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

NATO valstybių užsienio reikalų ministrų pasitarimas įvyko balandžio 27-28 dienomis Sofijoje, Bulgarijos sostinėje. Pirmosios eilės 
centre NATO generalinis sekretorius gen. Jaap de Hoop Scheffer ir JAV sekretorė Condoleezza Rice. Antrosios eilės dešinėje -  Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. NATO nuotr.

Lietuvą krečiant politinei 
karštinei, gegužės pradžioje, 
dar nesibaigus tarptautinei 
aukštų politikų konferencijai, į 
L ietuvos sostinę susirinks 
juodąsias rinkimų strategijas 
kuriantys veikėjai.

Ar dar prisimenate, kas yra 
ALMAX? Tai Rusijos kompa
nija, kuri prisidėjo prie Rolando 
Pakso žygio į Prezidentūrą. 
Įtariama, kad būtent jos veikėjai 
rengė garsųjį planą "Strekoza", 
kuris iki šiol, atrodo, pildosi. O 
atsimenate "Nikkolo M"? Šios 
Rusijos politinių konsultacijų 
bendrovės vadovas Igor Min- 
tusov negalėjo paneigti, kad 
rengė R.Pakso rinkimų į prezi
dentus strategiją.

Zinote, kas yra Joseph Na- 
politan? Žmogus, padėjęs Dar
bo partijai laimėti Seimo rinki
mus, o jos vadovui Viktorui Us-

V. PUTIN SUSITIKO SU A. LUKAŠENKA BULGARIJA IR JAV SUSITARĖ DĖL KARINIŲ BAZIŲ

Netoli Sankt Peterburgo 
esančiuose Konstantino rū
muose balandžio 28 d. vyko 
Rusijos ir Baltarusijos prezi
dentų - Vladimir Putin ir Alek
sandr Lukašenka susitikimas.

V.Putin išreiškė viltį, kad 
dabar, kai Baltarusijos prezi
dento rinkimai baigėsi, "emo
cijos nuslūgs ir prasidės konst
ruktyvus darbas valstybei stip
rinti".

V.Putin pasidom ėjus, ar 
pavyks "suvienyti politines jė
gas pagrindinėms šalies pro
blemoms spręsti, A.Lukašenka 
atsakė, jog Baltarusijoje "ši 
problema neegzistuoja".

Pasak jo, Baltarusijoje padė
tis šiek tiek kitokia, negu Ru
sijoje, "kur labai svarbu konso
liduoti politines jėgas".

VILNIUJE -  STRATEGAI IŠ RUSIJOS
paskichui pataręs jokiu būdu 
nesiekti premjero kėdės. Kas 
juos sieja? Skambus pavadi
nimas -  Europos politikos 
konsultantų asociacija. Gegu
žės pradžioje šie konsultantai 
susirinks į Vilniuje vyksiančią 
konferenciją "Europos idėja 
rinkiminėse kampanijose".

Konsultantų iš Rusijos 
vardai ir darbai siejami su 
Rusijos specialiųjų tarnybų 
"stogu". Nepriklausomi Rusi
jos žurnalistai teigia, kad šioje 
valstybėje nėra nė vienos po
litinių konsultacijų ar viešųjų 
ryšių kompanijos, kuri ne
dirbtų Kremliui.

Matyt, neatsitiktinai šis 
susitikimas vyks dar nesibai
gus svarbiam politiniam ren
giniui "Vilniaus konferenci
ja 2006: Bendra vizija ben
drai kaimynystei", kurį glo-

"Aš jums nurodysiu tikslų 
skaičių ir jūs suprasite, kad už 
dabartinį prezidentą balsavo 
beveik visi gyventojai", - pridū
rė A.Lukašenka. Jis pridūrė, 
kad rink im ai vyko ram iai. 
"Kaip ir sakiau, mes tvarkingai 
ir ram iai organizavom e šią 
kampaniją, kad ir jums nebūtų 
gėda, nes Rusija mus visada 
remia".

Inform uodam as V.Putin 
apie padėtį šalyje A.Lukašenka 
pažymėjo, kad "padėtis norma
li, rami, žmonės dirba, baigia 
sėti javus". Pranešęs, jog minint 
Černobylio tragedijos 20-ąsias 
metines lankėsi 30 kilometrų 
zonoje aplink atominę elek
trinę, Baltarusijos prezidentas 
pažadėjo smulkiau papasakoti 
apie padėtį tame regione.

boja ir prez. Valdas Adamkus.
Be to, Lietuvoje itin sudė

tinga politinė padėtis, katastro
fiškos derybos dėl "Mažeikių 
naftos". Kur kitur šiandienos 
Europoje "politikos konsultan
tai" ras tiek įtampos?

Rusijos bendrovė "Nikkolo 
M" pagarsėjo per R.Pakso ap
kaltą. Viešumon iškilo ir ben
drovės vadovo I.Mintusov nie
kada nepaneigta informacija, 
kad jis prisidėjo prie R.Pakso 
rinkimų kampanijos. Antrine 
"Nikkolo M" kompanija va
dintos ALMAX veikėjai Ana 
Zatonskaja ir Igor Potnin nuolat 
lankydavosi Lietuvoje net ir 
vykstant apkaltos procesui, 
tardavosi su dosniausiu R.Pak
so rėmėju verslininku Jurij Bo
risov. Eksprezidento veiklą tyrę 
politikai viešai teigė, kad būtent 
šie veikėjai rengė planą "Stre-

JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice balandžio 28 
d. Bulgarijos sostinėje Sofijoje 
pasirašė dvišalį susitarimą dėl 
bendrų karinių bazių steigimo 
šioje buvusioje komunistinėje 
valstybėje. "(JAV ir Bulgarijos 
susitarimas) sustiprins mūsų 
bendradarbiavim ą, sudary
damas sąlygas bendrai naudotis 
Bulgarijos mokomaisiais ob-

POPIEŽIUS KALTINA MEILĖS STOKĄ
Popiežius Benediktas XVI 

balandžio 28 d. sakė, kad dėl 
išsivysčiusiame pasaulyje ma
žėjančio gimstamumo gali būti 
kalti vis augantys santykių be 
meilės mastai.

Popiežius taip pat teigė, kad 
"meilės užtemimas" ir morali
nių orientyrų stoka kelia grės-

koza". Sąmokslą, kuris turėjo 
būti nukreiptas prieš Seimą ir 
Vyriausybę.

Konsultavo V.Uspaskichą
Garsus politikos konsultan

tas iš JAV J.Napolitan pirmą 
kartą Lietuvoje pasirodė Darbo 
partijai rengiantis Europos Par
lamento ir Seimo rinkimams. 
Partijos vadovas V.Uspaskichas 
į susitikimą su šiuo politikos 
konsultantu prabangiame sos
tinės restorane pasikvietė ir 
žurnalistus, vaišino subtiliais 
patiekalais, demonstravo itin 
šiltus santykius su konsultantu. 
Tačiau taip ir nesugebėjo pasa
kyti, kiek Darbo partijai jo  
paslaugos kainavo. Šaltinių tei
gimu, J.Napolitan partiją kon
sultuoja iki šiol. Teigiama, kad 
be jo patarimų "darbiečiai" ne
žengia nė žingsnio, jog net ir 
partijos narių kelionės po Lietu
vą suderintos su konsultantu.

LGITIC

jektais, ir mūsų sugebėjimą 
veikti kartu karinėje srityje", - 
pasirašiusi susitarimą pasakė 
C.Rice.

"Bet ne tik. Tai išties pama
tinis susitarimas plataus masto 
partnerystei, kurią Bulgarija ir 
Jungtinės Valstijos plėtojo ir 
plėtoja", - pridūrė ji. Pernai 
gruodį JAV panašų susitarimą 
pasirašė su Rumunija. LRT

mę intelektualinei ir dvasinei 
būsimų kartų raidai.

"Turbūt tokios kūrybingos ir 
į ateitį žvelgiančios meilės sto
ka yra ta priežastis, kodėl šian
dien daug porų nusprendžia ne
situokti, kodėl žlunga tiek daug 
santuokų ir kodėl sumažėjo 
gimstamumas", - teigė jis. LRT

NATO ĮSIPAREIGOJO 
DĖL MISIJOS 

AFGANISTANE 
IŠPLĖTIMO

NATO užsien io  reikalų  
ministrai balandžio 28 d. dar 
kartą patvirtino aljanso pasiren
gimą beveik dvigubai išplėsti 
savo taikos palaikymo opera
cijas Afganistane, kur smurtas 
vis intensyvėja.

Per balandžio 27 d. prasidė
jusias ir dvi dienas trukusias de
rybas Bulgarijos sostinėje taip 
pat kalbama apie Iraną, dėl 
kurio branduolinių ambicijų 
Jungtinėms Tautoms turi būti 
pateikta TATENA ataskaita.

JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice ir kiti mi
nistrai ragino imtis griežtų 
veiksmų, jei Iranas ignoruos 
reikalavimus sustabdyti urano 
sodrinimą.

Tačiau diplomatai sakė, kad 
jokių sprendimų dėl tolesnių 
veiksmų Irano atžvilgiu per 
balandžio 27 d. vakare įvykusią 
sesiją nebuvo padaryta.

Pagal NATO planą nuo 
liepos iki maždaug 17 tūkst. 
padidinti Afganistane dislokuo
tų karių skaičių ir taip padėti 
Jungtinėms Valstijoms suma
žinti savo karių skaičių Pietų 
Afganistane, aljansas pradės 
sausumos misiją, kuri turbūt 
bus sunkiausia per visą jo  58 
metų istoriją.

Talibano judėjim o, kuris 
valdė Afganistaną iki 2001-ųjų 
ir kurį nuo valdžios nušalino 
Jungtinės Valstijos, likučiai ko
vo mėnesį paskelbė pradedan
tys pavasario puolimą, be to, 
šalyje padaugėjo savižudžių 
išpuolių, panašių į tuos, kurie 
rengiami Irake.

NATO narės pasiryžusios 
išplėsti misiją, komentuodamas 
ministrų derybas sakė NATO 
atstovas Jamesas Appathurai.

"Antra derybų žinia yra ta, 
kad NATO pajėgos turėtų ener
gingai naudotis turim om is 
smarkiomis kovos taisyklėmis. 
Tai bus efektyvi atgrasinimo 
nuo atakų priemonė", - sakė jis 
žurnalistams.

Tarptautinių saugumo pa
galbos pajėgų taikos palaikymo 
m isiją NATO perėm ė 2003 
metais. Šiuo metu misija apima 
sostinę Kabulą ir Afganistano 
šiaurę bei vakarus. Išplėtus 
misiją į šalies pietus, o paskui - 
ir į rytus, Jungtinės Valstijos 
galės šiais metais Afganistane 
dislokuotų savo karių skaičių 
sumažinti nuo 19 tūkst. iki 16,5 
tūkstančio.

Dislokavimui P. Afganis
tane, turi vadovauti Dž. Britani
ja, Kanada ir Nyderlandai. LRT
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Vilniuje demokratinio forumo prezidentai. Vilnius šią 

savaitę tapo regiono centru, kur susirinkę devynių valstybių 
prezidentai, taip pat intelektualai, nevyriausybinių organizacijų 
ir jaunimo atstovai diskutuos apie Europos Rytų politiką bei 
viso regiono raidos perspektyvas.

V.Muntianas neigia siekiąs V.Uspaskicho galvos. Seimo 
pirmininkas, vienas Darbo partijos vadovų Viktoras Muntianas 
teigia, jog žiniasklaida savaip interpretavo jo pasisakymus apie 
partijos vadą ir jis nesiekiąs Viktoro Uspaskicho atstatydinimo 
iš partijos pirmininko posto.

Seimas rengiasi įteisinti elektroninį balsavimą. Seimas 
pradeda svarstyti siūlymą greta tradicinių balsavimo būdų -  
rinkimų dieną rinkimų apylinkėse bei iš anksto paštu -  įteisinti 
elektroninį balsavimą. Tai numatančių Savivaldybių tarybų 
rinkimų įstatymo rengėjai tikisi, kad naujovė galios jau kitąmet 
numatomuose savivaldos rinkimuose.

F in an sin ių  n u sik a ltim ų  tyrim o tarnybos vadovui 
R om ualdui B oreikai teks a išk in tis  p rem jeru i A lg irdui 
Brazauskui, kodėl Europos Sąjungos paramą skirstančios 
Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Saulius Silickas 
apkaltintas galimu talkinimu nusikaltėliams. Tokius ketinimus 
opoziciniai konservatoriai pavadino spaudimu teisėsaugai.

Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnas Juozas Olekas 
kreipėsi į Lygių galimybių kontrolierę Aušrinę Burneikienę, 
prašydamas ištirti, ar Darbo partijos frakcijos seniūnės Loretos 
Graužinienės ištarta frazė "Kiek vyrų, tiek problemų" nepažeidė 
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo bei Lyčių galimybių 
įstatymo nuostatų dėl tiesioginės ar netiesiogines diskriminacijos 
dėl lyties.

Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas, išsiųsdamas 
už biudžeto lėšas į pasirodymus užsienyje savo žmoną ir dukrą, 
pasielgė neetiškai ir neišvengė viešųjų ir privačiųjų interesų 
konflikto. Tai konstatavo posėdžiavusi Vyriausioji tarnybinės 
etikos komisija.

Vilniaus vadovas Artūras Zuokas neduos leidimo Vilniuje 
rengti demonstracijų homoseksualams ar tuoktis vienos lyties 
asmenims - tokį atsakymą iš Lietuvos netrukus gaus Ams
terdamo meras. Šio Nyderlandų sekso industrijos perlo meras 
Job Kohen aštuonių Europos šalių sostinių merams, tarp jų  ir 
Vilniaus merui A. Zuokui, atsiuntė laišką, kuriame skatina 
palaikyti homoseksualus. J. Kohen išreiškė nerimą, kad Vilniuje 
homoseksualai negali rengti demonstracijų, Lietuvoje tos pačios 
lyties asmenims draudžiama tuoktis. A. Zuokas prisiminė, kad 
prieš keletą metų buvo iškilęs klausimas, ar homoseksualai 
galėtų laisvai rengti demonstracijas Vilniaus gatvėse. Miesto 
Tarybos sprendimas tuomet buvo neigiamas, toks, pasak mero, 
jis būtų ir šiandien.

Šiaulių universiteto senatas svarstė Lidijos Ušeckienės 
likimą. Universiteto Tęstinių studijų instituto direktorė L. 
Ušeckienė į skandalą pateko įtarus, jog rašydama monografiją 
"XX a. pedagogikos kryptys ir švietimo sistemos" plagijavo 
kolegų darbus.

Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės 
(VGPUL) medikai nepraranda vilties išgelbėti garsios Lietuvos 
teatro režisierės ir pedagogės Dalios Tamulevičiūtės gyvybę, 
tačiau pripažįsta, kad jos būklė labai sudėtinga. Du insultus 
patyrusi režisierė daugiau nei prieš dvi savaites parskraidinta į 
Lietuvą iš Šveicarijos. Ciuricho universitetinėje klinikoje jai 
buvo atliktos dvi galvos smegenų kraujagyslių operacijos. 
Pacientės sąmonė slopinama, kad būtų galima efektyviau 
palaikyti organizmo gyvybines funkcijas. Pasak VGPUL 
direktoriaus pavaduotojo medicinai dr. Tomo Saladžio, dėl to 
medikai iki šiol neturi pacientės sutikimo teikti informaciją apie 
jos sveikatą. Mediko teigimu, jis galįs "pasakyti tik tiek, kad 
jos būklė kol kas išlieka labai rimta - vilčių mes neprarandame, 
bet susirgimas yra labai sudėtingas".

Sunkiomis onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams 
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Pediatrijos 
klinikos Onkohematologijos skyriuje gydytis tapo daug jaukiau 
- šį pavasarį skyrius baigtas remontuoti, čia įrengta ir virtuvė 
sergančių vaikų motinoms. Lėšų skyriui atnaujinti skyrė 
prekybos centras "Iki", Ispanijos, Vokietijos ambasados, 
"Gerumo akcijos" dalyviai.

Arvydas Kregždė nebevadovaus į piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi skandalą įklimpusiai parlamento kanceliarijai. Už tai, 
kad būtų atleistas sanatorijoje Druskininkuose šiuo metu 
besigydantis kancleris, balsavo 48 Seimo nariai. Tam nepritarė 4 
politikai, 24 - susilaikė. Kai kurie parlamentarai stebėjosi, kad 
aukšti pareigūnai netenka postų, tačiau Seimą apraizgiusi 
privilegijų sistema nesikeičia.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

ČERNOBYLIO
TRAGEDIJOS

METINĖS
Ukrainoje balandžio 26 d. 

