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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus, kai rugsėjo 9 ir 10 dienomis lankėsi Čikagoje, kartu su 
lietuvių respublikonų lygos valdybos nariais. Kairėje pirm. Anatolijus Milūnas, Rita Sell, o dešinėje 
- Vytautas Jasinevičius ir Pranas Jurkus. Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

PREZ. V. ADAMKUS 
APGAILESTAUJA, KAD 

“WILLIAMS INTERNATIONAL” 
NEPATEISINO PASITIKĖJIMO

BAIGĖSI AMERIKIEČIŲ EPOCHA “MAŽEIKIŲ NAFTOJE”, 
PRASIDEDA RUSŲ “YUKOS”

V iln iu s , rugsėjo  12 d. 
(ELTA). Seimo valdančioji 
socialdemokratų ir socialli
beralų dauguma sudarė teisinį 
pagrindą “Yukos” iš strategi
nio investuotojo JAV kompa- 
nijos“Williams” perimti teises 
ir pareigas “Mažeikių naftos” 
bendrovėje. Už Akcinių ben
drovių “Būtingės nafta”, “Ma
žeikių nafta” ir “Naftotiekis” 
reorganizavimo įstatymo pa
taisas, kuriose taip pat įrašyta 
nuostata investuotoją tvirtinti 
Seime, balsavo 60, 38 buvo 
prieš ir susilaikė 9 parlamen
tarai, praneša ELTA.

Seimo posėdyje išvadą apie 
šį projektą pateikęs Valstybės 
saugumo departamento direk
torius Mečys Laurinkus pažy
mėjo, kad pati svarstoma Akci
nių bendrovių “Būtingės naf
ta”, “Mažeikių nafta” ir “Naf
totiekis” reorganizavimo įsta
tymo pataisa nesudaro realios 
grėsmės šalies nacionaliniam 
saugumui, tačiau, atsižvelgiant 
į jau anksčiau pasirašytas su
tartis, rizika dėl vienašališkų 
investuotojo sprendimų per
duoti savo teises ir pareigas iš
lieka. VSD kartu su Ūkio mi
nisterija parengė projektui pa
taisą, numatančią, kad strategi
nio investuotojo teisės ir parei
gos gali būt perduotos tik Sei
mo patvirtintam investuotojui.

“Gal saugiklis per silpnas, 
tam tikras rizikos laipsnis išlie
ka. Jis susijęs ne su pačiu pro
jektu, o prieš tai pasirašytų su
tarčių aplinkybėmis, kurios 
perduodamos “Yukos” tam 
pančiu visateisiu šeimininku”, 
- sakė Seimo posėdyje M.Lau- 
rinkus. Anot jo, Seime priimtu 
nutarimu, patvirtinus inves
tuotoją, klausimas bus išspręs

tas. Valstybės saugumo depar
tamento nuomone, siekiant už
tikrinti nacionalinio saugumo 
interesus, ateityje būtina pri
imti patobulintą Nacionalinės 
energetikos strategiją ir strate
ginę reikšmę nacionaliniam 
saugumui turinčių įmonių ir 
įrenginių įstatymą.

Skubiai priimtas 
sprendimas

Prieš, jų nuomone, skubo
tai, visapusiškai neapsvarsčius 
priimamą įstatymą dėl strate
ginio investuotojo teisių perda
vimo “Yukos” kompanijai pa
sisakė Seimo liberalų, liberalų 
dem okratų , konserva to rių  
frakcijos.

Konservatoriaus Andriaus 
Kubiliaus teigimu, skubama 
priimti sprendimus, perduoti 
“M ažeikių naftos” valdymą 
“Yukos”, nesvarstant visų gali
mybių. Anot jo, galima būtų 
Vyriausybei išpirkti akcijas iš 
pasitraukiančio “Williams” ir 
parduoti jas Europos rekons
trukcijos ir plėtros bankui, Va
karų naftos kompanijai ar galų 
gale tai pačiai “Yukos”, tačiau 
padiktavus savo sąlygas.

“Jeigu jau tokios blogos 
1999 metų sutartys dėl “Ma
žeikių naftos” privatizavimo, 
tai išpirk tas akcijas ir parduok 
jas savo sąlygomis” , - sakė 
A.Kubilius. Anot jo, Vyriausy
bė “nieko nedaro ir neaiškina, 
kodėl to nedaro” , tik kalba, 
“kad akcijų išpirkti neapsimo
ka, nes negalima susigrąžinti 
valdymo teisių”.

“Tai kur šita budrioji Vy
riausybė, viską taip gerai su
prantanti ir viską taip gerai ma
tanti, buvo šių metų birželio 
mėnesį, pasirašydama trišalę 
sutartį tarp jos, “Williams” ir

“Yukos” . Ji galėjo ir privalėjo 
numatyti žymiai didesnius sau
giklius, kurie leistų susigrąžinti 
valdymo teises ir kitus įgalio
jimus, “Williams” parduodant 
akcijas “Yukos”, - kalbėjo kon
servatorius.

Anot liberalų frakcijos se
niūno Eligijaus Masiulio, val
dančioji dauguma ir Vyriausy
bė, skubėdamos daryti įstaty
mų pataisas, nepalieka erdvės 
deryboms su “Yukos” ir gali
m ybių pataisyti nepalankią 
Lietuvai 1999 metų sutartį.

Socialdemokratės Sigitos 
Burbienės nuomone, opozici
jos argumentai - tai bandymai 
suversti problemas nuo “skau
dančios ant sveikos galvos” . 
Anot jos, visos problemos iš
plaukia iš 1999 metų sutarties, 
pasirašytos su “Williams” dėl 
“Mažeikių naftos” .

“Kiek mes besisukiojam, 
negalim išvengti daugybės nei
giamų pasekmių”, - sakė parla
mentarė, reikšdama viltį, kad 
tai šiuokart jau bus paskutinis 
“M ažeikių naftos” įstatymo 
taisymas ir naftos kompleksas, 
pasikeitus investuotojui, pra
dės normaliai veikti.

“Ekonominiu požiūriu nie
kas nesikeičia - vietoj “Will
iams” ateina “Yukos”, - sakė 
Seimo posėdyje nuosaikusis 
konserva to riu s G edim inas 
Vagnorius. Kartu jis perspėjo 
dėl dirbtino bankroto pavojaus, 
kurį sąlygoja 2,3 milijardo sko
los nuosavo kapitalo beveik ne
turinčioje “Mažeikių naftoje”. 
Pasak G.Vagnoriaus, “Yukos” 
ar bet kas kitas, turėdamas inte
resą  a tsik raty ti skolų, gali 
skelbti bankrotą. Parlamenta
ras ragino Vyriausybę sutartyje 
su nauju investuotoju įrašyti

Č ikaga/Vilnius, rugsėjo 
10 d. (ELTA). Jung tinėse  
Amerikos Valstijose su darbo 
vizitu viešintis Prezidentas 
Valdas Adamkus am erikie
čiams sakė, jog tikisi, kad į 
Lietuvą ateis daugiau pripa
žintų ir patikim ų Amerikos 
bendrovių. “M ūsų regione 
JAV bendrovėms paprastai pri
skiriami aukšti pasitikėjimo ir 
verslo etikos standartai, todėl 
tenka apgailestauti, kad juos 
pateisino ne visos bendrovės”, 
- sakė Lietuvos vadovas pir
madienį Čikagos užsienio ry
šių komiteto tarybos suren
gtoje vakarienėje.

V.Adamkus priminė, jog 
1999 m. buvo viliamasi, kad 
Amerikos ir Rusijos kapitalas 
kartu gali sukurti naują Rytų 
ir Vakarų bendradarbiavimo 
modelį, todėl “Williams Inter
national” investicijas į Lietu
vos naftos ūkį rėmė ir Lietu
vos, ir Amerikos vyriausybės.

A.VALIONIO SUSITIKIMAI NIUJORKE

Niujorkas/Vilnius, rugsėjo 12 d. (ELTA). Prezidentą Valdą 
Adamkų JAV lydintis užsienio reikalų m inistras Antanas 
Valionis Niujorke dvišalius ir tarptautinius klausimus aptaria 
su kitų valstybių diplomatijos vadovais.

Susitikime su Vengrijos užsienio reikalų ministru Laszlo 
Kovacs A.Valionis kalbėjo apie NATO plėtrą bei derybų su 
Europos Sąjunga eigą. Lietuvos užsienio reikalų ministras dar 
kartą išgirdo patikinimą, jog Vengrija remia Baltijos šalių na
rystę Aljanse. Pokalbio metu taip pat buvo apsvarstytas Lietuvos 
ambasados Budapešte ir Vengrijos ambasados Vilniuje atidary
mo klausimas. Šiuo metu Vengrijos ambasadorius Lietuvai rezi
duoja Taline, o Lietuvai Vengrijoje atstovauja Prahoje esančios 
Lietuvos diplomatinės atstovybės vadovas. Paskutinę vizito JAV 
dieną A.Valionis susitiks su Bulgarijos užsienio reikalų ministru 
Solomon Passy, Prancūzijos diplomatijos vadovu Dominique 
de Villepin bei Europos Sąjungos komisaru išoriniams santy
kiams Chris Patten.

nuostatas, saugančias nuo 
dirbtinio bankroto.

“W illiams” epocha “Ma
žeikių naftoje” baigėsi, prasi
deda “Yukos” valdymo laiko
tarpis. Tik kažin, ar jis bus ge
resnis, ar skolos, kybančios 
virš “Mažeikių naftos”, nepa
kibs virš šalies biudžeto”, - re
toriškai Seime klausė moder
nusis krikdemas Artūras Vaz
bys. Tuo tarpu, ūkio ministro 
Petro Čėsnos teigimu, “Yu- 
kos” , įdėdam a į “M ažeikių 
naftą” dideles pinigų sumas, 
160 JAV milijonų dolerių už 
perkamas akcijas ir 150 milijo
nų dolerių kreditą, neturi būti 
suinteresuota bankrotu ir gali
mybe prarasti pinigus.

Prezidentas teigė apgailes
taująs, kad šios viltys nepasi
teisino. V.Adamkus pabrėžė, 
jog “W illiams” būdas pasi
traukti iš Lietuvos pribloškė, 
ir sakė tikįs, kad toks pasitrau
kimo atvejis yra išimtis, kuri 
niekuomet nepasikartos.

“Tikimės, kad į Lietuvą 
ateis daugiau pripažintų ir 
patikimų Amerikos bendro
vių”, - teigė V.Adamkus. Jis 
taip pat atkreipė dėmesį, kad 
perm ainos Vidurio ir Rytų 
Europoje davė JAV ir eko
nominės naudos. Tai įrodo tai, 
jog šiandien Lietuvoje dirba 
nemažai stambių JAV kom 
panijų.

Pirmadienį Lietuvos vado
vas taip pat dalyvavo Čikagos 
prekybos rūmų surengtame 
verslo seminare, kur supa
žindino rūmų narius su dabar
tine Lietuvos ekonomine situ
acija ir kvietė investuoti mūsų 
šalyje.

Seime taip pat numatoma 
priim ti A kcinių bendrovių 
“Būtingės nafta”, “Mažeikių 
nafta” ir “Naftotiekis” reorga
nizavimo įstatymo pataisas ly
dintį nutarimą “Dėl Nyderlan
dų ribotos priklausom ybės 
bendrovės “Yukos Finance 
B.V.” patvirtinimo investuo
toju” .

