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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

V A L D A S  A D A M K U S
KANDIDATUOJA ANTRAM LIETUVOS PREZIDENTO TERMINUI

Jo kalba per Lietuvos televizijas 2002 m.rugsėjo 5 dieną

VYRIAUSYBĖ NUSPRENDĖ NEPIRKTI 
“MAŽEIKIŲ NAFTOS” AKCIJŲ IŠ “WILLIAMS”. 

“YUKOS”PRIPAŽINTA STRATEGINE 
INVESTUOTOJA

Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA). 
Vyriausybė atvėrė kelią Rusi
jos kompanijai “Yukos” įsigyti 
“Mažeikių naftos” akcijų kon
trolinį paketą (53,7 proc. akci
jų), nes apsisprendė nepirkti 
šios įmonės akcijų iš ją dabar 
valdančios JAV kompanijos 
“Williams”, kuri dėl finansinių 
sunkumų nutraukia savo verslą 
Lietuvoje.

Vyriausybė taip pat nutarė 
pripažinti “Yukos” strateginio 
investuotojo “Mažeikių naf
tos” bendrovėje teisių perėmė
ja iš “Williams” ir siūlo Seimui 
atitinkamai pakeisti akcinių ben
drovių “Būtingės nafta”, “Ma
žeikių nafta” bei “Naftotiekis” 
reorganizavimo įstatymą.

“Yukos” jau  tu ri 26,85 
proc. “Mažeikių naftos” akcijų 
ir galės padvigubinti tą paketą. 
Jeigu Vyriausybė būtų pasi
naudojusi teise įsigyti dalį “Wil
liams” turimo akcijų paketo ir 
padidinti savo dalį beveik iki 
57 proc., ji vis tiek negalėtų val
dyti “Mažeikių naftos” - pagal 
ankstesnius susitarimus su ame
rikiečiais tokią teisę perims jų 
akcijų paketą perkanti “Yukos”.

Vyriausybės posėdyje tą 
klausimą pristatęs ūkio m i
nistras Petras Cėsna teigė, kad 
ir padidinusi savo akcijų pake
tą “Mažeikių naftoje” Vyriau

sybė negautų papildomų jos 
valdymo galių, nes jas ribotų 
ankstesni susitarimai. Kartu 
ministras teigė, kad Vyriausy
bė daugeliu atvejų “Mažeikių 
naftos” bendrovėje turi veto 
teisę, kol valdys ne mažiau 
kaip 10 proc. bendrovės akcijų.

P.Cėsna posėdyje minėjo, 
kad akcijoms įsigyti bei daliai 
“Williams” kredito “Mažeikių 
naftai” padengti valstybė turė
tų skirti apie 96 mln. JAV dole
rių, ir tai būtų didelė našta biu
džetui. ELTA anksčiau prane
šė, kad prieš pat Vyriausybės 
posėdį Tėvynės sąjungos pre
zidiumas pareiškė didelį susi
rūpinimą ir nepasitenkinimą 
dėl Vyriausybės skubėjimo per
duoti “Mažeikių naftos” įmonę 
Rusijos kompanijų kontrolei.

1999 metų spalio pabaigoje 
“W illiams” už 75 mln. JAV 
dol. iš valstybės įsigijo 33 proc. 
“Mažeikių naftos” akcijų pa
ketą ir perėmė šios įmonės val
dymą. Šių metų birželį buvo 
pasirašytos “Williams”, “Yu- 
kos” ir Vyriausybės sutartys 
dėl “Yukos” investicijų į Lie
tuvos naftos koncerną. “Yu- 
kos” irgi sumokėjo 75 mln. 
JAV dolerių už “Mažeikių naf
tos” akcijų paketą. Po šio san
dorio “Williams” ir “Yukos” 
p rik lauso  po 26,85 proc.,

Gerbiamieji,
Eina į pabaigą mano, kaip 

Prezidento, darbo kadencija. 
Po kelių mėnesių Jūs, Lietuvos 
žmonės, ir vėl spręsite, kam 
patikėti valstybės vadovo pa
reigas.

Kaip ir Jūs matau, kad rin
kimų kampanija jau įsibėgėja. 
Juntu: ką bedaryčiau, k iek
vienas mano žingsnis šiandien 
bus aiškinamas kaip rinkimų 
kampanijos dalis. Tokia padėtis 
verčia mane anksčiau, negu 
galvojau, pasakyti Jums apie 
savo apsisprendimą.

Apsispręsti nebuvo nei len
gva, nei paprasta. Jau esu mi
nėjęs, kad asmeninių motyvų 
eiti į rinkimus neturiu.

Laisva, nepriklausoma Lie
tuva visada buvo mano tikslas, 
mano didžiausias troškimas. 
Aš dėkingas likimui, kad su
laukiau jo  išsipildymo. Aš dė
kingas Jums, brangūs žmonės, 
kad suteikėte man galimybę 
tarnauti atkurtai valstybei. 
Nuoširdžiai dėkoju Jums už 
pasitikėjimą, kurį jaučiau per 
visus penkerius darbo metus.

Stengiausi Jūsų pasitikėji
mą pateisinti. Ne viskas pavy
ko. Neišvengta apmaudžių ne
sėkmių energetikos ūkyje. Nie
ko gero kol kas neišėjo iš “nau
josios politikos”. Per lėtai dalis 
mūsų visuomenės brenda iš 
skurdo ir nepriteklių. Per lėtai 
juda mums visiems reikalingos 
socialinės reformos.

Kai kurie dalykai pavyko. 
Siekiau, kad mes kuo greičiau 
įtvirtintume savo valstybę de-

Vyriausybės rankose yra 40,66 
proc. akcijų.

Rugpjūčio mėnesį “Yukos” 
ir “Williams International” su
sitarė, kad “Yukos” gali įsigyti 
“W illiam s” priklausantį AB 
“Mažeikių naftos” akcijų pake
tą už 85 mln. JAV dolerių. Vy
riausybė, būdam a viena d i
džiausių “Mažeikių naftos” ak- 
cininkių, pagal šių metų birže
lio 18 dienos Vyriausybės, “Wil
liams” ir “Yukos” sutartį turi 
teisę pirkti daugiau nei pusę 
(16,17 proc.) šio paketo. “Yu
kos” ir “Williams” nori sandorį 
baigti iki šio mėnesio pabaigos.

V yriausybė jau  pradėjo  
k o nsu ltac ijas  su “Y ukos” , 
mėgindama pakeisti valstybei 
nepalankią “Mažeikių naftos” 
valdymo sutartį.

mokratinėje Vakarų bendruo
menėje. Šiandien esame labai 
arti šio tikslo. Keitėsi vyriau
sybės ir Seimo daugumos, bet 
buvo išlaikyta pagrindinė Lie
tuvos kelio kryptis. Mūsų vals
tybė sustiprėjo, visuomenė ta
po atviresnė, laisvų žmonių 
iniciatyva pastebimai daro mū
sų bendrą gyvenimą geresnį, 
šviesesnį.

Matau daug jaunų, inicia
tyvių žmonių ir tarp Lietuvos 
politikų. Matau rimtų kandi
datų į Prezidentus, norinčių 
perimti iš manęs pareigas. Tai 
džiugina.

Kartu suprantu, kad mano 
atsisakymas kandidatuoti ant
rajai kadencijai nuviltų dalį 
žmonių, sumažintų pasirin
kimo galimybes. Negalėčiau 
likti visiškai ramus ir nepamė
ginęs pabaigti pradėtų darbų. 
Jaučiu, kad turiu jėgų ir patir
ties, kuri mūsų valstybei šiuo 
- istoriškai tikrai atsakingu - 
metu dar gali būti naudinga.

Būtent tokie motyvai skati
na mane šį vakarą pasakyti: 
taip, aš apsisprendžiau daly
vauti rinkimuose.

Jei Jūsų valia, mieli žmo
nės, man tektų ir toliau eiti Pre
zidento pareigas, siekčiau telk
ti visuomenės ir politikų jėgas 
spartesniam mūsų valstybės, 
mūsų gyvenimo moderniza
vimui, mūsų gerovės kėlimui, 
pilietinės bendruomenės stip
rinimui. Stengčiausi ir toliau 
išsaugoti jėgų pusiausvyrą tarp 
Seimo, Prezidento ir Vyriausy
bės, neleisčiau įsigalėti vien-

VYRIAUSYBĖ JAU SENIAI ŽINOJO...

Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA). 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) prezidium as 
pareiškė didelį susirūpinimą ir 
nepasitenkinimą dėl Vyriau
sybės skubėjim o perduo ti 
“Mažeikių naftos” įmonę Ru
sijos koncerno “Jukos” kontro
lei. Tėvynės sąjungos prezi
diumas ragina Vyriausybės na
rius suvokti kiekvieno asmeni
nę politinę atsakomybę pri
imant tokius sprendimus ir su
silaikyti nuo aklo paklusnumo.

“Vyriausybės skubėjimas 
sprendžiant “Mažeikių naftos” 
visišką perleidim ą Rusijos 
kompanijoms kelia didžiulį su
sirūpinimą ir pasipiktinimą. 
Nors Vyriausybė turi visą mė-

partinei, uždarai politikai, ku
ri, mano manymu, šiuo metu 
Lietuvai nebūtų naudinga.

Šiandien vieni mano, kad 
Prezidentas turėtų būti dar 
aktyvesnis. Kiti sako, kad jis 
per daug kišasi į valstybės 
vidaus reikalus. Aš ir toliau 
būčiau aktyvus, Konstitucijos 
duotas galias išnaudojantis 
valstybės vadovas.

Jau dabar galiu pasakyti, 
kad mano rinkimų kampanija 
tikriausiai nebus tokia aktyvi 
ir išradinga kaip kitų kandi
datų. Tiesioginės pareigos ri
bos mano galimybes labiau at
sidėti rinkimų reikalams. Ti
kiuosi, kad mane suprasite. 
Kaip dirbantis Prezidentas tu
riu seniai suplanuotą, gana 
įtemptą artimiausių mėnesių 
darbotvarkę.

Jūs mane pažįstat, gerai ži
note mano privalumus ir trū
kumus. Tad neketinu - vargu 
ar tai būtų išvis įmanoma - 
rinkimų kampanijos metu kur
tis vienokio ar kitokio įvaiz
džio. Sieksiu tik vieno: kuo 
aiškiau pristatyti savo poziciją, 
savo siūlomą Lietuvos pers
pektyvą.

Tikiuosi, kad rinkimuose 
varžysis programos ir idėjos. 
Kad pati rinkimų kampanija 
bus korektiška. Kad ji nesu
trukdys Vyriausybei, Seimui ir 
Prezidentui šį rudenį dirbti 
taip, kad būtų nuveikti valsty
bei ir žm onėm s reikaling i 
darbai. To nuoširdžiai linkiu 
mums visiems.

nesį laiko svarstyti ir spręsti, 
ar verta išpirkti dalį “W il
liams” kompanijos parduoda
mų akcijų, tuo susigrąžinant 
daugumą akcijų į savo rankas, 
ministras P.Cėsna jau dabar 
siūlo Vyriausybei to nedaryti. 
Matyt, Vyriausybės vadovas 
pageidavo būtent šio siūlymo, 
ir Vyriausybė tokį sprendimą 
šiandien skubiai ir padarys”, - 
rašoma konservatorių lyderio 
Vytauto Landsbergio pasirašy
tame pareiškime.

“Toks Vyriausybės elgesys 
dar sykį patvirtina nebe prie
laidą, o faktą, kad Vyriausybės 
nariai (pirmiausiai jos vado
vas) jau seniai žinojo ir pritarė 

(Nukelta į 4 p.)
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■ IR KAUNO TARYBA PRITARĖ
ELEKTRINĖS PARDAVIMUI RUSAMS
Kauno miesto taryba posėdyje apsvarsčiusi Kauno elektrinės 

privatizavimo konkurso rezultatus, patvirtino geriausius pasiūly
mus pateikusių investuotojų - Rusijos bendrovės “Gazprom” 
valdomo konsorciumo ir Suomijos kompanijos “Fortium” - eilę. 
Už tai rugsėjo 30 dieną planuojamame bendrovės “Kauno energi
ja” neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime įpareigotas 
balsuoti vicemeras Gediminas Budnikas, praneša ELTA.

Po audringų diskusijų, kuriose skambėjo ir raginimai nebe- 
parduoti šilumos gamintojos - Kauno elektrinės, miesto Taryba 
balsų dauguma nusprendė, jog geriausius pasiūlymus pateikė 
du potencialūs investuotojai. Konkurso nugalėtoju pripažintas 
Rusijos bendrovės “Gazprom”, Lietuvos įmonės “Dujotekana” 
ir JAV įmonės“Clement Power Venture Inc.” konsorciumas. 
Jeigu šis investuotojas savo ketinimų atsisakytų ir derybos su
žlugtų, Kauno elektrinę būtų siūloma įsigyti antroje vietoje liku
siai Suomijos kompanijai “Fortum Power and Heat Oy”.

Konkurso rezultatus pristatęs “Kauno energijos” valdybos 
pirmininkas, Tarybos narys Ramūnas Garbaravičius priminė, jog 
Vokietijos energetikos bendrovių “Verbundnetz Gas AG” ir 
“Stadtwerke Leipzig” pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų.

Už antrą pagal dydį Lietuvoje termofikacinę elektrinę “Gaz
prom” vadovaujamas konsorciumas siūlo 116,5 mln. litų kainą 
ir nuo 400 iki 700 mln. litų investicijas.

Antroje vietoje konkursinėje eilėje likusi Suomijos kompanija 
“Fortum Power and Heat” už elektrinę mokėtų 115 mln. litų ir 
pasiūlė 56 mln. litų investicijas ir dar daugiau kaip 100 mln. litų 
einamiesiems remonto darbams.

R.Garbaravičius akcentavo, jog “Gazprom” konsorciumas 
siūlo palankiausius šilumos tarifus - 6,23 ct/kWh. Žadama, kad 
ši kaina nesikeis artimiausius penkerius metus.

“Kauno energijos” valdybos pirmininkas užtikrino, kad su 
būsimu pirkėju žadama pasirašyti tokią sutartį, kuria vadovau
jantis būtų galima priversti investuotoją vykdyti visus įsipareigo
jimus. Kauno miesto taryba turės patvirtinti ir su būsimu pirkėju 
sudarytą elektrinės pardavimo sutartį, dėl kurios įmonės valdyba 
derėsis gavusi akcininkų pritarimą.

Tokiu Tarybos sprendimu liko patenkinti ne visi. Prieš pat 
posėdį nepasitenkinimą dėl ketinimų Kauno elektrinę parduoti 
“Gazprom” valdomam konsorciumui išreiškė keli Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai, prie Savivaldybės 
surengę piketą.

■ PO BENDRŲ PIETŲ VADOVAI - NEKALBUS
Vilnius, rugsėjo 2 d. (ELTA). Prieš prasidedančią rudens

sesiją bendrų pietų Prezidentūroje susitikę šalies vadovai buvo 
nekalbūs ir aptartus klausimus atsisakė komentuoti žiniasklaidai.