20-ąsias Černobylio tragedijos 
metines paminėjo ir jos aukas 
pagerbė žvakėmis nešini žmo
nės, o šalies lyderiai žadėjo už
tikrinti, kad tokia nelaimė dau
giau niekada nepasikartotų. 
Šimtai žmonių, nešdami uždeg
tas žvakes ir raudonus gvazdi
kus, lėtai ėjo Slavutyčiaus, ku
ris po šios didžiausios pasaulyje 
branduolinės nelaimės buvo pa
statytas Černobylio elektrinės 
darbuotojams, gatvėmis.

1986-ųjų balandžio 26-ąją 
sprogo Černobylio branduo
linis reaktorius ir kilo gaisras, 
po kurio susidarė per Europą 
nuslinkęs radioaktyvus debesis, 
buvo paskelbta tylos minutė. 
Suskambo varpai, aidėjo pavo
jaus sirenos.

Gerokai po vidurnakčio Ki
jeve, esančiame 80 km į pietus, 
prezidentas Viktor Juščenka 
kartu su kitais garbingus postus 
užimančiais asmenimis stovėjo 
prie vadinamosios Černobylio 
cerkvės, kur kasmet susirenka 
šią tragediją patyrę žmonės, ir 
prie memorialo padėjo didelę 
rožių puokštę.

Memoriale, kurį žymi dvi 
akmens plokštės, įrašytos "lik
vidatorių" - ugniagesių ir inži
nierių, kurie mirė gesindami 
gaisrą elektrinėje ar vėliau, nuo 
patirto apšvitinimo, vardai.

Po sprogimų ketvirtajame 
Černobylio atominės elektrinės 
reak toriu je  buvo užterštos 
didelės Ukrainos, Baltarusijos 
ir Rusijos teritorijos dalys. 
Pasak ekspertų, į aplinką pate
kęs radioaktyviųjų medžiagų 
kiekis buvo lygus 50 mln. kiuri 
- toks kiekis aplinkoje galėtų 
atsirasti tik sprogus 500 ato
minių bombų, 1945 metais 
numestų ant Hirošimos.

Sovietų valdžia apie šią ne
laimę pasaulį ir savo šalies gy
ventojus informavo tik po 2 
dienų. Tada buvo pradėta karšt
ligiška likvidavimo kampanija, 
kurios metu sprogęs reaktorius 
buvo uždengtas apgaubu.

Prie memorialo Slavuty- 
čiuje eisenos dalyviai paliko 
degančias žvakes. Dėl trage
dijos pasekmių vis dar karštai 
ginčijamasi, o tarp labiausiai 
ginčijamų dalykų yra galutinis 
jos aukų skaičius. R ugsėjį 
paskelb to je  a taskaito je  JT 
nurodė, kad tiesiogiai dėl šios 
tragedijos mirė beveik 60 žmo
nių ir mirs dar 4 tūkst., - tai daug 
mažesni skaičiai nei manyta 
anksčiau. Aplinkosaugos orga
nizacija "Greenpeace" šias iš
vadas pavadino "baltinimu" ir 
neseniai paskelbtoje savo ata
skaitoje nurodė, kad aukų skai
čius gali pasiekti 100 tūks
tančių. Kitos prieš branduolines 
technologijas kovojančios or
ganizacijos pateikė dar dides
nius skaičius. LGĮTIC

JAV prez. George Bush sutinka komunistinės Kinijos prezidentą 
Hu Jintao atvykusį į Washington su oficialiu valstybiniu vizitu. A P

A. MERKEL IR V. PUTIN DERYBOS 
DĖL ENERGETIKOS

Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel ir Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas balandžio 
27 d. Sibire susitiko aptarti dujų 
tiekimo Europai patikimumo ir 
bandyti susitarti dėl strategijos 
Irano klausimu.

Berlynas ir Maskva, kurie 
jau kartu vykdo projektą nuties
ti po Baltijos jūra dujotiekį 
Sibiro gamtinėms dujoms eks
portuoti, susitarė dėl dujų 
tiekimo šiuo dujotiekiu ir suda
rė Rusijos vyriausybės kontro
liuojamai "Gazprom" palankes
nes sąlygas Europoje.

Susitarimai buvo pasirašyti 
tokiu metu, kai dujų milžinė 
"Gazprom" agresyviai bando 
susiprinti savo pozicijas Euro
pos rinkose.

Gazprom" drauge su E.ON 
ir vokiečių chemijos įmone 
BASF tiesia dujotiekį, kuriuo 
nuo 2010 metų dujos iš Jamalo 
Nencų autonominės apygardos 
bus tiekiamos tiesiai į Vokietiją.

"Gazprom" sudarė sutartį su 
BASF, pagal kurią pastaroji 
dalyvaus eksploatuojant didelį 
gamtinių dujų telkinį Jamalo

AREŠTUOTAS BALTARUSIJOS OPOZICIJOS VADOVAS
Baltarusijos opozicijos va

dovui Aleksandr Milinkevičiui 
balandžio 27 d. buvo paskirta 
15 parų arešto už opozicijos 
protesto akcijos "Černobylio 
kelias", kurį valdžia vadina 
neteisėtu, organizavimą šalies 
sostinėje Minske. A.Milinkevič 
pareiškė, kad jam  paskirta 
bausmė yra akivaizdžiai poli
tinė. "Tai - politinis ieškinys, 
po litinė bausm ė, - teisėjui 
teismo salėje perskaičius nuo
sprendį sakė A.Milinkevič. -

Nencų autonominės apygar
doje, o "Gazprom" turės dides
nę dalį bendroje dujų tiekimo 
įmonėje.

"Susitarimas, kurį ką tik 
pasirašėme, rodo, kad Rusija ir 
Vokietija gali remtis viena kita. 
Tai prisideda prie tolesnio 
"Gazprom" ir BASF pastovios 
ir patikimos partnerystės plėto
jimo", - sakė BASF valdybos 
pirmininkas Juergen Hamb- 
recht. Iš viso buvo pasirašyti aš- 
tuoni susitarimai, tarp jų  ir 
pareiškim as dėl Vokietijos 
ge ležinkelių  kom panijos 
"Deutsche Bahn" ir Rusijos 
geležinkelių įmonės steigimo.

Be to, buvo tikėtasi, jog ba
landžio 27 d. Rusijos dujų 
kompanija "Gazprom" ir Vo
kietijos energetikos kompanija 
E.ON sudarys sutartį dėl dujų 
verslovės Jemal Nenc autono
minės apygardoje Sibire eks
ploatavimo, bet Rusijos infor
macijos agentūros, remdamosi 
"Gazprom" valdybos pirm i
ninko pavaduotoju Aleksandr 
Mededev pranešė, kad sandorio 
pasirašymas atidedamas. A P

Pagrindinių partijų vadai yra už 
grotų". Jis pareiškė, kad apskųs 
savo nuosprendį aukštesnės 
instancijos teisme. Baltarusijos 
opozicijos vadas bausmę atliks 
specialiajame skirstymo izo
liatoriuje.

A .M ilinkevič padėjėjas 
Pavel Možeika sakė, kad opo
zicijos vadas anksčiau buvo 
sulaikytas laikraščio Belorusy 
i rynok redakcijoje, kur atvyko 
atsakyti į skaitytojų klausimus.

Reuters
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AR PREMJERAS GINA LIETUVOS INTERESUS

Lietuvos žiniasklaida perduoda Seimo opozicijos vadovo 
spaudos konferencijoje pareikštus griežtus pareiškimus apie 
dabartinę politinę padėtį mūsų krašte.

Tėvynės Sąjunga savo Tarybos pasitarim e dar kartą 
pakartojo savo nuomonę, jog dabartinės koalicijos žlugimas 
nebūtų jokia katastrofa Lietuvai. Jie galėtų dirbti kartu su 
Liberalų sąjūdžiu, žinoma, be Darbo partijos ir R. Pakso 
pasekėjų. Tuo atveju Seime jie turėtų 36 vietas. Tačiau šiuo 
metu koalicija nežada kapituliuoti. O pozicija ir toliau 
kritikuosianti Vyriausybės klaidas, pavyzdžiui, jei padėtis 
sveikatos apsaugos sistemoje negerės ir padarytos klaidos 
nebus taisomos, tai opozicija netylės, nors tai reikštų valdžios 
griuvimą. "Taip pat jeigu matysime žalingą Lietuvos premjero 
laikyseną ‘M ažeikių naftos’ reikaluose, mes kelsime jo  
atsakomybės klausimą, nes partijos taryba labai aiškiai ir 
ryžtingai pasisakė už tokią laikyseną", pareiškė opozicijos 
vadovas Andrius Kubilius.

Kelias klausim as, ar sprendžiant "M ažeikių naftos" 
reikalus, premjeras gina Lietuvos interesus. Tėvynės Sąjungos 
taryba patvirtino kelis svarbius dalykus, pirmiausia, jog 
Lietuvos Vyriausybė leidžia, kad derybos su "Jukos" 
kom panija vyktų Kremliui palankia linkme -  Kremliui 
labiausiai reikia nudelsti laiko, toliau -  Vyriausybė leidžia, 
kad derybos su pirkėjais vyktų Kremliui palankiu būdu, nes 
premjeras būsimiesiems pirkėjams kelia tokius reikalavimus, 
kurie reikalingi Kremliui, todėl ir kyla klausimas, ar premjeras 
gina Lietuvos interesus, ar sąmoningai daro taip, kaip 
reikalingiau Kremliui.

Vienintelis realus kelias -  nedelsiant pasiruošti "Jukos" 
akcijų nacionalizavim ui. Seimas tuoj pat turįs priim ti 
reikalingus teisės aktus. Tokio įstatymo priėmimas atsakys į 
klausimą, kieno pusėje yra A. Brazauskas ir Vyriausybė. Jei 
pasirodys, kad Vyriausybė negina Lietuvos tautinių interesų, 
tai kam reikalinga tokia Vyriausybė, klausia opozicijos 
pirmininkas. Spaudos puslapiuose pasirodė Rusijos "Lukoil" 
įmonę liaupsinantis straipsnis. Jame kaltinami tie, kurie 
sprendžiant "Mažeikių naftos" likimą, perdaug dėmesio skiria 
politiniams klausimams. Premjero bičiulis "Lukoil Baltija" 
direktorius Ivan Paleičik aiškina, kad "Lukoil" nebėra 
Kremliui palanki įmonė. Taigi, geresnio "Mažeikių naftos" 
savininko ir šeimininko ir būti negali.

Bet Kremliaus žlugdomos "Jukos" bendrovės tarybos 
pirmininkas V. Geraščenka pareiškė, jog A. Brazauskas ir jo 
Vyriausybė sąmoningai ir specialiai vilkina susitarimą dėl 
"Mažeikių naftos" akcijų išpirkimo, laukdami Kremliaus 
nurodymų. Lietuvoje šiuo metu labai gausu Rusijos imperijos 
atkūrim o šauklių. Rusijos prezidento atstovas M odest 
Kolerov, sukvietęs į Rusijos ambasadą Lietuvoje gyvenančius 
rusus, aiškino apie Rusijos politiką -  rusiškos kultūros diegimą 
žmonėms, todėl beveik nėra dienos, kad Lietuvoje nedainuotų 
koks nors rusas dainininkas, o juos sveikina ir kai kurie 
Lietuvos Seimo nariai. Lietuvos premjeras A. Brazauskas 
nuolatos kartoja, kad "Vyriausybė nemato jokių grėsmių" iš 
rusų pusės, "mes nenorime pykinti savo garbingo kaimyno".

S. Tūbėnas

Naujosios sąjungos vado
vas Artūras Paulauskas mano, 
jog visos valstybiškai mąstan
čios 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 nematyti būtų di
delė klaida", - sakė socialli
beralų frakcijos seniūnas A. 
Paulauskas.

Anot socialliberalų vado
vo, V.Uspaskicho ir R.Pakso 
suartėjimas bei veiksmų koor
dinavimas yra akivaizdus. "To
dėl iškyla vieningos koalicijos 
idėja - be šių politinių jėgų, be 
V.Uspaskicho komandos, ir be 
R .Pakso kom andos, kurios 
akivaizdžiai jau ne kartą pade
monstravo savo ne valstybi
nius siekius. Aš matau būtent 
šias abi komandas už plačio
sios koalicijos borto. Visos 
kitos partijos įvairiose situa
cijose vienaip ar kitaip išban
dytos įrodė, kad valstybės in
teresas joms yra svarbesnis už 
visus kitus", - sakė A.Paulaus- 
kas. NS vadovas teigė šiuo 
atveju nesibaiminąs plačiosios 
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 įgyendinti, nes jei taip 
ilgai tęsis toks Lietuvos murk- 
dymasis, juolab, kad pasku-

LENKIJA - UZ GREITESNĘ UKRAINOS IR GRUZIJOS NARYSTĘ ES
Lenkijos vadovybė norėtų, 

kad Ukraina ir Gruzija kuo 
greičiau taptų Šiaurės Atlanto 
aljanso ir Europos Sąjungos 
(ES) narėmis. "Sunku kalbėti 
apie terminus, nėra taisyklių, 
reglamentuojančių laiką, turintį 
praeiti nuo pareiškimo pada
vimo dienos ir jo  aprobavimo 
ES ir NATO. Bet mums norė
tųsi kuo greičiau išvysti Ukrai
ną ir Gruziją kaip mūsų partne
res abiejose organizacijose", - 
sakė Lenkijos prezidentas Lech 
Kaczynski išskirtiniame inter
viu Rusijos agentūrai.

Jis priminė, kad NATO va
dovaujasi "atvirų durų" princi
pu - kiekviena valstybė, atitin
kanti tam tikrus reikalavimus, 
gali paduoti pareiškimą dėl

UZ PLAČIĄ POLITIKŲ KOALICIJĄ
tin iu  m etu ir ekonom iniai 
dalykai ne itin geri, ypač su 
euru - mes prarasime laiką. 
Todėl turi būti sutelktos ir kon
soliduotos visos valstybinės 
jėgos jau šios kadencijos laiko
tarpyje", - sakė A.Paulauskas. 
Jis jau kitą savaitę ketinąs su
sitikti su kai kurių partijų va
dovais ir aptarti minėtą plačio
sios koalicijos idėją. Taip pat 
jis  pabrėžė nesiek iąs šiuo 
atveju dividendų sau ar iškilti 
"aukščiau kitų partijų".

"Nesvarbu, kas tą palmės 
šakelę neš, svarbu - rezulta
tas", - teigė A.Paulauskas. NS 
vadas taip pat teigė, jog mąs
tant apie naują plačią koaliciją, 
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 pa jungti 
bendram valstybiniam reikalui 
prezidento  pastangos būtų 
labai svarbios ir reikalingos".

Vienas socialdem okratų 
vadovų Krašto apsaugos mi
nistras Gediminas Kirkilas ko
mentuodamas minėtą A.Pau- 
lausko pareiškim ą, teigė jį  
sveikinąs, tačiau į konkretes
nes kalbas apie galimus naujus 
darinius nesileido. "Mes tokią 
idėją sveikiname, iš tikrųjų tai 
yra labai svarbu. Tai nereiškia, 
kad dabar kažkaip gali pasi
keisti valdančioji koalicija. 
Tačiau mums parama priimant 
valstybei svarbius sprendimus, 
kaip kad Seime laukia sprendi
mas dėl euro, reikia platesnio 
palaikymo. Todėl labai tikimės 
tokios paramos, nes ir dabarti
nėje koalicijoje socialdemok
ratai laikosi valstybinės pozi
cijos", - sakė G.Kirkilas. So
cialdemokratas teigė, kol kas 
NS vadovo pareiškimą laikąs 
tik deklaracija, "o gyvenimas, 
praktinė veikla bei bendradar
biavimas priim ant svarbius 
sprendimus, ypatingai parla
mente, parodys, kiek tokia

narystės. "Tačiau lemiamos 
reikšmės turės pačių suintere
suotų valstybių pastangos, jų 
nuoseklumas vykdant būtinas 
reformas, kad priartėtų prie 
demokratinių standartų ir pako
reguotų įstatymus, taip pat vi
suomenės pritarimas integraci
jos su aljansu politikai, - pabrė
žė Lenkijos vadovas. - Iš savo 
patirties žinome, kad ryžtas gali 
įveikti išorės jėgų pasipriešini
mą. Vadinasi, viskas priklauso 
nuo Ukrainos ir Gruzijos".