Anot ūkio ministro P. Čės- 
nos, tai esanti ta pati “Yukos”. 
“Sią kompaniją 100 procentų 
valdo “Yukos”, - sakė P.Čėsna 
apie “Yukos Finance B. V.” . 
Jis taip pat pažymėjo, kad pa
gal tarptautinę praktiką kom
panijos registruojamos tose 
valstybėse, kuriose yra ma
žesni pelno mokesčiai.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ “YUKOS” INTERESAI “MAŽEIKIŲ NAFTOJE”

Lietuvos liberalų sąjungos vadas Eugenijus Gentvilas siūlo 
sukviesti Valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame būtų išaiš
kinti “Mažeikių naftos” akcijas ketinančios pirkti kompanijos 
“Yukos” interesai. “Reikėtų atsakyti į klausimą, ar “Yukos” kaip 
savarankiškai veikianti naftos kompanija ateina ir investuoja į 
“Mažeikių naftą”, ar tai yra Rusijos politikos Vakarų ir Baltijos 
valstybių atžvilgiu sudedamoji dalis”, sakė Eltai E. Gentvilas 
po įvykusio šios partijos vadovybės susitikimo su Valstybės sau
gumo departamento gen. direktoriumi Mečiu Laurinkumi.

Pokalbyje buvo aptarti šios už šalies nacionalinių interesų 
saugumą atsakingos struktūros veiksmai privatizuojant svarbiau
sias valstybines energetikos įmones.
■ SEIMAS PRITARĖ V. ADAMKAUS SIŪLYMAMS

Vilnius, rugsėjo 10 d. (ELTA). Seimas pritarė Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus pasiūlytoms pataisoms jo  vetuotam Fi
nansų įstaigų įstatymui. Už tai balsavo 43 Seimo nariai, niekas 
nebuvo prieš, susilaikė 11 parlamentarų. Tikimasi, kad su šalies 
vadovo pastabomis priimtas dokumentas labiau užtikrins valsty
bės ir visuomenės saugumą laisvo kapitalo judėjimo srityje, 
viešąją tvarką, praneša ELTA.

Seimas neturėjo rimtų abejonių dėl šalies vadovo pasiūlytų 
pataisų Finansų įstaigų įstatymui. Jas parėmė Seimo komitetai, 
jau anksčiau šioms pastaboms buvo pritarusi Vyriausybė.

Seimas atsižvelgė į šalies vadovo nuomonę, kad šio Seimo 
priimto įstatymo straipsnis, kuriame buvo kalbama apie užsienio 
valstybių finansų įstaigų veiklą Lietuvoje, apriboja valstybės 
galimybes ginti savo interesus finansinių paslaugų srityje. Todėl 
parlamentarai, V. Adamkui pasiūlius, sutiko iš įstatymo išbraukti 
žodžius “valstybės interesų apsaugos” bei žodžius “ar kokių 
nors kitų priežasčių” . ELTA primena, kad Seimas savo šių metų 
liepos 2 d. priimtame įstatyme buvo nustatęs, jog draudžiama 
atsisakyti leisti teikti finansines paslaugas arba registruoti už
sienio valstybės finansų įstaigą (arba kitaip apriboti užsienio 
valstybių finansų įstaigų veiklą Lietuvos Respublikoje, arba 
joms trukdyti) dėl ekonominio tikslingumo, valstybės interesų 
apsaugos, perpildytos rinkos ar kokių nors kitų priežasčių.

Lietuvos prezidentas taip pat yra pažymėjęs, kad Finansų 
įstaigų įstatymas nepagrįstai apriboja priežiūros ir teisėsaugos 
institucijų galimybes užtikrinti šalies finansų sistemos stabilumą 
ir saugumą.
■ VALDANČIOJI DAUGUMA

NEĮVEIKĖ PREZIDENTO VETO
Seimo valdančiajai daugumai pritrūko kelių balsų įveikti 

Prezidento veto Piliečių Nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą 
įstatymo pataisoms. Seime taip pat nebuvo pritarta šalies vadovo 
siūlymui atidėti šio teisės akto įsigaliojimą iki 2003 m. balandžio 
1 d. Tokiu būdu pavasario sesijoje priimtos Nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą laikomos nepriimtomis, praneša 
ELTA. Susidarius tokiai situacijai, dabar galioja sausio mėnesį 
priimtos Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą at
kūrimo įstatymo pataisos, kurių nuostatas Konstituciniam 
Teismui yra apskundusi opozicija.

■ ATSISAKĖ DALYVAUTI RINKIMUOSE
Vienas iš konservatorių vadovų Andrius Kubilius vakar 

pareiškė atsisakąs dalyvauti prezidento rinkimuose dabartinio 
valstybės vadovo Valdo Adamkaus naudai: “Reikia balsuoti už 
tą, kuris turi daugiausiai galimybių laimėti rinkimus. Balsams 
išsiskaidžius, prezidento rinkimus gali laimėti kairiųjų kandida
tas”, sakė Seimo narys konservatorius A.Kubilius. Pasak jo, šis 
jo  asmeninis sprendimas priimtas “po konsultacijų su partijos 
vadovybe, apsvarsčius artimiausio laikotarpio svarbiausius 
valstybės uždavinius, besiklostančią politinę situaciją” . Tačiau 
jo  oponentai mano, jog šį žingsnį konservatorius žengė žino
damas, jog neturi jokių vilčių laimėti rinkimus.

■ “YUKOS” TEISIŲ KLAUSIMAS “MAŽEIKIŲ
NAFTOJE” SVARSTOMAS SKUBIAI
Seime, nepaisant opozicinės Konservatorių frakcijos pasi

priešinimo, po pateikimo pritarta Akcinių bendrovių “Būtingės 
nafta” , “M ažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo 
įstatymo pataisoms. Jomis numatoma pripažinti kompaniją “Yu- 
kos” strategine investuotoja į “Mažeikių naftą”. Projektas bus 
svarstomas ypatingos skubos tvarka, jo  priėmimas numatytas 
rugsėjo 12 dieną, praneša ELTA.

Seimo daugum a nesutiko su K onservatorių frakcijos 
reikalavimu daryti dar vieną pertrauką šio teisės akto pateikimo 
procedūroje, tačiau balsuojant buvo priimtas opozicijos siūlymas 
paprašyti Valstybės saugumo departamento raštiškos išvados 
dėl šio projekto.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

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

Algirdas Pužauskas

Po trumpų atostogų, prezi
dentas Bush kiekvienam abie
jų Rūmų nariui pasiuntė laišką, 
paaiškindamas, kodėl jis siekia 
platesnių debatų, ypač todėl, 
kad artėja svarbūs šio rudens 
balsavimai, kurie gali pakeisti 
Kongreso veidą. Prezidentas 
siekia įteisinti naujojo valsty
bės saugumo departam ento 
įvedimą, kad būtų galima pra
dėti ginti Ameriką nuo tero
ristų. Kaip žinoma, prezidentui 
labai svarbu pradėti akciją 
prieš Irako dabartinę valdžią, 
kuri žvalgybos žiniomis ne tik 
gam ina m asinio naikinim o 
ginklus, bet ir planuoja įsigyti 
branduolinių ginklų. Šiuo me
tu Senato dauguma yra demo
kratų partijos rankose. Prieš 
rinkimus daug demokratų se-

PRAŠO KONGRESO PARAMOS

vetuoti. Ginčus sukėlė ir tokie 
klausimai, kaip lėktuvų lakūnų 
apginklavimas rankiniais gink
lais.

Nemažas pasipriešinimas 
Kongrese kilo ir dėl vykdomo
sios valdžios plano pradėti ka
rą prieš Iraką, siekiant pašalinti 
dabartinę tos šalies diktatūrą. 
Demonstracijas pradėjo taikos 
aktyvistai. Tarp Amerikos są
jungininkų tik Didžioji Brita
nija pasisakė už karo jėgos pa
naudojimą, siekiant pakeisti 
Irako režimą. Egipte posėdžia
vę arabų Lygos užsienio reika
lų ministrai įspėjo Amerikos 
prezidentą neliesti Irako. Ly
gos vadovybė tačiau patarė 
Irako valdžiai įs ile is ti vėl 
Jungtinių Tautų paskirtus gink
lų inspektorius, kuriuos Irakas 
pašalino 1998 metais. Irakas 
paskelbė, kad jis sutiktų vėl įsi
leisti tuos inspektorius, tačiau 
Amerika ir kitos šalys turėtų 
nutraukti savo sankcijas Ira
kui.

Neaišku, kuri politinė parti
ja  laimės daugiau vietų lapkri
čio mėnesio balsavimuose, ta
čiau aišku, kad daug patyrusių 
politikų pasitrauks iš Kongre
so. Jau paskelbta, kad Senate 
nebebus sen. Strom  Thur-

jis dar nepadarė sprendimo, 
kaip pašalinti Irako prez. Sad
dam Hussein. Jam reikalingas 
Kongreso ir sąjungininkų pri
tarimas.

Prezidento žingsnis ieškant 
Kongreso pritarimo karui su 
Iraku yra išmintingas žingsnis, 
rašo The Boston Globe. Jo
kiam politikui nepatogu kriti
kuoti prezidentą ir jo  vyriausy
bę, kuri rūpinasi šalies saugu
mu, kuriam  gresia teroristų 
puolimas masinio naikinimo 
ginklais. Prezidentas Bush 
kreipėsi į Prancūzijos, Kinijos 
ir Rusijos prezidentus, kad jie 
pritartų sumanymui pakeisti 
režimą Irake, kurio vadas ne
silaiko savo pažadų, gamina 
masinio naikinimo ginklus ir 
grasina laisvajam pasauliui, 
kartu atmesdamas Jungtinių 
Tautų 16-ka rezoliucijų. Buvęs 
Indianos kongresmenas Lee 
Hamilton, demokratas, buvęs 
Atstovų Rūmų Tarptautinių 
san tyk ių  kom iteto  p irm i
ninkas, yra pasakęs, kad vy
riausybė neturi svarbesnio 
nutarim o kaip  nutarim as 
pradėti karą. Todėl ir šio Kon
greso dem okratai labai a t
sargiai svarsto kaip išeiti prieš 
vyriausią valstybės kariuome-

JAV prez. George Bush ne tik kreipėsi į Kongreso narius, bet ir į Prancūzijos, Rusijos ir Kinijos 
prezidentus, prašydamas pritarti jo vedamai politikai Irako atžvilgiu. Baltųjų rūmų nuotr.

natorių turi planus iškelti ir 
daug svarbių vidaus gyveni
mui klausimų. Tarp jų svarbius 
pakeitimus planuoja senatorius 
Edward Kennedy, kuris yra 
Senato švietimo, sveikatos ir 
darbo komiteto pirmininkas.