Pirmasis pietų stalą paliko Seimo Pirmininkas Artūras Pau
lauskas, išskubėjęs pirmininkauti 13 val. prasidėjusiam neeilinės 
Seimo sesijos posėdžiui. Premjeras Algirdas Brazauskas išeida
mas iš Prezidentūros taip pat atsisakė kalbėtis su žurnalistais, 
teigdamas, kad apie viską, kas buvo kalbėta prie pietų stalo, in- 
fomuos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius. Pastarasis 
teigė, kad buvo kalbėta apie daug ką, kuriam nors vienam klausi
mui dėmesys nebuvo fokusuotas.

Krašto apsaugos ministras išskyrė Lietuvos karių dalyvavimą 
taikos misijose, tarp jų  ir apie galimybę Lietuvos kariams vykti 
į Afganistaną, praneša ELTA.

Iš Prezidentūros pusės įvykusio pokalbio detaliau niekas 
nekomentavo.

■
BARONAS BUS LIETUVOS GARBĖS KONSULU
Vokietijos Bundestago parlamentinės ryšių su Baltijos 

valstybėmis grupės pirmininkas baronas Wolfgang von Stetten 
priėmė Ministro Pirmininko Algirdo Brazausko pasiūlymą tapti 
Lietuvos garbės konsulu Baden Viurtemberge.

Anksčiau teiktas pasiūlymas, kaip Eltą informavo Vyriau
sybės spaudos tarnyba, buvo pakartotas ir priimtas vykusiame 
A.Brazausko susitikime su W.von Stetten vadovaujama dele
gacija.

Užimti garbės konsulo vietą W.von Stetten sutiko, kadangi 
nusprendė nedalyvauti artėjančiuose rinkimuose į Bundestagą. 
Ministras Pirmininkas labai palankiai įvertino ilgametę barono 
veiklą Lietuvos labui bei džiaugėsi stiprėjančiais Lietuvos ir 
Vokietijos Baden Viurtembergo žemės ryšiais.

Bundestago delegacijos nariai patikino, kad, nepriklausomai 
nuo rinkimų Vokietijoje rezultatų, ši šalis ir toliau rems pa
grindinius Lietuvos siekius - narystę ES ir NATO.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Algirdas Pužauskas

Amerika paminėjo Rugsėjo 
11-tosios teroristų puolim ą 
New Yorke ir V ašingtone. 
G riežtą kalbą pasakė vice
prezidentas Dick Cheney rug
pjūčio 26 d. Jis sakė, kad Irako 
diktatorius neužilgo gali turėti 
branduolinę bombą ir jo planas 
siekia dominuoti visus Arti
muosius rytus, kontroliuoti 
pasaulio energijos šaltinius, 
šantažuoti Amerikos draugus

Irako Užsienio reikalų ministras Naji Sabri al-Hadithi, kairėje, 
džiaugiasi išgirdęs iš Rusijos Užsienio reikalų ministro Igor Ivanov, 
kad Kremlius yra prieš Amerikos nusistatymą karo veiksmais 
pašalinti Irako prezidentą Saddam Hussein. Reuters

tame regione ir pačią Ameriką. 
V iceprezidento kalba buvo 
sk irta  JAV karių  veteranų  
suvažiavimui, kurio dalyviai 
smarkiai plojo, išgirdę, kad 
Irako diktatorių reikia pašalinti 
geriau kuo anksčiau, negu per 
vėlai, kad diktatorius turėtų 
kuo mažiau laiko investuoti 
savo lėšas masinio naikinimo 
ginklams. JAV gynybos depar
tam ento radijo  program os, 
skirtos Artim ųjų rytų k lau
sytojams, irgi labai pabrėžia 
Irako grėsmę. Viceprezidentas 
Cheney pabrėžė, jog Saddam 
Hussein jau yra parodęs, kad 
jis jau turi masinio naikinimo 
ginklų ir yra pasirengęs juos 
naudoti. Kalbėtojas minėjo, 
kad apie tuos teroro ginklus 
daug žino Irako  p ilieč ia i, 
pabėgę nuo d ik ta to riau s į 
užsienį. Jų tarpe buvo ir Sad
dam Hussein žentas, generolas 
Hussein Kamel, kuris buvo

AGUONOS GRAŽIAI ŽYDI

nužudytas Saddam Hussein 
įsakymu. Viceprezidentas pa
brėžė, kad Saddam Hussein 
sutikimas vėl įsileisti į savo 
kraštą Jungtinių Tautų ginklų 
inspektorius neišspręstų Irako 
grėsmės.

JAV vyriausybei svarstant 
ką daryti su Irako užsienio 
politika ir kaip pakeisti šalies 
vyriausybę, Jungtinės Tautos 
paskelbė, kad naujoji Afga
nistano vyriausybė nesugebėjo 
sustabdyti opium o aguonų 
plantacijų populiarumo. Jung
tin ių  Tautų žem ės ūkio  ir 
maisto agentūra paskelbė, kad 
opiumo aguonos vėl pasiekė 
1999 metų lygį. Aguonos yra 
svarbiausias heroino kvaišalų 
pagrindas. Afganistanas su
daro 70 nuošim čių opiumo 
pasiū los pasau ly je , duoda 
valstybei apie 20 b ilijonų  
pajam ų. T aliban m ilic ijos

vyriausybė buvo uždraudusi 
auginti aguonas, tačiau pa
šalinus Taliban valdžią, vėl 
prasidėjo opiumo auginimas, 
ūkininkai vėl užsėjo tūks
tančius hektarų žemės aguo
nom is. N aujoji prezidento  
H am id K arzai vyriausybė 
pasiūlė ūkininkam s po 500 
dolerių už akrą kompensacijos 
už aguonų sunaikinimą, tačiau 
žemdirbiai už aguonų “pieną” 
uždirba po 6,400 dol. už akrą. 
Didžiausią dalį heroino, pa
gaminto iš Afganistano aguo
nų, suvartojam a Europoje. 
L aik inoji A fganistano  vy 
riausybė uždraudė auginti 
aguonas šių metų sausio mė
nesį, tačiau tūkstančiai akrų 
jau  buvo apsėti. N eseniai 
Afganistane lankėsi kaim y
ninio Irano prezidentas Mo
hammad Khatami. Jis prašė 
Afganistano vyriausybės su
stabdyti opiumo aguonų au

ginimą, nes vien Irane esą apie 
du milijonai opiumo ir heroino 
vartotojų, kurie “serga” ne
gaudami tų narkotikų. Jung
tinių Tautų agentūra teigia, kad 
šiemet Afganistane buvo ap
sėta aguonomis 225,000 akrų 
žemės. Iš tų laukų bus derlius 
150,000 akruose. K ita  JT 
agentūra, kuri rūpinasi vaikų 
reikalais, paskelbė, kad aguo
nų laukuose dirba daug maža
m ečių vaikų, kurie  išn au 
dojami dvarininkų, dirba už 
1.20 dol. per savaitę.

Afganistane daug šeimų 
priklauso nuo dirbančių vaikų. 
Gausių šeimų berniukai pa
sitrauk ia  iš m okyklų, ie š
kodam i darbo. M iestų fab
rikuose įprasta vaikams mo
kėti centais. Britanijos šalpos 
organizacija “Save the Chil
dren” teigia, kad garsus Irano 
ar Afganistano kilimai labai 
reikalingi vaikų mažų pirštų. 
Vaikai dirba po 10 valandų 
kasdien. Mazar-E-Sharif fab
riko  sav in inkas pare iškė  
UNICEF atstovams, kad iš 
fabriko 1,000 darbininkų net 
800 yra vaikai. Jauniausias yra 
13 metų. Salia pinigų dar
bininkai gauna iš ryto duonos, 
cukraus ir arbatos ir virtų  
pupelių priešpiečiams. Dau
gelis darbininkų nemoka skai
tyti ar rašyti. Vaikai neseniai 
grįžo iš pabėgėlių stovyklų 
kaim yniniuose kraštuose ir 
p rivalo  d irb ti, kad šeim os 
galėtų išsilaikyti naujose sto
vyklose jau savo tėvynėje.

Narkotikų ir kitų kvaišalų 
problemos yra palietusios ir 
Ameriką. Neseniai narkotikų 
p ik tnaudžiav im o  agentūra  
klausinėjo Amerikos jaunimo 
atstovus didesniuose m ies
tuose ir paskelbė, kad jaunimo 
atstovai pareiškė, kad ma- 
rijuanos vartojimas šiek tiek 
sumažėjo, nors daugelis at
sakė, kad gauti pirkti kanapių 
lapų yra daugiau galimybių, 
negu pirkti cigarečių ar alaus. 
Aštuoni nuošim čiai pasakė 
apklausoje, kad 25 % moks
leiv ių  m atė kvaišalus par
davinėjant mokyklose. Apie 56 
proc. jaunimo pasakė, kad jie 
praneštų “valdžiai” je i pa
m atytų  kvaiša lus p a rd a 
vinėjant mokyklose ar jų kie
muose. Tik 25 % pasakė, kad 
jie yra matę nelegalius nar
kotikus parduodant mokyk
lose, net 63 % sakė, kad jų  
m okyklos yra laisvos nuo 
narkotikų, vos 8 % sakė, kad 
jie  žino ir m okytojų tarpe 
tokių, kurie naudoja narko
tikus.

(Nukelta į 3 p.)
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PAMOKA LIETUVOS VYRIAUSYBEI

Užsienio lietuvius sukrėtė žinia, kad New Yorke buvo 
susitarta “Mažeikių naftą” atiduoti rusams. Sunku tkėti tokia 
žinia. Tačiau - ji tikra.

JAV korporacija “Williams International” šiuo savo elgesiu 
parodė visišką nesiskaitymą su Lietuva. Vyriausybė net nebu
vo informuota, kad “Mažeikių nafta” perleidžiama rusams, 
nuo kurių norėta apsisaugoti. Nežinia, kokie yra užkulisiniai 
dalykai, bet faktas, kad Rusijos “Jukos” bendrovė perima Lie
tuvos didžiausią turtą. Pardavė slapčia, ją  valdžiusi trejus me
tus. Teigiama, kad “Jukos” yra privati verslo bendrovė. Tiesa, 
ji priklauso vienam asmeniui, kuriam durys Kremliuje visados 
atviros. Jis sugebėjo užmegzti ryšius su užsienio bankais, kurie 
Rusijoje norėjo investuoti, ir savo žinion perėmė visą Rusijos 
iždą, ginklų prekybą, valstybės mokesčių išrinkimą ir net sko
lina pinigus savo valstybei. Dabar Michailo Chodorkovsky 
turtas vertinamas bilijonais dolerių.

Amerikos “Williams” kompanijos pasielgimas nepateisi
namas. Perskaičius daugybę tuo klausimu žiniasklaidos prane
šimų, nors ir stebint “Mažeikių naftos” tragediją iš toli, galima 
susidaryti neblogą vaizdą. Šie įvykiai vyksta beveik tuo pačiu 
metu, po dešimtmečių, kai JAV prezidentas 1945 m. Jaltos 
konferencijoje sutiko, kad Stalino režimas pasiliktų Lietuvoje. 
Žinoma, čia tik prekyba su žiauriais amerikietiškais bruožais. 
Juokingai atrodo ir JAV ambasadoriaus paskymas, kad “Wil
liams” yra finansiniuose sunkumuose. Ambasadorius J. Tefft 
tik apgailestavo: “Gėda, kad taip atsitiko”. O mes prisimena
me, kad prieš tai buvęs JAV ambasadorius ragino sutikti su 
“Williams” atėjimu į Lietuvą. Dabar JAV galėtų padėti Lietu
vai, kad ir suteikdama ilgalaikę 85 milijonų paskolą, su kuria 
ji galėtų išpirkti tas akcijas, už kurias “Jukos” moka “Wil
liams” bendrovei. Nereikia užmiršti fakto, kad The New York 
Times neseniai rašė apie “Amoco” alyvos kompanijos pasi
traukimą iš Sibiro didžiųjų alyvos laukų, kai “Jukos” buvo pa
sikvietusi amerikiečius išgręžti šulinius ir pastatyti siurbimo 
mašinas, įrengti vsas stotis ir pradėti tos alyvos prekybą. Kai 
visa tai “Amoco” įvykdė, tai “Jukos” , kurios savininkas yra 
minėtasis M. Chodorkovsky, įsakė amerikiečiams apleisti, in
vestavus maždaug 300 milijonų dolerių. Tai turėtų žinoti Lie
tuvos vyriausybė. Ar Lietuva gali patikėti atsiųsto iš Londono 
anglų lordo Davis Owen saldžiažodžiavimui, kuris yra “Ju
kos” atstovas, kad rusai jau nebe tie, kurie buvo Sovietų Są
jungos laikais. Ar tas lordas, kuriam rūpi tik pinigas, gali paaiš
kinti, kodėl Rusija dar nėra pasirašiusi su Lietuva sienų sutar
ties. Arba, kodėl Rusija neatlygina už okupacijos metu padary
tą žalą Lietuvai, nes ji pasižadėjo, kaip tęsėja Sovietų Sąjungos 
darbų, atsilyginti visiems.

Netikėkime, kad tik prekyba įtaigojo “Mažeikių naftą” su 
visomis teisėmis pervesti Rusijai. Kodėl visa tai buvo daroma 
slapčia? Rusams visais laikais rūpėjo Lietuvos žemė. Labai 
gaila, kad Lietuvos vyriausybė nemokėjo ar nesugebėjo nuo 
jų  apsisaugoti. Dabar dar yra gera proga apsisaugoti - Seimas 
turėtų sudaryti komisiją ir nedelsiant ištirti šią bylą, kad atei
tyje daugiau panašių įvykių nepasikartotų, ir nepatyrusiems 
derybininkams neleisti tartis Lietuvos vardu. Ką tik gauta ži
nia, kad ir Kauno elektros jėgainė atiduota rusams, nors vokie
čiai daugiau siūlė. Tad kokiu keliu veda Lietuvos Vyriausybė 
mūsų tautą? £  Tūbėnas

LIETUVIŠKŲ GENČIŲ 
SUJUNGĖJAS IR KRIKŠTYTOJAS 

KARALIUS MINDAUGAS
I

Ne taip seniai lietuviškoje 
spaudoje teko skaityti straips
nį, kuris nagrinėjo klausimą, 
kuris yra iš jų  daugiau gerbti
nas - Vytautas ar Mindaugas. 
Ir klausėjas pats priėjo išvados, 
kad vis tik Vytautas yra dau
giau gerbtinas. Nes jis Lietu
vos sienas nukėlė iki Juodosios 
Jūros, tam autoriui dabar aš 
statau klausimą, kuriam tikslui 
reikėjo veržtis į Juodąją jūrą?

Lietuviai nebuvo vikingai ir 
į jūrą išplaukti nedrįso, be to, 
nebuvo ir prekybininkai. Vi
kingams reikėjo pietų Europos 
upių, kadangi jos buvo anų 
laikų greitkeliai, vedantieji į 
Juodąją jūrą. O per Juodąją jū 
rą buvo priėjimas prie Kons
tantinopolio, kuris tuo metu 
buvo buvusiosios Romos im
perijos sostinė! O lietuviai be
siverždami, per totorių stepes, 
juos prieš save nustatė ir Lietu
va įklimpo į nesibaigiančius 
karus su jais. Kulminacinis 
taškas buvo Vorkslos kautynės.