Atsakydamas į klausimą, ar 
Lenkija ketina savo teritorijoje 
dislokuoti JAV priešraketinės 
gynybos elem entus, L.Ka- 
czynski atsakė: "Lenkija dar ne
nusprendė, ar prisijungs prie 
priešraketinės gynybos siste-

deklaracija yra turininga". Pa
klaustas, ar socialdemokratai 
svarstytų idėją dėl plačiosios 
koalicijos sudarymo be V.Us
paskicho, G.Kirkilas atsakė, 
jog šis klausimas kol kas anks
tyvas.

"Labai gerai, kad socialli
beralai tokį pareiškimą padarė, 
bet nelabai gerai, kad pasi
traukė iš koalicijos, atstatydi
nus jų  vadovą iš Seimo pirmi
ninko posto. Šiandieną realybė 
yra tokia, kad atsakomybę pri- 
siiėmė trys partijos", - teigė G. 
Kirkilas.

Apie reikmę burti plačią 
valstybininkų koaliciją anks
čiau yra kalbėję ir opozicinių 
liberalcentristų vadovai.

Partijų derybos dėl plataus 
spektro politinių jėgų  arba 
"vaivorykštės" koalicijos iš
kart po 2004 metų pabaigoje 
įvykusių Seimo rinkimų buvo 
nesėkmingos.

Valdančiąją koaliciją suda
rančių trijų partijų derybinin
kams nesusiderant dėl laisvų 
ministrų postų, daugiausiai - 
40 - vietų Seime turinčios Dar
bo partijos vadas Viktoras Us- 
paskichas pagrasino partne
riams socialdemokratams pasi
traukti iš koalicijos. "Jie gali 
prisižaisti ir jiems gali tekti 
dirbti su konservatoriais. Ne
galime leisti valyti batus į mū
sų mundurą", - interviu LNK 
televizijai sakė V.Uspaskichas.

G.Kirkilas teigė, jog pa
starieji V.Uspaskicho pagrasi
nimai tėra "derybų taktikos 
triukas bei derybinis spaudi
mas", į kurį socialdemokratai 
reaguoja visiškai ramiai. Jis 
neabejojantis, jog trys beside
rančios valdančiosios partijos 
susitars ir priims visus reikia
mus sprendimus.

Valdančiąją koaliciją šiuo 
metu sudaro Darbo partija, 
socialdemokratai ir valstiečiai 
liaudininkai, tačiau m inėta 
koalic ija  šiuo m etu neturi 
daugumos Seime, ją atstovauja 
70 iš 141 parlamentarų. LGĮTIC

mos. Tebevyksta analitiniai 
darbai ir derybos su Jungti
nėmis Valstijomis".

Tuo pat metu prezidentas 
pabrėžė, kad šią programą laiko 
"įdomia iniciatyva". "Ji turi pa
dėti išvengti situacijos, lei
džiančios kokiai nors silpnai ir 
neatsakingai valstybei šanta
žuoti mus ir mūsų sąjungi
ninkus grasinimais užpulti ir 
panaudoti masinio naikinimo 
ginklą. Mes norime išvengti 
tokios galimybės", - pareiškė 
prezidentas.

Rusijos URM oficialusis at
stovas Michail Kamynin pava
dino itin jautriais Maskvai Uk
rainos ir Gruzijos prisijungimo 
prie NATO klausimus.

LRT
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Armėnijoje valstybiniu vizitu buvo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kur tarėsi su valstybės 
vadovu Robert Kučerian. Abiejų valstybių prezidentai aptarė dvišalį bendradarbiavimą bei sutarė 
stiprinti ryšius. www.president.lt

PREZIDENTAS PASILIEKA LEMIAMĄ ŽODĮ 
DĖL UR MINISTRO SKYRIMO

LIETUVOS VYRIAUSYBES MINISTRŲ KAITA

Vytautas Landsbergis:
AR "GAZPROM" RYTOJ PERIMS 

"LIETUVOS DUJAS"?
Iš valdančiosios koalicijos 

pasitraukus Naujajai sąjungai 
bei jai iš Vyriausybės atšaukus 
du deleguotus ministrus, Vy
riausybėje jau pasikeitė šeši 
ministrai. Pagal Konstituciją 
Vyriausybė turi iš naujo gauti 
Seimo pritarim ą, jeigu joje 
pasikeičia daugiau kaip pusė 
kabineto narių.

Tryliktojoje Vyriausybėje 
yra 13 ministrų, keturioliktas 
yra premjeras.

Socialdemokrato Algirdo 
Brazausko vadovaujama Vy
riausybė įgaliojim us veikti 
gavo 2004-ųjų metų gruodį. 
Pirmuoju pakeistu m inistru 
tapo buvęs Muzikos akade
mijos rektorius Juozas Anta
navičius, kuris iš švietimo ir 
mokslo ministro posto buvo 
atleistas net nepradėjęs eiti 
pareigų. Dekretą dėl Vyriausy
bės sudėties, kurioje buvo ir 
J.Antanavičius, prezidentas 
pasirašė 2004 metų gruodžio 
7 dieną, o jau po dviejų dienų 
pasirašė dekretą dėl J.Antana- 
vičiaus atleidimo iš ministro 
pareigų. Netrukus į šias parei
gas buvo paskirtas tuometinis 
Užsienio reikalų ministerijos 
valstybės sekretorius Remigi
jus Motuzas. Dar du trylikto
sios Vyriausybės nariai pasi
keitė praėjusių metų gegužės

V.ADAMKUS TAPO JEREVANO UNIVERSITETO 
GARBES DAKTARU

Jerevanas, balandžio 26 d. 
(LGĮTIC). Antrą vizito Armė
nijoje dieną Lietuvos prezi
dentui Valdui Adamkui Jere
vano valstybiniame universite
te už indėlį stiprinant taiką buvo 
suteiktas garbės daktaro vardas.

“Visada, visose šalyse, 
kreipdamasis į žmones po uni
versiteto skliautais, jaučiuosi 
esąs tarp bendraminčių. Akade
minė bendruomenė visada yra 
praeities liudytoja ir ateities ne
šėja, kuriančioji ir mąstančioji 
kiekvienos valstybės dalis.

viduryje.
Gegužės 13 dieną prezi

dentas pasirašė dekretą, kuriuo 
atleido socialdemokratą Zig
mantą Balčytį iš susisiekimo 
ministro pareigų ir paskyrė jį 
finansų ministru.

Kitu dekretu V.Adamkus iš 
finansų ministro posto atleido 
Algirdą Butkevičių.

Birželio 10 dieną susisieki
mo ministru buvo paskirtas 
ankstesnės Vyriausybės ūkio 
ministras Petras Cėsna.

Ketvirtuoju Vyriausybę pa
likusiu m inistrų tapo Ūkio 
ministerijai vadovavęs Darbo 
partijos vadas Viktoras Us- 
pask ichas. D ekretą  dėl jo  
atleidimo prezidentas pasirašė 
birželio 21 dieną, o po savaitės 
naujuoju m inistru  paskyrė 
"darbietį" Kęstutį Daukšį.

Dar du ministrai Vyriausy
bėje pasikeis artimiausiomis 
savaitėmis. Balandžio 11-ąją 
Seimui iš parlamento vadovo 
pareigų atstatydinus Artūrą 
Paulauską, Naujoji sąjunga pa
reiškė pasitraukianti iš koali
cijos ir atšaukianti savo dele
guotus ministrus.

Socialliberalai - užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis bei socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Vilija Blin- 
kevičiūtė - jau įteikė premjerui

Akademinė bendruomenė visa
da kūrybingai derina vyresniųjų 
patirtį bei išmintį ir idealistinį 
jaunimo norą bei drąsą siekti 
geresnio, tobulesnio, teisinges
nio gyvenimo ir pažangos savo 
tautai ir valstybei, visam pasau
liui”, - sakė Lietuvos vadovas, 
kreipdam asis į universiteto 
bendruomenę.

“Esate tauta, viena pirmųjų 
sukūrusi savo abėcėlę ir raštą, 
ko dėka Europą pasiekė Anti
kos veikalai. Esate valstybė, 
pirmoji visame pasaulyje pri-

atsistatydinimo pareiškimus.
Balandžio 25 d. vykusiame 

pasitarime koalicijos partneriai 
sutarė, kad užsienio reikalų 
ministro postas atiteks vals
tiečiam s liaud in inkam s, o 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai vadovaus Darbo 
partijos deleguotas ministras.

Derybininkai žurnalistams 
neįvardijo asmenų, kurie bus 
deleguoti į šiuos postus.

Pagal Konstituciją minist
rus skiria ir atleidžia prezi
dentas premjero teikimu.

Po 2004-ųjų rudenį vyku
sių Seimo rinkimų valdančiąją 
koalicija sudarė ir Vyriausybę 
suformavo keturios partijos - 
Naujoji sąjunga, Darbo partija, 
Valstiečių ir Naujosios demok
ratijos partijų sąjunga bei So
cialdemokratų partija.

Koalicinėje Vyriausybėje 
Darbo partija ir Lietuvos social
demokratų partija turėjo po 5, 
Naujoji sąjunga - 2, Valstiečių 
ir Naujosios demokratijos par
tijų sąjunga - 1 ministrą.

Premjeru 2004 metų lapkri
čio 29 dieną buvo paskirtas 
socialdemokratų vadovas Al
girdas Brazauskas, o Vyriausy
bės programą Seimas patvirtino 
ir Vyriausybė gavo įgaliojimus 
veikti 2004 metų gruodžio 14 
dieną. LGĮTIC

ėmė krikščionybę -  tikėjimą, 
kuris iš esmės ir sukūrė Europą. 
Esate valstybė, istorijoje paty
rusi daug žiaurumų ir prievar
tos, ne kartą stovėjusi ties išny
kimo riba, ir visada radusi savy
je jėgų atgimti ir toliau kurti 
savo dabartį ir ateitį”, - teigė 
prezidentas V.Adamkus.

L ietuvos vadovas sakė 
tikįs, kad abi tautos ir valstybės 
viena kitos asmenyje visada 
turės nuoširdžią partnerę ben
dros europinės ateities kūry
boje. Prezidentas pažymėjo, 
kad būdamas čia, jaučiasi esąs 
tarp artimų bičiulių. “Todėl 
Jūsų U niversiteto  man su-

Prezidentas Valdas Adam
kus leidžia suprasti, kad jo  
žodis bus lemiamas skiriant 
užsienio reikalų ministrą, ku
rio kandidatūrą turi pasiūlyti 
valdančioji Valstiečių liaudi
ninkų sąjunga. "Jeigu matysiu, 
kad man reikia pasakyti, aš 
pasakysiu labai stipriai", - žur
nalistam s K laipėdoje sakė 
V.Adamkus.

Balandžio 25 d. Vilniuje 
vykusiose trijų valdančiųjų 
partijų derybose dėl valdžios 
postų, kurie liko laisvi iš koa
licijos pasitraukus sociallibe
ralams, buvo galutinai pasida
linti ministrų bei Seimo komi-

Šiandien (balandžio 27 d.) 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel jau yra Tomske, kur 
rytoj, oficialiame derybiniame 
susitikime su Rusijos prezi
dentu Vladimir Putin, dalyvau
jant abiejų šalių delegacijoms, 
bus pasirašyti svarbūs energe
tinės politikos dokumentai.

Rusija nori turėti Vokietijoje 
"privilegijuotą statusą", tai ir 
gaus. Tarp Vokietijos atstovų 
Tomske yra ir kompanijos "E. 
ON" vadovas Wolf Bernotat. Ši 
kom panija , susijungusi su 
"Ruhrgas", yra įsigijusi "Lietu
vos dujas" per pusę su "Gaz- 
promu". Per pusę -  tai turėjo 
būti mūsų strateginio saugumo 
garantija (A. M. Brazauskas).

Į opozicijos perspėjimus, 
kad "E.ON"-"Ruhrgas" perne
lyg susijęs su "Gazpromu", 
kairieji nekreipė dėmesio. To 
sandėrio metu A. M. Brazaus
kas ypač džiaugėsi, kad sykiu 
laimėta ilgalaikė sutartis su 
"Gazpromu" -  dujų kainos 
Lietuvai nekils berods 10 metų.

Dabar gaudom informaciją, 
kiek kainos kils rytoj, o apie 10 
metų ilgumo malonę girdėti ne 
daugiau kaip apie V. Uspas- 
kicho (irgi "Gazpromas", au
gintinis) 1111 dienų.

Apgavystes, diplomines ir 
diplomatines, jau nebestebi
na. Tačiau vertos dėmesio kitos

teiktas garbės daktaro vardas 
tampa dar brangesnis. Sujau
dintas priimu tai kaip dar vieną 
Arm ėnijos ir Lietuvos abi
pusės pagarbos ir bičiulystės 
paliudijimą ir nuoširdžiai dė
koju už aukštą įvertinimą, už 
man suteiktą garbę. Kol žmo
nės, tautos ir valstybės kalba 
pasitikėjimo ir pagarbos kalba, 
geresnio pasaulio viltis turi 
tvirtą pagrindą”, - sakė šalies 
vadovas.

P rezidentas V.Adamkus 
taip pat atsakė į studentų ir 
dėstytojų klausimus. Armėnų 
studentai domėjosi Lietuvos

tetų bei komisijų pirmininkų 
postai.

Valdančioji dauguma suta
rė, jog užsienio reikalų minist
ro portfelis atiteks valstiečiams 
liaudininkams, o Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai 
vadovaus Darbo partijos dele
guotas ministras.

Dabartinis užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis yra 
įteikęs atsistatydinimo pareiš
kimą premjerui, tačiau prezi
dentas pageidauja, kad jis poste 
liktų iki gegužės 2-4 Vilniuje 
vyksiančios didelės tarptautinės 
konferencijos.

LGĮTIC

V okietijos kanc le rė  A ngela 
Merkel ir Rusijos prezidentas 
V ladim ir Putin  susitarė  dėl 
geresn ių  sąlygų  K rem liaus 
kontroliuojam ai “G azprom ” 
teikti dujas Europos rinkai, kai 
Berlynas ir Maskva jau vykdo 
dujotiekio tiesimą Baltijos jūros 
dugnu. Reuters nuotr.

žinios vokiečių spaudoje.
Geros naujienos -  taip patei

kiamos vokiečiams -  kad Ru
sija rodys "atvirumą" ir leis 
"E.ON" įsigyti akcijų Sibiro 
verslovėse.

Blogos naujienos, kad Rusi
ja mainais perims kažkurias tos 
Vokietijos kompanijos akcijų 
nuosavybes Vidurio ir Rytų Eu
ropoje. Labai tikėtina, kad pasi
naudos proga perimti trūksta
mas akcijas ir visai užvaldyti 
"Lietuvos dujas".

Rytoj pamatysim, ar Lietu
vos socialdemokratų energetinė 
politika jau subrandino ir šį 
vaisių. Eilėje -  Mažeikiai.

Vytautas Landsbergis yra 
Europos Parlamento narys.

LGĮTIC

euro in teg racine  patirtim i, 
mūsų šalies aukštojo mokslo 
reform a, santykiais su kai
myninėmis šalimis. Susitikimo 
dalyviai klausė Lietuvos va
dovo, kokį jis  m ato Kalnų 
Karabacho problemos spren
dimą.

Vėliau prezidentas apsi
lankė Matenadarane - Mash- 
tots senovės rankraščių ins
titute. Lietuvos vadovas taip 
pat lankėsi Armėnijos geno
cido aukų memoriale, kur pa
dėjo gėlių ir pasodino medelį 
genocido aukų atminimo alė
joje.

http://www.president.lt
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LIETUVA REMIA NATO "ATVIRU DURŲ" POLITIKĄ
Lietuva remia NATO "at

virų durų" politiką, o narystės 
sąjungoje siekiančios šalys tu
rėtų sulaukti aiškios žinios dėl 
narystės perspektyvos.

Tai Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Antanas Valio
nis sakė balandžio 27 d. ir 28 
d. Sofijoje vykusiame nefor
maliame NATO UR ministrų 
susitikime.

Kalbėdamas apie NATO 
vadovaujamą misiją Afganis
tane, ministras A.Valionis pa
brėžė civilinės veiklos atskiro
se provincijų atkūrimo grupėse 
koordinavimo svarbą.

"Civilinės infrastruktūros 
atkūrimo darbai provincijose 
tampa vis aktualesni, todėl bū
tina juos derinti", - teigė A.Va
lionis, remdamasis Lietuvos 
vadovaujamos Provincijos at
kūrimo grupės patirtimi.

Lietuva nuo praėjusio bir
želio vadovauja provincijos 
atkūrimo grupei Afganistano 
Goro provincijoje.