Daug kalbų Atstovų Rūmų 
posėdžiuose gali sukelti nauja
sis Tėvynės apsaugos departa
mentas. Senato respublikonai 
siekia prezidentui gan laisvų 
rankų kovoje prieš pasaulio te
roristus, tačiau demokratų dau
guma gali pasiūlyti papildy
mus, kuriuos prezidentas gali

mond, respublikono iš Pietinės 
Karolinos, kuris gruodžio mė
nesį švęs savo 100 metų su
kaktį. Pasitraukia Šiaurinės 
Karolinos sen. konservatorius 
Jesse Helms ir Teksas resp. 
sen. Phil Gramm. Pasitraukia 
ir Tennessee sen. respubliko
nas Fred Thompson. Atstovų 
Rūmuose nebebus Kaliforni
jos pirm iniuose rinkimuose 
pralaimėjusio Gary Condit, ne
bebus pašalinto iš pareigų dėl 
korupcijos Ohio kongresmeno 
James Traficant.

Prez. Bush pripažino, kad

nės vadą, kuris ieško būdų 
“sutvarkyti” Irako diktatorių, 
kol tas dar neturi atominių 
bombų. Savo laiške Kongreso 
nariams prezidentas Bush sako 
žinąs, kad Kongreso nariai 
žino ir sutinka, kad Saddam 
Hussein yra taikos priešas ir 
civilizuotas pasaulis žinos kaip 
pasielgti su grėsme. Ateinantys 
mėnesiai bus svarbūs Ame
rikai ir visam pasauliui, todėl 
jam  reikalingas K ongreso 
pritarim as ir jo  parama su
jungiant visą tautą veiksmams.

(Nukelta į 3 p.)
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DVYLIKTASIS LAISVES KOVOTOJŲ 
SĄSKRYDIS

Šiais metais rugpjūčio 3 d. Ariogaloje dalyvavo ne vien 
tik lietuviai tremtiniai, politiniai kaliniai, partizanai, bet ir 
aštuonių užsienio valstybių atstovai. Sąskrydyje dalyvavo ir 
daug jaunimo, kai Dubysos slėnyje buvo uždegta Laisvės 
aukuro ugnis.

Mūsų tauta gerai prisimena šią dieną, kuri Lietuvos isto
rijoje ir liks klastingiausia, nes 1940 metų rugpjūčio 3 d. mūsų 
tauta klasta, melu ir jėga buvo prijungta prie Sovietų Sąjungos. 
Šis sąskrydis ir yra tam, kad tokios dienos daugiau nebūtų. 
Susirinkusi tūkstantinė minia klausėsi arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus žodžių: “Šią šventų Mišių auką skiriu jums, 
mieli broliai ir sesės, kurie ėjote kančių keliu, kentėjote už 
Lietuvą, o šiandien esate čia, kad paliūdytumėte savo ištikimy
bę tėvynei, tautiniams ir dvasiniams principams”.

Atskridęs sraigtasparniu Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus, sutiktas audringais plojimais, sveikino Lietuvos 
laisvės kovotojus ir istorinių kovų dalyvius partizanus ir 
tremtinius.

“Žmogaus ir tautos laisvė visada buvo ir yra didžiausia 
vertybė. Esate žmonės, kurių patirtis, išgyvenimai, o svarbiau
sia - laisvės dvasia yra istorinis pamatas, kuriuo šiandien re
miasi laisvę atgavusi valstybė. Patriotizmą, ištikimybę tėvų 
ir protėvių žemei jūs savo laiku perėmėte kaip svarbiausią 
gyvenimo tikslą ir jo  laikydamiesi apgynėte Lietuvos garbę 
ir orumą. Ne pasaulio galingieji, o jūs melo ir prievartos aki
vaizdoje gelbėjote savo kraštą ir gynėte teisingumą pasaulyje... 
Per tą sunkų skriaudų ir pažeminimo laiką skleidėsi tikras 
žmonių sielų taurumas, ištikimybė ir meilė. Šios vertybės vedė 
mūsų tautą į Kovo 11-ąją, o šiandien turi vesti laisvo ir gar
bingo gyvenimo keliu. Mes negalime leisti, kad tragiška isto
rija būtų ištrinta iš tautos atminties... Lietuva bus stipri, jei ją 
statysime ant tvirtų moralės pagrindų. Tik tokia Lietuva mus 
vienys ir telks į tautos broliją. Tik tokia Lietuva bus mums 
teisinga ir tokią Lietuvą globos ir gins mūsų vaikų ir vaikaičių 
tikėjimas, viltis ir meilė. Tokios yra Lietuvos laisvės pamokos, 
kurios šiandien turi būti perduodamos jaunajai kartai. Toks 
yra dvasinis tiltas, jungiantis praeitį ir ateitį, senųjų patirtį ir 
jaunųjų drąsą. Šiuo tiltu ateities kartoms ir nešama laisvės 
ugnis. Ačiū jums, nelengvais gyvenimo momentais gynusiems 
ir kūrusiems Lietuvą. Telydi garbė ir amžinoji ramybė kritu
sius kovų draugus, negrįžusius iš tremties, nukankintus ir nu
žudytus mūsų artimuosius. Stiprybės Jums, šiandien čia esan
tys Lietuvos laisvės gynėjai!”.

Ar šiandien tą garbę gina Lietuvos Seimas, kai jį regime 
priimant įstatymus, žeminančius valstybinę vėliavą, išbrau
kiant tautybę iš asmens dokumento, leidžiant ne Lietuvos pi
liečiams rinkti ir būti išrinktiems į savivaldybių tarybas. Ar 
šiandien ginama tautos garbė, kai reikalaujama panaikinti 
Genocido centrą, o partizanai vadinami genocido vykdytojais. 
Laiške Seimo pirmininkui reikalaujama pensijų stribams, ku
rie žudė laisvės kovotojus, o Seimo narys kaltina Respub
likos prezidentą kariavusį net nacių pusėje. Nejaugi dalis Sei
mo narių dar tebegalvoja sufabrikuotais KGB komunistiniais 
principais? 5. Tūbėnas

LIETUVIŠKŲ GENČIŲ 
SUJUNGĖJAS IR KRIKŠTYTOJAS 

KARALIUS MINDAUGAS
ii

Karaliaus Mindaugo 
nužudymas - didelis 

žingsnis atgal
Drįsčiau teigti, kad jo  nužu

dymas Lietuvos įsijungimą į 
krikščionišką Europą pastūmė 
visu šimtmečiu atgal! Lenkų 
vyskupai, kurie Lietuvai nie
kuomet nieko gero nelinkėjo ir 
nelinki, paleido gandus, kad 
prieš nužudymą M indaugas 
buvo atkritęs į pagonybę. Tie 
jų  gandai nepaveikė apsišvie
tusių ir galvojančių, bet tokių 
anais laikais Lietuvoje mažai 
tebuvo. Tiek dabar, tiek ir anais 
laikais, geriausią žvalgybą tu
rėjo ir tebeturi Romos popie
žiai, nes visi vyskupai yra įpa
reigoti važiuoti į Romą ir po
piežiui duoti ataskaitą. Todėl 
popiežius, rašydam as apie 
Mindaugo nužudymą, nei vie
nu žodžiu, neminėjo, kad jis 
būtų grįžęs į pagonybę, bet 
Mindaugą vadino - “šviesios 
atminties karalius Mindaugas, 
kuris buvo piktų brolių nužu
dytas” .

Po Mindaugo nužudymo, 
ilgą laiką nebuvo vieno val
dovo, kurį ir kiti kunigaikščiai 
būtų pripažinę. Tad ilgesnį lai
ką valdovai tik porą metų val
džioje teišsilaikydavo. Paribių 
kunigaikštijos, kurios Lietuvos 
valdžią pripažino, pradėjo nuo 
Lietuvos atsiskyrinėti. Iš vėly
vesnių valdovų daugiau pasi
žymėjo Treniota ir Traidenis.

Vytenis mirė 1316 m. Sostą 
paveldėjo ne jo sūnus Žvelgu- 
tis, o brolis ir submonarchas 
Gediminas, nes vietą dinasti
joje dar lėmė ne tiek kilmės li
nija, kiek išsikovota faktinė 
padėtis. Vytenį galima pava
dinti paskutiniuoju Lietuvos 
vikingu: su juo į kapus nuėjo 
dar išlikusios kariaunų politi
kos atgyvena. Karo grobis ir 
belaisviai dar labai masino lie
tuvių kariuomenę, bet dabar 
jau nebe jie buvo svarbiausias 
jos veiksmų tikslas. Antras 
XIV a. dešimtmetis parodė, 
kad Lietuvos karinis potencia
las auga maždaug vienodai su 
vokiečių kariniu potencialu. 
Lietuva užsitikrino politinės 
plėtotės galimybę.
Lietuvos ūkis ir visuomene 

XIII-XIV a.
Feodalinių ūkių vienetų 

atsiradimas buvo svarbi Lietu
vos žemdirbystės raidos gairė. 
Dvilaukė sėjomaina ir užmau
nami geležiniai žagrių noragai 
nebuvo naujovė. Tačiau jie ta
po vyraujančiais žemės ūkio 
technikos rodikliais. Nes indi
vidualios ūkinės veiklos nebe- 
patenkino lydymas ir draskan
tys žemę žambiai bei arklai. 
Žinoma ši senesnė technolo
gija dar neišnyko, ypač ji buvo 
reikalinga įvaldant naujus že
mės plotus, bet greta jos jau 
buvo pradėtas įsisavinti trilau
kis. Gausėjo gyvulių ir paukš-

Juozas Žygas

čių, ypač suaktyvėjo arklinin- 
kystė, kuria buvo suinteresuota 
ir valstybė. Lietuvių žodžiai 
“lašin iai” XIV a. pabaigos 
lenkų karaliaus dvaro sąskai
tose nebuvo rasta lotyniško ati
tikmens, o lituanizmai “paltis” 
ir “kumpis” tvirtai įsigalėjo 
XV - XVI a. gudiškų Lietuvos 
aktų terminijoje.

Pilių tinklo susidarymas 
tuo pačiu nulėmė pilių ūkio 
atsiradimą. Keleriopai padidė
jo  amatininkų darbo poreikiai. 
Greitas pilių ir papilių atsta
tymas rodo, kad valstybė daug 
ir prityrusių dailidžių XIII a. 
v idury je jau  funkcionavo, 
tiesa, ribota, mūro statyba. 
Apie XIV a. vidurį buvo su
kurta ištisa mūro pilių sistema 
(Vilnius, Trakai, Medininkai, 
Lyda, Krėva, Kaunas, Gardi
nas). Atsirado lietuviškas plytų 
tipas, baltiška plytų rišim o 
technika, kiautinė mūrų kons
trukcija (įkomponuojant į ply
tas akmenų). Svarbesnėse lie
tuvių pilyse atsirado arsenalai, 
1382 m. minima lietuvių arti
lerija. Vidutinio dydžio trape
cinį lietuvių skydą perėmė 
vokiečiai, lenkai, rusai ir čekai.

