos 
partijos įvairiose situacijose 
vienaip ar kitaip išbandytos 
įrodė, kad valstybės interesas 
joms yra svarbesnis už visus 
kitus", - sakė A.Paulauskas.

NS vadovas teigė šiuo atve
ju  nesibaim inąs plačiosios

Skoninga velykinių švenčių proga išleistas Vydūno jaunim o fondo 
atvirukas. K Statkaus nuotr.

koalicijos, kurią sudarytų ir 
dešiniosios, ir kairiosios parti
jos, trapumo, nes gal platesnė 
koalicija "kaip tik paskatins 
visus jausti atsakomybę už tą 
bendrą reikalą, dirbti labiau 
sutelktai".

"Tą idėją reikėtų pabandyti 
kažkaip įgyvendinti, nes jei taip 
ilgai tęsis toks Lietuvos murk- 
dymasis, juolab, kad paskutiniu 
metu ir ekonominiai dalykai ne 
itin geri, ypač su euru - mes 
prarasime laiką. Todėl turi būti 
sutelktos ir konsoliduotos visos 
valstybinės jėgos jau šios ka
dencijos laikotarpyje", - sakė 
A.Paulauskas.

A.Paulauskas sakė jau kitą 
savaitę ketinąs susitikti su kai 
kurių partijų vadovais ir aptarti 
minėtą plačiosios koalicijos 
idėją.

Jis taip pat pabrėžė nesie
kiąs šiuo atveju dividendų sau 
ar iškilti "aukščiau kitų partijų".

"Nesvarbu, kas tą palmės 
šakelę neš, svarbu - rezultatas", 
- teigė A.Paulauskas.

NS vadas taip pat teigė, jog 
mąstant apie naują plačią koali
ciją, iškyla ir prezidento Valdo 
Adamkaus labai svarbus vaid
muo.

"Prezidento parama ir jo  
žodis tokiu atveju yra labai 
svarbus, nes yra ir ideologinių, 
ir programinių skirtumų tarp šių 
partijų, todėl pajungti bendram 
valstybiniam reikalui preziden
to pastangos būtų labai svarbios 
ir reikalingos", - sakė A.Pau- 
lauskas.

Vienas socialdemokratų va
dovų Krašto apsaugos ministras 
Gediminas Kirkilas kom en

tuodamas minėtą A.Paulausko 
pareiškimą, teigė jį sveikinąs, 
tačiau į konkretesnes kalbas 
apie galimus naujus darinius 
nesileido.

"Mes tokią idėją sveikina
me, iš tikrųjų tai yra labai svar
bu. Tai nereiškia, kad dabar 
kažkaip gali pasikeisti valdan
čioji koalicija. Tačiau mums 
param a priim ant valstybei 
svarbius sprendimus, kaip kad 
Seime laukia sprendimas dėl 
euro, reikia platesnio palaiky
mo. Todėl labai tikimės tokios 
paramos, nes ir dabartinėje 
koalicijoje socialdemokratai 
laikosi valstybinės pozicijos", - 
sakė G.Kirkilas.

Socialdemokratas teigė, kol 
kas NS vadovo pareiškim ą 
laikąs tik deklaracija, "o gyve
nim as, praktinė veikla bei 
bendradarbiavimas priimant 
svarbius sprendimus, ypatingai 
parlamente, parodys, kiek tokia 
deklaracija yra turininga".

Paklaustas, ar socialdemok
ratai svarstytų idėją dėl plačio
sios koalicijos sudarymo be 
V.Uspaskicho, G.Kirkilas atsa
kė, jog šis klausimas kol kas 
ankstyvas.

Šiuo metu, anot socialde
mokrato, derybos vyksta tarp 
trijų valdančiojoje koalicijoje 
likusių partijų.

