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Sostinòs “Baltpark” vie‰bu-
ãio konferencij˜ salòje praòju-
s∞ ‰e‰tadien∞ vyko de‰imtasis
“Solidarumo” profesini˜ sàjun-
g˜ suvaÏiavimas. I‰ 172 i‰rink-
t˜ delegat˜ jame dalyvavo
163. Ø rengin∞ atvyko daug uÏ-
sienio profesini˜ sàjung˜ ats-
tov˜, taãiau jame nebuvo ma-
tyti nò vieno ∞takingo asmens
i‰ Seimo, Vyriausybòs ir Prezi-
dentros. 

Laikinai einantis “Solidaru-
mo” prezidento pareigas Pet-
ras Gròbliauskas savo ataskai-
tà perskaitò per penkiolika mi-
nuãi˜, nors pagal reglamentà
galòjo kalbòti valandà. PaÏa-
dòj´s i‰dalyti tekstà delega-
tams, laikinasis vadovas ir
pirmasis viceprezidentas i‰var-
dijo kertinius profesini˜ sàjun-
g˜ tikslus. Jis prisipaÏino,
kad nenori kalbòti apie dide-
lius ir maÏus skandalus, pasta-

ruoju metu lydòjusius profsà-
jungas vienijanãià organizaci-
jà, kalbòjo apie patirtà ‰meiÏ-
tà, spaudimà, buvusios “Soli-
darumo” lyderòs Aldonos Bal-
sienòs savival´. Kiek ilgòliau
truko Revizijos komisijos atas-
kaita. Komisijos pirmininkò
Dalia Daugintienò atskleidò
“Solidarume” tvyrant∞ kinòs
ir finansinòs atskaitomybòs
chaosà. Komisija konstatavo,
kad dauguma dokument˜ -
Vilniaus apygardos prokurat-
roje. “Solidarumo” sàskaitos
are‰tuotos, vyksta ikiteisminis
finansini˜ nusikaltim˜ tyri-
mas. Nebuvo ai‰kiai atsakyta
∞ delegat˜ i‰keltà klausimà,
kiek dabar “Solidarumo” sàs-
kaitoje yra lò‰˜ ir kokiu turtu
disponuoja profsàjungos. Re-
vizijos komisijos pirmininkò
teigò, kad are‰tuotoje sàskai-
toje yra per 10 mln. lit˜, dar
milijonas - terminuot˜ indòli˜
sàskaitoje ir seife. 

Delegatus domino ir bend-

rovòs Profsàjung˜ mokymo ir
tyrimo instituto, kuriam diri-
gavo Balsienò, finansinò veik-
la. ·is institutas administra-
vo “Nemuno” sanatorijà Drus-
kininkuose. Tik ‰iemet pamò-
ginta atlikti audità ir i‰siai‰-
kinti, kodòl sanatorija dirba
nuostolingai. Vir‰ “Nemuno”
kybo neai‰ki 5 mln. lit˜ vek-
selio istorija, kurioje kaip
pagrindinò veikòja ∞vardijama
Balsienò.

Esminis posūkis
Per suvaÏiavimo pertraukà

LÎ kalbino “Solidarumo” lai-
kinàj∞ prezidentà Petrà Gròb-
liauskà.

- Kok∞ svarbiausià uÏdavi-
n∞ keliate ‰iam suvaÏiavi-
mui?

- Jis turi padaryti esmin∞ po-
sk∞ nuo konfrontacijos ∞ tik-
ràj∞ solidarumà. ·is Ïodis rei‰-
kia bendrus veiksmus ir bend-
rà atsakomyb´.
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Paksas parodė 
įprastą ženklą 
ir išskrido

Silpnòjantis doleris 
neatsvers didòjanãi˜ naftos
ir kit˜ i‰tekli˜ kain˜

Šiandien su
laikraščiu - žurnalas
“Namų pasaulis”

Jubiliejus

Bažnytinė
šventė 
sudrebino
Vilkaviškį 

“Prisimindami 80 vyskupi-
jos gyvavimo met˜, ‰ià sukak-
t∞ norime ‰v´sti ne vien tik kaip
istorin∞ paminòjimà, bet kartu
parodyti savo gyvybingumà,
kartu patirti tikòjimo dÏiaugs-
mà”, - atidarydamas Vilkavi‰-
kio vyskupijos IV Eucharistin∞
kongresà kalbòjo Vilkavi‰kio
vyskupas Rimantas Norvila. 

Kongreso metu vyko jubilie-
jui skirta istorinò konferenci-
ja, kataliki‰kas jaunimas mo-
kòsi droÏti rpintojòlius, pie‰-
ti, giedoti. 

Kongreso kulminacija tapo
vakar Jono Basanaviãiaus aik‰-
tòje vykusios ‰v. Mi‰ios.
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SuvaÏiavimas “Solidarumas” kratosi skandalų šleifo
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Dešimtasis “Solidarumo” profesinių sąjungų suvažiavimas pamėgino žengti pirmąjį žingsnį šios organizacijos
atsinaujinimo link, praeityje palikdamas skandalus, rietenas ir interesų konfliktus

Daugiau 14 p.

„L ietuvos” kino teatro
savininkai, uÏdar´
reik‰mingà kultros

centrà, ketina griauti pastatà ir
∞ Pasaulio paveldo sàra‰à ∞ra-
‰ytoje Vilniaus senamiesãio
vietoje statyti daugiaauk‰t∞ gy-
venamàj∞ namà. Kol Vilniaus
savivaldybò nepatvirtino ‰io
projekto, vòl sujudo vilnieãiai,
nes artòja liepos 4-oji, kai sa-
vivaldybòje turòt˜ bti aptar-

tas sklypo, kur stovi “Lietuva”,
detalusis planas. 

Îmonòs, susirpin´ sena-
miesãio likimu, praòjus∞ penk-
tadien∞ susirinko  ·iuolaikinio
meno centre ir nutarò dar ‰ià
savait´ kreiptis ∞ UNESCO,
kad Pasaulio paveldo komite-
to nariai, prie‰ atvykdami ∞ Vil-
niuje rengiamà sesijà, spòt˜ su-
sipaÏinti su esama padòtimi. 
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“Solidarumo” pirmininke i‰rinkta
Aldona Ja‰inskienò.

Dar nesibaigė
kova dėl 
“Lietuvos”

Jau piketavo “Lietuvos” likimui neabejingi ir Ïmonòs, ir ‰unys.