T A R P T A U T IN IŲ  ĮV Y K IŲ  A PŽVA LG A
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• Rugsėjo 5 d. Afganis
taną sukrėtė bandymas nužu
dyti šalies prezidentą Hamid 
Karzai. Jis buvo atvykęs į Kan
dahar dalyvauti savo jauniau
sio brolio vestuvėse. Nemaža 
minia buvo apsupusi preziden
to automobilį. Staiga Afganis
tano kareivio uniforma apsi
rengęs vyras pakėlė rusų auto
matinį šautuvą ir paleido į pre
zidentą kelis šūvius. Laimingu 
atveju šalia to užpuoliko stovė
jo jaunas berniukas, atėjęs pa
matyti prezidentą ir anksčiau 
net gavęs progą su juo pasi
sveikinti. Berniukas čiupo už
puoliką ir šūviai nuskrido į 
dangų. Tuo tarpu prezidento 
sargyba spėjo atsukti savo 
ginklus ir užpuoliką bei du jo 
sėbrus nušovė. Atentate leng
vai buvo sužeistas Kandaharo 
gubernatorius ir vienas prezi
dento sargybinis. Tą pačią die
ną teroristų bomba susprogdi
no sostinės Kabul turgavietėje 
automobilį, pilną sprogmenų. 
Policijos vadas paskelbė, kad 
sprogime žuvo 26 žmonės ir

150 buvo sužeisti. Afganistano 
vyriausybė įsitikinusi, kad sos
tinės sprogimą organizavo Ta
liban milicijos likučiai ir al 
Qaida organizacija. Preziden
tas George W. Bush pareiškė 
užuojautą Afganistano vyriau
sybei ir pažadėjo nepalikti tos 
šalies vienos, kol teroristai 
bando jai pakenkti. Prez. Bush 
pareiškė viltį, kad netrukus 
jam  bus proga susitikti su Af
ganistano  p rezidentu  New 
Yorke, kur įvyks Generalinės 
Asamblėjos speciali sesija.

• Po Arabų Lygos ministrų 
posėdžių Egipte, tos lygos sek
retorius paskelbė, kad arabų 
šalys vieningai priešinsis JAV 
planams jėga pulti Iraką ir ban
dyti pašalinti prezidentą Sad
dam Hussein.

• JAV Senatas rugsėjo 5 d. 
87-6 balsais patvirtino planą 
leisti komercinių lėktuvų pilo
tams turėti savo kajutėse ranki
nį ginklą. Lakūnų organizaci
jos atstovas pritarė Senato 
sprendim ui. O rganizacijos 
14,500 narių pabrėžė, kad lėk-

tuvuose ginklus gali turėti dau
gybė federalinės valdžios val
dininkų. Atstovų Rūmai priė
mė šį siūlymą leisti pilotams 
turėti ginklus liepos mėnesį 
310-113 balsais.

• Valstybės sekretorius 
Colin Powell, grįždamas iš 
Pietinės Afrikos respublikos, 
kur vyko Jungtinių Tautų orga
nizuoti valstybių galvų svars
tymai, buvo sustojęs Angoloje, 
kur daug metų vyko aršus civi
linis karas, prasidėjęs 1975 
metais po Angolos nepriklau
somybės paskelbimo, patarė 
Angolos valdžiai “užmiršti ir 
atleisti” praeities klaidas. An
golos žemės turtai leidžia tai 
valstybei gerai gyventi. Per 
dieną Angola iš savo naftos 
šaltinių gauna apie 800,000 
statinių naftos, kurios ekspor
tas į JAV yra didesnis už naftą, 
gaunamą iš Kuveito. Specia
listai mano, kad naftos gavyba 
iš Angolos šaltinių jau 2005 
metais sieks apie 1.3 mil. stati
nių kasdien. Šalia naftos Ango- 

(Nukelta į 4 p.)
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Amerikoje išleistos knygos Tautos Fondas 1943-2002 siunta (1000 
egz.) jau pasiekė Lietuvą. Knygos bus išdalintos nemokamai visoms 
viešoms ir mokyklų bibliotekoms. Pirmąjį egzempliorių jau gavo 
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, kuriam jį įteikė 
tos knygos vyriausias redaktorius Kęstutis Miklas.

LIETUVOS PREZIDENTAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

New York, rugsėjo 13 d. (ELTA). Lietuva yra pasirengusi 
aktyviai dalyvauti Jungtinių Tautų organizuojamose taikos 
palaikymo misijose, ketvirtadienį Jungtinių Tautų Generalinį 
Sekretorių Kofi Annan dvišalio pokalbio metu patikino 
Prezidentas Valdas Adamkus.

Susitikimo metu aptartos kovos su tarptautiniu terorizmu 
problem os, tarptautinė padėtis Artimuosiuose Rytuose. V. 
Adamkus sakė, jog Lietuva vertina Jungtinių Tautų veiklą ir 
aktyviai prisideda prie jos darbo.

JT generalinis sekretorius domėjosi Lietuvos euroatlantinės 
integracijos eiga bei rezultatais ir pažymėjo, kad mūsų šalis per 
pastarąjį dešimtmetį padarė didelę pažangą. Jis teigiamai 
įvertino Lietuvos vaidm enį plėtojant gerus kaim yninius 
santykius bei prisidedant prie Baltijos regiono bendradarbiavimo 
gilinim o, teiravosi apie L ietuvos santykius su Rusijos 
Federacijos Karaliaučiaus sritimi. Jį V. Adamkus pakvietė 
apsilankyti Lietuvoje.

JT Generalinės Asamblėjos 57-osios sesijos metu Lietuvos 
Prezidentas taip pat atskirai susitiko su Bulgarijos vadovu 
Georgiu Parvanovu ir Jugoslavijos Prezidentu Voislavu 
Koštunica. Su šių valstybių vadovais buvo aptarti dvišaliai 
santykiai ir tarptautiniai klausimai.

G. Parvanovas padėkojo Lietuvai rem iant Bulgarijos 
kandidatūrą į Jungtinių Tautų Saugumo tarybos nares ir pakvietė 
V. Adamkų atvykti vizito į Bulgariją. Bulgarija, pasak jos 
Prezidento, kaip ir Lietuva, šį rudenį Prahoje vyksiančiame 
viršūnių susitikime tikisi sulaukti pakvietimo prisijungti prie 
NATO ir dar šiais metais sėkmingai baigti derybas dėl narystės 
Europos Sąjungoje.

Susitikime su Jugoslavijos Prezidentu V. Adamkus pabrėžė, 
kad Lietuva yra suinteresuota plėsti dvišalius santykius su 
Jugoslavija visose srityse. Beje, Jugoslavijos vadovą maloniai 
nustebino faktas, jog Vilniaus universiteto biblioteka palaiko 
ryšius su Serbijos nacionaline biblioteka Belgrade ir Mokslų 
akademijos biblioteka Novyj Sade.

Baigdamas darbo vizitą JAV, ketvirtadienio vakarą V. 
Adamkus dalyvavo JAV Prezidento George Bush ir jo  žmonos 
priėmime Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijos 
delegacijų vadovams.

KLAIPĖDOJE - RUSIJOS KARO LAIVAI

K laipėda , rugsėjo 12 d. 
(ELTA). Pirmą kartą per Lie
tuvos karinių jūrų pajėgų gy
vavim o dešim tm etį, uosta
miestyje prisišvartavo Rusijos 
Federacijos karo laivai. Kaip 
informuoja ELTA, šiuo vizitu 
kaimyninė šalis siekia plėtoti 
ryšius su Lietuvos karinėmis 
jūrų pajėgomis (KJP).

Laivų žygiui vadovaujantis 
Baltijsko karinės jūrų bazės 
vadas viceadmirolas Viktoras 
M ardusinas spaudos konfe
rencijoje sakė, kad šis drau
giškas vizitas į vieną artimiau
sių kaimyninių valstybių skir
tas ne tik draugiškų santykių 
užmezgimui su Lietuvos kari
nėmis jūrų pajėgomis, bet ir 
siekiant užtikrinti taiką visame 
Baltijos jūros regione, parodyti 
klaipėdiečiams, kaip per pasta
ruosius metus pasikeitė Rusi
jos karinės jūrų pajėgos. Jis 
tvirtino didžiuojąsis tuo, kad 
jam  teko garbė vadovau ti 
pirmajam Rusijos Federacijos 
karo laivų vizitui mūsų šalyje 
po Sovietų Sąjungos griūties.

“YUKOS” INVESTICIJOS - VIENINTELIS SPRENDIMAS

Pritarimas “Yukos” planuo
jamoms investicijoms į “Ma
žeikių naftą” yra, ūkio ministro 
Petro Cėsnos teigim u, v ie
nintelis realus sprendim as 
dabartinėje situacijoje, siekiant 
ištaisyti po 1999 metų inves
ticijų sutarčių pasirašymo ben
drovėje susidariusią padėtį.

Seimo plenariniame posė
dyje ministras sakė, kad taip 
bus sudaryta galimybė pasiekti 
Vyriausybės, kaip “Mažeikių 
naftos” akcininkės ir kredi
torės, tikslus - įmonės moder
nizavimą, jos finansinį stabi
lumą ir pelningumą, praneša 
ELTA.

Pasak ūkio m inistro, po

Atkelta iš 3 p. __________

la yra turtinga ir įvairių brang
akmenių kasyklomis.

• Zimbabvės prezidentas 
Mugabe pareiškė užsienio ko
respondentams, kad baltųjų 
ūkininkų išvarymas iš Zim 
babvės neprisidėjo prie maisto 
trūkumo. Juodieji, gavę žemės, 
sugeba išsimaitinti ir dar par
duoti m aisto  kitom s skur
džioms šalims. Mugabe tvirti
no, kad propaganda, nukreipta 
prieš jo politiką yra gobšų ran
kose, tokių kolonialistų kaip 
Britanijos premjeras Blair. Ko
respondentai tvirtina, kad skur
džios Afrikos šalys siekia “su
lyginti” turtingas ir skurdžias 
valstybes ne iškeliant skur
džius aukštyn, bet nuskurdi-

V.Mardusino teigimu, vien tai 
- draugiškas ženklas, ir jis 
tikisi, kad tai pasitarnaus ne tik 
kariškių, bet ir geresniam abie
jų  šalių bendradarbiavimui.

Kitąmet Rusijos Federa
cijos Baltijos kariniam  jūrų 
laivynui sukanka 300 metų. 
V.Mardusinas išreiškė viltį, 
kad Lietuvos jūrų kariškiai bus 
pakviesti ir taip pat dalyvaus 
šiose iškilmėse.

Į K laipėdą atp laukė du 
Rusijos Federacijos minų me
džiotojai “A.Lebedev” ir “BT- 
212”. Šie dviem 30 milimetrų 
ir dviem suporintomis 25 mili
metrų patrankomis ginkluoti 
laivai uostamiestyje viešės iki 
pirmadienio.

Kartu su laivų įgulomis į 
Klaipėdą atvyko ir Rusijos 
Federacijos Baltijos karinio 
laivyno orkestras. Jis koncer
tuos Šiauriniame rage, kai čia 
prisišvartavusius karo laivus 
galės aplankyti visi norintys.

Iš viso uostamiestyje sve
čiuojasi apie 140 žmonių. Ru
sijos kariškių vizito progra-

trišalių derybų Vyriausybei, ly
ginant su ankstesniais įsiparei
gojimais, pavyko sumažinti 
1999 metais sutartyse su stra
teginiu investuotoju “W ill
iams” valstybės prisiimtus fi
nansinius įsipareigojimus “Ma
žeikių naftai” 43 milijonams 
litų.

Informuodamas parlamen
tarus apie padėtį “Mažeikių 
nafto je” P. Cėsna taip  pat 
pažymėjo, kad derybų metu 
“Williams ir “Yukos” laikėsi 
kategoriškos pozicijos dėl 
valdymo teisių, kadangi 1999 
metų sutartyje esančios spra
gos leido “Williams” perduoti 
valdym ą bet kuriam  kitam

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

- Keliais sakiniais -

nant turtingas šalis, kad visi 
būtų skurdžiai. Tuomet visi 
bus lygūs.