"Labai gerai, kad social
liberalai tokį pareiškimą pada
rė, bet nelabai gerai, kad pasi
traukė iš koalicijos, atstatydinus 
jų vadą iš Seimo pirmininko 
posto. Šiandieną realybė yra 
tokia, kad atsakomybę prisi- 
iėmė trys partijos", - teigė 
G.Kirkilas. LG0TIC

A. BRAZAUSKAS 
UOSTĖ

LANGŲ SKYSTĮ
Seimo nariai premjerą Al

girdą Brazauską privertė uos
tyti skystį langams valyti. R. 
Visockytės teigimu, pastaruoju 
metu Lietuvoje tapo populiaru 
vietoj vadinam ojo pilstuko 
gerti "babatuką" (pagal vieno 
iš analogiškų produktų etiketę 
-  "BBT"). Tai -  bespalvis 
skystis, turintis 95 proc. alko
holio. Jame taip pat yra glice
rino.

Seimo Narkomanijos pre
vencijos komisijos pirmininkė 
Ramunė Visockytė per Vyriau
sybės valandą A. Brazausko 
vakar paklausė, kaip šis kovos, 
kad langų ploviklio negalėtų 
įsigyti vaikai ir kaim iečiai, 
rašo Lietuvos rytas.

Tautos nuodijimu susirūpi
nusi parlamentarė teigė, kad 
apie šešis litus kainuojančio 
gėrimo galima įsigyti maisto 
prekių parduotuvėse: "Jo net 
vaikai gali laisvai nusipirkti ir 
vartoti".

Z arasų  ra jono  D egučių 
kaimo seniūnas Jono Šileikis

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.

Cia, 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 ........

suteikė informaciją, kad se
niūnijos parduotuvėje galima 
nusipirkti "Langų ploviklio 
koncentratą” , kurio sudėtyje 
yra 95 proc. etilo spirito (grū
dinio), o taip pat skystį "Bui
čiai ir technikai". Seniūno 
nuom one, tiek šių skysčių 
gamintojams, tiek jų  parda
vėjams puikiai žinoma, kad šie 
produktai dalies gyventojų 
vartojami kaip svaigalai.

A. Brazauskas apie popu
liarųjį gėrim ą tikino nieko 
nežinąs."Aš pirmą kartą gir
džiu  tok į term iną, neteko  
susidurti su šiuo gėrimu, tuo 
labiau - jo  ragauti", - pareiškė 
Vyriausybės galva. Jis nesu
prato naujo išgirsto žodžio ir 
"babatuką” pabadino "papa- 
tuku”.

Tačiau tokiu pareiškim u 
parlam entarus prajuokinęs 
prem jeras neliko abejingas 
Seime iškeltai problemai.

"Jeigu jis iš tikrųjų yra var

totinas, mes pavesime Tabako 
ir alkoholio inspekcijai, kad jie 
pradėtų kovą ir su šiuo gėrimu, 
kurį jū s  vad inate , atrodo, 
"babatukas", -  iš tribūnos rėžė 
A. Brazauskas.

Kaip rašo Lietuvos rytas, 
kad kova su "babatuku" būtų 
dar veiksm ingesnė, Seimo 
nariai vieną buteliuką su langų 
plovim o skysčiu čia pat ir 
atidarė.

Parlamentarė Laima Moge- 
nienė ploviklio davė pauostyti 
ne tik A .Brazauskui, bet ir 
sveikatos apsaugos ministrui 
Žilvinui Padaigai. Premjeras 
konstatavo, kad skystis "tikrai 
kvepia kaip degtinė”.

Šalies kaimuose ypač po
puliaraus skysčio A. Brazaus
kas nutarė parvežti ir į Vyriau
sybę. Prem jeras parlam en
tarams neatskleidė, ką darys su 
šiuo gėrim u, rašo Lietuvos 
rytas.

LGITIC
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E. GUDAVIČIAUS "LIETUVOS ISTORIJA” 
RUSŲ KALBA

RENGINIŲ KALENDORIUS
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.