“Vorkslos mūšis. D. L. K. 
Vytautas apsaugojęs sutartimi 
su kryžiuočiais savo valdas 
vakaruose, pasitelkęs talkinin
kais lenkus ir kryžiuočius (nes 
popiežius šį žygį laimino, J. 
Ž.), išsirengė į karo žygį prieš 
totorius. Svarbiausias Vytauto 
žygio tikslas buvo sugrąžinti į 
Aukso Ordos sostą pas jį gyve
nusį chaną Tochtam išių. Ir 
padaryti Aukso Ordą nuo Lie
tuvos priklausoma valstybe.

T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

Atkelta iš 2 p.
Keliais sakiniais ------------------

• Tarptautinėje spaudoje 
daug kritikos sukėlė Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin, 
pagarsėjęs savo bičiulyste su 
JAV prez. George Bush. Putin 
pasmerkė tarptautinį teroriz
mą, tačiau pasirašė su Iraku 
daugiametę prekybos sutartį, 
siekiančią net 40 bilijonų do
lerių, lyg nežinotų, kad Sad
dam Hussein svajonė įsigyti 
atominę bombą. Šalia ryšių su 
Iraku Putin išplėtė santykius su 
Iranu, kuriam  pažadėjo pa
statyti atominį Bushehr reak
torių, nors Irano ambicija yra 
įsigyti branduolinį ginklą. Ru
sija žada paramą statant tokius 
reaktorius savo mokslininkais. 
Neabejojama, kad reaktorių 
bei raketų statyba buvo na
grinėjama ir prez. Putino su
sitikime su Šiaurės Korėjos 
diktatorium Vladivostoke Kim 
Jong Il.

• New Yorko ligoninėse 
buvo užtikti du vyrai, kurie 
buvo įrašyti dingę teroro spro-

Mūšis įvyko 1399 VIII 12 prie 
Vorkslos upės krantų. Šiame 
mūšyje totoriai žiauriai sukovė 
sąjungininkus: žuvo net 20 ku
nigaikščių, jų  tarpe Andrius ir 
Dimitrijus Algirdaičiai, o Vy
tautas, pasinaudojęs tamsa, vos 
paspruko. Naugardo metraštis 
šį mūšį pavaizdavo labai liūd
nai: esą Lietuvos vaikus išti
kusi didelė nelaim ė (L. E. 
XXXIV pslp. 535-536).

Šis m ūšis sudavė didelį 
smūgį Vytauto tolimesniems 
planams. Jis turėjo atidėti savo 
planą vainikuotis Lietuvos ka
raliumi. Ir buvo priverstas būti 
su Joga ila  geruose san ty 
kiuose. Nes gal pusė jo karinių 
pajėgų, pasiliko gulėti Ukra
inos stepėse. Tą savo planą jis 
tik tolyn atidėjo, bet jo  neišsi
žadėjo. Jeigu Vytautas būtų šį 
mūšį laimėjęs, tai galbūt ir jo 
reikšmė Lietuvos istorijai būtų 
buvusi žymiai svarbesnė.

Mindaugas sugebėjo savo 
tikslus iki galo privesti. Jis su
jungė palaidas lietuvių gentis. 
Tuo būdu įsigijo ir daug priešų. 
Nes kiekvienas kunigaikštis 
norėjo būti vyriausias! Taip pat 
buvo ir tokių, kurie k rikš
čionybės įvedimui priešinosi. 
Truputį pažvelkime į ano laiko 
sąlygas. Krikščionybė Lietu
voje draugų beveik neturėjo. 
Nes savo veiksmais ji nepri- 
sistatė, kaip meilės, bet kaip 
žudikų religija, kuri buvo kar
du ir ugnimi nešama. Lietu-

gimuose Pasaulio Prekybos 
centre. Paaiškėjo, kad po ilgo 
gydymo jie pasirodė gyvi. Vie
nas buvo gydomas Rockland 
Psichiatriniame centre.

• Prancūzijos prezidentas 
Jacques Chirac pareiškė, kad 
bet kurie karo veiksmai Irake 
turėtų būti patvirtinti Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos, ki
taip jie būtų nelegalūs.

• Afganistane dar neaišku, 
kokio didumo turėtų būti šalies 
kariuomenė. JAV specialių jė 
gų vadovybė mano, kad teks 
Afganistane laikyti dešimtis 
tūkstančių karių, kol bus pa
kankamas skaičius Afganista
no vyrų. Nesutariama, ar pa
sienio apsauga priklausys ka
riuom enei ar bus sudaryta 
speciali m ilicija. Jungtinės 
Tautos mano, kad kariuomenėj 
užtektų 60,000 vyrų. Juos jau 
treniruoja Turkijos karininkai. 
K iti genero la i ka lba  apie 
150,000 vyrų ir net apie 
700,000. Šiuo m etu Kabul

Juozas Žygas

viams nenešė evangelijos, bet 
gaisrus ir mirtį. Galbūt kiek
viena šeima savo šeimos vieną 
ar kitą narį, per tuos evan
gelijos nešėjus buvo praradusi. 
Krikščionybės apaštalus būtų 
galima palyginti su automatais 
besišvaistančiais politrukais 
arba stribais. Tokiu būdu jie 
pagarbos ir meilės iš lietuvių 
pusės negalėjo tikėtis.

M indaugas krikščionybę 
nenešė nei kardu, nei ugnimi. 
Jis pirmoje vietoje rūpinosi 
pakrikštyti bajorus, kadangi jie 
svorį turėjo, ir paskui jie galėjo 
savo įtaka ir savo pavaldinius 
paveikti. Be to, dalis jų  jau 
buvo turėję progos su krikš
čionybe ir iš arčiau susipažinti. 
Per įvairias derybas, turėjo 
progos ir pas k ryžiuočius 
lankytis ir su jais derėtis ir juos 
iš arčiau stebėti. Turbūt matė, 
kad ne kovos lauke ir jie moka 
elgtis taip, kaip ir kiti žmonės! 
Be to, Mindaugo krikštas būtų 
buvęs Lietuvai žymiai naudin
gesnis. Nes Mindaugas suge
bėjo išsiderėti Lietuvai ir baž
nytinę provinciją. Tai reiškia, 
kad Lietuvos dvasininkai ne
būtų priklausę Gnieznui ar 
Krokuvai, bet tiesiog Romai.

mieste jau veikia 5,000 vyrų 
m ilicija, sudaryta iš įvairių 
tautų karių.

• Komunistinėje Kinijoje
iškilo laisvosios rinkos prob
lema, pajamų mokesčių nemo
kėjimas. Žinių agentūra pa
skelbė, kad šis socialinis vėžys 
seniai ėda valstybę. Suimta 
buvo populiari filmų žvaigždė 
Liu, kuri sumanė savo gau
namą algą investuoti į žemę ir 
pastatus, tapdama labai tur
tinga. Valdžia skundžiasi, kad 
iš 50 turtingiausių  Kinijos 
šeimų tik keturios sumokėjo 
savo pajamų mokesčius. Kiti 
užm iršo. M okesčių įstaiga 
1980 metais surinko mokesčių 
19,000 dol. o pernai turėjo 
surinkti jau 12 bilijonų dol., 
bet jų  nesurinko. Skelbiama, 
kad asmuo uždirbdamas per 
metus pusę milijono, turi ati
duoti valstybei 9,000 dol.

• Pietinėje Rusijoje, netoli 
Čečėnijos sienos, nukrito ir

(Nukelta į 4 p.)
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RUSIJOS PREZIDENTO LAIŠKAS
Vilnius, rugsėjo 5 d. (ELTA). Prezidentas Valdas Adamkus 

gavo Rusijos Prezidento Vladimiro Putino laišką, kuriame tei
giama, jog labai svarbu sukurti palankias sąlygas Karaliaučiaus 
srities socialinei bei ekonominei dinamiškai plėtrai ir užtikrinti 
žmonių bei krovinių nevaržomą tranzitą tarp šio regiono ir liku
sios Rusijos teritorijos. Anot V.Putino, tai regioninės bei europi
nės svarbos klausimas, kurį reikėtų spręsti drauge, praneša ELTA.

V.Adamkui atsiųstame laiške V.Putinas pažymi, jog Lietuva, 
kaip gera Rusijos kaimynė bei Europos Sąjungos šalis kandidatė, 
konstruktyviai dirbdama su Rusija, “įneš savo indėlį kuriant vie
ningą europinę ekonominę, teisinę ir humanitarinę erdvę, bendrą 
Europą, kurioje nebus dirbtinių barjerų ir skiriamųjų linijų”.

Rusijos vadovas taip pat teigia, kad pastaraisiais metais Lie
tuvos ir Rusijos dvišaliai santykiai buvo aktyviai plėtojami. Prisi
mindamas praėjusiais metais Maskvoje įvykusį prezidentų susi
tikimą, V.Putinas pastebi, jog Lietuvos ir Rusijos politiniai ryšiai 
tapo intensyvesni ir turiningesni, aktyviau bendradarbiaujama 
transporto, energetikos, prekybos srityse, mezgami nauji kontak
tai ieškant bendrų sprendimų į iškilusius iššūkius bei grėsmes.

V. Putino nuomone, geresnis tarpusavio supratimas bei 
pasitikėjimas leidžia kalbėti apie tikrą kaimynystę ir partnerystę.

Dr. A. Račkauskas, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro direktorius, aprodo JAV ambasadoriui 
Lietuvoje John Tefft, kai jis lankėsi Čikagoj, Jaunimo centre, sukauptus lituanistikos lobius: archyvus 
ir gausią biblioteką.

PRIĖMIMAS LIETUVOS KARINIAME LAIVE

Ryga/Vilnius, rugsėjo 4 d. (ELTA). Baigdamas valstybinį 
vizitą Latvijoje, Prezidentas Valdas Adamkus Rygos jūrų uoste 
prisišvartavusiame Lietuvos karinių jūrų pajėgų laive “Vėtra” 
surengė priėmimą Latvijos Prezidentės Vairos Vykės-Freibergos 
ir pono Imanto Freibergo garbei, praneša ELTA.

Be Latvijos vadovės su sutuoktiniu, į priėmimą atvyko ir 
kadenciją baigęs Latvijos Prezidentas Guntis Ulmanis, Rygoje 
rez iduo jan ty s užsien io  va lstyb ių  d ip lom ata i, L atv ijos 
Vyriausybės nariai, verslo bei kultūros atstovai.

Prieš iškilmingus pietus V.Adamkus turėjo galimybę ap
žiūrėti Rygos jūrų uostą - Prezidentui jis buvo pristatytas plau
kiant laivu. Vėliau Laivybos kontrolės centre V.Adamkus susiti
ko su uosto vadovu ir aptarė Rygos ir Klaipėdos uostų bendra
darbiavimo galimybes bei infrastruktūros plėtros projektus.

Prie Baltijos jūros esantys Rygos ir Klaipėdos uostai yra 
neužšąlantys, abu yra svarbūs transporto kelių susikirtimo 
mazgai.

BŪSIMŲJŲ PAREIGŪNŲ PATIKRINIMAS

Norėdama užtikrinti, kad valstybės tarnyboje dirbtų tik ne
priekaištingos reputacijos žmonės, Vidaus reikalų ministerija 
siūlo patvirtinti tvarką, pagal kurią specialiosios tarnybos pateik
tų surinktą informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einan
čius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje.

Vyriausybei siūloma, jog apie asmenis, kuriuos skiria Prezi
dentas, Seimo Pirmininkas ar Ministras Pirmininkas, informaci
jos pateikimas būtų privalomas. Informacija apie kitus tikrina
mus asmenis būtų pateikiama tik juos skiriančiam ar paskyru
siam įstaigos vadovui ar politikui paprašius, taip pat Specialiųjų 
tyrimų tarnybos iniciatyva.

Informacijos gavėjai, norintys susipažinti su įslaptinta 
informacijos dalimi apie tikrinamus asmenis, privalės turėti įsta
tymų nustatyta tvarka išduotus leidimus.

AR DĖL “MAŽEIKIŲ NAFTOS” PAREIGŪNAI VEIKĖ TEISĖTAI?

Atkelta iš 3 p. __________

sudužo didžiulis rusų statytas 
malūnsparnis, kareivių vadina
mas “Karve”. Jame žuvo ketu
ri pulkininkai ir 17 kitų kari
ninkų, grįžtančių iš Čečėnijos. 
Šios radijas paskelbė, kad čečė
nai numušė malūnsparnį su ra
keta “Strela”. Malūnsparnyje 
buvo 147 žmo-nės, žuvo 116. 
Prez. Putin pasmerkė vietinius 
karius, kad jie nesilaikė drau
dimo skraidyti šios rūšies ma
lūnsparniais, kurie naudojami 
tik ginklų pervežimui. Lėktu
vas buvęs perkrautas ir nukrito 
į minų lauką. Rusijoje paskelb
ta gedulo diena.

T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A

- Keliais sakiniais -

• Tarptautiniame teisme
Hagoj toliau tęsiamas Slo
bodan M ilosev ič  teism as, 
tačiau teismas nutarė prailginti 
pertraukas tarp sesijų, nes kal
tinamasis esąs silpnos širdies 
ir jam reikalingas poilsis.

• Trinidado prem jeras 
paleido šalies parlamentą ir 
paskelbė rinkimus spalio 7 d.

• Zim babvės prem jeras 
Mugabe pradėjo dalinti baltųjų 
ūkininkų žemes savo partijos 
sėbrams. Vieną baltųjų ūkį 
Mugabe paskyrė savo žmonai, 
kuri atvykusi pareikalavo, kad

Seimo narys centristas Gin
taras Šileikis valstybės intere
sų labui ragina įvertinti kiek
vieno “Mažeikių naftos” skan
dale dalyvavusio pareigūno 
priimtus sprendimus, jų  veiki
mo arba neveikimo teisėtumą 
bei, esant pagrindui, patraukti 
juos atsakom ybėn, praneša 
ELTA. Šis parlamentaras krei
pėsi į generalinį prokurorą An
taną Klim avičių, Valstybės 
kontrolierių Joną Liaučių, Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos direk
torių Valentiną Junoką, prašy
damas pateikti išvadą dėl “Ma
žeikių naftos” privatizavimo 
bei po privatizavimo vykdyta 
veikla valstybei padarytos ža
los, įvertinti su tuo susijusių 
valstybės pareigūnų veiksmų 
teisėtumą ir informuoti apie 
galimybes patraukti atsako
mybėn neteisėtus sprendimus 
priėmusius asmenis.

G. Šileikio teigim u, AB 
“Mažeikių nafta” privatizavi
mas, po privatizavimo vykdyta 
veikla bei akcijų perdavimas 
Rusijos kompanijai “Yukos” 
kelia pagrįstas abejones, ar

baltieji ūkininkai išsikraustytų 
per 48 valandas.