• Kinijos valdžia pareika
lavo, kad Japonija atsilygintų 
Kinijoje nukentėjusioms šei
moms už masinio naikinimo 
bacilas, kurias japonai naudoję 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Kinijos piliečiai šiaurės rytų 
Kinijoje žuvo nuo juodligės, 
choleros, dizenterijos ir kitų 
ligų. Tas biologinių ginklų ga
minimas Harbin mieste parei
kalavo apie 250,000 aukų. 
Istorikai išaiškino, kad šis ma
ro puolimas ir nuodų gamini
mas buvo pavestas Japonijos 
imperijos armijos 731 dali
niui. Japonai per daug metų

moje numatyta, kad jie aplan
kys Lietuvos jūrų muziejų ir 
delfinariumą, Palangos Ginta
ro muziejų, žais draugiškas 
rankinio ir futbolo varžybas su 
Lietuvos karo jūrininkais. Iš 
uostamiesčio jie išvyks rug
sėjo 16 dieną.

Beje, Rusijos kariškių vizi
tas neapsiėjo be nedidelio inci
dento. Prieš pat laivų švartavi
mąsi Šiauriniame rage nuo jo 
teko pasitraukti taip pat vos 
prieš kelias minutes atplauku
siai jachtai iš Lenkijos. Nors 
stendas prie krantinės skelbia, 
kad tai - jachtų prieplauka, 
lenkams teko glaustis “Klas- 
co” teritorijoje. Lietuvos kari
nių jūrų  pajėgų štabo vado 
komandoro Olego Mariničiaus 
teigimu, Šiaurinis ragas šiuo 
metu yra vienintelė tinkama 
vieta švartuotis užsienio šalių 
karo laivams, nes prie karo 
uosto krantinių nėra laisvos 
vietos. Tikimasi, kad ši pro
blema turėtų išsispręsti, kai 
bus pastatytas naujas karo 
laivų uostas.

subjektui be Vyriausybės ži
nios. Ūkio ministras Seimo 
narius už tik rino , kad Vy
riausybė to liau  derasi dėl 
“Mažeikių naftos” valdymo ir 
siekia atsisakyti nepalankių 
1999 metų sutarčių nuostatų. 
Pasak jo , derybų su “W il
liams” ir “Yukos” metu pa
siekta reikšmingų apribojimų, 
priim ant sprendim us “M a
žeikių naftos” valdyme. Anot 
m inistro, Lietuvos Vyriau
sybės veto teisės priim ant 
strategijos verslo sprendimus 
bendrovės valdyboje buvo 
išplėstos, o didelė dalis gene
ralinio direktoriaus įgaliojimų 
apribota.

pripažino, kad toks armijos 
dalinys buvo, tačiau neapgai
lestavo savo karo nusikaltimų. 
Pirm as toks nuodingų m e
džiagų puolimas įvykęs 1941 
metų lapkričio mėnesį. Kinija 
reikalauja atsiprašyti dar gyvų 
likusių kinų ir sumokėti kiek
vienam  po 84,000 dolerių  
kompensacijos.

• Izraelis, besirengdamas 
švęsti žydų naujuosius metus, 
susprogdino Palestinos bombų 
įstaigą Gazos pakraštyje. Pa
lestiniečiai šia proga susprog
dino Izraelio tanką, kuriame 
žuvo jaunas izraelietis ir du li
ko degančiam e šarvuotyje. 
Truko penkias valandas, kol jie 
buvo išvaduoti.
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Tiek Lietuvoje, tiek ir šioje 
šalyje, turime eilę atmintinų 
dienų, kurių vienas didelio 
džiaugsmo kitas gilaus liū 
desio  nuotaikom is kasm et 
prisimename. Tūlas mūsų jau 
net piktinasi šių minėjimų ir 
švenčių gausa ir siū lo  jas 
sumažinti. Tačiau šiais metais 
į šių minėtinų sukaktuvinių 
dienų sąrašą be abejo ne vien 
šioje šalyje, bet ir visam e 
žemės rutulyje, o tuo pačiu ir 
Lietuvoje, bus įrašyta ir dar 
viena metinė sukaktis.

Visa civilizuoto pasaulio 
žmonija be abejo prisimins 
Rugsėjo m. vienuoliktos die
nos metinę sukaktį. Savo pa
lyginamai trumpo valstybinio 
gyvenimo istorijoje ši šalis yra 
buvusi įtrauk ta  į ne vieną 
g inkluotą tarp tau tin į su si
rėmimą. Jos bombonešiai yra 
bom bardavę daug svetim ų 
miestų. Yra žuvę ir ne vienas 
tūkstantis savų ir kitų šalių 
narsių  karių  ir e ilin ių  gy 
ventojų. Tačiau šios šalies 
žmonėms didesnių užpuolimų 
ir bombardavimų savoje že
mėje nėra tekę išgyventi.

Tad visi buvo tiesiog mir
tinai pritrenkti, kai praeitų 
metų rugsėjo 11 vidury švie
sios dienos staiga griuvo šim- 
taaukščiai m ilijon in iai pa-

remkime Valdą Adamkų!
P rezidentas Valdas Adamkus nutarė kandidatuoti antrai kadencijai. 

Per jo prezidentavimo pirmuosius 5 metus buvo daug atsiekta: integracija 
j Vakarų politines, ekonomines ir karinės gynybos struktūras sparčiai 
žengė j priekį, socialinių reformų eiga įsibėgėjo, vystėsi atvira, solidari, 
individo teises gerbianti visuomenė. Bet ne viskas pasisekė ir viršminėti 
procesai dar nėra baigti.

L ietuvos konstitucija valstybės vadovui nesuteikia daug galių. Tačiau 
tai nesutrukdė Valdui Adamkui būti aktyviu prezidentu. Jis ragino piliečius 
dalyvauti politinėje ir visuomeninėje veikloje bei kovoti už savo teises, o 
politikus kvietė kartu dirbti kuriant valstybę, kur valdininkai tarnautų 
ne sau, o žmonėms, kur visi būtų lygiai traktuojami, kur korupcija nebūtų 
toleruojama, kur niekas nepaliktų be reikalingos socialinės apsaugos, 
kur skurdas būtų tiktai praeities problema.

P er p irm ą kadenciją Prezidentas Adamkus įrodė, jog jis yra  
nepriklausomas valstybės vadovas, kuriam  krašto interesai nėra  
abstrakčios teorijos, o konkretūs ir įgyvendinami tikslai ir kriterijai. Jis 
neats to vau ja  siaurų p o lit in ių  bei eko n o m in ių  in teresų  ir gali 
bendradarbiauti su įvairių pakraipų individais bei partijomis. iš kitos 

pusės, prezidentas nebijo pasakyti Seimui, Vyriausybei ir kitoms valdžios 
institucijoms, kai jos nepadaro reikalingų, arba padaro netinkamus, 
sprendimus. Lietuvai toks valstybės vadovas šiandien yra labai reikalingas, 
idant integracija į Vakarus sėkmingai pasibaigtų, prasidėję reformų  
procesai nesulėtėtų ir žmonės toliau turėtų efektyvų savo interesų gynėją. 
įvertindami prezidento perrinkimo svarbą mūsų tėvynei, kviečiame Jus 
remti Valdo Adamkaus kandidatūrą. Valdo Adamkaus rėmėjų komitetas

Čekį prašome rašyti: Adam kus Fund ir siųsti šiuo adresu: First Personal 
Bank, 6162 S. A rcher Ave., Chicago, Illino is  60638. A ttn . Edita

IR DAR VIENOS
METINĖS SUKAKTIES PRISIMINIMAS

statai. O šalia to buvo dar su
naikinta Pentagono karinės 
tvirtovės dalis ir tik per plauką 
liko nepaliesti Baltieji Rūmai. 
Tačiau svarbiausia, kad šiems 
milžiniškiems pastatams su
naikinti nereikėjo siųsti kelis 
šimtus bombonešių. Juos su
naikino keli ir net beginkliai 
teroristai.

Šiurpi žinia žaibo greičiu 
apskriejo netik šią šalį, bet ir 
visą žemės rutulį. Tuo pačiu ji 
pasiekė ir mūsų tėvynę. Ją 
tiesioginiai išgyveno ir ne
gausaus Daytona Beach lietu
vių telkinys. Dviejų šeimų 
sūnūs kaip tik dirbo tuose 
pastatuose. Tą dieną jie atėjo į 
darbą. O už kelių  valandų 
įvyko tero ristin is bom bar
davimas. Vienas jų  dirbo 90- 
tame aukšte ir spėjo dar kel
tuvu nusileisti žemyn. Tačiau 
po to keltuvas jau  daugiau 
nebeveikė. O kitas iš 92-tro 
aukšto turėjo laiptais pasiekti 
žemę, nes keltuvai jau  ne
beveikė. Taip abudu tik per 
stebuklą išgelbėjo savo gy
vybes. Bet reikia suprasti, kokį 
siaubą išgyveno jų  artimieji.

Jonas Daugėla

Kelias valandas jie nežinojo jų 
likimo. Ir drauge su jais so
lidariai tas valandas išgyveno 
ir visi šio telkinio viengenčiai. 
O taip pat visi išgyveno ir 
džiaugsmą, kai sužinojo, kad 
abudu sūnūs yra gyvi. Tai 
buvo gražus nepalaužiamos 
vienybės ir solidarum o pa
vyzdys.

New Yorko miesto meras Michael Bloomberg laišku padėkojo Lie
tuvai už pareikštą solidarumą po rugsėjo 11-osios teroro, kurio me
tu žuvo 2,801 žmogus, priklausęs 91 tautybei. Iš viso New Yorke, 
Washingtone ir Shanksville, PA, žuvo 3,025 žmonės. AP

Tokių solidarumo pavyz
džių be abejo šioje šalyje buvo 
labai daug. Tuo pačiu visa ši 
šalis sta iga apsivain ikavo  
neregėtais vienybės pavyz
džiais. Išnyko luominiai, rasi
niai ir politiniai skirtingumai 
ir staiga užgimė tautinės vie
nybės idealai. Bet svarbiausia, 
kad šios šalies vyriausybė tuč 
tuojau paskelbė besąlyginę

kovą su teroristais. Ir į šią kovą 
vieningai įsijungė visi šios ša
lies margaspalviai gyventojai. 
Šią žūtbūtinę kovą remia ir jo 
je dalyvauja visos Vakarų pa
saulio vyriausybės.

Be abejo kova su terorizmu 
ir pastangos sunaikinti tero
ristų lizdus ir jų  vadus turėjo 
rasti atitinkamą atgarsį ir Lie
tuvoje. Juk mūsų tauta net pen
kis dešimtmečius išgyveno kas
dieninį bolševikų terorą. Per 
visus šiuos pavergimo metus 
vyko nekaltų žmonių areštai, 
masiniai trėmimai ir niekas ne
galėjo ne tik laisvai pasikeisti 
mintimis, bet net ir ramiai sa
vuose namuose miegoti.