VALENTINAS STUNDYS:
DR. K. BOBELIO MANEVRAS

Žinia apie Kazio Bobelio 
eilinį manevrą ne tik patvir
tina, kad šis politikas neprog
nozuojam as, be t ir m oka, 
beveik nieko neveikdamas, 
sukurti naują intriguojančią 
situaciją Seime.

Vilijos Blinkevičiūtės poli
tinį bestuburiškumą pranoksta 
šis garbaus amžiaus veikėjas, 
esą jis kartu su libdukais nu
veiksiąs Lietuvos labui dau
giau negu būdamas šiltoje po
zicijos draugijoje. Kur čia šuo 
pakąstas? Galima tik spėlioti 
ir daryti įvairias prielaidas. 
(Libdukai -  paksininkai, red.) .

Pirmiausia, atrodo, K. Bo
belio žingsnis šiame etape yra 
nuoseklus. Prisiminkime, grįž
ta iš gydymosi Amerikoje ir 
drąsiai pareiškia, kokia ne
tvarka mūsų valstybėje, tokia, 
kad ir jam, daug mačiusiam, 
gėda. Ragino save, kad kažką 
reikią daryti.

Klausimas, ar tai jo  vieno 
nuomonė, šiandien jau nebe
aktualus ir atsakytas: Artūras 
Paulauskas, gavus konser
vatorių suregztą pretekstą, 
daugum os balsa is a ts ta ty 
dintas. K. B obelis tuom et 
kalbėdamas Seimo posėdyje 
taip pat buvo nuoseklus -  jis 
sieksiąs permainų ir neslėpė 
nepasitenkin im o tuom ečiu 
Seimo vadovu.

Pastarasis politiko žingsnis 
vėl atrodytų logiškas: jo neten
kina apčiulpta ir aptrupėjusi

dauguma. Pasinaudojęs jos 
trapumu, žilagalvis kerta dar 
vieną smūgį, formaliai de
monstruodamas principingą 
nepasitenkinimą valdžia, ir 
migruoja pas paksistus, ku
rių vadą per apkaltą jis taip 
pat nuosekliai gynė. Taigi K. 
Bobelis pasuka ten, kur seniai 
ruošė sau gūžtą? Tik įdomu čia 
kitkas, kad tie patys libdukai 
beldėsi į nukraujavusios dau
gumos duris ir, atrodo, nebuvo 
įleisti.

Todėl sunkiai tikėtina, kad 
jie gali būti pakviesti į dau
gumą. Matyt, rezgama situa
cija, kai likus mažumos Vy
riausybei Seime bus inicijuoja
mas pasitikėjimas ja, visiškai 
neatm etant nepasitikėjim o 
galimybės. Panašu, kad vyksta 
esminis politinių jėgų persi- 
grupavimas Seime, jei valdan
tieji nesugebės prisišnekinti iš 
kitų frakcijų politinių migran
tų. Kita vertus, neatmestinos ir 
K. Bobelio asm eninės am
bicijos įsėsti į kokį nors pos
tą.

Koks scenarijus surašytas, 
netrukus paaiškės, tačiau vadi
namajai daugumai vienai vis 
mažiau manevro laisvės. Žino
ma, centre visų naujų partinių 
brėžinių Seime bus arba socde- 
mai, arba darbiečiai. Kam iš jų 
naudingas K. Bobelio manev
ras? Rašo Valentinas Stundys, 
Lietuvos krikščionių demokra
tų pirmininkas. omni.lt

Vilnius/Sankt Peterbur
gas, balandžio 20 d. (ELTA). 
Lietuvos generalinis konsula
tas Sankt Peterburge ir Sankt 
Peterburgo Europos universi
tetas balandžio 20 d. rengė 
žymaus Lietuvos istoriko pro
fesoriaus Edvardo G udavi
čiaus knygos "Lietuvos is
torija” vertimo į rusų kalbą 
pristatymą ir seminarą Lietu
vos istorijos tema. E. Gudavi
čiaus knyga "Lietuvos istorija” 
išversta į rusų kalbą Lietuvos 
ambasados Maskvoje iniciaty
va.