NATO ir Ukrainos užsienio 
reikalų ministrų susitikime A. 
Valionis pasidžiaugė, kad šių

VALDANTIEJI IEŠKO MINISTRŲ, 
KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VADOVŲ

Laisvus postus Vyriausy
bėje ir Seime pasidalijusios 
valdančiosios partijos pradėjo 
ieškoti, kas galėtų juos užimti. 
Nors derybos dėl ministrų ir 
parlam entinių kom itetų bei 
kom isijų  vadovų portfe lių  
tęsėsi maždaug dvi savaites, į 
juos pretenduojančių politikų 
pavardžių  partijos iki šiol 
oficialiai neskelbia. Tačiau 
kandidatų į laisvas kėdes ne
trūksta -  į kai kurias pageidauja 
sėsti net po kelis asmenis.

Darbo partijos prezidiume, 
viešai žurnalistus tikino jo  
nariai, esą tik buvo aptarti 
derybų dėl kvotų rezultatai. Tos 
pačios dieną vakarą juos žadėjo 
aptarti ir Darbo partijos frak
cijos posėdyje.

Prezidiumui priklausantis 
Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas anksčiau teigė, esą 
daugiausiai parlamentarų man
datų iškovojusi Darbo partija 
galėjo išsiderėti dar daugiau 
postų. Tačiau po posėdžio jis 
sakė, jog kai išgirdo derybų 
aplinkybes, savo nuom onę 
pakeitė.

Per derybas sutarta, kad 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrę socialliberalę Viliją 
Blinkevičiūtę turėtų pakeisti 
"darbietis", o jos partijos kolegą 
užsienio reikalų ministrą An
taną Valionį - Valstiečių liaudi
ninkų sąjungos atstovas.

Darbo partijai taip pat ati
teko Audito komiteto ir NATO 
reikalų bei Etikos ir procedūrų 
komisijų pirmininkų vietos. 
Tuo tarpu valstiečių liaudininkų 
atstovas vadovaus Konsti-

metų kovo 26 dieną Ukrainoje 
vyko laisvi ir demokratiški rin
kimai, taip pat Ukrainos laimė
jimais, įgyvendinant integraci
jos į NATO uždavinius.

A.Valionis išreiškė įsitiki
nimą, kad naujoji Ukrainos 
vyriausybė tęs aktyvų ir konst
ruktyvų bendradarbiavimą su 
NATO. Ministras pabrėžė, kad 
galim ybės vykdyti NATO 
Narystės veiksmų planą Ukrai
nai būtų sprendimas, kuris pa
darytų teigiamą įtaką Ukrai
noje įgyvendinamoms refor
moms. "Lietuva ir toliau akty
viai rems NATO bendradarbia
vimą su Ukraina", - susitikime 
akcentavo jis.

NATO ir Rusijos tarybos 
užsienio reikalų ministrų susi
tikime A.Valionis pasveikino 
kovo 31 dieną Rusijos ir Gru
zijos pasirašytą susitarimą dėl 
Rusijos Federacijos pajėgų iš
vedimo iš Gruzijos. Ministras 
taip pat išreiškė įsitikinimą, 
kad tai paskatins Rusiją vyk
dyti ir įsipareigojimus dėl pa
jėgų išvedimo iš Moldovos.

Lietuvos užsienio reikalų

tucijos komisijai.
Socialdemokratai į minist

rų postus nepretendavo, ta
čiau jiems pavyko išsiderėti 
Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto bei Antikorupci- 
jos komisijos pirmininkų kė
des.

Pretendentų į šiuos postus 
derybininkai nepaskelbė, teig
dami, kad juos parinks pačios 
partijos. Kandidatus žadama 
paviešinti artimiausiomis die
nomis. Kandidatus į laisvas 
vicem inistrų  vietas rinksis 
ministrai.

Kalbama, esą socialinės 
apsaugos ir darbo m inistru 
pretenduoja tapti Darbo partijai 
atstovaujantis dabartinis vice
ministras Mečislovas Zasčiu- 
rinskas arba šios partijos frak
cijos narė, Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkė Dangutė 
Mikutienė. Beje, parlamentarė 
dar vykstant prezidiumo posė
džiui atvyko į partijos būstinę, 
o vėliau pasiliko pokalbio su 
"darbiečių" vadu Viktoru Us- 
paskichu. Po pokalbio D.Miku- 
tienė neigė ketinanti užimti 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės postą. V.Uspaskichas 
žurnalistams tvirtino, kad Dar
bo partija turi geresnį kandidatą 
į ministrus, nei V.Blinkevičiūtė.

Audito komiteto vadove ga
li tapti Darbo partijos frakcijos 
seniūnė Loreta Graužinienė. Ji 
žurnalistams prisipažino, jog 
mielai imtųsi šių pareigų: "No
rėčiau, tačiau aš turiu atsakingą 
postą ir jokių pageidavim ų 
nereiškiau. Aštuonerius metus 
dirbau panašų darbą, todėl šis

ministras taip pat pasveikino 
"drąsų Rusijos prezidento Vla
dimir Putin žingsnį", vertinant 
1956-ųjų ir 1968-ųjų įvykius 
Vengrijoje ir Čekoslovakijoje. 
A.Valionis išreiškė viltį, kad 
Rusija žengs tokį pat žingsnį, 
vertindama analogiškus įvy
kius Lenkijoje ir Baltijos vals
tybių okupaciją.

Kovo pradžioje Čekijoje ir 
Vengrijoje viešėjęs V.Putin 
pareiškė apgailestaująs ir jau
čiąs "moralinę atsakomybę" už 
1956 ir 1968 metų įvykius, 
kuomet Sovietų Sąjungos ar
mija numalšino demokratinius 
sukilimus Vengrijoje ir tuome
tinėje Čekoslovakijoje.

Kalbėdamas apie įvykius 
Baltarusijoje, posėdyje A.Va- 
lionis priminė, kad prisijung
dama prie NATO programos 
"Partnerystės taikos labui", ša
lis įsipareigojo gerbti funda
mentalias vertybes. Ministras 
paragino Rusiją dirbti drauge 
su Europos Sąjungos ir NATO 
šalimis, siekiant įveikti de
mokratijos krizę šioje šalyje.

LGITIC

darbas būtų mielas." Karštą 
norą vadovauti šiam komitetui 
bent jau kolegoms Darbo parti
joje reiškia ir parlamentaras 
Mindaugas Subačius. Vadybi
ninko ir ekonomisto išsilavini
mą turintis politikas yra šio 
komiteto narys.

Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetui greičiausiai 
vadovaus buvęs finansų minist
ras socialdemokratas Algirdas 
Butkevičius, šiuo metu dir
bantis B iudžeto ir finansų 
komitete.

Beje, nei Audito, nei Nacio
nalinio saugumo ir gynybos 
komitete valdančioji koalicija 
neturi balsų persvaros. Pirma
jame komitete jai atstovauja 4 
iš 8, o antrajame 5 iš 12 narių. 
Komitetų vadovus renka jų na
riai, taigi valdančiųjų parinktos 
kandidatūros gali su laukti 
pasipriešinimo.

Užsienio reikalų ministro 
postą išsiderėję valstiečiai 
liaudininkai, kaip anksčiau 
buvo skelbta žiniasklaidoje, į jį 
gali deleguoti savo vadę žemės 
ūkio ministrę Kazimierą Pruns
kienę. Spaudoje taip pat mini
mos europarlamentaro Gintaro 
Didžioko ir buvusio ekono
m ikos m inistro, dabartinio 
Ekonomikos komiteto vadovo 
Vyto Navicko pavardės. Tačiau 
parlamentaras paneigė preten
duojantis į ministrus.

Etikos ir procedūrų komi
sijai pageidauja vadovauti jos 
narys "darbietis" Manfredas 
Žymantas. Šioje komisijoje gali 
būti ir daugiau rokiruočių, nes 
jau dabar komisijos pirmininko 
pavaduotojo pareigas eina tos 
pačios partijos narys Skirman
tas Pabedinskas.

NATO valstybių užsienio reikalų ministrų pasitarime balandžio 
27 d. Sofijoje Slovėnijos min. Dimitrij Rupel ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis. NATO nuotr.

RUSIJA PATVIRTINA, KAD V.USPASKICHUI 
BUVO IŠDUOTAS DIPLOMAS, BET KAD JIS 
MOKĖSI AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE - NE

Darbo partijos vado Vik
toro  U spask icho  aukšto jo  
mokslo diplomo tikrumą besi
aiškinantys specialistai gavo 
patvirtinimą, kad politiko tu
rimas dokumentas tikrai buvo 
išduotas, tačiau įrodymų, kad 
buvęs ūkio ministras mokėsi 
Rusijos aukštojoje mokykloje, 
nesulaukė.

Anksčiau sulaukę pažy
mos, kad V.Uspaskichas pres
tižinėje aukštojoje mokykloje 
nesimokė, tyrėjai ketina tęsti 
darbą ir ieškoti papildom ų 
vienos arba kitos versijos įro
dymų.

Studijų kokybės ir vertini
mo centras per Užsienio reika
lų ministeriją sulaukė Rusijos 
federalinės švietimo ir mokslo 
priežiūros tarnybos direkto
riaus pavaduotojo E.Gevor- 
kian pasirašytą raštą, kuriame 
patvirtinama, kad V.Uspaski- 
chui buvo išduotas G.Plecha- 
nov ekonomikos akademijos 
diplomas.

Centro vadovas Eugenijus 
Stumbrys patvirtino, kad šia
me rašte pateikti atsakymai į 
beveik visus dar pernai užduo
tus klausimus. Į klausimą, ar 
G.Plechanov akademija išdavė 
d iplom ą su num eriu  EV 
774150, gautas teigiamas atsa-

Pasak V.Uspaskicho, lemia
mą žodį dėl kandidatų į minist
rus turėtų tarti prezidentas Val
das Adamkus. "Darbiečiai" ža
da šalies vadovui pateikti ne 
vieną kandidatą, kad šis galėtų 
pasirinkti. LGĮTIC

kym as. Tačiau, pasak  E. 
Stumbrio, ar eksministras stu
dijavo ir baigė šią aukštąją 
mokyklą, rusai neatsakė, nes 
to nebuvo klausiami.

Studijų kokybės vertinimo 
centras turi kitą raštą, kurį 
prieš metus iš G.Plechanov 
akademijos gavo Lietuvos žur
nalistai ir kuriame teigiama, 
kad V.Uspaskicho pavardės 
tarp 1993 metais neakivaiz
džiai baigusiųjų minėtą aukš
tąją mokyklą nėra. Šiame rašte 
pateikta informacija, E.Stumb- 
rio teigimu, "aiškiai priešta
rauja" dabar iš Rusijos gautam 
atsakymui.

"Iš mūsų šalies tarnybų ga
vome patikinimą, kad pagrin
do netikėti G.Plechanov pro
rektoriaus pažyma nėra. O mes 
Lietuvos pareigūnais pasiti
kime", - kalbėjo E.Stumbrys. 
Jis pripažino, kad iš Rusijos 
gautas atsakymas tyrimui dėl 
diplomo tikrumo padės ne
daug: "Atsakyti, ar diplomas 
tikras, ar ne, iki šiol nesiima
me. Matyti, kad kažkuris do
kumentas meluoja." Pasak E. 
Stumbrio, norint baigti tyrimą, 
teks ieškoti papildomos me
džiagos. "Jūs, žurnalistai, ži
note -  kai iš dviejų šaltinių 
gauta informacija nesutampa, 
ieškoma trečio šaltinio", - sakė 
pašnekovas.

Tyrimą dėl Darbo partijos 
vado diplomo tikrumo Studijų 
kokybės vertinimo centras nuo 
praėjusių metų birželio atlieka 
Seimo Etikos ir procedūrų 

(Nukelta į 6 psl.)
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VALDANČIŲJŲ SUSITARIMAS PAŽEIDŽIA 
KONSTITUCIJĄ

Valdančiųjų partijų susita
rimas nedalyvauti, anot jų, 
"destruktyviose opozicijos ak
cijose" pažeidžia Konstituciją, 
įsitikinęs Seimo opozicijos 
pirm. Andrius Kubilius. "Toks 
partijų susitarimas yra pakan
kamai šiurkščiai pažeidžiantis 
Konstituciją. Sprendimas, ne
leidžiantis Seimo nariams lais
vai elgtis balsavimo metu ir 
vertimas nedalyvauti balsavi
me yra akivaizdus Seimo nario 
laisvo mandato konstitucinės 
sampratos pažeidimas", - ba-

ŪKIO MINISTERIJA -  
DARBO PARTIJOS BŪSTINĖ

Darbo partijos kontroliuo
jama Ūkio ministerija tapo šiai 
partijai artimų žmonių užuo
vėja ir tramplinu jų  tolesnei 
karjerai. Ministerijos vadovybė 
į jai pavaldžių institucijų vado
vų postus vieną po kito sodina 
valstybės tarnyboje kojas vos 
apšilusius saviškius.

Kaip rašo dienraštis Lietu
vos rytas, ūkio ministro Kęstu
čio Daukšio patarėja 32 metų 
Renata Dromantaitė netrukus 
pradės vadovauti ministerijai 
pavaldžiai Lietuvos ekonomi
nės plėtros agentūrai. Naujas 
pareigas R. Dromantaitė pradės 
eiti be konkurso, nors jos pirm
takai turėdavo varžytis dėl šio 
posto. Dėl jo gali būti pakeistos 
agentūros vadovo pareigybę

(Atkelta iš 5 psl.)

RUSIJA PATVIRTINA...

komisijos prašymu. Kai pernai 
kilo abejonių dėl V.Uspaskicho 
aukštojo mokslo diplomo, jis 
ėjo ūkio ministro pareigas ir 
turėjo Seimo nario mandatą. 
Vėliau jis atsistatydino ir iš 
Vyriausybės, ir iš parlamento, 
tačiau tyrim as nebuvo nu
trauktas, nes jis liko vadovauti 
didžiausiai parlamentinei par
tijai.

Dėl V.Uspaskicho diplomo 
jau beveik metus tyrimą atlie
ka ir L ietuvos genera linė  
prokuratūra, kuri įklimpo į 
susirašinėjimą su Rusija. Ge
neralinės prokuratūros Tarp
tautinių ryšių ir teisinės pa
galbos skyriaus vyriausioji 
prokurorė Laima Cekelienė 
teigia, kad užtrukęs susira
šinėjimas su Rusijos genera
line prokuratūra kol kas neda
vė jokios naudos. "Šiuo metu 
tarp mūsų vyksta diskusijos 
dėl teisės teorijos, tačiau kol 
kas nė viename rašte Rusija 
nenurodė duodanti leidim ą 
atvykti mūsų šalies prokuro
rams", - dienraščiui Lietuvos 
Žinios sakė L.Cekelienė. Pasak 
jo s , kaim yninės valstybės 
pareigūnai tvirtina, kad už 
baudžiamąjį nusižengimą, dėl 
kurio Lietuvoje atliekam as

landžio 26 d. spaudos konfe
rencijoje sakė A.Kubilius.

Valdantieji, balandžio 25 d. 
suderėję dėl laisvų  postų, 
taipogi sutarė neparemti opo
zicijos iniciatyvų dėl nepasi
tikėjimo valdančiųjų atstovais. 
"Bus priimtas dar papildomas 
p ro toko las, jog  visos trys 
koalicijos partnerės sutaria, jog 
nedalyvaus jokiose destrukty
viose opozicijos organizuoja
mose akcijose, nepasitikėji
muose ir panašiai. Mes tokiu 
atveju nedalyvautume balsavi

apibrėžiančios nuostatos -  
išbraukti griežti reikalavimai 
dėl agentūros vadovo darbo 
patirties.

Ūkio ministras K. Daukšys 
Lietuvos rytui aptakiai atsakė į 
klausimą, ar R. Dromantaitė 
turi pakankamai patirties ir 
įgūdžių dirbti šį darbą: "Many
čiau, ji turi pakankamą išsila
vinimą".

Agentūros direktorius turi 
turėti ne mažesnę kaip 8 metų 
darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 
3 metų vadovavimo patirtį. Šių 
reikalavimų R. Dromantaitė 
neatitinka. Tačiau šaltiniai mi
nisterijoje teigia, kad naujojo 
posto R. Dromantaitė nusipelnė 
dėl lojalumo V. Uspaskichui.

Lietuvos rytas rašo, kad

ikiteisminis tyrimas, Rusijoje 
nenumatyta atsakomybė.