Šiam terorui vykdyti paver
gėjas sukūrė atitinkamas įstai
gas ir privežė į mūsų šalį dau
gybę gerai apmokytų ir pa
ruoštų teroristų. Bet su tais te
rorista is bendradarbiavo ir 
jiems talkininkavo ir ne mažai 
mūsų lietuvių. Nemažai jų, 
užėmę aukštas vietas bolševi
kinėje valdžioje, priklausė ko
munistų partijai ir vykdė jos 
valią. Bet dideliam mūsų nu
stebimui ne vienas jų ir šian
dien eina aukštas pareigas.

Juk ir šiandieninis mūsų 
vyriausybės min. pirm. anuo 
metu buvo aukštas komunistų 
partijos pareigūnas. O ir Lietu
vos Seime yra gana daug tokių 
pare igūnų . Ir kas n u o sta 
biausia, kad jie į šias pareigas 
atėjo jau ne ginklo pagalba, bet 
buvo mūsų žmonių laisvais de
mokratiškais rinkimais išrink
ti. Tad šiandien nuo tų aukštų

pareigų jie gali būti nušalinti 
tik mūsų šalies gyventojų dau
gumos valia.

Bet Vilniuje ir kituose Lie
tuvos miestuose šiandien dar 
gyvena ne vienas buvęs bolše
vikinio saugumo įstaigų valdi
ninkas. Jie turi patogius butus, 
gauna palyginam ai dideles 
pensijas ir naudojasi kitomis 
išimtinėmis teisėmis. Ogi ne 
vienas jų  savo laiku tardymų 
kamerose padėjo kankinti su
imtus mūsų nekaltus žmones 
ir prisidėjo prie kitų teroris
tinių veiksmų. Tad visi jie yra 
užsipelnę teroristų vardą. Ir 
šiandien kai visas vakarų pa
saulis skelbia kovą prieš tero
rizmą, tai ir Lietuva turėtų šią 
kovą paremti ir joje dalyvauti.

Žinoma, šiandien jau turbūt 
būtų beprasmiška persekioti 
tuos teroristus, juos suiminėti 
ir bausti. Viskas jau pavėlinta. 
Tegul laiko dulkės užneša jų 
piktus darbus. Bet vis dėlto 
dabartinė mūsų valdžia netu
rėtų jų  globoti ir apdovanoti 
juos išskirtinais pirm ūnais. 
Šiuo metu kažkurioje įstaigoje 
gana aukštas pareigas eina bu
vęs “stribas” . Jis savo laiku 
gaudė ir išdavinėjo mūsų miš
ko brolius. Už tuos nuopelnus 
jis tuo metu iš Maskvos gavo 
Lenino medalį. Ir kaip nenuo
stabu, kad prieš kiek laiko mū
sų Prezidentas tą patį partizanų 
išdaviką apdovanojo Gedimi
no ordinu. Taip šis mūsų tau
tietis ir nešioja ant to paties 
švarko prisikabinęs Lenino 
medalį ir Gedimino ordiną.

Bet dar pikčiau, kad visai 
nesenai min. pirm. atrinko ke
lis buvusius bolševikinio sau
gumo valdininkus. Juos pripa
žino ypatingai nusipelniusiais, 
padvigubino jų  jau ir taip ne 
mažas pensijas ir dar pridėjo 
kažkokius atostogų priedus. 
Toks mūsų teroristų įvertini
mas yra niekas kitas kaip tik 
pasityčiojimas iš visų tų, kurie 
Lietuvos pavergimo metais 
turėjo iškentėti nežmoniškas 
kančias ir asmeniškai patirti 
teroristinius veiksmus.

Netik JAV, bet ir visas civi
lizuotas pasaulis prisimena tų 
šiurpių ir nelemtų terorizmo 
veiksmų New Yorke metinę 
sukaktį. Visas šis pasaulis 
kovoja su teroristų galimomis 
apraiškomis. Ir Lietuva turėtų 
į šį metinės sukakties minė
jim ą įsijungti. Turėtume visi 
tinkamai prisiminti penkių de
šimtmečių teroristinius išgy
venimus. Reikėtų rasti būdų 
juos priminti ir mūsų tautos 
priaugančių  kartų  jau n u o 
liams, kurie visų šių terorizmo 
apraiškų savomis akimis ne
matė. New Yorko tragedijos 
prisiminimas turėtų uždegti 
m ūsų jau n ą ją  kartą  nep a
liaujamai kovoti su bet ko
kiomis teroristų užmačiomis 
savoje tėvynėje, o taip pat ir 
visame pasaulyje.
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

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

SVEČIAS IŠ LIETUVOS 
INFORMACIJOS CENTRO

Š.m. rugs. 27 d. 6:30 v.p.p. Dievo Motinos parapijos konf. kambaryje vyks dr. Žilvino 
Beliausko pranešimas apie Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro Lietuvoje veiklą ir 
teikiamus patarnavimus lietuviams, išsisklaidžiusiems visame Vakarų pasaulyje. Dr. Ž. 
Bieliauskas yra šio Informacijos Centro direktorius ir šiuo laiku lankosi Amerikoje, kad 
susipažintų su lietuvių visuomenės veikla, problemomis ir galimybėmis gerinti, plėsti 
Informacijos Centro patarnavimus. Jis yra kviestas JAV LB-nės ir atvyksta su Lietuvos valdžios 
parama. Kaip čia Amerikoje žinoma, Informacijos Centras buvo įkurtas bendru JAV LB-nės, 
Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutarimu, kad aptarnautų 
pasklidusius po visą Vakarų pasaulį lietuvius žiniomis ir informacija apie Lietuvos gyvenimą ir 
koordinuotų, teiktų pagalbą lietuviams vykstantiems į Lietuvą. Si pagalba yra labai įvairi ir 
šiame susitikime besidomintys galės susipažinti su Informacijos centro paslaugomis. Informacijos 
Centro įstaiga yra Vilniuje, adresas: LGIT Ifo. Centras, Gedimino pr. 24 Vilnius 2600. JAV 
Lietuvių Bendruomenė kviečia visus besidominčius šiame pranešime ir pokalbyje dalyvauti.

Juozas Ardys

C H I C A G O , IL

Chicagos Dramos Sambūris spektaklio metu. Iš kairės: Liudvikas - Viktoras Jašinskas; motina Gillespie 
- Giedrė Griškėnaitė; Kozeris (čia Pranas Ivinskis, bet jį pakeis Gintautas Beržinskas); Domicėlė - 
Neringa Prūselaitytė; Petronėlė - Violeta Drupaitė-Cole.

“TRYS MYLIMOS”
“Ar bereikia didesnio juoko... Tris vilioti, tris mylėti tokioje paslaptyje... 

Jau arti metų, nė viena nieko nenumano apie kitas”

Šiais Liudviko žodžiais 
nusakoma lietuvių klasikės 
rašytojos Julijos Beniuševi- 
čiutės Žymantienės-Žemaitės 
kom edijos “Trys m ylim os” 
turinio esmė.

Veikalą režisavo Klaipėdos 
Akademijos auklėtinė Ilona 
Ciapaitė, scenovaizdis Rasos 
Sutkutės, teatrą globoja JAV 
LB Kultūros Taryba, pirm i
ninkė Marija Remienė.

Žaltvykslės teatro nariai 
įvairių kartų ir profesijų žmo
nės. Vieni gimė ir augo Lietu
voje, kiti - Amerikoje. Jie rado 
kelią  kaip  bendrauti, kaip 
atiduoti laisvalaikį lietuviško 
teatro darbui.

Lietuvių dieną globoja JAV 
LB C levelando A pylinkės 
valdyba, kurią sudaro taip pat 
įvairių kartų žmonės. Šventės 
planas: 10:00 v. r. šv. Mišios

Dievo Motinos parapijos šven
tovėje. Giedos choras Exul- 
ta te , vadovė Rita Cyvaitė- 
Kliorienė. 4:00 v.p.p. Chicagos

Dramos sambūrio spektaklis - 
Žemaitės komedija Trys my
lim os. Dievo Motinos para
pijos auditorijoje.

Clevelande Kozerio rolėje matysite Gintautą Beržinską.

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

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

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, 

GRYBŲ, RUKS.
KOPŪSTŲ, BULVIŲ 

Skambinkite: 
Jodi Apanavičius 

Tel.: (440) 354-4029 
arba (216) 481-4614

Susitąrusp-istątominąmus

Kungų tercetas po pamaldų Čikagos lietuvių parapijos salėje 
Marquette Parke rugsėjo 8 d. dainavo lietuviškas dainas. Prie 
pianino kun. Algirdas Lukšas, kun. Gintaras Lengvinas ir kun. 
Rimvydas Adomavičius.

JAV “ŽALIŲJŲ” KORTELIŲ LOTERIJA “DV 2004”

JAV Imigracijos įstaiga pranešė, jog nauji prašymai šią įstaigą 
turi pasiekti tarp 2002 m. spalio 7 d. pirmadienio vidurdienio ir 
2002 m. lapkričio 6 dienos trečiadienio vidurdienio. Anksčiau 
gauti prašymai, arba vėliau, nebus priimami ir jų  prašytojai 
negalės dalyvauti loterijoje. Prašymai turi būti siunčiami 
paprastu paštu; kitu būdu atsiųsti negalios.

Prašymus gali siųsti asmenys, gyveną tuose kraštuose, 
kuriems nėra uždrausta dalyvauti loterijoje. Lietuva neįeina į 
uždraustųjų kraštų sąrašą.

Asmuo, norįs laim ėti “žalią” kortelę, turi būti baigęs 
gimnaziją ar tolygią kitą mokyklą, tai yra, turi būti baigęs 12 
metų mokslą arba turėti dviejų metų darbo patyrimą pastarųjų 
penkerių metų laikotarpyje. Mokslo pažymėjimų su prašymu 
nereikia siųsti, juos turės pristatyti, jei laimės žalią kortelę.

Nėra jokios oficialios prašymo formos ir jokio mokesčio už 
dalyvavimą loterijoje. Tačiau prašyme turi būti įrašyti šie duomenys:

1. Prašytojo pavardė ir vardas (pavardę reikia pabraukti),
2. Prašytojo gimimo data ir gimimo vieta. Data: diena, 

mėnuo, metai. Vieta: miestas, apskritis, kraštas,
3. Prašančiojo antrosios pusės - žmonos ar vyro, ir jei turi, 

vaikų vardai, gimimo datos ir vietos,
4. Prašytojo pilnas ir labai aiškus adresas, kuris bus 

naudojamas, jei bus laimėta “žalia” kortelė.
5. Prašančiojo tautybės, jei yra kitas, negu gimimo, kraštas. 

(pvz.: jei lietuvis, gimęs Rusijoje, gyvenąs Lietuvoje, tai turi 
įrašyti, kad jo  tautybės kraštas yra Lietuva, o gimimo - Rusija).

6. Prašančiojo, jo  antrosios pusės ir vaikų (iki 21 metų) 
pasku tin iu  m etu darytos nuotraukos siunčiam os kartu. 
Nuotraukų dydis: 1.5x1.5 colio arba 2x2 colio (37x37 mm arba 
50x50 mm). Kitoje nuotraukos pusėje reikia spausdintomis 
raidėmis užrašyti savo pavardę, vardą ir gimimo datą. Nuotrauką 
reikia priklijuoti tik su permatomu lipinėliu prie prašymo, jei 
nuotraukos kelios, tai galima klijuoti kitoje prašymo lapo pusėje.