Sankt Peterburgo Europos 
universitete vyksiančioje dis
kusijo je dalyvaus Vilniaus 
universiteto profesorius, Isto
rijos teorijos ir kultūros isto
rijos katedros vedėjas Alfredas 
Bum blauskas, Sankt Peter-

HITLERINIO STILIAUS VAKARĖLIAI KAUNE
Tarptautinės istorinio tei

singumo komisijos vadovas, 
parlamentaras Emanuelis Zin
geris pasipiktino Kauno res
torane nacionalsocialistų vado 
Adolfo Hitlerio gimtadienio 
proga surengtu "SS stiliaus” 
vakarėliu.

"Kiekviena Lietuvoje išau
gusi laisva karta turi mokėti 
atpažinti praeities prievartos 
režimų savo tėvams padarytą 
blogį. Mums nederėtų pus
girčiams su alaus bokalu vai
kytis aplink barą nacių ar 
sovietų kalinių rūbais apsi
rengusius aktorius, nes taip 
atsidursime moralės griuvė
siuose” , - sakė Tarptautinės 
komisijos nacių ir sovietinio 
okupacinių režimų nusikalti
mams įvertinti pirm ininkas 
E.Zingeris.

Jo teigimu, "žaizdos dėl 
šim tų tūkstančių  aukų dar 
gyvos, tik gaila, kad šių nuo
stolių suvokimas mūsų šalyje 
nėra pakankamai gilus”.

Parlamentaro teigimu, "vi
siškai nejuokingos ir neonacių 
pastangos bei demonstracijos 
Lietuvoje” . Balandžio 20 d. 
mitingą Vilniuje surengė pana
šią į nacistų ideologiją sklei
džiančio radikalo Mindaugo 
Murzos šalininkai.

Adolfo Hitlerio ir Josifo 
Stalino totalitarinių režimų pa
sekmes Lietuvai tiriančios ko
misijos vadovas taip sureaga
vo į žiniasklaidos pranešimus 
apie Kauno "Forto” restorane 
surengtą vakarėlį, kuriam e 
vaikštinėjo A.Hitleriu užsigri
mavęs vyras, lydimas SS kari
ninkų ir kareivių uniformomis 
vilkinčių statistų. Skambėjo 
vokiški maršai, du kalinių uni
formomis vilkintys darbuoto
ja i kepė šašlykus ir klausė 
"nacių” nurodymų. Restoranas 
buvo papuoštas nacių simbo
lika ir A .H itlerio  portretu. 
Dienraščio Kauno diena pa-

burgo Europos universiteto, 
Sankt Peterburgo valstybinio 
universiteto ir Istorijos insti
tuto, Nacionalinės bibliotekos 
specialistai, miesto istorikai, 
archyvarai, politologai, žurna
listai, diplomatinio korpuso 
nariai.

Po seminaro profesorius 
A .Bum blauskas susitiks su 
Sankt Peterburgo akademinių 
ir mokslinių institucijų vado
vais ir aptars galimas bendra
darbiavimo perspektyvas.

Susitikimų tikslas - skatinti 
Lietuvos ir Rusijos istorikų 
ryšius, aptarti galimas abiejų 
šalių bendrų istorinių tyrimų 
temas, apsikeisti informacija 
apie naujus abiejų šalių ist
orinius tyrimus, numatyti aka
deminių mainų galimybes.

LGITIC

kalbintas restorano vadovas 
Žilvinas Jurevičius teigė, jog 
tai nebuvęs A.Hitlerio garbini
mas, o "tik maskaradas, kar
navalas, linksmas vaidinimas”.