• Centrines Afrikos res
pub likos karin io  sukilim o 
vadeiva gen. Kolingba buvo 
nuteistas mirti, tačiau jis dingo 
ir niekas negalėjo įvykdyti 
sprendim o. Kur jis  dingo, 
niekas nežino.

• Kalifornijoje buvo su
čiuptas 19 metų ugniagesys, 
ku ris  ka ltinam as p radėjęs 
penkis naujus gaisrus San Di
ego apskrityje, kad jis nepri
trūk tų  darbo m iškų gaisrų 
gesinime.

valstybės pareigūnų veiksmai 
ir sprendimai pagrįsti ir teisėti. 
“Tačiau atskiriems politikams 
bei pareigūnams pateikiami 
kaltinimai dažnai tėra paska
tinti politiniais tikslais, o patei
kiami argumentai apsiriboja 
politiniais vertinimais”, - pa
stebi Seimo narys. Pasak jo, 
taip tarsi užmirštama, kad “Ma
žeikių naftos” byla prasidėjo 
Gedimino Vagnoriaus vadova
vimo Vyriausybei metu, tęsėsi 
Rolando Pakso, Andriaus Ku
biliaus ir tebesitęsia Algirdo 
Brazausko vadovavimo metu.

“Būtent valstybei padaryta 
žalos, priimtų sprendimų tei-

VYRIAUSYBĖ JAU SENIAI 
ŽINOJO...
Atkelta iš 1 p.

šiam scenarijui, pagal kurį “Ju
kos” kompanija perims visą 
“M ažeikių naftos” įm onės 
kontrolę. Todėl šiandien Vy
riausybė skuba - kiek galima 
greičiau ir paslapčia nuo vi
suomenės - anksčiau kažkieno 
duotus pažadus įteisinti. Tai 
rodo ir faktas, kad Vyriausybės 
atstovai su dideliu entuziazmu 
naudoja savo scenarijui pa
lankią, matyt, “Jukos” kompa
n ijos te is in inkų  pareng tą, 
1999-2002 metų sutarčių inter
pretaciją, kuri, mūsų įsitikini
mu, yra visiškai netiksli” , - 
rašoma konservatorių pareiš
kime.

Šio dokum ento  au torių  
nuomone, šiais negarbingais 
tariamai kolektyviniais veiks
mais siekiama pridengti asme
ninę Premjero A.Brazausko 
politinę valią, kurią jis ne vieną 
kartą yra viešai išsakęs, - “Ma
žeikių naftos” įmonės kontrolę 
reikia atiduoti Rusijos naftos 
kompanijoms.

Konservatorių partijos pre
zidiumas primena, jog Lietu-

sėtumo įvertinimas turi tapti 
atspirties tašku nustatant AB 
“M ažeikių nafta” skandale 
dalyvavusių pareigūnų atsa
komybę ir reikalavimo atly
ginti padarytą žalą pagrįstumą. 
Jei nepradėsime vadovautis 
šiuo kriterijumi, nuolat dekla
ruojamas pareigūnų asmeni
nės atsakomybės klausimas 
taip ir apsiribos politinėmis 
spekuliacijomis” , - mano Sei
mo Jungtinės Centro sąjungos, 
M oderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos ir Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos frak
cijos narys G. Šileikis.

vos Konstitucija numato, kad 
tokie klausim ai negali būti 
sprendžiam i vien M inistro 
Pirmininko autoritarine politi
ne valia.

“Kadangi Ministras Pirmi
ninkas, būdamas informuotas 
apie nelabai slaptą dviejų 
kom panijų (būsim ą trišalį) 
sandorį, dėl kurio derėtasi 
visus 2002 metus, neinforma
vo apie tai nei Prezidento, nei 
Seimo, Generalinė Prokuratū
ra turėtų ištirti, ar tuo nebuvo 
padaryta ne vien politinė, bet 
ir materiali žala valstybės inte
resams.

Kviečiame Vyriausybės na
rius suvokti kiekvieno asmeni
nę politinę atsakomybę pri
imant tokius sprendimus ir su
silaikyti nuo aklo paklusnu
mo”, - ragina Tėvynės sąjun
gos prezidiumas.

Rugpjūčio mėnesį “Jukos” 
ir “Williams International” su
sitarė, kad “Jukos” gali įsigyti 
“W illiams” priklausantį AB 
“Mažeikių nafta” 26,85 proc. 
akcijų už 85 mln. JAV dolerių 
ir taip padvigubinti savo turi
mą paketą. Šį sandorį norima 
baigti iki šio mėnesio pabai
gos.
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Vilniuje, kilometro atstume 
nuo Gedimino pilies, kitoj pu
sėj Neries nuo šv. Petro ir Povi
lo bažnyčios, buvusio Tuskulė
nų dvaro vietovėje 1993 m. bu
vo aptikta kapavietė. Tai sovie
tinio siautimo ir smurto masi
nis kapas, slėpęs nukankintų ar 
nužudytų (okupanto teismo 
“nuteistų”) aukų palaikus. At
kasta 1944-1947 nužudytų 706 
žmonių kaulai, nustatyta 43 as
menų tapatybė. Anksčiau apie 
tai rašė periodika, 1994 prez. 
A. Brazauskas paskelbė aukų 
nužudymo aplinkybių ištyrimo 
dekretą Nr. 216. Šiais metais 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 
(LGGRTC) ir Valstybės sau
gumo departamentas (VSD) 
išleido Severino Vaitiekaus pa
ruoštą 312 psl. knygą, Tusku
lėnai: egzekucijų aukos ir 
budeliai (1944-1947). Knygo
je dėstomi istoriniai faktai apie 
liūdną ir baisų sovietinės oku
pacijos etapą.

Savaime suprantama, ne
buvo lengva šį leidinį paruošti, 
savo apimtimi jis nėra ir nieka
da nebus išsamus. Tačiau tai 
geriausias, vienon vieton su
kauptas duomenų bei doku
mentų rinkinys, ką šiuo metu 
turime. Matote, mirties baus
mės nuosprendžių vykdymas 
SSRS buvo valstybinė paslap
tis. Net KGB dokumentuose 
Tuskulėnų pavadinimas nėra 
minimas, o sakoma “buvusio 
vasarnamio tipo privataus ūkio 
teritorija Vilniaus mieste” (psl. 
189). Leidinyje sutelkti oku
panto duomenys iš išlikusių ar
chyvų, kitų kraštų temą lie
čiančios literatūros, naudotasi 
1994-1996 Tuskulėnuose vyk
dytų archeologinių kasinėjimų 
dokumentais.

Vilniaus miesto žemėlapio fragmentas. Tuskulėnų kapavietė 
pažymėta ženklu * . 2002 m.

Sename Dvare... Tuskulėnuose
Antanas Dundzila

Į leidinio branduolį įveda 
skyriai apie sovietinio režimo 
dėsnius bei praktiką, liečiančią 
mirties nuosprendžius bei jų 
vykdymą. Tuskulėnų aukos 
daugumoje buvo žudomos vie
nu ar keliais šūviais į pakaušį 
- esm inis faktas, ke lian tis  
budelio ir aukos paskutinių 
sekundžių vaizdą. Tačiau yra ir 
kitokių žudymo bei kankinimo 
žym ių, apie ku rias  šiurpu 
skaityti. (Iš tikrųjų, knygoje 
yra vietų, kurias norisi pa
žym ėti “Nerodyti vaikam s, 
jaunimui” ; tačiau atsikvėpus ir 
kiek pagalvojus - tų duomenų

reikia ir jaunimui, nes sovietų 
terorui dar ir šiandien L ie
tuvoje daug m ažesnis d ė 
mesys, negu vokiečių metu 
vykdytam.) Skyrius apie my
riop  pasm erk tuosius a t
skleidžia, kad Tuskulėnuose 
buvo užkasami ne vien lie
tuviai: buvo vokiečių, rusų, 
lenkų ir kitų tautybių.

“L aidota” arba visiškai 
nuogus (panašiai, kaip vo
kiečių okupacijos metu ka- 
cetuose bei getuose), arba tik 
su apatiniais drabužiais. Ma
noma, kad taip buvo daroma 
dėl dviejų priežasčių. Pirma - 
siekiant nuslėpti nužudytųjų 
tapatybę, jei kapavietė kada 
nors būtų atrasta (sic!). Antra 
- atsižvelgiant į pokario ne
priteklius, po egzekucijų dra
bužius galėjo naudoti gyvieji... 
Knyga nemini, bet dar galėjo 
būti ir trečia priežastis - oku
panto mužikiškumas. Aukos 
daugumoje laidotos grupėmis, 
nuo keturių iki daugiau šimto 
žmonių duobėje. Tyrimai pa
rodė, kad naudoti kokie tai 
chemikalai, turėjusieji spar
tinti palaikų sunykimą.

Is to rija i svarbūs trys 
paskutiniai knygos skyriai: 
“Egzekucijų dalyviai ir bu
deliai”, “Nusikaltimų pėdsakų 
slėpimas” , “Kaip buvo ats
kleista Tuskulėnų paslaptis”. 
Zinant Lietuvos “atlaidumą” 
(bei mokamas pensijas) so
vietinės okupacijos režimo 
dalyviams, dalyvių bei budelių 
pavardėse lie tuv ių  m ažai: 
įvairių karo tribunolų, sky
rusių mirties bausmes, ilgo
kame sąraše lietuvių vos keli. 
Budelių tarpe knyga lietuvio 
nė vieno nepažymi. Argi lie

tuviai Tuskulėnų istorijoje jau 
iš tikrųjų išliko “švarūs”, o gal 
čia tam tikras dabartinės val
džios “atsargumas”, šioks toks 
“politikavimas”?

Okupacine bei rezistencine 
tema besidomintis skaitytojas 
gali klausti: kas dar knygoje 
ypatingesnio, tam tikra prasme 
įdomesnio ar minėtino šioje 
apybraižoje? - K onkrečiai 
sužinome, kad atpažinti 43 
palaikai, jų  tarpe vysk. Bo- 
risevičiaus, vokiečių generolo 
Just, partizanų vadų Bace
vičiaus, Semaškos (LGGRTC- 
o 2000 m. išle is ta  knyga, 
Priesaika, Jonas Sem aška- 
Liepa ir bendražygiai) Taunio 
ir kt. Vysk. Borisevičius, at
rodo, buvo nušautas, o kai 
kurie kiti dar kankinti ar, šalia 
kulkos, brutaliai užmušti. Tai 
nauji, svarbūs duomenys tų 
asmenų biografijoms. Keista, 
kad neatpažintas kpt. Jonas 
Noreika - rezistencijos Gene
rolas Vėtra. Dabar jau mirusi 
Noreikų duktė, Dalia Kučė- 
nienė buvo gavusi savo tėvo 
bylos p ilną  nuorašą ir ja i 
teigta, kad atpažinti tėvo pa
laikai. Tuskulėnų tai neliečia,

Automobilis GAZ. Tokiu auto
mobiliu sušaudytieji, pridengus 
jų kūnus brezentu, iš NKGB 
(MGB) vidaus kalėjimo buvo 
gabenami į Tuskulėnus.

tačiau  knygoje a tsitik tinai 
paminėta, kad ne kas kitas, o 
V. Podoroga, anksčiau žudęs 
Tuskulėnų aukas, 1957 nužudė 
Lietuvos partizanų vadą A. 
Ramanauską - Vanagą.

K nyga g raž ia i iš le is ta , 
iliustruota. Nuotraukų galėjo 
būti daugiau, yra statistinių 
duom enų lentelės. Knygos 
gale naudingi priedai, šaltinių 
bei literatūros sąrašas, pa
vardžių rodyklė. Patalpintos 
santraukos anglų ir rusų kal
bomis. Beveik 15 puslapių 
angliška santrauka yra žemiau 
kritikos: labai prasta vertimo 
kalba, o redakciniu požiūriu - 
makalynė. Su vertimais į anglų 
kalbą LGGRTC-as tebevargs
ta. Šiaip gi leidinys tam kančių 
etapo nušvietimui yra labai 
reikalingas.

KLAIDOS ATITAISYMAS. A. Dundzilos straipsnyje, 
kuris buvo atspausdintas “Dirvos 32 Nr. (8-20-2002) JAV LB 
SOLIDARUMO ĮNAŠŲ... TRUPINIAI įvyko sumos klaida. 
Turi būti: “Savo ruožtu, KV PLB-ei viso įnešė tik $682.50!”, 
bet ne $6,825.80. Atsiprašome. Red.

Dar kelios mintys šalia 
knygos aptarimo:

Kai sužinota apie Tuskulė
nų kapavietę, kilo sumanymas 
toje vietoje įrengti aukų atmi
nimo parką ar pastatyti bent 
paminklą, (Lietuvoje taip pa
mėgtą vadinti) “Memorialą” . 
Pradėta galvoti ir apie pro
jektus. Tačiau tuoj pat atsirado 
balsų, kad Tuskelėnuose buvo 
pakasti ir tikri nusikaltėliai, o 
gal net keli žydšaudžiai bei 
svetimtaučiai; kad koplyčia 
netiktų, nes aukų tarpe buvo ir 
ne katalikų... Mano manymu, 
tikroji priežastis buvo ta, kad 
sostinės žymioj vietoj nenorėta 
statyti memorialo sovietinės 
okupacijos žiaurum us p ri
minti. (Panašiai atsitiko po 
kelių metų su atsiradusiais 
lenkų Armijos Krajovos do
kumentais: “susirūpino” Len
kijos ambasadorius ir apie tą 
rad in į daugiau nebegirdė- 
jom e.) Tai kas, kad Tusku
lėnuose po žeme buvo pakasti 
kad ir kelių krim inalinių ir 
kitokių nusikaltėlių lavonai - 
okupantas Lietuvoje neturėjo 
teisės nė jų  teisti, žudyti! Šalia 
šių, Tuskulėnuose pusę šimt
mečio puvo daug rezistentų, 
partizanų, Lietuvos nekaltų 
žmonių, net vienas aukštas 
dvasiškis. Juos privalu atminti.

Iškasti kaulai vėliau buvo 
suvežti į buv. KGB rūsį, da
bartinį muziejų. Netekę kan
trybės, kai kas iš giminių at
pažin tus pala ikus atsiėm ė 
privačiam palaidojimui. Kai 
paskutinį kartą mačiau, kar
tono dėžėse sukrauti kaulai 
tebestovėjo vienoje rūsio ka
meroje.

Jokio okupanto vykdytų 
žudynių ir Tuskulėnuose į 
žemę kišim o, chem ikalais 
pylim o m em orialo, turbūt, 
niekad nebus. Šiandien eina 
kalba apie V ilniaus centre 
surastus N apoleono karių  
palaikus (ar jų tarpe nebuvo nė 
vieno nusik a ltė lio ? ), apie 
Valdovų rūmus... Beliko laiko 
k lausim as, kada V ilniaus 
miesto valdžia Tuskulėnuose 
išdrįs statyti kokį nors viešos 
paskirties pastatą. LGGRTC- 
o išleista knyga apie aukas ir 
budelius gali likti vieninteliu 
memorialu senojo Tuskulėnų 
dvaro stulbinančios istorijos 
atminimui.