Ikiteism inis tyrim as dėl 
V.Uspaskicho diplomo buvo 
pradėtas įtariant, kad siekda
mas teisės dirbti su slapta in
formacija jis pateikė Valstybės 
saugumo departamentui gali
mai melagingą informaciją, 
esą yra baigęs tuometinę G. 
Plechanov liaudies ūkio aka
demiją. Baudžiamasis kodek
sas numato, kad asmuo, kuris, 
siekdamas gauti dokumentą ar 
suklastoto dokumento tikrumo 
patvirtinimą, pateikė įstaigai ar 
tarnautojui melagingą infor
maciją, baudžiamas viešaisiais 
darbais, bauda arba areštu.

Oficialiose biografijose V. 
Uspaskichas nurodo mokęsis 
tuometinėje G.Plechanov liau
dies ūkio akademijoje ir ją  bai
gęs 1993 metais, įgydamas 
ekonomisto specialybę. Įtaria
ma, kad V. Uspaskichas gali
mai suklastotu diplomu pasi
naudojo ir stodamas į magist- 
rantūros studijas Kauno tech
nologijos universitete 1997 m.

Po to, kai pernai vasarą V. 
Uspaskichas atsistatydino iš 
Vyriausybės ir Seimo, jis ne 
kartą vyko į Maskvą. Politikas 
iš ten parsivežė diplomo dubli
katą, nes originale, anot jo  pa
ties, jo  pavardė buvo parašyta 
su klaida. LGITIC

muose, jei tokios akcijos bū
tų", - balandžio 25 d. po de
rybų sakė socialdemokratas 
Gediminas Kirkilas.

Daliai valdančiųjų atstovų 
parėmus opozicinių konserva
torių iniciatyvą dėl nepasi
tikėjimo Seimo pirmininku, iš 
šio posto atstatydintas social
liberalų pirm. Artūras Paulaus
kas. Jį atstatydinus iš Seimo 
pirmininko posto, jo vadovau
jami socialliberalai pasitraukė 
iš valdančiosios koalicijos.

LGITIC

Darbo partijos nariai kontro
liuoja ministerijos ūkio finan
sinę veiklą, projektus, susiju
sius su pasirengimu nutraukti 
Ignalinos atominės elektrinės 
darbą. Ūkio ministerijos Vidaus 
audito tarnyboje -  irgi saviškiai. 
Tarnybos vyriausioji specialistė 
Gražina Mickuvienė -  Darbo 
partijos narė.

Investicijų ir inovacijų de
partamento finansų ir apskaitos 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Daiva Gelusevičienė, Ignalinos 
atominės elektrinės eksploata
vimo nutraukimo skyriuje dir
bantis Andrius Krištapavičius, 
gaminių techninio reglamen
tavimo skyriuje vyresniuoju 
specialistu dirbantis Mindaugas 
Stonkus -  visi šie asmenys yra 
Darbo partijos nariai.

Į Seimą patekęs Darbo par
tijos narys Jonas Pinskus gali 
džiaugtis, kad partija pasirū
pino ir jo šeimos nariais. Politi
ko žmona Živilė Pinskuvienė 
jau kurį laiką dirba ūkio minist
ro patarėja, rašo "Lietuvos 
rytas".

D arbo partijos Š irvintų 
rajono skyriaus pirmininkė Ž. 
Pinskuvienė ūkio m inistro 
padėjėja pradėjo dirbti pernai 
gruodį. Po poros mėnesių K. 
Daukšys ją paskyrė savo pata
rėja. Ministrui patarinėja dar du 
Darbo partijos nariai -  Graž
vydas Babilius ir Kristina Ba- 
vėjan.

O ministro poste V. Uspas- 
kichui patarinėjusi Darbo parti
jos narė Svetlana Kauzonienė 
šiuo metu vadovauja Sveikatos 
apsaugos ministerijos perso
nalo skyriui. LGITIC

K. PRUNSKIENĖS SŪNAUS SEIMAI -  
MILIJONINĖ PARAMA

K azim ierai P runskienei Prunskai įvardija kaip kaimo
pavaldi Nacionalinė mokėjimo 
agentūra (NMA) balandžio 26 
d. pasirašė sutartį su ministrės 
marčia Anastazija Prunsku- 
viene dėl daugiau nei milijono 
litų paramos iš Europos Sąjun
gos struktūrinių fondų. Lemia
mą parašą padėjo NMA direk
torius Saulius Silickas, kuris 
įtariamas bendradarbiavęs su 
nusikaltėliais. Jeigu ne ES 
struktūrinių fondų parama, be
veik trijų aukštų pastatą, kurį

Rašytojas Anatolijus Kairys, “Lietuvių balso” literatūrinio konkurso 
Vertinimo komisijos pirm., skaito komisijos aktą kam ir už ką 
paskirtos trys premijos. Čikagos ir apylinkių lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą -  Kovo 11-tąją šventė kovo 12 d. 
Jaunimo centre. Donato Soko nuotr.

PAGRINDO TIKĖTI, KAD V. USPASKICHAS 
YRA UŽ TVIRTĄ ŠEIMĄ, NĖRA

Balandžio 28 d. papietauti atsirasti yra daug priežasčių:
su prezidentu Valdu Adamku
mi susitikęs Seim o p irm i
ninkas Viktoras M untianas 
aptarė ir žiniasklaidoje pasiro
džiusią informaciją apie nesan
tuokinius Darbo partijos vado 
Viktoro Uspaskicho ryšius. 
V.Muntiano teigimu, Darbo 
partija yra už tvirtą šeimą, 
tačiau pagrindo tikėti, kad 
tokios nuom onės laikosi ir 
partijos vadas, nėra.

"Mes pasisakome už šeimą, 
tvirtą šeimą", - sakė V.Muntia- 
nas. Anot jo, su prezidentu ap
tariant "visas tas negeroves" bei 
kokią įtaką jos gali turėti vals
tybės valdymo efektyvumui, 
sutarė, kad pastangos taisyti 
padėtį turėtų būti bendros.

"Būgštavome dėl to, kad 
dvigubi standartai, taikomi kai 
kurių pareigūnų ar asmenų kad 
ir asmeniniame gyvenime, gali 
turėti įtakos, priimant sprendi
mus dėl valstybės valdymo 
efektyvumo", - sakė V.Mun- 
tianas. Pasak Seimo pirm i
ninko, su V.Adamkumi sutarta 
naudoti ryšius su visuomene, 
nes "blogoms tendencijoms"

turizmo sodybą, žemės ūkio 
ministrės sūnus, Švenčionių 
rajono vicem eras Vaidotas 
Prunskus būtų pardavęs.

"Seniai siekėme šios para
mos, bet sutrukdydavo rinki
mai, kuriuose dalyvaudavo mo
tina", - neslėpė jis . Tačiau 
Prunskų šeima vis dėlto ryžosi 
siekti paramos, nepaisydama, 
kad K.Prunskienė ėmė vado
vauti Žemės ūkio ministerijai.

LGITIC

blogas auklėjimas, visuome
nės požiūris į "tam tikras vei
kas", per daug tolerancijos ne
santuokiniams ryšiams. "Ry
šiai su visuomene turi formuoti 
visuom enės nuom onę, kad 
vietoje tolerancijos tokiems 
dalykams būtų nepakantumo 
atmosfera. Nesantuokiniai ry
šiai egzistuoja, bet kad tai ne
būtų dvigubas gyvenimas. Ši
toje vietoje įsivaizduoju, vi
suomenėje turėtų būti formuo
jama atitinkama nuomonė, kad 
nebūtų melagystės, melavimo 
kaip gyvenimo būdo", - sakė 
V.Muntianas.

Jo teigimu, V.Uspaskicho 
asmeninio gyvenimo klausi
mai bus aptarti ir vyksian
čiame Darbo partijos suvažia
vime. LGITIC

A. PAULAUSKAS ĮTARIA 
V. USPASKICHĄ IR

R. PAKSĄ
Naujosios sąjungos pirm. 

Artūras Paulauskas, kadaise 
kartu su partijos kolegomis pa
dėjęs iškilti dabartiniam Darbo 
partijos pirm. Viktorui Uspaski- 
chui, dabar ragina užkirsti kelią 
jam toliau aktyviai veikti Lietu
vos politikos arenoje.

Su žurnalistais susitikęs A. 
Paulauskas pareiškė esąs įsiti
kinęs, kad asmeniniais intere
sais besivadovaujantys V.Us- 
paskichas ir Liberalų demok
ratų partijos vadas Rolandas 
Paksas gali veikti pagal užsie
nio spectarnybų rašomą scena
rijų. Mintis apie iš užsienio val
domus Lietuvos politikus jis 
grindžiantis ir Lietuvos specia
liųjų tarnybų informacija, kurią 
gaudavo dar būdamas Seimo 
pirmininku. LGITIC
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Kovo 26 d. BALFo sky
riaus surengta gegužinė praėjo 
su pasisekimu. Nepaisant žvar
baus oro į ją susirinko 100 sve
čių. D alyvavo ir vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM. Jis pa
sveikino šio BALFo vadovus, 
dėkojo jiems, linkėjo ir toliau 
tęsti naudingą šalpos darbą. 
Šios gegužinės metu skyrius 
susilaukė ir nemažai aukų.

Kovo 29 d. būrelis vietos 
lietuvių susirinko Janinos ir dr. 
Jono Šalnos rezidencijon pa
sveikinti daktarą, tą dieną su
laukusį 85 metų amžiaus. Biu
letenio redakcija taip pat jį 
sveikina ir linki ilgiausių metų.

Balandžio 2 d. St. Jude baž
nyčioje Tequestos mieste, šv. 
Mišias atnašavo prel. Albertas 
Kontautas. Paskutinės pamal
dos šį pavasarį bus gegužės 7 
d. Šv. Mišias atnašaus kun. 
Nelson.

Atstovų rinkimai į JAV
Lietuvių Bendruomenes 

Tarybą
Pagal JAV LB vyriausios 

rinkiminės komisijos nustatytą 
tvarką bus renkami atstovai į 
JAV LB Tarybą, balsuojant už 
juos per gegužės m ėnesio 
pirmuosius du savaitgalius. 
Jei, kuris dėl kokių nors prie
žasčių tais savaitgaliais nega
lėtų pabalsuoti, jis galės tą mė
nesį savo balsą pasiųsti paštu 
apylinkės rinkimų komisijai, 
kurią sudaro Jonas Mildažis, 
pirmininkas ir nariai: Elena 
Domijonaitienė ir Vandelinas 
Domanskis.

Pirmasis balsavimas bus 
pravestas tuoj po pamaldų sek
m adienį, gegužės 7 d .prie  
pagrindinio įėjimo į St. Jude 
bažnyčią.

Į Tarybą iš mūsų apylinkės 
kandidatuoja net trys asmenys, 
abu iki šiol buvę Tarybos 
nariai: D alia A ugūnienė ir 
Kęstutis M iklas, ir taip pat

C H IC A G O , IL

Artėja Motinos diena. Lie
tuvių fondas sveikina visas mo
tinas, močiutes išlaikiusias lie
tuvišką pradą, besirūpinančias 
lietuviškumo išsaugojimu, su
kūrusias ir išlaikiusias lietuviš
kas organizacijas. Lietuvių fon
do tikslas - lietuvybės išlaiky
mas. Viena iš tokių motinų ir 
buvo Rožė Kriaučiūnienė. Sū
nus dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
pratęsdamas mamos idėjas, jos 
atminimui pagerbti, Lietuvių 
fondui atsiuntė dosnų $260 
įnašą. Tad pagerbkime savo 
mamas įnašais Lietuvių fondui, 
pratęsdami Jų pradėtus darbus.

Lietuvių fondo kovo me
nesį naujais nariais tapo: Svajus 
Asadauskas, Nijolė ir Vidman
tas Bražiai, Vytis Anužis, Ma
rius Anužis, Violeta ir Algis 
Strikai, Salomėja Blanford, 
Jonas K asauskas, Egidijus

D A Y T O N A  B E A C H , FL

Lietuvių pamaldos ir susi
rinkimas Ormond Beach, Prin
ce of Peace parapijos bažny
čioj ir salėj įvyko balandžio 9 
dieną. Mišias atnašavo kun. 
Richard Grasso, jam  asistavo 
Arūnas Šiulte, skaitinius atliko 
Marija Jankauskienė. Giedojo 
A ntano Skridulio vedam as 
"Sietyno" choras.

Po pamaldų parapijos salė
je vyko susirinkimas, kuriam 
vadovavo Lietuvių klubo pir
mininkas Juozas Baltrušaitis. 
Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės pirmi
ninkė Birutė Kožicienė prane
šė apie šios LB apylinkės 
veiklą. Svarbiausias praneši
mo punktas buvo kebli padėtis 
dėl tolimesnės veiklos, nes 
šiemet baigiasi pirmininkės ir 
kai kurių valdybos narių ka
dencija. Buvo tikėtasi, kad 
pasisiūlys nauji kandidatai, bet 
jiems neatsiradus, nutarta LB 
D aytona Beach A pylinkės 
veiklą nuspręsti vėliau -  birže
lio 11 dieną, Bendruomenės 
renginyje.

Po pranešimo ir diskusijų 
visi svečiai buvo pakviesti pa
sivaišinti Lietuvių klubo šei
mininkių paruoštais užkan
džiais. Čia pažymėtina, kad 
Klubo veiklai labai daug pade
da šiemet išrinktos naujos val
dybos narės: Eglė Daunorienė, 
Rasa Šiultienė ir valdybon 
grįžęs Narimantas Karasa.

Kitos pamaldos ir Lietuvių 
klubo ruošiamas Motinos die
nos minėjimo renginys įvyks 
gegužės 14 d. Laukiami sve
čiai ir iš kitų vietovių.

naujoji ateivė Jūratė Miklienė. 
Į Tarybą iš Floridos yra dar po 
du kandidatus iš St. Peters- 
burgo ir iš Fort Myers apy
linkių.

"Lietuvių b iu leten is", - 
2006.04.22, Nr.249.

Rožė Kriaučiūnienė

Kancleris, Kazys Gudauskas. 
Taip pat atminimo įnašais savo 
artimuosius pagerbė Teresa 
Poškus ir Andželė Petraitienė, 
o Broniaus M asioko vardu 
Filomena Masiokienė įsteigė 
naują stipendijų fondą.

Kviečiame ir jus į Lietuvių 
fondą. Adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616.

Kovo 11-osios šventėje Čikagoje "Už nuopelnus Lietuvai" valstybiniu ordinu buvo apdovanotas 
rašytojas ir bibliofilas Stasys Džiugas, dešinėje. Toliau iš kairės -  Lietuvos Respublikos Generalinis 
konsulas Arvydas Daunoravičius, redaktorius Vytautas Radžius, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė 
Stasė Petersonienė ir Sofija Džiugienė. Donato Soko nuotr.

LIETUVIS 20 METU IŠBUVO 
MIESTO MERU

Prie gana didelio miesto 
Illinois valstijos šiaurėje -  
Rockfordo, yra prisiglaudęs 
žymiai mažesnis, kuris vadi
nasi įdomiu vardu -  Loves 
Park.

Jeigu Rockfordą mūsų tau
tiečiai neblogai pažįsta, nes 
jame buvo didoka lietuvių ko
lonija su lietuvių parapija, tai 
apie Loves Parką mažai kas 
yra girdėję.

Bet ši vietovė mums yra 
įdomi tuo, kad jai net 20 metų 
vadovavo lietuvių kilmės me
ras Joe Sinkiawic, sutrumpinęs 
savo vardą ir pavardę iš Juozo 
Sinkiavičiaus.

Populiariai Joe vadinamas 
vyras Loves Parko meru buvo 
nuo 1977 iki 1997-jų metų. 
Prieš tai jis  net 26 m etus 
ištarnavo miesto tarybos nariu 
("aldermanu"). Taigi rinkimų 
būdu patenkamose pozicijose 
mūsiškis ištarnavo 46 metus. 
Kaip teigiama, nė vienas kitas 
šio rekordo dar nesumušė ir 
vargu ar kada nors tai padarys.

Šiandien Joe yra jau pensi
ninkas (nuo 1997 m.) ir laukia

C L E V E L A N D ,  OH

R im as B iliū n a s , baigė 
Cleveland muzikos institutą ir 
balandžio 23 d. atliko studijų 
baigim o rečitalį. Jam  buvo 
suteiktas kompozicijos baka
lauro laipsnis. Jo rečitalis buvo 
pradėtas penkiomis lietuviš
kom is dainom is ir in s tru 
m entine m uzika obo ju i ir 
styginiam kvartetui. Jo solo 
kūrinius dainavo sol. Virginija 
Bruožytė-Muliolienė. Antroje 
rečitalio dalyje skambėjo jo 
kamerinės muzikos kūriniai. 
Pianinu grojo Jacob Adams. 
D irigavo  R ichard  S tout ir 
Lucas Waldin.

savo 86-jo gimtadienio kuris 
bus ankstyvą rudenį -  rugsėjo 
2 d. Jis džiaugiasi, kad mero 
pareigos perėjo į geras rankas: 
jos atiteko Darryl Lindberg, 
kuris jam  būnant miesto meru, 
ėjo policijos vado pareigas ir 
gerai sugyveno.