Vieno nuožmiausių žmoni
jos istorijoje Vokietijos nacio
nalsocialistų režimo įkūrėjas, 
dešimčių milijonų žmonių žū
ties kaltininkas, pagrindinis 
Antrojo pasaulinio karo ini
ciatorius A.Hitleris gimė 1889 
metų balandžio 20 dieną, ir 
nusižudė 1945 metų balandžio 
30-ąją savo bunkeryje Berly
ne, Trečiojo Reicho sostinę 
puolant antihitlerinės koali
cijos pajėgoms.

Valstybės saugumo depar
tamento atstovas spaudai Vy
tautas Makauskas sakė, kad 
pareigūnai šioje šventėje kri
minalo neįžvelgia. "VSD nesi
ruošia cenzūruoti maskaradų, 
ypač, jei jie rengiami uždaruo
se vakarėliuose” , - sakė jis.

Lietuvoje nacių simbolika 
nėra uždrausta. Žiniasklaidos 
pranešimu, minėtasis "teminis 
vakaras” restorane buvo atviras 
visiems lankytojams. Kai kurie 
restorano lankytojai, pasipik
tinę tokiu "karnavalu” , iš jo  
išėjo. LGĮTIC

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

DR. KAZYS MARTINKUS MEMORIAL 
SCHOLARSHIP FUND

A. a. biochem ijos dr. Kazio M artinkaus (1953-1984) 
atminimui 1985 m. įsteigtas jo  tėvų, sesers ir artimų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali pasinaudoti visi lietuviai 
studentai, siekiantys magistro arba daktaro laipsnio tiksliųjų 
mokslų srityje - vėžio ligų tyrimo sričių (pvz. farmakologijos, 
biochemijos ir pan.).

Pasiteirauti ir gauti prašymų formas, kreiptis:
K ristina M artinkutė, Dr. Kazys M artinkus M em orial 

Scholarship Fund, 7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629-3011, 
USA. El. paštas: Krism516@yahoo.com

Prašymo formos turi būti grąžintos iki 2006 m. liepos 1 d.

DIRVAI
AUKOJO

VJanulaitis, Oak Lawn, IL .... 45
A.Muliolis, Euclid, O H ........ 45
M.Kriščiūnas, Canton, M I....25
V.Kasniūnas, Beverly Sh., IN. 20 
O.Adomaitis, Sunny Hills, FL.15

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

ATSISAUKIMAS 
Į MUZIKUS 

Ir lietuvišką muzikinę 
gyvybę palaikančius 

kultūrininkus
Sekantį rytą po Dainų 

šventės 10:00 val. Čikagos 
Jaunimo centre šaukiamas 
Siaurės Amerikos Lietuvių 

Muzikos Sąjungos visuotinas 
seimas. Sąjunga įsteigta 1911 m. 

ir nuo 1934 m. leidžia žurnalą 
“MUZIKOS ŽINIOS”, kurios 
bando atspindėti mūsų užjūrio 

lietuvišką muzikinę veiklą. 
Sąjungai per gyvavimo laiką 

priklausė vargonininkai, vėliau 
ir kompozitoriai, solistai -  

vokalistai ir instrumentalistai, ar 
choristai ir visi, kuriem rūpi 

palaikyti savą žurnalą ir 
lietuvišką muzikinę gyvybę. 

Mūsų seimai būdavo jungiami su 
Dainų šventėmis, kada dauguma 

narių savaime suvažiuoja. 
Seimas turi išrinkti naują 

valdybą ir persvarstyti ateities 
veiklą. Kviečiame visus, ir 

naujus narius prisijungti. Apie 
dalyvavimą prašau pranešti 

Faustui Stroliai ligi Memorial 
Day (gegužės 29 d.). Tel. (708) 
687-1430, arba paštu: Faustas 
Strolia 15325 Sequoia St. Oak 

Forest, IL 60452 arba 
e-mail: theres8@comcast.met

omni.lt
mailto:amberwings@mac.com
mailto:Krism516@yahoo.com
mailto:theres8@comcast.met
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SPORTO ŽINIOS JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS

56-JŲ SALFAS ŽAIDYNIŲ 
KREPŠINIO IR TINKLINIO 

VARŽYBOS
Kaip jau  ankščiau skel

bėme, 56-sios ŠALFASS-gos 
Sporto Žaidynės įvyks 2006 m. 
gegužės 19, 20 ir 21 dienomis 
Čikagoje. Vykdo - Čikagos 
ASK “Lithuanica” ir Čikagos 
LSK “Žalgiris”.