Vaitiekus, S., Tuskulėnai: 
egzekucijų aukos ir budeliai 
(1944-1947), L ietuvos gy
ventojų genocido ir rez is 
tencijos tyrimo centras,

Vilnius, 2002. 
Kaina nepažymėta.



DIRVA • 2002 m. rugsėjo 10 d. 7
ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

N E W  Y O R K ,  N Y

VALDAS ADAMKUS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos prezidentas, su 
palyda atvyksta į Jungtinių Tautų pilnaties sesiją ir viešės New 
Yorke ir apylinkėse rugsėjo 10-13 dienomis. Rugsėjo 11 dienos 
metu dalyvaus New Yorko miesto mero rengiamose tragiškų 
įvykių prisiminimų metinėse įvairiose miesto dalyse. Vakare - 
6:30 val. atvyks į susitikimą su lietuviais, kuris numatomas Union 
Congregational Church patalpose, 114th. St. ir Jamaica Ave., 
Richmond Hill, New York. Susitikimą rengia Lietuvos kon
sulatas ir LB New Yorko apygarda. Atskiri pakvietimai nebus 
siuntinėjami. Visi kviečiami dalyvauti. Rugsėjo 12 d. prezidentas 
dalyvaus Jungtinių Tautų pilnaties sesijoje, turės įvairių kitų 
susitikimų. Numatomas susitikimas ir su New Jersey lietuviais. 
Prezidentą lydės didelė verslininkų delegacija. Rugsėjo 13 d. 
delegacija išvyks iš New Yorko.

PASKUTINĖ PRELATO A.RUBŠIO 
KELIONĖ Į LIETUVĄ

Profesorius prelatas Antanas Rubšys buvo laidojamas Lauku
voje rugsėjo 6 dieną. Rugpjūčio 27 dieną New Yorke mirusio 
Lietuvos nacionalinės premijos laureato, Šventojo Rašto vertėjo, 
prelato, profesoriaus Antano Rubšio palaikai rugsėjo 4 dieną 
buvo atgabenti į Lietuvą, pranešė Eltai Lietuvos vyskupų konfe
rencijos sekretoriatas.

12. 20 val. - Velionio palaikus pasitiko Vilniaus oro uoste, 
14 val. palaikai buvo pašarvoti Vilniaus arkikatedroje, 18 val. 
čia aukotos šv. Mišios.

Rugsėjo 5 dieną po 9 valandos šv. Mišių Vilniaus arki
katedroje prelato palaikai buvo išlydėti į jo  tėviškės parapiją - 
Laukuvą. 19 valandą Laukuvos bažnyčioje buvo aukojamos 
mišios, po jų  giedami tradiciniai žemaičių “Kalvarijų kalnai” .

Rugsėjo 6 dieną po 12 valandos šventų Mišių prelatas 
A.Rubšys buvo palaidotas Laukuvos bažnyčios šventoriuje.

C H I C A G O , IL

C L E V E L A N D , O H

Vyrų absoliučios (“Open”) klasės vieneto medalistai: iš kairės - Eugenijus Krikščiūnas (Toronto) - III 
vieta, Romualdas Tarasevičius (Clevelando “Žaibas”) su pereinamąja taure - I vieta ir Šarūnas 
Stanislovaitis (Čikaga) - II vieta. A. Gudėno nuotr.

DVIGUBAS TENISO TURNYRAS CLEVELANDE

Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus gegužinėje prie stalo stovi 
Leonas Narbutis ir Oskaras Kremeris, o kas sėdi prie stalo - foto 
reporteris nesurašė. Vyt. Jasinevičiaus nuotr.

Čikagos oro uoste - lietuviškos fotografijos
Visą rugsėjo mėnesį Čikagos O ‘Hare oro uoste eksponuojami 

žinomo fotografo Jono Tamulaičio darbai, praneša ELTA.
Jau vienuoliktą kartą rugsėjis Čikagoje paskelbtas vienybės 

mėnesiu ir abiejuose šio miesto oro uostuose vyksta įvairūs 
kultūros renginiai. Programoje “Mūsų mieste stiprinkime kai
mynystę” dalyvauja ir Balzeko lietuvių kultūros muziejus, patei
kęs J. Tamulaičio fotografijų kolekciją.

Fotografijose gražiai atsispindi Čikagos lietuvių istorija: tra
dicijų puoselėjimas, kova dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
džiaugsmas ir pasididžiavimas ją  susigrąžinus. Net penki milijo
nai keleivių rugsėjo mėnesį lankysis Čikagos oro uostuose. 50 
tūkstančių žmonių juose nuolatos dirba.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

PUSEI METU - $25, 
PIRMA KLASE - $63, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00

i i  -sis C levelando  LSK 
“Žaibo” kviestinis lauko te
niso turnyras ir kartu 2002 
m etų Š. Am erikos lietuvių 
pirmenybės įvyko liepos 27
28 dienomis, Euclid, Ohio. 
Varžybas rengė LSK “Žaibo” 
lauko teniso sekcija, kuriai 
vadovauja Algis Gudėnas.

Turnyre dalyvavo 21 žai
dėjas (14 vyrų ir 7 moterys), 
iš jų  apie pusę sudarė cle- 
velandiečiai, kitą pusę - at
vykėliai iš kitur, kurių tarpe 5 
iš Kanados. Visi pirmų 3-jų 
vietų laimėtojai vienetuose ir 
pirmų 2-jų dvejetuose buvo 
apdovanoti autentiškais, sko
ningais ŠALFASS m etinių 
žaidynių m edaliais, supro
jektuotais skulptoriaus Vy
tauto Raulinaičio 1958 metais.

Vyrų v ieneto  a tv irose 
(“Open”) varžybose dalyvavo 
8 žaidėjai padalinti 2 grupes, 
iš kurių po 2 žaidėjus kva- 
lifikavosi į pusfinalius. Pir
mame pusfinalyje Romualdas 
Tarasevičius (Cl. “Ž aibas) 
įveikė Eugenijų Krikščiūną 
(Toronto) 8:3, o antrame - 
Šarūnas Stanislovaitis (Č i
kaga) v iršijo  K ęstutį Jan 
kauską (W ashingtono “V ė
ja s ”) irg i 8:3. F inale , R., 
Tarasevičius nugalėjo Š.Sta- 
nislovaitį 6:4; 6:1, laimėdamas 
pereinam ąją taurę ir aukso 
medalį. Trečią vietą - bronzos 
medalį laimėjo E. Krikščiūnas 
įveikęs K. Jankauską 8:1.

Moterų vienete 4 žaidėjos, 
žaidė taškų (“Round Robin”) 
sistema: 1) Danutė Miselienė 
(Pittsburgh, PA.) 3-0, 2) Gra
žina Varnelienė (“Žaibas”) 2
1, 3) Virginija Motiejūnienė 
(“Žaibas”) 1-2.

Vyrų senjorų (45 metų ir 
vyresnių) vienete - 4 žaidėjai. 
Pirm iausia žaidė taškų sis
tema. Po to 2 pirmos vietos

kvalifikavosi į finalą, kur 
Kęstutis Kliorys (“Žaibas”) 
įveikė Jurgį Vodopalą (W. 
“Vėjas”) 7:6; 6:3. Trečią vietą 
užėmė Algis Gudėnas (“Žai
bas”), pagal prelim inarinio 
rato davinius.

Jaunių (18 metų ir ja u 
nesnių) vienete tik 2 žaidėjai. 
Justinas Slavinskas (“Žaibas”) 
įveikė A leksandrą Sakenes 
(“Žaibas”) 6:3; 6:3 ir 6:0; 6:1.

Mergaičių (18 metų ir jau
nesnių) vienete 3 žaidėjos. 
Pirm iausia žaidė taškų sis
tema. Po to, dvi pirmos vietos 
žaidė finalą, kur Cassie Sake- 
nes (“Žaibas”) laimėjo prieš 
Vestą Dvareckaitę (“Žaibas”) 
8:5. Trečiąją liko Larisa Krikš
čiūnaitė (Toronto).

Vyrų dvejete, 6 poros žaidė 
vieno minuso sistema. Į finalą 
išėjo R. Tarasevičius E. Krikš
čiūnas ir A. Gudėnas) Š. Sta- 
nislovaitis, tačiau vos pradėtos 
rungtynės liko nesužaistos dėl 
audros. Vienok, laimėjim as 
užskaitytas R. Tarasevičiui / E. 
Krikščiūnui be žaidimo, ka
dangi kita pora negrįžo į var
žybas po audros.

Mišriame dvejete 4 poros. 
Laimėjo D. Miselienė / K.Jan- 
kauskas finale įveikę V. Mo
tiejūnienę / R. Tarasevičių 9:7.

Moterų dvejete - 2 poros. 
Laim ėjo D. M iselienė / D. 
Krikščiūnienė (Toronto) prieš 
V. Motiejūnienę / G. Varnelienę 
8:2.

Algirdas Bielskus

Moterų vieneto finalistės: iš kairės - Danutė Miselienė (Pittsburgh, 
PA) - I vieta ir Gražina Varnelienė (Clev. “Žaibas”) II vieta.

E. Krikščiūno nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS
LIETUVAI SVARBU ĮVYKDYTI ĮSIPAREIGOJIMUS
Briuselis/Vilnius, rugsėjo 5 d. (ELTA). Narystės NATO sie

kiančioms šalims, kai jos gaus pakvietimą prisijungti prie Al
janso, svarbu bus įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Tai, kaip 
praneša ELTA, Briuselyje krašto apsaugos ministras Linas Lin
kevičius išgirdo iš NATO valstybių ambasadorių.

Lietuvos iniciatyva surengtuose darbo pietuose dalyvavo visų 
19-kos valstybių misijų prie NATO ambasadoriai arba jų pava
duotojai. Su vizitu į Belgiją atvykęs Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Briuselyje įsikūrusios NATO atstovybės diplomatus 
supažindino su savo šalies pasirengimu narystei Aljanse, papasa
kojo apie politinį karinį bendradarbiavimą su kitomis valstybė
mis, ginkluotųjų pajėgų reformą Lietuvoje. Jis informavo, jog 
Lietuva NATO plėtros procesą vertina kaip Aljanso pajėgumų 
plėtrą, galimybę sustiprinti tarptautinį saugumą.

NATO šalių diplomatai domėjosi Lietuvos parlamentinių par
tijų susitarimu krašto apsaugai skirti 2 proc. bendrojo vidaus 
produkto. Teirautasi, ar krašto apsaugos reikmių finansavimo 
tendencijos bus išlaikytos ir ateityje.

Pokalbio dalyviai palankiai įvertino Lietuvos iniciatyvą Bal
tijos regiono karinio bendradarbiavimo patirtį perteikti Pietų 
Kaukazo šalims. Pažymėta, kad šios patirties pritaikymo gali
mybę verta apsvarstyti Euroatlantinės partnerystės taryboje.

RINKIMAI VOKIETIJOJE
NEPAKEIS POŽIŪRIO 0 LIETUVĄ-
Vilnius, rugsėjo 2 d. (ELTA). Galima politinių jėgų kaita 

Bundestage po šį mėnesį įvyksiančių rinkimų nepakeis Vokie
tijos požiūrio į Lietuvą, paramos euroatlantinės integracijos sie
kiams. Tokį patikinimą Lietuvos Seimo Pirmininkui Artūrui Pau
lauskui perdavė Vokietijos parlamentarų delegacija, vadovauja
ma Wolfgang von Stetten. Pirmadienį Seimo Pirmininkas susi
tiko su Vokietijos Bundestago parlamentarų delegacija.

A. Paulauskas susitikime labai palankiai vertino W. von 
Stetten indėlį plėtojant dviejų valstybių parlamentų ryšius. “Geri 
Lietuvos Seimo ir Vokietijos Bundestago santykiai didele dalimi 
yra didelis Jūsų nuopelnas”, - pabrėžė A.Paulauskas. W. von 
Stetten yra ilgametis Vokietijos parlamentinės grupės ryšiams 
su Baltijos valstybėmis vadovas, daug prisidėjęs prie Bundestago 
ir Seimo bendradarbiavimo stiprinimo, sprendžiant aktualiausius 
Lietuvai klausimus.

Seimo Pirmininkui pasidomėjus rinkimų į Bundestagą prog
nozėmis, Vokietijos delegacijos atstovų, rinkimuose konkuruo
jančių partijų narių krikščionio demokrato W. von Stetten ir 
socialdemokrato Reinhold Hiller nuomonės išsiskyrė. Tačiau 
abu parlamentarai vieningai teigė, kad kaip bepasibaigtų rinki
mai, Vokietijos pozicija dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 
ir NATO nepasikeis.

Darbą Bundestage ir politiko karjerą baigiančiam W. von 
Stetten A. Paulauskas palinkėjo sėkmės kituose gyvenimo 
baruose. “Nepamirškite Lietuvos ir kuo dažniau lankykitės mūsų 
krašte”, - sakė Seimo Pirmininkas.

PRANCŪZIJA TALKINS LIETUVAI
Jei NATO viršūnių susitikime Prahoje Lietuva bus pakviesta 

prisijungti prie transatlantinės bendrijos, NATO kontaktinės 
atstovybės misiją iš Čekijos perimančiai Prancūzijos diploma
tinei atstovybei Lietuvoje teks koordinuoti stojimo sutarties 
parengimą bei jos ratifikavimą NATO valstybių parlamentuose.

Kelyje į NATO Lietuvai talkinančių Čekijos ir Prancūzijos 
diplomatinių atstovybių vadovus priėmė Prezidentas Valdas 
Adamkus. Čekijos ambasadoriui Petrui Voznicai šalies vadovas 
padėkojo už darbą, koordinuojant NATO veiklą Lietuvoje. V. 
Adamkus sakė tikįs, jog dvejų metų darbo rezultatai bus tegiamai 
įvertinti Prahos viršūnių susitikime.

Prezidento nuomone, Prancūzijos ambasados veikla šiame 
kontekste įgaus ne mažesnę svarbą bei reikšmę. Prancūzijos dip
lomatinei atstovybei teks parengti stojimo sutartį bei koordinuoti 
jos ratifikavimą NATO valstybių parlamentuose, jei šį lapkritį 
Lietuva bus pakviesta prisijungti prie Aljanso.

Prancūzijos ambasadorius Jean-Bernard Harth V.Adamkų pa
tikino, jog Prancūzijos ambasada užtikrins Čekijos ambasados, 
kaip NATO kontaktinės atstovybės, veiklos tęstinumą.

Kontaktinės NATO atstovybės misiją Prancūzijos ambasada 
iš Čekijos oficialiai perėmė nuo šio rugsėjo.

2000 metais šias pareigas perėmusi iš Norvegijos, Čekijos 
diplomatinė atstovybė įsteigė gynybos patarėjo postą. J.B.Harth 
po susitikimo žurnalistams sakė, jog ir Prancūzijos ambasada 
šiam darbui greičiausiai pasitelks papildomą ekspertą.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Pastaruoju metu Rusijos 
Federacija rodo didelį akty
vumą dėl jos piliečių bevizio 
judėjimo per Lietuvos valsty
bės teritoriją į Karaliaučiaus 
eksklavą ir iš jo. Deja, tai nėra 
susirūp in im o dabartin ia is  
Karaliaučiaus srities gyvento
jais ženklas. Apeliuodama į ta
riamą savo piliečių bevizio ju 
dėjimo laisvę, Rusija iš tikro 
siekia tarptautiniu lygiu įtei
sinti savo buvimą Karaliau
čiaus krašte. Sis kraštas jai rei
kalingas kaip strateginis kari
nis placdarmas.