Naujasis meras giria Joe už 
daugelį dalykų, kuriuos jis 
anksčiau atliko ir dabar visi 
gali tuo pasinaudoti. Mūsų 
tautietis, vos tik atėjęs į mero 
kėdę, pradėjo "Flood Control" 
projektą, kuris atsiėjo 30 mili
jonų  dolerių . D. L indberg 
sako, kad jeigu ne Joe būtų 
tada padaręs šiam projektui 
pradžią, jo  šiandien miestas 
neturėtų. Todėl jis dėkoja Joe 
už šį bei kitus dalykus, kuriuos 
lietuvis parūpino.

Lietuvio nuopelnas yra ir 
tas, nes, jam  vadovaujant, prie 
Loves Parko buvo prijungtas 
R ock C ut S tate Park, kas 
padėjo m iestui labiau išsi
plėsti. Dabar Loves Park jau 
yra pavirtęs iš mažo miestelio 
į žymiai didesnę vietovę.

Beje, būnant m eru, Joe

GYVENTOJU SURAŠYMAS AIRIJOJE 
IR LIETUVIU KALBA

Statistikos departamentas 
pranešė, kad balandžio 23 d. 
Airijoje prasidėjo gyventojų 
surašymas. Kiekvienas namų 
ūkis gavo surašymo lapus, ku
riuos privalo užpildyti. Sura
šymo lapas parengtas ir lietu
vių kalba.

Lietuvos statistikos depar
tam ento specialistai padėjo 
A irijos statistikos tarnybai 
išversti jų  surašym o lapą. 
Surašymo lapas pateikiamas 
11 kalbų: arabų, ispanų, kinų, 
čekų, prancūzų, latvių, lietu
vių, lenkų, portugalų, rumunų

tarnavo prezidentu Illinois 
Municipal League, ir taip pat 
buvo tarybos nariu National 
League of Cities.

Sunku čia yra išvardinti 
visus postus ir darbus, kuriuos 
Joe yra turėjęs bei atlikęs.

Jis ir šiandien, nors yra ka
muojamas ligų, vis dar nori pa
dėti kitiems. Jis labai pergyvena 
dar neseniai buvusią žmonos, 
su kurią užaugino 5 vaikus, mir
tį. Vienas iš sūnų šią vasarą pla
nuoja aplankyti Lietuvą, o pats 
Joe dėl silpnos sveikatos, nela
bai gali pajudėti į tolimas ke
liones.

Tačiau buvęs meras labai 
domisi lietuviais ir Lietuva, 
dažnai bendrauja su viena iš 
nedaugelio likusių Rockfordo 
lietuvių veikėjų -  Ona Kerami- 
niene. Jiems abiems linkime 
sėkmės ir sveikatos.

Kaip jau galima suprasti, 
Joe yra senųjų lietuvių emi
grantų ("grinorių") atžala. Ta
čiau per daugiau negu 80 metų 
jis nepamiršo savo kilmės šak
nų, nors pačią lietuvių kalbą jau 
sunkiai naudoja. Bet jo atmin
tyje Lietuva ir lietuviai dar už
ima svarbią vietą.

Edvardas Sulaitis

ir rusų.
Statistikos departamento 

specialistai daug tikisi iš Ai
rijos gyventojų surašymo re
zultatų. Su Airijos statistikos 
tarnyba susitarta, kad Lietuvos 
statistikai gaus visą suvestinę 
surašymo medžiagą apie Airi
joje gyvenančius lietuvius.

Airijos surašymo duomenis 
bus galima naudoti vertinant 
oficialiąją Lietuvos gyventojų 
ir migracijos statistiką. Airijoje 
gyventojai surašomi kas pen- 
keri metai.

LG0TIC
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus savo dekretais 

devyniems diplomatams suteikė aukštesnius diplomatinius 
rangus. Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus diplomatiniai 
rangai suteikti Lietuvos ambasadoriui Egipte Ginučiui Dainiui 
Voveriui, ambasadoriui Gruzijoje Ričardui Degučiui, ambasa
doriui prie tarptautinių organizacijų Vienoje Ryčiui Paulauskui, 
ambasadorei prie UNESCO Inai Marčiulionytei, kadenciją Rygoje 
baigiančiam Osvaldui Ciukšiui, ambasadoriui Suomijoje Audriui 
Brūzgai ir Užsienio reikalų ministerijos sekretoriui Audriui 
Navikui. Aukštesnis rangas - nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo 
ministro - diplomatinis rangas suteiktas ir prezidento patarėjui 
užsienio politikos klausimais Valteriui Baliukoniui.

Arabų televizijos kanalo "Al Jazeera" žurnalistai, kurdami 
laidą apie žuvusių čečėnų vadų našles, lankėsi ir Lietuvoje. Pasak 
žurnalistų grupės vadovo Sheozh Zaur Achmednami, į Vilnių jie 
važiavo susitikti su Dž.Dudajevo našle. "Naudodamiesi proga 
parengėme keletą reportažų apie Lietuvą, jos istorija, kultūrą ir 
žmones. Parsivešime įdomios medžiagos iš KGB muziejaus. Cia 
mūsų gidas buvo Antanas Terleckas -  puikus žmogus, kurio veikla 
siekia pačias kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės ištakas", - 
pasakojo žurnalistas.

Lietuvos ir Armėnijos prezidentų pasitarimas. Lietuvos 
Respublikos prez. Valdas Adam kus tarėsi su Arm ėnijos 
Respublikos prez. Robert Kocharian. Susitikimų metu buvo ap
tartos dvišalių santykių perspektyvos, regioninio bendradar
biavimo klausimai, Armėnijoje vykdomos reformos ir glaudesnio 
bendradarbiavimo su Europos Sąjunga perspektyvos. Prez. V. 
Adamkus pabrėžė, kad pastaruoju metu susiklostę itin geri 
Lietuvos ir Armėnijos santykiai įgyja naują pagreitį -  aktyvėja 
bendradarbiavimas tarp institucijų, kuriami nauji dvišaliai 
projektai. Jo nuomone, šį abiejų šalių bendradarbiavimą paskatino 
ne tik aktyvūs Lietuvos ir Armėnijos kultūriniai ryšiai, bet ir vis 
garsiau girdimas Armėnijos siekis glaudžiau integruotis į Europą. 
"Mes tikimės pamatyti Jūsų šalį Europos šalių šeimoje", - sakė 
prezidentas V. Adamkus. Valstybės vadovas išreiškė viltį, kad 
gegužės mėnesį Jerevane pradėjus veikti Lietuvos diplomatinei 
atstovybei, dvišalis bendradarbiavimas taps dar aktyvesnis. 
Prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad Lietuva buvo ir liks 
A rm ėnijos ekonom inių ir po litin ių  reform ų rėm ėja bei 
visokeriopai skatins Armėnijos ir ES dialogą.

Aptardamas regioninio bendradarbiavimo klausimus, V. 
Adamkus patvirtino trijų Baltijos valstybių pasiryžimą dalytis 
regioninio bendradarbiavimo patirtimi su Kaukazo regiono 
valstybėmis. Jis pažymėjo, kad būtina plėtoti ir sėkmingai pradėtą 
bendradarbiavimą tarp Baltijos ir Pietų Kaukazo šalių. Prezidentas 
R. Kocharian pažymėjo, kad Armėnija yra suinteresuota plėtoti 
glaudesnius ryšius su Lietuvos valstybinėmis institucijomis ir 
keistis su jomis patirtimi. Armėnijos vadovas pabrėžė, kad jo šaliai 
ypač reikšminga mūsų šalies patirtis vykdant teisėsaugos ir 
teisėtvarkos reformą, švietimo reformą bei žemės ūkio moder
nizavimas. Susitikimo dalyviai konstatavo, kad ekonominis 
bendradarbiavimas yra nepakankamai išplėtotas, neišnaudotas 
abiejų šalių potencialas. Valstybių vadovai pritarė būtinybei rengti 
verslo forumą, padėsiantį užmegzti naudingus verslo kontaktus.

Armėnijos ir Lietuvos vadovai pasikeitė nuomonėmis apie 
situaciją Pietų Kaukazo regione, Armėnijos užsienio politikos 
aktualijas bei santykius su kaim yninėm is valstybėm is. 
Aptardamas situaciją Kalnų Karabache, prez. V. Adamkus 
pažymėjo, kad Lietuva palaiko Armėnijos pastangas konfliktą 
spręsti derybų keliu. Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva yra 
pasiruošusi prisijungti prie pastovumo Pietų Kaukazo regione 
kūrimo bei gerų santykių tarp šio regiono šalių palaikymo.

Lietuvos Valstybės vadovas pristatė Armėnijos prezidentui 
gegužės 2-5 dienomis Vilniuje rengiamą aukščiausio lygio vadovų 
konferenciją "Bendra vizija bendrai kaimynystei", kurioje bus 
diskutuojama apie demokratijos plėtrą Europos kaimynystėje bei 
apie ES ir Vakarų demokratijų veiksmus formuojant naują santy
kių dienotvarkę su Juodosios jūros bei Pietų Kaukazo valstybėmis. 
Lietuvos prezidentas buvo informuotas, kad Armėnijai šiame foru
me atstovaus užsienio reikalų ministras. Po Lietuvos ir Armėnijos 
oficialių delegacijų susitikimo buvo pasirašytas Investicijų skati
nimo ir abipusės apsaugos susitarimas.

Lietuvos gyventojų per pirmuosius du šių metų mėnesius su
mažėjo 4 tūkst. Statistikos departamento duomenimis, kovo mė
nesio pradžioje Lietuvoje gyveno 3.399 mln. gyventojų, kai sausio 
pradžioje - dar 3.403 mln. Sausio-vasario mėnesiais šalyje gimė 
4.657 tūkst. kūdikių - tai yra 9 mažiau nei praėjusių metų tą patį 
laikotarpį, o mirė 8.806 tūkst. žmonių (912 daugiau). Per du šių 
metų mėnesius susituokė 154 poromis daugiau (1.983 tūkst.) ir 
išsituokė 38 poromis daugiau (1.79 tūkst.). LGĮTIC

VILNIUJE - DEMOKRATINIO FORUMO 
PREZIDENTU KONFERENCIJA

VILNIAUS DVASIA VIS GYVA

Vilnius šią savaitę taps 
regiono centru, kur susirinkę 
devynių  va lstyb ių  p rez i
dentai, taip pat intelektualai, 
nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) ir jaunim o atstovai 
diskutuos apie Europos Rytų 
politiką bei viso regiono raidos 
perspektyvas.

Tarptautinės konferencijos 
"Bendra vizija bendrai kaimy
nystei, Vilnius 2006" rėmuose 
antradienį ir trečiadienį vyks 
jaunimo, NVO ir intelektualų 
forumai, o renginį vainikuos 
gegužės 4 d. rengiamas prezi
dentų susitikimas, kurio šei
m ininkais bus L ietuvos ir 
Lenkijos prezidentai Valdas 
Adamkus ir Lech Kaczynski.

Be jų  konferencijoje daly
vaus Latvijos, Estijos, Moldo
vos, Gruzijos, Ukrainos, Ru
munijos, Bulgarijos preziden
tai, JAV viceprezidentas Dick 
Chenney, Europos Sąjungos 
įgaliotinis užsienio ir saugumo 
politikai Javier Solana, Azer
baidžano premjeras, Švedijos 
v iceprem jeras, A rm ėnijos, 
Vokietijos, Didžiosios Brita
nijos, Ispanijos ministrai, kiti 
aukšto rango pareigūnai.

Iš viso planuojama, kad į 
Vilnių atvyks 25 valstybių  
delegacijos, renginį aprašys 
daugiau nei 200 žurnalistų.

Beje, Lenkijos prezidentas 
Vilniuje paminės gegužės 3 
dieną minimą Konstitucijos 
dieną, o Latvijos prezidentė - 
šalies nepriklausomybės atkū
rimo dieną, kuri švenčiama 
gegužės 4-ąją.

Kaip surengtoje spaudos 
konferencijoje sakė Vilniaus 
konferencijos darbo grupės 
vadovas, prezidento patarėjas 
Valteris Baliukonis, forume 
planuojama aptarti, kaip pa
saulis, o pirm iausia Europa 
turėtų reaguoti į įvykius Rytų 
kaimynėse, kokia turėtų būti 
Europos politika šių valstybių 
atžvilgiu, paskatinti Rytų kai
mynes žengti demokratinių 
reformų keliu.

"Ši konferencija - tai graži 
ir labai svarbi Lietuvos tarp
tautinių iniciatyvų ir pastangų 
tąsa. Tai dar vienas Lietuvos 
tarptautinio vaidmens ir pripa
žinimo įrodymas", - sakė V. 
Baliukonis. Jis pridūrė, jog šis 
forumas - "tai įrodymas, kad 
Lietuva tampa Rytų ir Vakarų 
diskusijų susitikimų vieta". 
"Tai tikrai unikali galimybė, 
kurią mes turime gerai išnau
doti ir kurią gerai jau išnaudo
jame", - kalbėjo prezidento pa
tarėjas.

Planuojama, kad konfe
rencijos metu bus paskelbta 
bendra prezidentų dekla
racija.

Be to, forumo metu vyks

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus paprašė Užsienio reikalų 
ministrą Antaną Valionį, kai jis įteikė iš pareigų pasitraukimo raštą 
dėl to, kad jo  partija pasitraukė iš valdančiosios koalicijos, eiti toliau 
m inistro pareigas, kol praeis svarbi tarptautinė 9 valstybių 
prezidentų konferencija, kurioje dalyvaus ir JAV viceprezidentas 
Dick Chenney gegužės 3-5 dienomis.

dvišaliai prezidentų, kitų pa
reigūnų susitikim ai. Penki 
prezidentai ir aukšto rango 
pareigūnai į konferenciją at
vyks su antrosiomis pusėmis, 
kurioms bus parengta atskira 
programa. Pirmąsias ponias 
lydės L ietuvos p reziden to  
žmona Alma Adamkienė.

Į Vilnių prezidentai pradės 
rinktis gegužės 3 d.. Tos pačios 
dienos vakare Prezidento rū
muose jiem s bus surengtas 
priėm im as. Pati prezidentų 
konferencija vyks visą gegu
žės 4 d. viešbutyje "Reval 
Hotel Lietuva".

Forum as taps savotišku 
Vilniaus konferencijos, su
rengtos 1997 metais ir skirtos 
geram kaimyniniam bendra
darbiavimui, tęsiniu. Tuomet į 
L ietuvos sostinę susirinko 
dvylikos valstybių ir vyriau
sybių vadovai. Tarp jų buvo ir 
tuometinis Rusijos ministras 
pirmininkas Viktor Cernomyr- 
din bei Baltarusijos preziden
tas Aleksandr Lukašenka.

Po 1997 metų rugsėjo mė
nesį įvykusios dvylikos valsty-

bių ir vyriausybių konferen
cijos gimė vadinamoji "Vil
niaus dvasia", kurios esmė, 
pasak Lietuvos diplomatų, - 
demokratijos ir reformų kelią 
pasirinkusios valstybės neturi 
nutraukti tarpusavio gerano
riško bendravimo, ypač jeigu 
tarp jų  būna dvišalių santykių 
problemų.

Dėl prezidentų ir aukšto 
rango pareigūnų viešnagės 
sostinėje bus ribojamas trans
porto eismas, taip pat bus im
tasi didesnių saugumo priemo
nių. Spaudos konferencijoje 
Policijos departamento atstovai 
pranešė, kad renginio dieno
mis Vilniuje dirbs daugiau nei 
2 tūkst. policijos pareigūnų, iš 
kurių daugiau nei 800 atvyks iš 
kitų šalies komisariatų.

Pareigūnai primygtinai re
komenduoja sostinės gyvento
jams forumo dienomis nevykti 
į centrą ir Senamiestį automo
biliais, taip pat nepamiršti, kad 
eismas bus ribojam as, kur 
vyks forumo renginiai, ir gatvė
mis, vedančiomis iš ir į oro 
uostą. LGĮTIC
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KULTŪROS PUSLAPIS

CLEVELANDO 
CHORU KONCERTAS

Liepos 2 dieną Čikagoje 
vysk aštuntoji Dainų šventė 
pavadinta "Atsiliepk daina!" 
Clevelandą atstovaus keturi 
chorai: suaugusiųjų chorai 
"Exultate" (vadovė Rita Klio
rienė) ir "Svaja" (vadovė 
Danutė Liaubienė), jaunimo 
choras "Naujoji intriga" (va
dovas Saulius Kliorys) ir šv. 
Kazimiero lituanistinės m o
kyklos vaikų choras "Šauk
tukas" (vadovė Audronė Majo- 
rovienė).