7. Prašymo forma turi būti prašančiojo pasirašyta, kaip yra pase.
8. Vokas, kuriame siunčiamas prašymas, gali būti dviejų 

dydžių: 6 arba 10 colių (15 arba 25 cm) ilgio ir 3.5 arba 4.5 
colių (9 arba 11 cm) pločio.

9. Kairėje voko pusėje viršuje užrašyti savo kraštą - Lithuania, 
pavardę, ją pabraukti, vardą ir adresą, kurį rašėte savo prašyme.

Vyras ir žmona gali siųsti atskirus prašymus, įrašydami vienas 
kitą ir būtinai reikia įrašyti visus šeimos narius: vyras žmoną, 
žmona vyrą ir nepilnamečius vaikus iki 21 metų - nevedusius ir 
netekėjusias. Europos kraštų gyventojų, jei lietuvis gyvena ir 
JAV, laiškai turi būti adresuojami: DV Program, Kentucky Con
sular Center, 3003 Visa Crest, Migrate, KY 41903-3000, USA

Asmuo gali siųsti tik vieną prašymą. Laimėjusiems bus 
pranešta 2003 m. gegužės, birželio, liepos mėnesiais, o DV 2004 
vizos bus išduodamos tarp 2003 m. spalio 1 d. ir 2004 m. rugsėjo 
30 d. Nelaimėjusiems nebus pranešta.

Lietuvių Socialinių reikalų raštinėje, kuri yra “Seklyčioje” , 
2711 W. 71st St., Chicago, IL 60629, galima gauti paruoštas 
formas prašymui įrašyti.
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LIETUVA IR PASAULIS
V. ADAMKUS: RUGSĖJO 11-OJI VISŲ LŪPOSE
Niujorkas/Vilnius, rugsėjo 11 d. (ELTA). Tragiškų Rugsėjo 

11-osios tragedijos liudytoju tapęs prezidentas Valdas Adamkus, 
po metų vėl viešintis JAV, stebi pasikeitusią Ameriką bei pasaulį.

“Nors metai prabėgo, tačiau to įvykio pasekmės išliko žmo
nių mintyse, tą galima matyti čia, apsižvalgius aplink: Amerikos 
miestuose mes matome plevėsuojančias JAV vėliavas prie namų, 
Rugsėjo 11-oji yra visų lūpose”, - Lietuvos radijui sakė V. Adam
kus. Pasak jo, pagarba bei užuojauta aukų artimiesiems matyti 
žmonių veiduose. Lietuvos vadovo įsitikinimu, po teroristų atakų 
JAV tragedijos pasaulis parodė solidarumą ne vien tiktai seniau
siai demokratijai, bet ir vertybėms, dėl kurių gyvenama ir per 
daug amžių yra aukojamasi bei žūstama. Solidarumas, nors ir 
sumokėta be galo didelė kaina - nekaltų žmonių gyvybėmis, 
šiandien realiai įgyvendinamas, teigė V. Adamkus.

Beje, kalbėdamas iš Niujorko telefonu, V. Adamkus užsiminė 
vizito metu turėsiąs progą susitikti su JAV prezidentu George 
Bush ir dar kartą pakviesti jį atvykti į Lietuvą, aptarti galimą jo 
apsilankymą mūsų šalyje.

Trečiadienio vakarą, kaip ELTA jau pranešė, Lietuvos pre
zidentas su valstybių ir vyriausybių vadovais Niujorke, Battery 
parke, dalyvavo pirmosiose tragiškų Rugsėjo 11-osios įvykių 
metinėse. Televizijoje buvo rodomas kartu su JAV Valstybės 
sekretoriumi Colin Powell.

Paskutinę darbo vizito dieną V. Adamkus pasakė kalbą Jung
tinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, dalyvavo JT generalinio 
sekretoriaus Kofi Annan priėmime. Ten pat Lietuvos vadovas 
susitiko su kai kuriais užsienio valstybių vadovais. Vakare 
V.Adamkus dalyvavo JAV Prezidento ir ponios Bush rengia
mame priėmime, skirtame Jungtinių Tautų Generalinės Asam
blėjos 57-osios sesijos delegacijų vadovams.

KARO AKADEMIJOJE RENGIAMI
KARININKAI NATO ŠTABAMS
Magistro laipsnį nuo šiol bus galima įgyti ir Lietuvos karo 

akademijoje. Aukštesnį išsilavinimo laipsnį turintys karininkai 
turės galimybę dirbti NATO štabuose. 18 mėnesių truksiančios 
magistro studijos karo akademijoje pradėtos teikti nuo šio 
rugsėjo, praneša ELTA.

Magistrantūros studijas šiemet pradeda 10 karininkų. Aukš
tesnis išsilavinimo laipsnis jiems reikalingas tam, kad jie sugebė
tų dirbti integruotuose NATO štabuose, galėtų eiti kuopos vado, 
bataliono štabo karininko pareigas. Visi į magistrantūrą priimti 
karininkai yra pasižymėję tarnyboje ir puikiai kalba angliškai, 
didelės dalies paskaitų jie klausysis anglų kalba.

Greta magistrantūros karo akademijoje pradėti organizuoti 
5 mėnesių trukmės kapitonų kursai. Juos baigę karininkai taip 
pat galės siekti aukštesnių pareigų tarnyboje. Į kapitonų kursus 
priimta 16 karininkų.

R.DURBINO JAV SENATO
BALTIJOS LAISVĖS GRUPĖJE 11 NARIŲ
Į JAV Senato Baltijos laisvės grupę buvo priimtas naujas, 

vienuoliktasis, narys - Nebraskos demokratas E.Benjamin 
Nelson, praneša LETA-ELTA.

Kaip teigia The Washington Times, E.B. Nelson, ginkluotųjų 
pajėgų komiteto narys, kartu su JAV senatorių delegacija liepos 
mėnesį lankėsi Latvijoje, kur vyko NATO kandidačių valstybių 
viršūnių susitikimas. Senato grupei pirmininkauja Oregono 
respublikonas Gordon H.Smith ir Ilinojaus demokratas Rich
ard Durbin. Baltijos laisvės grupės tikslas yra puoselėti JAV 
santykius su Baltijos valstybėmis.

LIETUVOJE TOBULINSIS
PIETŲ KAUKAZO VALSTYBIŲ KARININKAI
Lietuvoje rengiamuose tarptautiniuose aplinkos apsaugos 

mokymo kursuose karinių bazių ir dalinių vadams pirmą kartą 
dalyvaus Uzbekistano, Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos at
stovai. Šie mokymai - vienas iš Lietuvos iniciatyvos priartinti 
Pietų Kaukazo valstybes prie vakarietiškų standartų įgyvendini
mo pavyzdžių.

Lietuva, kaip ELTA primena, siekia prisidėti prie stabilumo 
stiprinimo Pietų Kaukazo regione ir yra pasirengusi pasidalyti 
su Armėnija, Gruzija ir Azerbaidžanu regioninio karinio 
bendradarbiavimo Baltijos regione patirtimi. Su visomis trimis 
šalimis Lietuva yra pasirašiusi bendradarbiavimo karinėje srityje 
sutartis. Krašto apsaugos ministerija Pietų Kaukazo šalims yra 
pasiūliusi bendradarbiavimo projektus aplinkosaugos, krizių 
valdymo srityje, taip pat pasirengusi pasidalyti savo patirtimi 
tobulinant teisinę bazę, mokant karinius specialistus.

Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko karių 
profesinio tobulinimo centre Nemenčinėje prasidėsiančiuose 
aplinkos apsaugos mokymo kursuose taip pat dalyvaus Baltijos 
valstybių ir Lenkijos karininkai.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

PLB ir PLJS kraštų pirmininkų metinio suvažiavimo akimirka. 
Kalba Darius Cekuolis - “Misteris NATO”. Z. Beliausko nuotr.

NUTARIMAI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių 

Jaunimo Sąjungos kraštų pirmininkų metinis suvažiavimas, 
įvykęs 2002 m. rugpjūčio 11-15 d. 

Druskininkuose, Lietuvoje:

1. D žiau g iasi, kad P a
saulio Lietuvių Bendruomenė 
plečiasi, stiprėja ir aktyviai 
rūpinasi lietuvybės išsaugo
jimu už Lietuvos Respublikos 
ribų.

2. Ragina, kad šis darbas 
būtų tęsiamas PLB, PLJS ir 
Lietuvos Respublikos pajė
gomis.

3. Prašo Lietuvos Respub
likos valstybines institucijas 
bei Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę rūpintis tautiniu ir 
pilietin iu  lietuvių jaunim o 
auklėjimu, nes tai yra Tautos 
išlikimo garantas.

4. Ragina Lietuvos institu
cijas ir PLB valdybą ypač 
remti Sibiro lietuvius: padėti 
jiems įsigyti ryšių palaikymo 
ir inform acijos perdavim o 
techniką, reikalui esant skirti 
socialinę paramą, padėti orga
nizuoti lietuvių kalbos moky
mą.

5. Ragina remti Lietuvių 
kultūros, švietimo ir informa
cijos centrą Vakarų Europai 
Hiutenfelde, Vokietijoje, ypač 
ten veikiančią Vasario 16- 
osios gimnaziją, ir visus kitus 
švietimo židinius išeivijoje, 
Sibire ir etininėse žemėse.

6. Pabrėžia lietuviškos 
šeimos svarbą jaunimo tau
tiniam auklėjimui bei ragina 
kraštų ir apylinkių valdybas 
padėti organizuoti tolimesnį 
vaikų tautinį auklėjimą, ku
riant naujas mokyklas, parūpi- 
nanat pedagogus bei panaudo
jan t šiuolaikinius mokymo 
metodus.

7. Pastebi teigiamą lietu
viškų parapijų vaidmenį lietu
vių tapatumo išsaugojimui bei 
kreipiasi į Bažnyčių vadovy
bes prašydamas pasirūpinti 
pakankamu lietuvių dvasinin
kų skaičiumi užsienyje.

8. Ragina Lietuvos Res

pub likos užsien io  re ikalų  
ministeriją įtakoti diplomatines 
atstovybes užsienyje glaudžiau 
bendradarbiauti su kraštų lietu
vių bendruomenėmis.

9. Prašo Lietuvos Respub
likos užsienio reikalų ministe
riją, Prezidentūrą ir Seimą su
rasti sprendim us, kad PLB 
nariams nebūtų atimta Lietuvos 
Respublikos pilietybė bei pra- 
radusiem s ją  būtų grąžinta; 
išpręsti lietuvos etninių žemių 
lietuvių pilietybės klausimą.

10. Mano, kad lietuvių ma
terialinės ir dvasinės kultūros 
paveldo išsaugojimas visuose 
kraštuose yra ypač svarbus ir 
reikšmingas darbas, todėl ragi
na kompetentingas Lietuvos 
Respublikos institucijas remti 
kraštų lietuvių bendruomenių 
iniciatyvas.

11. Ragina , kad Valdovų 
Rūmų atstatymas būtų nuolati
nis kraštų LB veiklos priori
tetas.

12. Kreipiasi į pokario išei
vius ir dabartinių lietuvių emi
grantus ragindamas glaudžiau 
bendradarbiauti vadovaujantis 
lietuvių chartos nuostatomis.