Kaip žinom e, žaidynių 
programoje vyks krepšinio, 
tinklinio, plaukimo, šachmatų 
ir stalo  teniso  2006 m etų 
ŠALFASS-gos pirmenybės. 
Jau pateikėme išsamias plau
kimo, šachmatų ir stalo teniso 
informacijas. Šį kartą duodame 
krepšinio ir tinklinio. Dalį 
informacijų pakartojame.

Pagal preliminarinės regist
racijos duomenis, krepšinis 
numatomas vykdyti šiose kla
sėse: Vyrų A, Vyrų B, Moterų, 
Vaikinų (1987 m. gimimo ir 
jaunesnių) ir Merginų (1987 m. 
gim. ir jaun.). Principiniai, 
vaikinų A klasės žaidėjams yra 
leidžiama kartu žaisti ir vyrų A

Šarūnas Jasikevičius (antras iš kairės) gerai debiutavo NBA, bet 
jam  vis dažniau tenka rungtynes praleisti ant atsarginių suolo.

ar B klasėje, o merginoms A -  
m oterų klasėje, kiek laiko 
sąlygos leidžia.

Vyrų A ir B krepšinį nu
matoma pradėti penktadienį, 
gegužės 19 d., apie 5:00 val. p. 
p. Visų kitų klasių krepšinis 
vyks tik  šeštadienį ir sek
madienį.

Galutinė krepšinio koman
dų ir žaidėjų registracija privalo 
būti atlikta iki 2006 m. gegužės 
1 d. imtinai, pas 56-jų žaidynių 
krepšinio koordinatorių dr. 
Donatą Siliūną, šiuo adresu: Dr. 
Donatas Siliūnas, 5116 Illinois 
Ave., Lisle, IL 60532-2014. 
Tel: 630-852-3204; F ak
sas: 630-852-4026; E-mail: 
dsiliunas@ aol.com Website: 
www.lituanica.org

Papildomas ryšys: Svajūnas 
Masilionis, tel. 708-691-3018; 
E-mail: zalgiris01@yahoo.com

Rimas Miečius, ŠALFASS 
krepšinio vadovas, tel. 416-

234-5792; E-m ail:
rimmer 1 @ sympatico.ca

Tinklinis numatomas vyk
dyti -  vyrams, moterims ir 
mišrioms komandoms. Mišrią 
komandą sudaro 6 žaidėjai. 
Aikštėje turi būti nemažiau kaip 
2 moterys (arba nemažiau kaip 
2 vyrai). Moterims leidžiama 
žaisti vyrų komandose, tačiau 
neatvirkščiai.

Galutinė tinklinio komandų 
ir žaidėjų registracija privalo 
būti atlikta iki 2006 m. gegužės 
1 d. imtinai, pas 56-jų žaidynių 
tinklinio koordinatorių Justiną 
Andriušį, šiuo adresu: Justinas 
Andriušis, 58 Romiga Lane, 
Palos Park, IL 60464. Tel: 708
359-7046 (C ell.); E-m ail: 
lituanicakid@hotmail.com

Papildom as ryšys: G in
tautas Garsys ŠALFASS tink
linio vadovas, P.O. Box 3623, 
W aquoit, MA 02536. Tel. 
(mob.): 508-353-5079; Fax: 
508-519-4777; E-m ail: 
gintautasgarsys @ yahoo.com

Mišrių komandų tinklinį nu
matoma vykdyti gegužės 20 d., 
šeštadienį, o vyrų ir moterų -  
gegužės 21 d., sekmadienį.