Choristai ir jų  vadovai su 
entuziazmu ruošiasi įvyksian
čiai Dainų šventei. Norėdami 
pasidžiaugti kartu su Cleve- 
lando lietuvių bendruomene ir

VILNIAUS UNIVERSITETAS IR 
VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJA -  PARTNERIAI

Vilniaus universiteto mėne
sinis laikraštis Universitetas 
Vilnensis savo 2006 m. kovo 
m ėnesio num eryje praneša 
įdomią žinią apie dviejų moks
lo įstaigų pasirašytą bendra
darbiavimą.

Straipsnyje, pavadintame 
"Vilniaus universiteto partnere 
tapo Vilniaus Jėzuitų gimna
zija" rašom a, kad kovo 4 
d.Vilniuje šv. Kazimiero baž
nyčioje, Vilniaus un-tas pasi
rašė partnerystės sutartį su 
Vilniaus jėzuitų gimnazija.

"Vilniaus jėzuitų gimnazija 
įkurta 1570 m. (Collegium  
Vilnense Societatis Jesu), o 
1579 m. kolegijai suteikta 
universiteto privilegija. Tad ši 
partnerystės sutartis -  jau pra
dėtų ir šias mokyklas vienijan
čių darbų tąsa.

Vilniaus universitetas įsi
pareigo jo  V ilniaus jėzu itų  
gimnazijai nemokamai teikti 
inform acinę bei reklam inę 
medžiagą apie universitetą, 
priimti mokytojų ir mokinių 
delegacijas universitete, ne 
rečiau kaip kartą per metus 
p ris ta ty ti m okiniam s uni-

"Šauktuko" choras po repeticijos.

suteikti jai progą "paragauti" 
šventės repertuaro, Clevelando 
chorai rengia koncertą š.m. 
gegužės 20 d., 6 v. v. Dievo 
Motinos parapijos didžiojoje 
salėje.

Bilietų kaina 10 dol.; juos 
galite įsigyti sekmadieniais po 
šv. Mišių Dievo Motinos sve
tainėje ir savaitės metu "Tau
poje".

N epraleiskite šios tikrai 
neeilinės ir vienkartinės pro
gos išg irs ti k e tu rių  chorų 
koncerto. Maloniai kviečiame 
visus C levelando lietuvius 
"atsiliepti daina" ir atsilankyti 
koncerte gegužės 20 d.

Zivilė Vaitkienė

versiteto studijų programas bei 
paaiškinti priėmimo į univer
sitetą tvarką, rengti gim na
zijoje universiteto dėstytojų 
paskaitas, kitus užsiėmimus, 
teikti metodinę pagalbą gim
nazijos mokytojams: priimti 
mokytojus ir mokinius daly
vauti mokslinėje tiriamojoje 
veikloje, ekspedicijose; suda
ryti sąlygas gimnazijai naudo
tis universiteto intelektualine 
baze (biblioteka metodinėmis 
priemonėmis ir kt.)."

Toliau rašinyje kalbama ir 
apie gimnazijos įsipareigo
jimus universitetui. Štai, dalis 
jų  -  sudaryti un-to studentams 
sąlygas atlik ti gim nazijoje 
pedagoginę praktiką, padėti 
gimnazijoje vykdyti un-to or
ganizuojamus tyrimus, ben
dradarbiauti vykdant neforma
liojo suaugusiųjų švietim o 
programas ir kt.

Šią sutartį pasirašęs VU 
rektorius B. Juodka šį įvykį 
pavadino istoriniu, nes sutartį 
pasirašė dvi seniausios švie
tim o in stituc ijo s , su kurių 
veikla ir tikslais susieta vals
tybės žmonių protai ir ateitis.

Balandžio 19 d. 4 chorų vadovai posėdžiavo ir aptarė visas koncerto smulkmenas. Iš kairės: Rita 
Kliorienė, "Exultate" choro vadovė; Saulius Kliorys, "Naujoji intriga" vadovas; Aida O'Meara, šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyklos vedėja; Živilė Vaitkienė, "Svaja" choro administratorė; Danute 
Liaubienė, "Svaja" choro vadovė; Danutė Belžinskienė, šv Kazimiero lituanistinės mokyklos choro 
"Šauktukas" mokytoja ir Audronė Majorovienė, šv. Kazimiero "Šauktukas" choro vadovė.

Theres nothing 
i Yike d

Balandžio 22 dieną Klai
pėdos valstybiniame muziki
niame teatre skambės Dmitrij 
Šostakovič Simfonija Nr. 13, b 
- moll, op. 113 pagal poeto 
Jevgenijs Jevtušenko eiles.

K laipėdai šis m uzikinio 
gyvenimo įvykis reikšmingas 
net keliais aspektais: valstybi
nis muzikinis teatras ir Kara
liaučiaus srities filharmonija 
bendru kūrybiniu projektu pra
dėjo tarptautinį menų "Rusų 
muzika prie Baltijos" (balan
džio 22 d. -  Klaipėdoje, 26 d. -  
Karaliaučiuje); uostamiestyje 
viešės operos žvaigždė bosas 
Michail Svetlov -  Krutikov;

Gimnazijos direktorius Vir
gilijus Saulius SJ džiaugėsi vėl 
atgaivintu bendradarbiavimu. 
Jis tikisi, kad nuo šiol šias dvi 
akademines institucijas jungs 
ne tik buvusi bendra praeitis, 
iki šių dienų išlikusi simbolika 
(jėzuitų vėliavoje yra vienas iš 
pagrindinių jėzuitų simbolių -  
saulutė, kurį galima pamatyti 
VU bibliotekoje -  redaktorių 
atspauduose), bet ir abipusis 
noras kartu žengti į ateitį," -  
taip baigiasi šis pranešimas.

Edvardas Sulaitis

KLAIPĖDOS MUZIKINIAME TEATRE -  
RUSU MUZIKA PRIE BALTIJOS

Lietuva, kaip ir visas pasaulis, 
paminės kompozitoriaus Dmit- 
rij Šostakovič 100-ąsiąs gimi
mo metines.

Apie baimes
Dmitrij Šostakovič -  išskir

tinė asmenybė. Jo santykiai su 
artimaisiais, draugais bylojo 
apie įsitikinimus, kad padlai
žiavimas, pavydas, puikybė, 
abejingumas -  "širdies para
lyžius", anot mėgiamo rašytojo 
A. P. Čechov, nesuderinami su 
kūrėjo -  menininko vardu, su 
tikruoju talentu.

Baimės, kerojusios tarybi
nėje visuomenėje, trukdė reikšti 
tikruosius įsitikinimus ir po
žiūrius.

Likus kelioms dienoms iki 
premjeros, Nikita Chruščiov 
susitikime su kūrybine inte
ligentija pastebėjo, kad kompo
zitorius "parašė kažkokią sim
foniją "Babij Jar" ir iškėlė 
niekam nereikalingą žydų klau
simą".

Išsigandę valdžios, ją atlikti 
atsisakė dirigentas Jevgenij 
Mravinski, kuris iki to laiko 
dirigavo visas kompozitoriaus 
kūrinių premjeras, ir dainin
inkas Boris Gmyria.

Premjeros dieną valdžia 
ilgai neleido pradėti generalinės 
repeticijos, kuri vis tiek įvyko, 
bet vien todėl, kad buvo baimi
namasi pažangios užsienio vi
suomenės reakcijos dėl kūry
binių laisvių Tarybų Sąjungoje 
suvaržymo.

Nepaisant trukdymų, pirmą 
kartą Dmitrij Šostakovič Try
liktoji simfonija skambėjo 1962 
metų gruodžio18 dieną Mask
voje, Konservatorijos didžio
joje salėje. Maskvos filharmo
nijos orkestrui ir Jurlov kapelai 
dirigavo Kiril Kondrašin, solo 
partiją dainavo B. Gromadski.

"Jos netransliavo. Neįraši- 
nėjo. Nefilmavo. Nerodė per 
televiziją. Milicijos padaliniai 
buvo kovinėje parengtyje. Salė 
buvo sausakimša ir, nepaisant 
gruodžio šalčių, alsavo karš
čiu", - dalinosi įspūdžiais liu
dininkas.

Simfonijos premjera sulau
kė stulbinančio pasisekimo, 
nors nei vienas tarybinis laik
raštis apie tai neparašė nei 
vienos eilutės.

Apie simfoniją
Kompozitorius, aiškinda

mas simfonijos idėją, yra sakęs: 
"visuomeninis žmogaus -  pilie
čio elgesys -  štai kas mane vi
sada domina, štai apie ką aš 
nuolat mąstau. Tryliktoje sim
fonijoje aš sprendžiu pilietinės, 
būtent pilietinės, moralės klau
simą."

Mintis sukurti naują muzi
kinį kūrinį kompozitoriui kilo, 
perskaičius Jevtušenkos e i
lėraštį "Babij Jar", kurį išspaus
dino Litera turnaja  Gazeta  
1961 metų rugsėjo 19 dieną.

Tragiškos eilės apie tūks
tančius žydų, kuriuos naciai 
sušaudė Kijeve, taip stipriai 
sukrėtė kompozitorių, kad jis 
tuojau pat ėmėsi kurti pagal jas 
muziką.

Iš pradžių buvo sumanyta 
vienos dalies simfoninė poema 
"Babij Jar", tačiau vėliau suma
nymas pasikeitė.

Susipažinęs su kitais jauno
jo  poeto eilėraščiais, Šosta- 
kovič juose surado daug artimų 
minčių ir nuotaikų. Jevtušenka 
garsiai, publicistiškai atvirai 
kalbėjo apie baisų Stalin pali
kimą, atitekusį liaudžiai -  veid
mainystę, prisitaikėliškumą, 
karjerizmą, neprincipingumą, 
baimę.

1962 m. birželio mėnesį 
Šostakovič, sukūręs dar ketu
rias dalis, vienaveiksmę poemą 
pavertė Simfonija Nr. 13, b- 
moll, op. 113, kurią sudaro 
penkios dalys: I -  "Babij Jar" 
(A dagio); II -  "Hum oras" 
(Allegretto); III -  "Parduo
tuvėje" (Adagio); IV -  "Bai
mės" (Largo);V -  "Karjera" 
(Allegretto).

Tryliktoje simfonijoje Šos- 
takovič naudoja buityje skam
bančių melodijų motyvus -  
tango, valsą -  bet čia jie su
skamba drastiškai, tampa kas
dienybės parodija. LG0TIC
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YLAKIUOSE
Dr. Leonas Milčius

Ne tik prieš Vėlines, bet ir 
pavasarį reikia aplankyti jau 
m irusių artimųjų kapus, po 
žiemos juos sutvarkyti ir ką 
nors naujam žydėjimui paso
dinti. Juo labiau, kad ir Moti
nos diena čia pat. Sunkiausia 
su tais, iš žmonos pusės, kurie 
palikę tolimuose Žemaitijos 
miesteliuose. Kitą vertus, tai 
tokia gera proga vėl pavažiuoti 
tolesniais keliais ir pasižval
gyti, kas naujo pakelėse, pasi
džiaugti ne tik gražiais vaiz
dais, bet, žiūrėk, jau ir naujais 
pastatais, atnaujintomis pa
kelės koplytėlėmis, kitais pa
minklais, viena kita turtinges
ne ūkininko sodyba. Visada 
tok ios kelionės m alonios, 
visada taip ir pagalvoji:

- Na kitą kartą gal turėsiu 
daugiau laiko tai ir čia, ir ten 
būtinai sustosiu, taip viską 
norisi nufotografuoti, pasilikti 
ilgesnei atminčiai.

Prie Rietavo palikus Kau
nas -  Klaipėda autostradą ir 
pasukus link Plungės, atrodo, 
jau  tik ra i esi Ž em aitijo je . 
N aujai asfaltuotas ir visai 
puikus kelias prabėgantis ne 
tik pro tvarkingus Rietavo, 
Stalgėnų m iestelius, bet iš 
rytinės pusės aplenkdamas ir 
pačią Plungę bei šone palik
damas P latelius, Žem aičių 
Kalvarijas, netrunka pasiekti ir 
Sedą. Žinoma, jis bėga ir dar 
toliau, link Mažeikų, o mums 
laikas ir pasukti. Šį kartą link 
Ylakių. O dar toliau lauks 
Barstyčiai, vėliau vėl Žemai
čių Kalvarijos ir nedidelis ratas 
po vaizdingą Žem aitiją bus 
uždarytas. Jau kelintą kartą 
tenka važiuoti iš Sedos į Yla
kius ir visą laiką negali nesi
džiaugti tuo nauju, gražiai

Švento Roko koplyčia, Ylakiuose. L. Milčiaus nuotr.

asfaltuotu keliu. Ir ne vienas jis 
toks.

Jei vingiuoti žvyrkeliai ir 
toliau taip sparčiai bus lygina
mi, platinami ir asfaltuojami, 
tai ne tik prašviesės prie kelių 
prisiglaudę žemaičių kaimai, 
sodybos, bet ir ne vienam  
aukštaičiui, dzūkui ar net iš
rankesniam miestelėnui norė
sis pasižvalgyti po šias vieto
ves, kurios yra tokios gražios 
ir savitos, kad drąsiai ir užsie
n iečiui bus galim a rodyti. 
Dauguma Žemaitijos miestelių 
-  tikri urbanistikos paminklai. 
O kur dar senosios bažnyčios, 
naujai perdažytos, išpuoštos 
pakelių koplyčios, koplytėlės, 
kryžiai ir kiti paminklai! Kur 
dar piliakalniai ir šiaip "kal- 
naliai", kaip žemaičiai pasa
kytų, o tarp jų išsimėtę miškai 
ir miškeliai su savo raistais! 
Visa tai lyg taip paprasta, bet 
tuo pačiu ir taip sava, miela, 
įdomu.

Tiesa, dar daug ko norėtųsi. 
Pirmiausia, rimto paraginimo 
bei konkrečios Vyriausybės 
paramos, o gal net specialios 
valstybinės programos, prie 
kelių prisiglaudusiem s na
mams, sodybom s tvarkyti. 
Laikas, seniai buvo laikas 
kaimiečiams padėti pakeisti ne 
tik  sveikatai kenksm ingus 
asbestinių lakštų stogus, bet ir 
pačius namus naujomis lente
lėmis apkalti, juos perdažyti. 
Ž iūrėk, ta aplinkos, namų 
pilkuma, seniai dažų nematę 
langai, apirusios tvoros, apleis
ti ūkiniai pastatai tą savo pil
kumą, skurdą, lyg vieninteliu 
antspaudu pažymi ir žmonių 
veidus, jų  gyvenimus. Kalba
ma, kad kitose šalyse net dalį 
mokesčių žmonės gali skirti ne

Ylakių miestelio panorama. L.Milčiaus nuotr.

valstybei, bet savo aplinkai 
grąžinti, pastatams atnaujinti. 
Kas ryšis tai pradėti ir Lietu
voje?

Prisim eni, kad sostinės 
savivaldybė vien mero draugo 
verslo objektų aplinkai sutvar
kyti paskyrė per 20 milijonų 
litų ir atsidūsti -  na nėra Lie
tuvoje, kol kas nėra įtakingo 
valdininko ar šiaip valstybės 
"vyro", kuris matytų ir mylėtų 
visą Lietuvą, nėra. Vien biznio 
partneriai, bendrapartiečiai, 
vien savi, siauri rūpestėliai ir 
tokie pat darbai, greičiau tik 
darbeliai. 20 milijonų litų! Už 
tokius pinigų pusę Žemaitijos 
pakelės namų būtų galim a 
perdažy ti, o gal ir naujus 
stogus dar uždengti. Va tada, 
tai būtų gražu! Dabar tik vil
niečiai vandens pramogų par
ku pasidžiaugs ir tiek.