Primename, kad Karaliau
čiaus kraštas pagal Potdsdamo 
Susitarimo VI skyrių “Kara
liaučiaus miestas ir gretimos 
apylinkės” (City of Koenigs- 
berg and the adjacent area). 
teko Sovietų Sąjungai, o ne 
konkrečiai Rusijai. Rusija čia 
liko pasiskelbusi Sovietų Są
jungos teisių ir pareigų perė
mėja. Tačiau juk tas pats Susi
tarimo skyrius nustatė, kad 
galutinį sprendimą dėl Kara
liaučiaus priims būsima taikos

Vilnius, rugsėjo 6 d. (ELTA). 
Seimo Liberalų demokratų 
frakcijos seniūnas Eugenijus 
Maldeikis neatmeta galimy
bės, kad “Yukos” , ketinanti 
pirkti “Mažeikių naftos” akci
jas, ateityje turės koreguoti sa
vo verslo strategiją.

Parlamentaras abejoja, ar 
“Yukos” pajėgs finansuoti šiai 
įmonei reikalingas stambias in
vesticijas. E. Maldeikio nuo
mone, vienas iš realių “Yukos” 
ateities veiklos modelių, atsi
žvelgiant į esamą finansinę ir 
techninę įmonės situaciją, yra 
tai, kad “Mažeikių naftos” ga-

Lietuvių fondo suvažiavimo pirmininkai - adv. Algirdas Ostis, fin. Povilas Kilius ir sekretorė Aldona 
Smulkštienė. Z. Degučio nuotr.

THE COUNCIL Oft 
LITHUANIA MINOR 
AKFAlHg
MAŽOSIOS LIETUVOS 
REIKALŲ TARYBA

2002 08 30, Vilnius

Europos Sąjungos ir Baltijos jūros šalių 
Ministrams Pirmininkams 
ir J.E. LR Vyriausybės Vadovui 
Algirdui BRAZAUSKUI

KAS GI YRA KARALIAUČIAUS KRAŠTO SUVERENAS?

konferencija. Kadangi Pots
damo susitarimas nėra galu
tinė tarptautinė sutartis, o Rusi
ja nėra Sovietų Sąjunga, tai Ru
sija Karaliaučiaus kraštą admi
nistruoja ne de jure, o tik de 
fakto  ir neturi jokių teisių į šį 
kraštą.

Tam, kad sklerotinis pasau
lis laikui bėgant patikėtų, jog 
Karaliaučiaus kraštas yra neat
skiriama Rusijos dalis, Rusijos 
komunistai 1944-1949 metais 
įvykdė vietos gyventojų geno
cidą, krašto vietovardžius (iki 
1938 m. birželio 3 d. 95% jų 
buvo ne vokiškos, o baltiškos 
kilmės) pakeitė rusiškais, kolo
nizavo ir militarizavo užgrobtą 
kraštą. Klastodama praeitį, ru
sų administracija ižūliai igno
ruoja ir visus lietuvių istorinio 
ir kultūrinio palikimo šiame 
krašte įamžinimo siūlymus. Už 
1500 km esančios Maskvos 
administruojamas Karaliau
čiaus kraštas yra tapęs militari- 
nę, ekologinę, kriminalinę bei 
epidemiologinę gėsmę kelian
čiu Baltijos jūros šalių kaimy-

PARLAMENTARAI APIE “YUKOS” VEIKLĄ

mykla gali būti parduota atski
rai, o “Yukos” pasiliks tik Bir
žų “Naftotiekį” ir Būtingės ter
minalą, praneša ELTA.

“Aš remiuosi tuo, kad reika
lingos didžiulės investicijos. Ar 
pajėgs “Yukos” finansuoti?” - 
svarstė spaudos konferencijoje 
E. Maldeikis. Jo nuomone, toks 
modelis galėtų būti įgyvendin
tas ne dabar, o po metų ar 
dvejų. E. Maldeikio manymu, 
siekdama apsaugoti “Mažeikių 
naftą” Vyriausybė turėtų kuo 
aktyviau siekti pritraukti į įmo
nę tarp tau tines finansines 
institucijas.

nu. Mums, lietuviams, labai 
svarbu, kad tai suprastų visi 
Lietuvos partneriai.

Iš viso to,kas pasakyta, aiškė
ja, kad pirmiausia reikia išspręs
ti pagrindinę Karaliaučiaus kraš
to problemą - nustatyti kas yra 
teisėtas šio krašto šeiminin
kas, apibrėžti jo statusą ir tik 
po to spręsti visus kitus klausi
mus, tarp jų  šio krašto gyven
tojų judėjimo per Lietuvos vals
tybę klausimą. Tam reikia su
šaukti Potsdamo Susitarimo (ku
rio nei tarptautinė bendrija, nei 
pati Rusija nekvestionuoja!) nu
matytą tarptautinę suinteresuo
tų šalių konferenciją. Žinoma, 
dalyvaujant ir labiausiai suinte
resuotai pusei - Lietuvos Res
publikai, nes didesnė Karaliau
čiaus krašto dalis yra lietuvių 
etninės žemės ir lietuvių litera
tūrinės kalbos gimtinė.

P.S. Papildomos informaci
jos galite rasti mūsų organiza
cijos tinklapyje www.mlrt.lt

Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos pirmininkas

Vytautas Silas

Pasak Seimo nario Jono 
Liongino, Valstybės kontrolė 
turėtų patikrinti “M ažeikių 
naftoje” atliktas visas finan
sines operacijas “W illiams” 
valdymo laikotarpiu.

“Man šiandien niekas neį
rodė, kad 75 milijonai dolerių, 
kurie tariamai buvo sumokėti 
už “Mažeikių naftos” akcijas, 
pateko į Lietuvą. Kiek žinau, 
jie buvo pervesti į “Mažeikių 
naftos” sąskaitą Londone, ta
čiau apie jų judėjimą turėtų pa
sidomėti Valstybės kontrolė”, 
sakė J. Lionginas.

http://www.mlrt.lt
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KULTŪROS PUSLAPIS

Šiais metais sukako 95-eri 
metai kompozitoriui, dirigen
tui, pedagogui, Lietuvos kom
pozitorių Garbės nariui, Klai
pėdos miesto Garbės piliečiui, 
Lietuvos nacionalinės premi
jos laureatui Jeronimui Ka
činskui.

Mus gyvenimas pastarai
siais metais verčia skubėti, pa
vyti tai, kas per sovietmetį bu
vo nepastebėta, nustumta, at
mesta, nutolinta. Muzikos gar
sai nėra nei politiniai, nei ne
politiniai yra tik muzikai, ku
rie turi savo matymą, suprati
mą, kūrybinę dovaną. D i
džiausios asmenybės išlaikė ir 
laiko, ir gyvenimo išbandy
mus, liko tiesūs ramūs ir daž
niausiai kuklūs. Galbūt taip 
būtų galima apibūdinti Jeroni
mą Kačinską, šiais metais at
šventusį savo gražų 95-erių 
metų jubiliejų. Turbūt muzika 
yra toji meno sritis, kuri verčia 
kūrybingą dvasią nepailsti, ne- 
nurimti ir, nepriklausomai nuo 
amžiaus, vis ieškoti, ieškoti. J. 
Kačinsko pastarųjų metų kū
rybinis produktyvus yra būtent 
ak ivaizdus pavyzdys, jog  
kūrėjas nesustoja. 1996 metais 
pradėjęs parašė Ketvirtąjį sty
ginių kvartetą, kurinį “Credo” 
- chorui, vargonams ir pučia
mųjų ansambliui, pučiamie
siems “2000 metų Kristaus 
dangiškoji pasiuntinybė žmo
nėms”, kantata, moterų chorui 
Mišias.

Jeronimas Kačinskas gimė 
1907 m. balandžio 17 d. Vi
duklėje vargonininko šeimoje. 
Todėl muziką jis girdėjo nuo 
pat kūdikystės. Tėvų pritaria
mas Jeronimas anksti pradėjo 
m okytis skambinti. Ir kaip 
savo a tsim in im uose  rašo: 
“turėdamas trylika metų, nuta
riau rašyti savo muziką. Ilgai 
truko, kol sukūriau keletą 
taktų. Tuomet atrodė, jog su 
muzika neišsiskirsiu niekada.” 
Vaiko mintys pasitvirtino ir 
Jeronim as K ačinskas visą 
savo gyvenimą pašventė mu
zikai. Baigęs Viekšnių viduri
nę mokyklą 1923 m. rudenį 
įstoja į Klaipėdos S. Šimkaus 
muzikos mokyklos fortepijo
no skyrių ir jau 1928 m. mo
kyklos leidžiam as žurnalas 
“Atžalos” išspausdina pirmuo
sius J. Kačinsko chorinius kū
rinius. Dar po metų gabus jau
nuolis įstoja į Prahos konser
vatorijos kompozicijos skyrių 
ir 1930 metų pavasarį sukuria 
Pirmąjį styginių kvartetą. Tais 
pat metais baigia kompozici
jos skyrių, o po metų ir konser
vatorijos dirigavimo skyrių P. 
Deceko ir M. Dolezilio klasėse 
ir A. Habos ketvirtatonių stu
diją. Perspektyvus jaunuolis 
kalbinamas pasilikti Prahoje, 
tačiau nugali Lietuvos ilgesys 
ir noras atnaujinti jos muzikinį 
gyvenimą. Dar besimokantį 
Klaipėdos muzikos mokyklo
je, tuo metu direktoriavęs J.

JERONIMAS KAČINSKAS - 
MUZIKAS IEŠKOTOJAS

Marija Lužytė

Žilevičius J. Kačinską vertino 
kaip mokinį, kuris “visuose 
m uzikos dalykuose visada 
buvo pirmutinis ir savistovus, 
niekada nemėgo kitų mėgdžio
ti” . Pasak J. Žilevičiaus, jau
nuolis jau gimė modernistu. 
Tad paragavęs Europos muzi
kinio gyvenimo, jis “gimęs 
modernistas” , norėjo ir Lietu
vos muzikinį gyvenimą įtrauk
ti į tą m odernios m uzikos 
sūkurį. Tačiau tai nebuvo 
paprasta.

Grįžęs į Lietuvą, jis rašo 
straipsnius muzikos temomis, 
pradeda leisti žurnalą “Muzi
kos barai” , dirba pedagogu 
Klaipėdos muzikos mokyk
loje, suorganizuoja muzikų 
progresistų draugiją ir parašo 
trijų dalių Nonetą, kuris 1932 
m. rudenį atliekamas Lietuvoje 
nesulaukė gero įvertinim o. 
Paprasčiausiai nepratusiai prie 
naujovių lietuvių visuomenei 
buvo per naujos J. Kačinsko 
idėjos. 1937 m. J. Kačinsko 
dėka Lietuva buvo priimta į 
Tarptautinę šiuolaikinės muzi
kos draugiją. Londone 1938 
m. nuskambėjęs jauno kompo
zitoriaus Nonetas turėjo neįti
kėtiną pasisekimą. “Stebėjau
si, kad atsidūriau lyg ir dėme
sio centre. Atvykęs iš šalies, 
turinčios kitus muzikos verti
nimo papročius, nesupratau 
Vakarų kultūros tradicijų”, - 
atsiminimuose rašo J. Kačins
kas. Taip jaunas kompozitorius 
įsijungė į Europos avangardinę 
kompozitorių grupę į naujojo 
judėjimo srovę.

1938 m. J. Kačinskas pra
deda eiti Kauno Valstybės ra
diofono simfoninio orkestro 
dirigento pareigas, o 1939 m. 
su radiofonu persikelia į Vil

nių. Ten jis 1940 m. susituokia 
su Elena Slevaite. Dirba ir Vil
niaus muzikos mokykloje, Vil
niaus operos teatre pastato G. 
Verdi “Traviata” , G. Rossini 
“Sevilijos kirpėją”, rengia kon
certus. Būdamas labai valingas 
ir ištikimas savo pažiūroms, jis 
nepaklusta nei sovietų, nei na
cių reikalavimams, todėl pri
verstas 1944 m. pasitraukti iš 
Lietuvos. Patekęs į pabėgėlių 
stovyklą V okietijoje, jis  ir 
toliau neapleido muzikos, bet 
rengė lie tuv ių  sim fonines, 
chorinės muzikos koncertus.

1949 metų pavasarį Elena 
ir Jeronimas Kačinskai atvyks
ta į Ameriką, kur pradeda var
gonininkauti Šv. Petro para
pijos bažnyčioje. Daug dirbda
mas J. Kačinskas bando patekti 
į Amerikos muzikinio pasaulio 
gyvenimą, su bažnyčios choru 
rengia viešus koncertus. 1951 
m. sukuria mišias karaliaus 
M indaugo krikšto 700 metų 
sukakčiai paminėti. Bostono 
bendra muzikinė atmosfera ne
tiko, kitokiais matais matuo
jančiam  muziką, Jeronim ui 
Kačinskui. Džiazą jis laikė 
m enkaverčiu menu, o JAV 
kom pozito rių  m uzika jam  
“dvelkė mašinizmu, šalčiu ir 
lengvabūdiškumu”. Tačiau su
sipažinęs John Bavicchi, J. Ka
činskas patenka į B erklee 
(Berklio) muzikos kolegija, 
kur dėsto kompoziciją bei diri
gavimą. Nors tai atsitiko ne 
taip greitai - tik 1967 m. Tais 
pačiais metais Bostone buvo 
surengtas pirmasis J. Kačinsko 
autorinis koncertas. Požiūris į 
Amerikos muzikinį gyvenimą 
keičiasi. J. Kačinskas gauna 
galimybę diriguoti amerikiečių 
chorams, simfoniniams orkest-

rams, tokiu būdu vis labiau įsi
traukdamas į bendrą JAV mu
zikos pasaulį.

1976 m. gegužės Čikagos 
lietuvių opera pastato Kačins
ko operą “Juodasis laivas”. Ka
činskas buvo apdovanotas Lie
tuvių bendruomenės Kultūros 
tarybos Muzikine premija, Ber- 
klee muzikos kolegija suteikė 
profesoriaus-emerito titulą.

Tik 1987 m. Lietuvoje bu
vo surengtas pirmasis autorinis 
Kačinsko koncertas. 1991 m. 
K laipėda pripažindam a d i
džiulį J. Kačinsko indėlį mies
to kultūriniam gyvenimui su
teikia jam  miesto garbės pilie
čio vardą.