Dalyvauti žaidynėse kvie
čiami visi lietuvių sporto vie
netams bei individai, atlikę 
metinę 2006 m. registraciją 
ŠALFASS-je.

Išsam esnes inform acijas 
gauna sporto klubai. Po ga
lutinės krepšinio ir tinklinio 
kom andų reg istracijos bus 
paskelbta tiksli varžybų progra
ma, tvarkaraščiai ir kitos de
talės.

Visais žaidynių reikalais 
kreipkitės į dr. Donatą Siliūną 
ar atatinkamus žaidynių pa
reigūnus bei sekite Website: 
www.lituanica.org

SALFASS centro valdyba

Papildydami mūsų anks
tyvesnį pranešimą skelbiame, 
kad 2006 m. Š. Amerikos lie
tuvių jaunučių krepšinio pir
menybės įvyks 2006 m. ge
gužės 27 ir 28 dienomis, To
ronte, Ont., Kanadoje. ŠAL
FASS visuotinio suvažiavimo 
nutarimu ir Centro Valdybos 
pavedimu, pirmenybes vykdo 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
sporto klubas “Aušra”.

Pagal balandžio 20 d. užsi
baigusios preliminarinės re
gistracijos duomenis, žaidy
nėse num ato dalyvau ti 34 
komandos iš 6 sporto klubų, 
tačiau dar nevisi klubai atsakė.

Varžybas numatoma vyk
dyti berniukams ir mergaitėms 
atskirai tik B (1990-91 m. 
gimimo), C (1992-93 m.) ir D 
(1994-95 m.) klasėse, tačiau E 
(1996-97 m.) ir F “molekulių” 
(1998 m. gim. ir jaunesnių). 
klasių komandos bus mišrios.

Principiniai, jaunesnių kla
sių žaidėjams yra leidžiama 
kartu žaisti ir vyresnėse kla
sėse, kiek aplinkybės leidžia. 
Mergaitės gali žaisti l berniukų 
komandose, tačiau neatvirkš- 
čiai.

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

šiose interneto svetainese, arba paskambinkit
LINUI MULIOLIUI -216-387-3204

linas@fixJcrrcalty.eom
www.CleveliindHūus ing Marke t. com 

wwv.LyndhurstOhioIbmeG.cam 
www.Euclid-Hatnes.com

www. Kiehmond-H eights-Homes .com 
www. V ay lieki] bmes.net 

www.Pepper-Pike-Homes.com
www.SouthEuelidHomes.com

w w w.Bcachwood-O hio-Hom fis.com
www.FLxlerRealty.com

Fixler Realty Group. Inc,
Linas Muliulis - Mob. Tel. - 216-387-3204

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių sporto klubai bei kiti 
vienetai, atlikę 2006 m. metinę 
registraciją ŠALFASS-je. Žai
dėjai turi būti lietuvių kilmės 
ir registruoti 2006 m. ŠAL
FASS-je.

Galutinė komandų ir žai
dėjų registracija privalo būti 
atlikta kartu su mokesčiais iki 
2006 m. gegužės 1 d., šiuo 
adresu: Aušra Sports Club, c/ 
o Larry Hurst, pirm enybių 
vadovas, 3509 W agondust 
Road, M ississauga,ON L4Y 
3M1, Canada. Tel: 416-992
3449; E-mail: info@ausra.net 
Aušra Sports Club website: 
www.ausra.net

Papildom as ryšys: R ai
mundas Paškauskas, PPSK 
“A ušros” p irm ininkas, tel: 
416-604-9261; E -m ail: 
rpask@ sympatico.ca

Pilnesnes informacijas gau
na sporto klubai. Po galutinės 
registracijos bus paskelbta tiksli 
varžybų programa, tvarkaraš
čiai ir kitos detalės. Visais žai
dynių reikalais kreipkitės į Lar
ry Hurst, bei sekite website: 
www.ausra.net

SALFASS centro valdyba

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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