Taip besidairant ir besvajo
jant apie dar geresnius, gražes
nius laikus, kas ir kur galėtų 
būti, jau ir Ylakiuose. Mažas 
tai miestelis. Šiuo metu jame 
gyvena gal tik apie 1,200 gy
ventojų. Dar prieš 400 metų 
šiose vietose gyveno Ylokai- 
čiai, Ylakiai. Matyt, šios pa
vardės ir pavadinim ą davė, 
pradžioje kaimui, o nuo 1717
1725 metų jau ir miesteliui. 
Nors ilgi metai net dviem di
deliais gaisrais keitė miestelio 
veidą, bet žmonės jį vis savaip, 
naujais m ūriniais pastatais,

ADOMO VARNO "STACIJOS" 
GRĮŽO Į JONIŠKIO BAŽNYČIĄ

Po beveik pusės amžiaus 
restauruoti įžymaus dailininko 
profesoriaus Adomo Varno 
(1879-1979) 1903 metais ta
pyti "Kryžiaus kelio stacijų 
(stočių)" paveikslai vėl pa
puošė Joniškio Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į Dangų baž
nyčią. Ta proga čia pristatyta 
šių paveikslų ekspozicija.

Istorijos ir kultūros m u
ziejaus direktorė Rasa A li
šauskienė sakė, kad šie kūri
niai sugrįžo ten, kur daugelį 
metų buvo ir turėjo būti. Ji 
teigė, kad paveikslus perduo
danti į rūpestingas rankas, 
kurios juos  saugos, o p a 
rapijiečiai galės bet kada juos 
matyti.

Klebonas Eduardas Semaš

atnaujindavo. Taip 1892 me
tais iškilo puošni, raudonų ply
tų V iešpaties A preišk im o 
Švenčiausios Mergelės Mari
jos bažnyčia, suformuota cent
rinė miestelio aikštė. Tikriau
sia, tuo pačiu laiku kapinėse 
buvo pastatyta ir labai pana
šaus stiliaus Šventojo Roko 
koplyčia. Tie du pastatai ir 
dabar liko bene svarbiausiais 
Ylakių architektūriniais ak
centais.

O jeigu iš tikrųjų norėtųsi 
pajusti šiek tiek senesnius 
laikus, tai reikėtų užsukti į čia 
pat prie m iestelio esančias 
senąsias Ylakių kapines. Virš 
vartų perskaitai 1890 metų 
užrašą "Balsas truba swieta 
judins, Ir numirusius pabu
dins" ir supranti, kad visu 
šimtmečiu sugrįžti atgal. Keis
ta m aty ti, be t už tai, taip  
džiaugiesi, kad dar gali rasti 
puošnius lieto ketaus kryžius, 
ant kurių parašyta 1872 m. ir 
senąja lietuvių (ne lenkų, ne 
rusų) kalba parašytus maldos 
žodžius. N ežinau ar tokie 
kryžiai kur nors yra registruoti, 
aprašyti, bet tai tikrai ženklūs 
mūsų kultūros paminklai. Kaip 
ir tie senieji iš akmens iškalti 
antkapiai. Stovi laiko nepa
lenkti ir, atrodo, saugo ne vien 
po jais palaidotų žmonių var
dus, pavardes, jų  gyvenimus, 
bet daug daugiau, saugo mūsų 
senolių grožio pajautimą, jų

ka pasidžiaugė, kad "Stacijos", 
per daugelį metų ėjusios ilgą 
kelią, nepranyko, o išliko kaip 
didelės m eilės kūrinys. Po 
keliasdešimties metų "Staci
jos" vėl užėmė savo vietą ne 
tik kaip tikėjimo, bet ir kaip 
m eno pam inklas. Jis, anot 
klebono, suteikia žmonėms 
galimybę susipažinti su Varno

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

METAMS - $55, 
PUSEI METŲ - $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS - $130.00

dvasinį ryšį su šia žeme.
Pavaikštai po senąsias, jau 

beveik istorines kapines, pa
vaikštai po naująsias, daug 
prabangesnes, bet dvasiškai 
skurdesnes juodojo marmuro 
kapines ir nejučiomis padarai 
išvadą: ar tikrai mes tokiame 
laike gyvename - išore puoš
nesniame, turtingesniame, bet 
dvasiškai tamsesniame, skur- 
desniame? Jeigu taip, tai gal 
ir gerai, kad šiuolaikiniai pa
m inklai bus labai trum pa
amžiai, nes ateičiai nereikia 
tos tam sios spalvos, nerei
kia.

Gal ir gerai, kad nėra laiko 
ilgai būti senajame laike, nėra 
laiko ilgai trukdyti išėjusių 
protėvių rimties. Vis labiau 
įsibėgėja pavasaris, vis dau
giau žmonių griebiasi žemės 
darbų, vis garsiau skamba 
vyturių, pempių giesmės. Ma
šinos ratai toliau šokinėja jau 
per žvyrkelio duobeles, o pro 
akis vėl nubėga nauji Ž e
maitijos "kalnaliai", lomos ir 
pakelių sodybos. Po metų kitų 
gal ir čia bus lygu, bus as
faltuota. Ir lyg matai, kai ir vėl 
važiuosi, gal pro pienėm is 
žydinčias pievas, gal pro žie
dais boluojančius sodus, gal 
pro pageltusius prinokusių 
javų laukus. Bet būtinai va
žiuosi, nes ta žemė tikrai graži. 
Visais metų laikais.

kū ryb in io  kelio  pradžia. 
"Džiaugiuosi, kad šios "Sta
cijos" bažnyčio je  atsirado 
Didžiąją savaitę, skirtą Kris
taus kančioms ir aukai įpras
minti", - sakė klebonas.

Neseniai muziejaus admi
nistracija ir bažnyčia pasirašė 
deponavimo aktą, kuriuo A. 
Varno "Stacijos" bus demonst
ruojamos metus, t.y. iki kitų šv. 
Velykų. LGĮTIC
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RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 14 d., 11:30 v.r. M otinos dienos priešpiečiai 
Sv.Jurgio parapijos salėje.

GEGUŽĖS 20 d. "Exultate" organizuojam as koncertas 
"Atsiliepk 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.

Musų mielam prieteliui, 
laives kovotojui

INŽ. GEDIMINUI BISKIUI

mirus, žmonai BIRUTEI, dukrai GAILEI 
ir visiems artimiesiems, reiškiame nuoširdžią 
ir gilią užuojautą.

Vanda ir Vaclovas Mažeikai

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

DĖMESIO! DĖMESIO!
LAIKAS BALSUOTI!

Pranešame, kad JAV Lietuvių Bendruomenės XVIII 
Tarybos rinkimai vyks visą gegužės mėnesį. Kandidatai 
jau paskelbti ir laukia Jūsų balsų. Balsuojama apylinkėse 
asmeniškai arba paštu. Jei nežinote katrai apylinkei pri
klausote, siųskite savo vardą, pavardę ir adresą JAV LB 
Vyriausiai rinkimų komisijai: 84-14 89 St., Woodhaven, 
NY 11421-1322 ir ji perduos informaciją atitinkamai apy
linkei iš kurios gausite balsavimo informaciją su balsavimo 
kortele. Dar ne velu, pasiruoškite ir balsuokite!

Kiekvienas lietuvių kilmės žmogus, įskaitant ne 
lietuvius sutuoktinius, sulaukęs 18 m., turi teisę ir privilegiją 
balsuoti. Parodykime gausiu balsavimu, kad lietuviai 
vieningai stoja petys į petį ir kaip kadaise Baltijos kelyje, 
tiesia ranką vienas kitam. Daugiau informacijos apie 
rinkimus ir kandidatų sąrašus rasite JAV LB tinklapyje: 
www.Lietuviu-Bendruomene.org.

Vida Jankauskienė,
JAV LB Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė

JONO PETRONIO 
PRISIMINIMAS

Šį mėnesį prisimena
me žymų Los Angeles 
lietuvių veikėją a.a. Joną 
Petronį jo  vienerių metų 
mirties sukakties proga. 
Velionis gimė 1921 m. 
gruodžio 18 d. ir mirė 
2005 m. gegužės 4 d.

Jo našlė Julija Petro
nienė kviečia jo  artimuo
sius dalyvauti gegužės 7 
d. sekmadienio, 10:30 vai.

ryto šv. M išiose Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los 
Angeles, CA.

Po šv. Mišių vykstama į kapines, Forest Lawn Ce
metery, pašventinti jo paminklinę lentą ir po to susiren
kame priešpiečiams Lietuvių Tautiniuose namuose.

KULTŪROS MINISTRAS NESIJAUČIA KALTAS

DIRVAI
AUKOJO

A.Pautienis, Richmond, O H .... 200
K.Černis, W.Bloomfld, M I .........45
S.Šimoliūnas, Detroit, M I...........45
A.Bacevice, Avon Lake, O H ..... 30
J. Kutkus, Dearborn Hts., M I  23
A.Grushnys, Wichita, KS ...........20
K. Navakauskas, Coventry, RI .... 20
L. Jurkūnas, Countryside, I L  15
G.Gudauskas, Los Angeles, CA . 10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

Vilnius, balandžio 27 d. 
(ELTA). Nors Vyriausioji tarny
binės etikos komisija (VTEK) 
nusprendė, kad kultūros minist
ras Vladimiras Prudnikovas pa
sielgė neetiškai, pats ministras 
nesijaučia nusižengęs.

"Absoliučiai ne", - sakė jis, 
paprašytas atsakyti, ar jaučiasi 
nusižengęs, kaip nustatė 
VTEK. Komisija nusprendė, 
kad ministras V. Prudnikovas 
pasielgė neetiškai, nenusišalin
damas ir dalyvaudamas minis
terijos lėšų skyrimo jo žmonos 
ir dukters koncertinėms progra
moms finansuoti procedūrose ir 
sukeldamas visuomenėje įta
rimus dėl galimo viešųjų ir 
privačių interesų konflikto.

Paklaustas, kaip žada elgtis 
ateityje organizuojant šeimos 
narių koncertus, V. Prudnikovas 
sakė, kad koncertų neorgani
zuoja. "Matote, aš neorganizuo
ju, o jeigu žmonės yra pagei
daujami ir tęsia savo darbą, tai, 
aš manau, kad tai yra normalu", 
- sakė ministras.

Kultūros ministro V. Prudni
kovo teigimu, menininkams 
sustabdyti judėjimą ir tarnystę 
menui ir kultūrai neįmanoma, 
"taip niekur nėra parašyta nei 
Konstitucijoje, nei žmogiška
jame bendravime".

Ministras pirmininkas Al
girdas Brazauskas leido supras
ti, kad dėl VTEK išvadų neketi
na imtis veiksmų ministro V. 
Prudnikovo atžvilgiu.

"Kai atsistatydins, tada atsi
statydins, kai neatsistatydins - 
tai dirbs. Palaukite, kas atsiti
ko? Komisija tikrino, komisija 
priėmė sprendimą, aš gerbiu 
komisijos sprendimą", - sakė 
jis. A. Brazauskas teigė jau 
reagavęs į m inistro poelgį. 
"Reagavau, komisija patikrino, 
tam yra komisija, kuri patik
rina, ar iš tikrųjų žmogus, pa
reigūnas yra pažeidęs tarnybinę 
etiką. Pasirodo, nėra pažeidęs, 
tai kuo aš galiu daugiau orien
tuotis, aš neturiu kito kriteri
jaus", - teigė jis.

Pasak Naujosios sąjungos,

nuo 2000 metų Lietuvoje for
muojasi praktika, kai neigiamai 
VTEK įvertinti pareigūnai pa
lieka savo postus. LG0TIC

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dirvos leidėjai

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

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

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

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

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

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

mailto:amberwings@mac.com
http://www.Lietuviu-Bendruomene.org
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SPORTO ŽINIOS

ĮVAIRIOS SPORTO ŽINIOS
BAIGTA JAUNIMO RŪMŲ STATYBA LEMONTE

Jau užbaigta daug triukšmo 
sukėlusi Jaunimo (arba sporto) 
rūmų statyba prie Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte. Ofi
cialus šių rūmų atidarymas 
įvyko balandžio 22 d.

M intis s ta ty ti jaun im ui 
skirtą pastatą buvo diskutuo
jam a mažiausiai 5 metus, o 
pernai galutinai nutarta juos 
statyti. Pradžioje buvo galvo
jam a apie atskirą statinį, o 
vėliau, taupant pinigus, buvo 
nutarta jį "prilipdyti" prie PL 
centro kondominiumų.

Kaip mums sakė pagrin
dinis šio projekto sumanytojas 
ir vykdyto jas dr. D onatas 
Siliūnas, yra paimta milijono 
200 tūkst. dolerių paskola, 
kurią galvojama išmokėti per 
penkerius metus. Dar vis yra 
renkamos aukos šiam reikalui 
ir jis džiaugiasi, kad atsiranda 
stambesnių rėmėjų ir iš nau
jųjų ateivių tarpo.

Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės treneriai paskelbė 
kandidatų į 2006 metų pasau
lio čempionatą Japonijoje są
rašą, kuriame kol kas - 32 žai
dėjų pavardės, tačiau, pasak 
rinktinės rėmimo fondo vado
vo Algimanto Pavilonio, "pro
cesas tik vyksta, todėl nereikia 
suabsoliutinti šio sąrašo". Į pir
mąjį draugišką turnyrą pajė
giausios sudėties Lietuvos 
rinktinė turėtų išvykti liepos 
19-ąją. Turnyre Strasbūre lie
tuviai sužais rungtynes su 
Prancūzijos, Kinijos ir Senega
lo rinktinėmis.

Kauno "Žalgirio" dublerių 
įžaidėjas Vytenis Jasikevičius 
pirmą kartą sulaukė kvietimo į 
Lietuvos vyrų rinktinę.

T A U P A I
LITHUANIAN CREDIT UNION

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)

Beje, šie rūm ai, nors iš 
lauko pusės neatrodo labai 
talpūs, turės didelę salę krep
šiniui (jaunesnieji žaidėjai 
galės žaisti dviejose aikšte
lėse). Taip pat yra pastatyta 
didžiulė scena įvairiems kon
certams bei kitiems pasirody
mams kurioje galės sutilpti iki 
tūkstančio žmonių. Taigi, šis 
pastatas, savo talpumu, bus 
vienas iš didžiausiųjų lietuvių 
susibūrimų vietų Čikagoje ir 
jos apylinkėse. Galvojama, 
kad jis galės tarnauti mūsų 
tautiečiams ne vieną dešimt
metį.

"LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI 

IŠKOVOJO TRIS TAŠKUS

Balandžio 9 d. įvykusiose 
Čikagos ir apylinkių Metro
politan futbolo pirm enybių 
"major"divizijos rungtynėse 
lietuvių vienuolikė išvykoje 
įveikė "Legovijos" ekipą 2-0 ir 
į namus parsivežė 3 taškus. Jau 
susitikimo pradžioje, lenkų 
aikštėje Yorkville, IL, mūsiš
kiai ženklino 1-0, o žaidimui 
e inan t į paba igą  pasekm ę 
padidino iki 2-0.

Šia pergale "Lituanica" 
sustiprino savo padėtį pirme- 
nybinėje lentelėje  ir taškų 
kraitį padidino iki 8. "Lego-

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

vija" liko paskutinėje vietoje 
su 4 taškais. Nors dabar yra tik 
antrojo rato pradžia, per kitas 
septynias rungtynes daug kas 
gali atsitikti.

Rungtynes turėjo ir duble
rių komandos. Jose lietuvių ir 
lenkų ekipos sukovojo taikiai 
-  0-0.

Sekmadienį balandžio 16 d. 
nebuvo rungtynių dėl Velykų 
švenčių . B alandžio  23 d., 
lietuviai savo aikštėje -  Bamb- 
rick Parke, Lemonte priimė 
"Maroons" vienuolikę, kurią 
nugalėjo irgi 2-0 rezultatu.

ATVYKSTA LATVIJOS 
FUTBOLININKAI

Amerikos futbolo(soccer) 
rinktinė, besiruošdama Pasau
lio futbolo pirmenybėms Vo
k ie tijo je , žaidžia  nem ažai 
draugiškų susitikimų. Įdomu, 
kad vienas rungtynes ameri
kiečiai turės prieš Latvijos 
futbolo rinktinę. Šios rung
tynės įvyks gegužės 28 d. 
(sekmadienį) East Hartford, 
Conn. Netrukus po jų  ame
rikiečiai keliaus į Vokietiją ir 
ten pirmose pasaulio pirmeny
bių rungtynėse birželio 12 d. 
išmėgins jėgas prieš Čekijos 
futbolininkus. Antrame pirmo
jo rato susitikime JAV rinktinė 
birželio 17 d. rungsis su Italija, 
ir vėliau -  birželio 22 d. su 
Ghanos futbolininkais.

Paruošė Ed. Sulaitis

Minint Čikagos LFK "Lituanicos" 55 m. sukaktį Lemonte, Illinois, 
Gediminas Bielskus įteikia atžymėjimo ženklą vienam iš klubo 
steigėjų Edvardui Šulaičiui.

f  \

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

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