Vis kirba klausimas, jeigu 
ne karas, kokių aukštumų būtų 
pasiekęs Jeronimas Kačins
kas? Tačiau, šiandien jis tarsi, 
anot Vaižganto, Lietuvos dei
mantas ilgus metus tausojęs, 
ugdęs ir kūręs lietuviškos mu
zikos tradicijas Bostono lietu
vių bendruom enėje . Daug 
Kačinsko rankraščių, pasitrau
kus iš Lietuvos dingo, tačiau 
sąrašas leidžia manyti, kad 
kūrybinė dvasia, net ir d i
džiausio užimtumo metais, ne
leido kompozitoriui nekurti. 
Turbūt išties geriausiai tiktų 
Kačinską vadinti gimusiu mo
dernistu, nes dar jaunystės me

KETURIASDEŠIMTASIS
“Dirvos” novelės konkursas

Skiriamos DVI PREMIJOS:
Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių

Iš A.A. SIMO KAŠELIONIO 
palikimo, kurį tvarko “Korp! Neo-Lithuania”

Vyr. valdyba

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė 
patiems pasirinkti novelės temą 

ir meninės išraiškos formas.
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 2002 metų 

lapkričio 1 d. (pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti šiuo adresu:
Dirva, Novelės konkursas,

P.O. Box 19191 
Cleveland, Ohio 44119-0191

Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių 
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet 
kurioje kitoje valstybėje.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai 
būtinai privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle 
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą 
patį slapyvardį užrašykite ant pridedamo 
užklijuoto vokelio, kuriame įdėta autoriaus 
tikroji pavardė, adresas ir telefono numeris. Tik 
laimėjusių vokeliai bus atidaryti. Nepremijuoti 
rankraščiai grąžinami tik autoriams prašant jų 
nurodytu adresu.

Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma 
sprendžia ką premijuoti.

tais, kalbėdamas lietuvių mu
zikos kūrybos klausimais, jis 
viename straipsnyje rašė: “Lie
tuviškas gali būti ne vien tai, 
kas betarpiškai jungiasi su se
nųjų liaudies dainų struktūra ir 
dvasia. Pažinkime, kaip XX 
amžiaus lietuvis traktuoja mu
zikos meną, kaip jis derina sa
vo pažiūras su naujų priemo
nių atsiradimu.”

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Bostono skyriaus 
Kultūrinių subatvakarių valdy
ba ir Užjūrio Lietuva 2002 m. 
rugsėjo 29 d. (1:30 po pietų) 
organizuoja popietę skirtą  
Jeronimo Kačinsko 95-mečiui 
paminėti.

Programoje bus skaitoma 
muzikologijos daktarės Biru
tės Petrauskaitės paskaita “Je
ronimo Kačinsko muzikinės 
veiklos pėdsakais” bei bus ro
doma filmuota medžiaga skirta 
kompozitoriui. Renginys vyks 
Pietų Bostono piliečių klubo 
trečio aukšto salėje (368 West 
Broadway, South Boston).

Zitos Krukonienės, vienos 
iš ALTS narių, iniciatyva šiuo 
renginiu vėl bandoma atgai
vinti Bostono lietuvių kultū
rinių subatvakarių tradiciją, 
bandyti suvienyti Bostono 
apylinkėse apsistojusius lietu
vius.
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Veikėjai: Žmogus
Viltis 
Vienatvė 
Meilė 
Mirtis

Žmogus: Mano gyvenime, 
kiek daug man davei. Ir gero, 
ir blogo. Skausm ingo ir 
džiaugsmingo. Gyvenau dar 
tiek mažai, o tiek patyriau. 
Kokių staigmenų dar pateiksi? 
Kodėl neleidi atsikvėpti? Veji 
mane skaudžiai plakdamas. 
Žinau, kad tik per kančią su
prasiu, koks esi brangus, bet... 
Aš nebenoriu... Nebegaliu 
kentėti. Nebegaliu... Nebėra 
vilties...

Pasirodo Viltis. Sviesiu šil
kiniu rūbu susisupusi, tyliai, 
lengvu žingsniu įeina į kam
barį.

Viltis: Aš čia.
Žmogus: (išsigandęs pašo

ka) Kas tu?
Viltis: Aš visada šalia tavęs.
Žmogus: Kas tu esi? Vai

duoklis? Sąžinė? Kas?
Viltis: Aš tavo Viltis.
Žmogus: Viltis? (nustebęs) 

Viltis... (patylėjęs) Ko tau rei
kia?

Viltis: Noriu tave paguosti. 
Nuraminti...

Žmogus: Tikrai? (ironiškai) 
Kodėl manai, kad tau tai pa
vyks, Viltie?

Viltis: Nes visada esu šalia 
tavęs, kai tau manęs labiausiai 
reikia. Pažįstu tave. Labai ge
rai pažįstu. Niekada tavęs ne- 
palikdavau (pritupia šalia  
žmogaus, paglosto ranką). Vi
sada buvau šalia ir būsiu.

Žmogus: Nustok! Baik tai 
kartoti! (vaikšto po kambarį). 
Netikiu tavimi... Kai stovėda
vau ant bedugnės krašto, tu iš
garuodavai. Kai labiausiai rei
kėdavo - mirdavai.

Viltis: Žmogau, tu klysti. Ne
mirdavau. Tu tik stengdavaisi 
mane numarinti, o aš padėjau 
tau valdyti pasaulį.

Žmogus susimąstęs žiūri į 
ugnį. Iš  padilbą dėbteli į Viltį. 
Tyla.

Viltis: Mes abu jį ir toliau 
valdysim . Aš visada būsiu 
šalia...

Viltis išnyksta tamsoje. Iš to
lumos dar aidi balsas: “Visa
da... V isada...” Stoja tyla. 
Žmogus stovi sustingęs.

Žmogus: Atleisk man. (su
klumpa). Atleisk... Atleisk...

Žmogus atsigula ant žemės, 
susiriečia į kamuoliuką, pra
deda snausti. Į  kambarį įeina 
Vienatvė. Juodai baltu rūbu, 
tvirtu žingsniu prieina prie  
žmogaus. Žiūri į jį, linksi gal
vą, šypsosi.

Vienatve: Ir vėl liūdi?
Paglosto Žmogaus galvą. Jis 

krūpteli. Po to staigiai pašoka.
Žmogus: Kas tu?
Išsigandęs traukiasi atatups

tas. Vienatvė ištiesia rankas.
Vienatve: Kas aš??? Kas aš? 

( lyg p a ti savęs k laustą ). 
Turbūt aš tavo šešėlis... Tavo

silpnybė ir stiprumas. Aš tavo 
vienatvė!

Kvatoja. Bando pagauti Žmo- 
gą, bet šis bėgioja po kambarį. 
Vienatvei tai atsibosta ir j i  su
pyksta.

Vienatve: Baik! Ne gaudynių 
žaisti atėjau. Nekankink senu
tės Vienatvės. (Atsisėda). Ma
tau visai baigi palūžti. (Užside
ga cigaretę). Fu! Kokia bjau
rastis! (Meta ją  į židinį).

Žmogus: Vienatvė? Aš daž
nai būdavau vienišas...

Vienatve: Tai aš būdavau 
šalia tavęs. (Nusijuokia)

Žmogus: Tu mane kankin
davai! (piktai surinka). Slykš- 
tynė! (Suspaudžia kumščius)

Vienatve: Liaukis! Pakaks! 
(Patylėjus) Sakai kankinda
vau? Galbūt! Bet tik per šitą 
kančią tu suprasdavai, ko verta 
draugystė, meilė, pats gyveni
mas. Aš pas tave ateidavau, kai 
nuo tavęs nusigręždavo drau
gai, kai išduodavo patys arti
miausi žmonės. Guosdavau ta
ve. (Prieina prie žmogaus). 
Kalbėdavau su tavimi. Tik ma
no balso negirdėdavai. (Paima 
žmogą už rankos).

Žmogus: Meluoji! (Šiurkščiai 
patraukia rankas). Aš būdavau 
vienišas net minioje, tarp dau
gybės žmonių. (Vienatvė tyli). 
Ko nutilai? Žadą užkando?

Vienatve: Tu mano kūrinys... 
(Susiima už galvos). Aš tave 
sukūriau.

Žmogus: Ką tu paistai? Kal
bėk garsiau. Rodos, aš vėl ne
girdžiu tavo balso (piktai nusi
kvatoja). Kur tu? (Apsimeta, 
kad nemato Vienatvės). Kur?

Vienatve: Įsileidai į širdį, 
dabar joje ir gyvensiu. (Trau
kiasi atbula). Tavo stiprybė - 
aš. Tik būdamas kartu su mani
mi suprasi, kas esi.

Žmogus: (atsidūsta): Vai
duoklių naktis... Tikriausiai ne 
prieš gera. (Žvalgosi po kam
barį). Kas dar mane aplankys? 
Trūksta dar vienos viešnios - 
M eilės. (Juokiasi). Bet juk 
meilės nėra. Jos tiesiog nėra.

Pasirodo Meilė, susisupusi į 
šilkinį rūbą, palaidais p lau
kais, basa. Atsistoja už Žmo
gaus nugaros, žiūri į j į  pakrei
pusi galvą, liūdnai šypsosi.

Meile: Aš esu.
Žmogus lėtai atsisuka, žiūri 

pavargusiu žvilgsniu.
Žmogus: Meilė? (Nustebęs)
Meile: Taip. Aš čia (Apkabina 

žmogą, kurį laiką nepaleidžia).
Žmogus: Aš maniau, kad tu...
Nuleidžia galvą lyg prasikal

tęs. Atsisėda prie židinio.
Žmogus: Eikš, prisėsk šalia
Pamoja ranką. Meilė prisėda 

šalia. Žiūri į Žmogą, o Žmogus 
į Meilę. Abu tyli.

ARLEKINASBESIJUOKIANTI KAUKĖ
Vieno veiksmo pjesė

Ada Sutkus. Peace Conference

Žmogus: Vis dėlto tu esi 
(paliečia jos veidą). Kaip oras, 
vanduo ir saulė. Gyva...

Meile: Taip. Gyva. (Šypso
si). Ir gyvenu visur: žolėj, 
danguj, žvaigždėj, žmogaus 
širdy. M anęs yra v isur po 
truputį, visame pasaulyje.

Žmogus: (svajingai) renku, 
renku tave po trupinį. Ir nie
kaip nesurenku

Meile: (nusijuokia) Tai neį
manoma, žmogui. Aš neturiu 
nei pradžios, nei pabaigos.

Žmogus: Tavęs tiek daug?
Meile: Taip. Tiek daug.
Žmogus: Tai kodėl tavęs 

neužtenka visiems?
Meile: Užtenka. Tik žmonės 

dažnai bando įkalinti mane, 
nors esu laisva, ir priklausau 
visiems.

Žmogus: Bet jei tavęs yra 
visur po truputį?

Meile: Aš esu ne tai, ką tu 
gauni, o tai, ką duodi kitiems.

Žmogus: Aš daviau, bet at
gal negavau nė perpus tiek. Ati
daviau viską, mylėjau, bet...

Meile: Žmogau, tu klysti (mei
liai žiūri). Tu nemylėjai. Tave 
buvo aplankę mano vaikai.

Žmogus: Kas jie?
Meile: Susižavėjimas ir pri

sirišimas. Jie ieškojo vietos ta
vo širdyje.

Žmogus: Kas? (Patylėjęs). 
Susižavėjimas? (Nustebęs skės
teli rankomis). Vadinasi, tu 
labai panaši į savo vaikus. 
Kaip jus atskirti?

Meile: (juokiasi) Mano vai
kai įpratę reikalauti atgalios už 
tai, ką davė. Aš, skirtingai nuo 
jų, neprašau nieko. Kai pajusi 
malonumą duodamas ir nekils 
mintis sulaukti grąžos už tai, 
žinok - tai aš tave aplankiau.

Žmogus: Tu mokai mane į

pasaulį žvelgti kitomis akimis? 
Ačiū, Meile.

Meile: Dėkok tada, kai žiūrė
si Mirčiai į akis. Nes dar daug 
kartų mane keiksi, pyksi ant 
manęs, melsiesi man. Dar daug 
kartų manysi, kad aš miriau. 
Tačiau kol gyvas paukštis, žolė 
ir saulė šviečia, kol yra žmo
gus, tol aš gyva.

M eilė pradingsta tamsoje. 
Žmogus ištiesia rankas.

Žm ogus: Palauk! Aš tiek 
daug noriu tavęs paklausti! Pa
lauk... (Atsisuka į žiūrovus). Ji 
išėjo. Bet jaučiu ją šalia. Jau
čiu... (Pakursto ugnį). Ugnis 
kūrenasi, tačiau vis tiek šalta. 
(Susigūžia). Na ir naktis.

Žiūri į besikūrenantį židinį. 
Staiga ugnis plyksteli, pakilus 
iš kažkur atsiradusiam vėjui. 
Žmogus krūpteli. Apsižvalgo.

Žmogus: Kokių svečių dar 
sulauksiu?

Žvalgosi. Kampe pamato juo 
dą siluetą. Tylėdamas bando 
įsižiūrėti į jį.

Žmogus: Nagi, išlįsk! Ko ten 
slepiesi? Matau tave! Sakyk, 
kas tu?

LIETUVIAI BALTARUSIJOJE
Rugsėjo 7 d. Minske vyko trečiasis Baltarusijos lietuvių ben

druomenės suvažiavimas, kuris apsvarstė bendruomenės veiklą 
per pastaruosius trejus metus.

Siuo metu Baltarusijoje gyvena apie 20 tūkstančių lietuvių. 
Lietuvių susivienijimai yra Minske, Gardine, Lydoje, Astravo, 
Varenavo, Breslaujos, Rodūnios rajonuose. Rimdžiūnuose ir Pe
lesoje veikia lietuviškos vidurinės mokyklos. Lietuvių folkloro 
ansambliai užima aukštas vietas Baltarusijos tautinių mažumų 
meno festivaliuose, koncertuoja per televiziją.

Baltarusijos lietuvių suvažiavime dalyvavo Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento generalinis direktorius Antanas Petraus
kas. Rugsėjo 6 d. vyko A. Petrausko susitikimai su Baltarusijos 
Respublikos kultūros ir švietimo ministrais.

J. Rumša, Tautinią mažumą ir išeivijos departamento prie 
LR Vyriausybės Informacijos analizės grupės vadovas

Mirtis: Aš - pabaigos pradžia.
Žengia porą žingsnią į šviesą 

ir vėl staigiai grįžta.
Žmogus: (Nustebęs) Kas?
Mirtis: Daugelis mano, kad 

esu tamsa. Tačiau tiesa ta, kad 
jie per mažai mane pažįsta.

Žmogus: Baik kalbėti mįslė
mis. Sakyk savo vardą.

Mirtis: Mano vardas tariamas 
su baime, bet pagarbiai. Su pyk
čiu, kad nieko negali pakeisti 
ir kad reikia su tuo susitaikyti.

Žmogus: Kalbi užuomino
mis? Gerai, bet pasirodyk švie
soj, kad galėčiau geriau įsižiūrė
ti. (Palinksta į priekį). Na gi! 
(Nekantrauja sužinoti, kas sve
čias). Išeik! Išeik į šviesą!

Mirtis žengia porą žingsnią į 
priekį. Žiūri į Žmogą.

Mirtis: Aš bijau šviesos. Ji 
mane akina.

Žmogus: Nejaugi ten, iš kur 
tu atėjai, nėra šviesos?

Mirtis: Aš ateinu iš ten, kur 
šviesos vardas tariam as su 
baime.

Žmogus: Ar nepabosta tokioj 
juodumoj? Ar nesi vieniša?

Mirtis: Esu. Labai vieniša.
(P atylėjus). D ažnai prašau 
žmonių, kad jie mane lydėtų.

Žmogus: Lydėtų? (Nustebęs)
Kur?

Mirtis: Į tylą ir ramybę. Į 
tamsą... (Liūdnai nusišypso).

Žmogus: Ir jie sutinka?
Mirtis: Taip. Tačiau vos tik 

išvysta šviesą, mane palieka. 
Išduoda... (Atsidūsta).

Žmogus: (Patylėjęs) O ko 
atėjai pas mane?

Mirtis: Prašyti, kad mane ly
dėtum. (Žiūri į žmogą maldau
jančiu žvilgsniu).

Žmogus: Tave lydėti? (Nu
stemba). Palikti viską ir išeiti?

Mirtis: Išsirinkau tave, nes pa
mačiau - tavęs nevilioja šviesa. 
(Ištiesia ranką). Eime.

Žmogus: Tiesiog taip ir išei
ti? Nežinau... (Abejoja).

M irtis: Einam... (Drąsina 
žmogą) Nebijok.

Žmogus: (Ištiesia ranką). 
Eime (Nusišypso, lėtai atsisu
ka į žiūrovus). Sudie! Aš dar su
grįšiu! Palydėsiu Mirtį, pažiū
rėsiu, koks pasaulis be šviesos, 
ir grįšiu. Lietum ar saulės spin
duliu! Sugrįšiu... Į jūsų sapnus. 
Grįšiu! (Išeina su Mirtimi).

Virginija Dapkutė 
Kelmė, Lietuva
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RENGINIŲ KALENDORIUS

RUGSĖJO 22 d.,5 v.v. Dievo Motinos parapijos svetainėje 
įvyks Clevelando ateitininkų susirinkimas ir vaišės.

RUGSĖJO 29 d., Lietuvių dienos metu Teatras “Žalt
vyksle” : Žemaitės komedija “Trys mylimos” vyks Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. Rengia JAV LB Clevelando 
Apylinkės valdyba.

SPALIO 19-20 dienomis dailininko Rimo Laniausko ir 
stiklo menininko Jono Degučio meno darbų paroda Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. Šeštadienį 6:00 v.v. iki 9:00 
(atidarymas 7:00 v.v.) ir sekmadienį 11:00 v.r. iki 2:30 v.p.p. 
Rengia Korp! Giedra.

LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį, ‘ ‘Exultate” choro 20-mečio 
jubiliejinis koncertas ir banketas.

LAPKRIČIO 17 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

LAPKRIČIO 23 d., šeštadienį, “Lietuvos Dailės Muziejaus 
Ansamblis Kanklės” koncertas. Rengia JAV LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

2003 m.

VASARIO 16 d. Nepriklausomybės Šventės Minėjimas 
Dievo Motinos parapijos auditorijoje.

KOVO 15 d. Karaliaus Mindaugo minėjimas. Rengia JAV 
LB Clevelando apylinkės.

BALANDŽIO 27 d. Lietuvių Meno Ansamblio “Dainava” 
koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. Rengia JAV 
LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

Lietuvių Diena
v
Žemaites dviejų veiksmų komedija

TRYS MYLIMOS
Chicagos dramos sambūris ŽALTVYKSLĖ

Režisierė Ilona Čepaitė 
Scenografe Rasa Sutkutė 

Teatrą globoja JAV LB Kultūros Taryba

Bilietų kainos 15 dol. ir 10 dol.
Platinami Dievo Motinos parapijos svetainėje, 

telefonu užsakymai - 
Mečys Aukštuolis 216/481-9928

Visus Clevelando ir apylinkių lietuvius kviečia 
JAV LB CLEVELANDO APYLINKĖS 

VALDYBA

2002 m. rugsėjo 29 d. sekmadienį, 4:00 p.p.
Dievo Motinos Parapijos Auditorijoje

Z %P rasidėjo  d ir v o s  vajus
V is iem s D irvos  p renum eratoriam s bei skaity to jam s  

buvo išsiųsti lo terijos  b ilie ta i su prašym u  
juos išp la tin ti. Loterijos tikslas  yra padidinti kap ita lą , 

kuris yra lab ai re ika lingas  D IRVOS leidybos  
kasdien in ių  išla idų padengim ui.

D ėkojam e v is iem s , kurie jau  a ts ilie p ė te . Skatinam e  
visus išbandyti la im ę , grąžinti šakneles ir pagal 

išgales pridėti auką . V isų , AUKĄ p ridė jus ių , sąrašas  
bus paskelbtas DIRVOJE.

Loterijos trauk im as lapkrič io  1 -m ą  d ien ą.

DIRVAI
AUKOJO

V  saUyba, ^ j i

SPORTAS

J

KAUNE AISTRINGAI “SIRGS” IR V. ADAMKUS

K.Aglinskas, Kaneohe H I ..... 25
S.Džiugas, Oak Lawn, I L ...... 25
D.Degesys, Gates Mills, OH .. 20
V.Vaikutis, Stamford, C T .....  20
A.Liutkus, Cleveland, O H ....  15
K.Biškis, Downers Grove IL . 10
D.Svirskis, Brockton, M A ....  10
H.Kripavičius, Wlby, OH .....  10
V.Mačys, Sunny Hills, F L ....  10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

Vilnius, rugsėjo 5 d. (ELTA). 
“Šimtmečio” rungtynėms su 
pasaulio vicečempione - Vo
kietija besirengiantys Lietuvos 
futbolininkai pirmą kartą buvo 
“palaiminti” ir šalies vadovo. 
Likus vos kelioms dienoms iki 
pirmųjų 2004 metų Europos 
čempionato atrankos rungty
nių, Prezidentūroje visiems ša
lies rinktinės nariams linkėda
mas sėkmės, rankas paspaudė 
Prezidentas Valdas Adamkus, 
praneša ELTA.

“Šios rungtynės gali nu
lemti visą tolesnę Lietuvos fut
bolo ateitį. Tokio masto rung
tynės gali padaryti lūžį”, - sakė 
valstybės vadovas, kaip pa
vyzdį paminėjęs Lietuvos krep
šininkų pergales. Šalies vado
vas sakė, jog drauge su tūks
tančiais sirgalių jis šauks ir 
ragins lietuvius Kauno futbolo 
stadione vyksiančiose Lietu
vos ir Vokietijos rungtynėse.

“M ūsų šalis nuskam bės 
Europoje ir pasaulyje, jei paro-

Teniso turnyro sekretorius Algirdas Bielskus įteikia auksinį medalį 
jaunių (18 metų ir jaunesnių) vieneto pirmos vietos laimėtojui 
Justinui Slavinskui (Clev. “Žaibas”). A. Gudėno nuotr.

A. f  A.
BIRUTEI JUODĖNIENEI

iškeliavus Amžinybėn, 
jos dukterį DALĘ su šeima, 

sūnus EDMUNDĄ ir JURGĮ su šeimomis ir 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

Jūratė, Juozas ir Linas Šepikai, 
Judita, Kęstutis Petraičiai su šeima, 

Antanina, Pranas, Auksė ir Rasa Petraičiai

dysim teigiamą rezultatą” , - 
Prezidentui sakė Lietuvos na
cionalinės futbolo rinktinės 
vyriausiasis treneris Benjami
nas Zelkevičius. Pasak jo, fut
bole gali būti įvairių momentų.

Sportininkai pažadėjo pa
rodyti, kad Lietuva moka žaisti 
futbolą. Dėkodami Prezidentui 
už priėmimą ir linkėjimus, fut
bolininkai teigė, kad tai jiems 
suteiks papildomos energijos 
aikštėje.

Gerai nusiteikę futbolinin
kai V. Adamkui pasiūlė daly
vauti ir treniruotėje. Mat šalies 
vadovas prisipažino pats išgy
venęs futbolo aistrą, kai dar 
būdamas gimnazistu Kaune 
žaidė futbolą.

Prezidento linkėjim ų iš
k lausę  spo rtin inka i šalies 
vadovui pa linkėjo  sėkm ės 
rinkimų kampanijoje.

• Lietuvos - Vokietijos
nacionalinių rinktinių futbolo 
rungtynės, kurios įvyko rug
sėjo 7 d. Kauno S.Dariaus ir 
S.Girėno sporto centro sta
dione, kelė milžinišką susi
dom ėjim ą. Jau antradienio 
vakarą į šias istorines rung
tynes buvo parduoti visi b i
lietai. “Žinoma, labai malonu, 
kai prieš rungtynes futbolo 
komandą pakviečia net šalies 
Prezidentas. Tai rodo, kad vėl 
atgyja susidomėjimas futbolu. 
Tik atvykau į Lietuvą ir iš 
kalbų girdžiu, kad rungtynės 
su vokiečiais sukėlė milžinišką 
ažiotažą”,- sakė Lietuvos na
cionalinės futbolo rinktinės bei 
Graikijos “Fostira” komandos 
vartininkas Gintaras Staučė.

Stebėti varžybų atvyko apie 
tūkstantis vokiečių. Pagrindi
niuose Kauno viešbučiuose jau 
prieš kelis mėnesius užsakytos 
visos vietos.
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Siaurės Amerikos Lietuvių teniso turnyro vyrų senjorų (45 metų ir vyresnių) vieneto laimėtojai: iš 
kairės - Algis Gudėnas (Clev. “Žaibas”) - III vieta, Kęstutis Kliorys (Clev. “Žaibas”) - I vieta ir Jurgis 
Vadopalas (Washingtono “Vėjas”) - II vieta. A. Gudėno nuotr.

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

paupom  * vt$a$- prepaid tickets

SERVING OUR COMMUNITY 
for oVer s5 Years

EUROPA TRAVEL 692-1700

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

• Įstatymas Aukštaitijos 
aludariams. Seimo narė so- 
cialdemokratė Birutė Vėsaitė 
siūlo panaikinti draudimą rea
lizuoti firm inėse gam ybos 
įmonių parduotuvėse pilstomą 
alų, kurio tūrinė etilo alkoholio 
koncentracija viršija 6 pro
centus. Pataisos iniciatorė ti
ki, kad šio draudimo panaikini
mas palengvintų smulkiųjų 
alaus gamintojų veiklą ir padė
tų jiems išlikti Siaurės Aukštai
tijos regione, kuris nuo seno 
garsėja stipraus alaus gamyba.

Pasak jos, Pasvalio, Pakruo
jo, Biržų rajonai turi ilgametes 
naminio alaus gamybos tradi
cijas, jis įtrauktas į kulinarinio 
paveldo sąrašą. B.Vėsaitė pa
brėžia, kad šiuose rajonuose 
veikia daug smulkių alaus da-

S AVI 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)

GERIAUSIA NUOTRAUKA - 
“AITVARAI ATOSTOGAUJA”

V iln iu s , rugsėjo  6 d. 
(ELTA). Baigėsi visą mėnesį 
trukęs originaliausios ir įdo
miausios vasaros nuotraukos 
konkursas. Jį surengė skaitme
ninės vaizdo apdorojimo įran
gos gam intojas “Canon” ir 
“Delfi” interneto vartai. Kon
kurse galėjo dalyvauti visi ša
lies fotografijos mėgėjai.

Konkursas susilaukė dide
lio internautų susidomėjimo: į 
“Delfi” redakciją buvo atsiųsta 
daugiau kaip tūkstantis laiškų 
su 4 tūkst. 230 nuotraukų.

Konkursui pasibaigus, iš 
galybės nuotraukų rengėjai at
rinko tris originaliausias ir įdo
miausias. Pirmąją vietą užėmė 
unikali Mato Ramoškos nuo
trauka “Aitvarai atostogauja”
- pajūryje įamžinta vėjo į orą 
pakelta palapinė, kurią pagauti 
mėgina vienas palapinės gy
ventojas. Nuotraukos autorius 
apdovanotas pagrindiniu prizu
- skaitmeniniu “Canon” foto
aparatu “PowerShot A100”.

ryklų, gam inančių iki 100 
tūkst. dekalitrų alaus per me
tus, kuriose dirba per 1 tūkst. 
žmonių. Įstatymo pataisą inici
javusi parlamentarė pažymi, 
kad ten smulkiosios alaus da
ryklos išliko konkurencingos, 
išsilaikė su savo produkcijos 
specifika, pasiūla rinkoje, taip 
pat padeda spręsti šiuose rajo
nuose nedarbo problemas.

• Panevėžiui - 500. Rusėjo 
7-ąją Panevėžyje bus iškil
mingai paskelbti prasidedan
tys 500-ieji miesto gyvavimo 
metai. Rengiamą šventę orga
nizatoriai vadina jubiliejaus 
generaline repeticija. Sventi- 
niai renginiai vyks visame 
mieste, bus surengtas karnava
las, kuriam e žygiuos per 2

Antrą ir trecią vietas užėmė 
nuotraukos “Skrydis virš eže
ro” ir “Vasaros nakties siurpri
zas”, kurių autoriai - Saulius 
Naruševičius ir Arnas Fokas. 
Jiem s skiriam i nuotaikingi 
“C anon” paguodos p riza i, 
informuoja ELTA.

“Konkursas atskleidė, kad 
Lietuvos fotografijos mėgėjai 
yra kūrybingi ir atkaklūs, - 
sako “C anon” produkcijai 
L ie tuvo je  a ts tovau janč ios 
bendrovės “Acme kompiuterių 
komponentai” direktorius Re
gim antas Buožius. - Daug 
nuotraukų yra tikrai unikalios 
- užfiksuoti tokie momentai, 
kokie dažniausiai gyvenime 
nepasikartoja. Tai rodo, kad 
fotoaparatas vis dažniau lydi 
mus atostogaujant, keliaujant 
ar tiesiog  le idž ian t laisvą 
laiką”.

Ateityje “Canon” planuoja 
ir toliau remti įvairias menines 
ir socialines iniciatyvas Lie
tuvoje.

tūkst. žmonių. Pirmą kartą nu
skambės ir specialiai šventei 
sukurti muzikiniai kūriniai. 
Senamiesčio gatvės gyvento
jai rengia nuotraukų parodą, 
kurią vėliau ketina atiduoti 
miesto muziejui.

• Kaltinimą dėl ketvirčio 
m ilijono litų  iššvaistym o 
prokuratūra pareiškė “M a
žeikių  naftos” vyriausio jo  
finansin inko  pavaduoto jai 
Vitai Petrošienei. Lietuvos 
prokuratūra kaltinimą dėl ap
laidaus darbo pateikė ir buvu
siam “Mažeikių naftos” ko
mercijos direktoriaus pava
duotojui Alvydui Balčiūnui. 
Šioje baudžiamojoje byloje 
kaltinim ai jau  pateikti sep
tyniems asmenims.

mailto:TAUPA@AOL.COM