13. Džiaugiasi, kad Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamentas prie LR Vyriausybės 
remia Rytų kraštų vaikų atos
togas Lietuvos vasaros stovyk
lose bei prašo kviesti ir Vakarų 
kraštų bendruomenių vaikus.

14. Skatina Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės narius remti 
“Pasaulio lietuvio” leidybą.

15. Ragina remti XI Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
są, kuris vyks Lietuvoje, Lenki
joje, ir Vokietijoje 2003 metais. 
Prašo kraštų bendruomenes 
remti šį renginį finansiškai ir 
moraliai bei kreipiasi į Bos
tono, Niujorko, Vašingtono, St 
Petersburgo, Montrealio, To
ronto, Hamiltono, Klivlendo,

Detroito, Čikagos, Los Ange
les bei kitų JAV ir Kanados 
miestų bendruomenes ir jau
nimo sąjungas talkinti organi
zuojant XI PLJK reklaminį ir 
lėšų telkimo turą JAV ir Ka
nadoje.

16. Siūlo pakeisti “išeivi
jos” terminą tinkamesne sąvo
ka, kuri atspindėtų ir Sibiro 
tremtinių ir etninių žemių gy
ventojų specifiką.

17. Ragina Lietuvos Res
publikos institucijas bendra
darbiauti su PLB vadovau
jantis geranoriškumo ir partne
rystės principais.

18. Ragina kraštų LB ir 
LJS remti Lietuvos Respub
likos pastangas tapti NATO ir 
ES nare; Skatina Lietuvos ir 
užsienio visuomenes aktyviai 
remti Lietuvos pakvietimą į 
NATO; K reip iasi į visus 
užsienyje gyvenančius lietu
vius, pagal įvairiuose kraš
tuose esamas sąlygas, kartu su 
L ietuva siekti, kad j i  būtų 
pakviesta į NATO 2002 metų 
pabaigoje.

19. Prašo NATO valstybių 
vadovus ir jų  ambasadorius 
prie NATO ryžtingai rem ti 
naujų narių, ypatingai Lietu
vos Respublikos ir kitų Balti
jos valstybių, pakvietimą na
rystei į NATO 2002 metais jo 
vadovų susitikime Prahoje; 
Pažym i, kad Lietuvos Res
publika, kaip dem okratinė, 
žmogaus teises gerbianti ir 
rinkos ekonomiką plėtojanti 
transatlantinės bendrijos vals
tybė, to pakvietim o siekia 
atkakliomis pastangomis įgy
vendindama narystės veiksmų 
planą, sėkmingai stiprina ka
riuomenės pasiruošimą, daly
vauja  taikos palaikym o ir 
kitose bendradarbiavimo pro
gramose.

20. Dėkoja visiems šio 
Suvažiavimo organizatoriams 
(PLB Valdybai ir PLB Atsto
vybei Lietuvoje), rėmėjams 
(Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentui prie Lietuvos 
R espublikos V yriausybės, 
Lietuvių Fondui, PLB Fondui 
bei kitom s institucijom s ir 
asmenims), suvažiavime pra
nešimus pateikusiems ir suva
žiavimą sveikinusiems.

(PLB Valdybos sušauktame 
metiniame LB ir LJS pirm i
ninkų suvažiavime buvo atsto
vaujam a 35-iems kraštams 
(asmeniškai dalyvavo iš 27-ių 
kraštų LB /LJS ir iš  6-ių  
draugijų). Taip pat dalyvavo 
PLB Kontrolės komisijos at
stovė, kviesti pranešėjai bei 
kviesti svečiai, ir PLB Val
dybos nariai (kurie pravedė 
visus suvažiavimo posėdžius), 
viso 93 registruoti dalyviai ir 
apsilankę stebėtojai).

Vytautas Kamantas,
PLB Valdybos pirmininkas
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KULTŪROS PUSLAPIS

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
NEBUVO VIEN TIK POETAS

Daug kur skaitome ir girdi
me apie “poeto Brazdžionio” 
kūrybą, gyvenimą ir pagaliau 
jo  mirtį. Tačiau retai kas prasi
taria, jog jo būta rezistento, bū
ta kovotojo už tiesą, tautos 
laisvę ir Lietuvos nepriklauso
mybę. Mūsų kultūrininkai ne
turi teisės pasisavinti jį, nes 
poezija, ypač okupaciniais me
tais, buvo jo liepsnojantis kar
das kovoje už tėvynės laisvę.

Kai Viešpats pasišaukia pas 
save vieną iš mūsų tautos di
džiadvasių, visad prisimena 
Vinco Kudirkos paguodžiantis 
patarimas poemoje “M anie
siems” : “Jeigu audra ištikus 
verstų stulpą vieną, (...) vieton 
ano stulpo tuoj kitą statykit”. 
Matomai jis įsivaizdavo Tau
tos Namą apsaugantį amžiais 
sukauptus mūsų tautos dvasi
nius lobius nuo išgrobstymo iš 
lauko ir iššvaistymo iš vidaus. 
Ačiū Dievui, būta daugelio 
stulpų net didžiausiose pasau
linėse audrose laikiusių tą na
mą nuo sugriuvimo.

Deja, kaip istorija byloja, 
ne visus “stulpus” lengva tuoj 
pat kitu tolygiu pakeisti. Nebu
vo lengva tai padaryti ir Vinco

KETURIASDESIMTASIS
“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.

Vilius Bražėnas

Kudirkos stulpui išvirtus. Atei
tis parodys, kaip greit atsistos 
kas nors Bernardo Brazdžionio 
stulpo vietoje. Todėl visiems 
likusiems stulpams ir stulpe
liams bent laikinai teks pareiga 
būti stipresniais, negu ligi šio
lei, ir prisiimti dalį brazdžio- 
nišką stulpą slėgusios naštos.

Turime ne mažai puikių po
etų, ko net to literatūros žanro 
nežinovui sunku nepastebėti. 
Tačiau intriguoja Bernardo 
Brazdžionio iškilimo virš ge
riausiųjų paslaptis. Kas iškėlė 
jį virš kitų kūrėjų, mokslinin
kų, mąstytojų, visuomeninin
kų galvų? Belieka tik spėlioti.

Norisi spėti, kad jį išskyrė 
nuo kitų kultūrininkų kūrėjo 
asmenybėje ir kūryboje švie
čiantis kovingumas, Lietuvai 
praradus laisvę o jam  pagaliau 
praradus Tėvynės žemę po ko
jom. Jo tai nepalaužė, o prie
šingai - pastatė pirmose kovos 
už Lietuvą kovotojų eilėse. 
Brazdžionis nepasitraukė iš 
laisvės kovos lauko, kaip dau
gelis kitų kultūrininkų padarė,

patogiai pavadinę “politika” 
laisvės kovą - kovą už tautos 
ir Valstybės išlikimą. Jie atsi
sakė “politikos” dulkėmis su
sitepti savas Mūzų bei Mūzelių 
paglostytas rankas ir tikrumoje 
paskelbė neutralumą kovoje 
tarp gėrio ir pikto pasaulyje.

Bernardą Brazdžionį iš kitų 
to žanro kūrėjų skyrė ir tai, kad 
jis aiškiai turėjo gilų jumoro 
jausmą. Tas prasikišo ir poe
m oje vaikam s “M eškiukas 
Rudnosiukas” . Klausant vai
kus ją deklamuojant, sunku bu
vo neįsivaizduoti už tos poe
mos jos autoriaus šelmiškos 
šypsenos.

Jo jumoro jausmo gilumą 
teko kartą asmeniškai patirti, 
kai jis su plačia šypsena veide 
pagyrė Los Angeles žurnalistų 
suruošto pokalbio su publika 
kalbėtoją už smailiai jumoris
tinį atkirtį nepagrįstam išpuo
liui iš publikos paklausimų 
metu. Jo kovingumą patvirtino 
ir tai, kad jis “drįso” dalyvauti 
“kontraversiško” kalbėtojo 
kalboje ir kad, kaip jo  draugas 
Juozas Kojelis rašė, net daly
vaudavo politinėse išeivių de
monstracijose Lietuvos laisvės 
bylai garsinti. Tai turėtų būti 
pavyzdžiu ir paskatinimu mū
sų kūrybos, mokslų ir filosofi
jos Olimpo gyventojams užsie-

LIETUVOS MOKSLININKO INDĖLIS 
PRIPAŽINTAS PASAULINIU MASTU

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija - UNESCO Lietuvos mokslininko 
ir pedagogo Ignoto Domeikos gimimo 200-ąsias metines paskelbė atmintina data. Tai reiškia, 
kad I.Domeikos indėlis pripažintas pasauliniu mastu, jo veikla įgyvendino UNESCO keliamus 
taikos, kultūros, švietimo, mokslo ir tarpusavio supratimo idealus, praneša ELTA.

Ši iškili asmenybė UNESCO nominacijai buvo pateikta Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, 
Prancūzijos ir Čilės iniciatyva. Už Lietuvos mokslininko indėlio į pasaulio mokslą pripažinimą 
padėkojo užsienio reikalų ministras Antanas Valionis.

“I.Domeika, gyvenęs ir kūręs daugelyje Europos ir Pietų Amerikos valstybių, intelektualiai 
sujungė ne tik atskiras valstybes, bet ir skirtingus kontinentus, tuo pačiu įrodydamas, kad laisva 
mintis sugeba peržengti savo tradicijos ribas, o atskiro mokslininko gyvenimas gali puikiai įkūnyti 
kultūrų dialogo idėją”, - savo laiške Lenkijos, Prancūzijos, Baltarusijos ir Čilės užsienio reikalų 
ministrams teigė A.Valionis.

Lietuvos diplomatijos vadovas šiems kolegoms taip pat išsiuntė knygą “Ignotas Domeika 
1802-1889”. Tai tarptautinės mokslinės konferencijos, rugsėjo 10-12 dienomis vykstančios 
Vilniaus universitete, straipsnių rinkinys.

• Gintaro paroda
“Lietuvos gintaras: istorija 

ir dizainas” - taip pavadinta 
ekspozicija rugsėjo 20-29 die
nomis bus eksponuojama Va
šingtone, Senojo pašto paviljo
ne. Lietuviško gintaro kolekci
ja  į JAV atkeliaus iš Virginijos 
ir Kazimiero Mizgirių muzie
jaus. Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas, Ame
rikos lietuvių bendruomenės 
kultūros taryba bei V. ir K. 
Mizgirių muziejus jau kviečia 
amerikiečius atvykti į parodą 
Lietuvos ambasados JAV inter
neto  vartuose, in fo rm uoja  
ELTA. Parodos anonse teigia
ma, kad ekspozicijoje bus ro
domi įprasti ir patys rečiausi,

B. Brazdžionis Lietuvoje su sesele Nijole Sadūnaite.
V. Kapočiaus nuotr. iš “Poetas Bernardas Brazdžionis grįžta į L ietuvą”.

niuose ir Lietuvoje nukopti į 
Lietuvos šiandienės kasdie
nybės žemumas ir įsijungti į 
pilietinio tautos švietimo veik
lą dabar, kai kiekvienas švie
suolis privalo bandyti nušviesti 
tautos dvasios naikintojų tam
sius užkampius.

Kas šiandien jaučiasi esąs 
didesniu asmeniu negu Ber-

Verkiau kaip kūdikis, bet nešaukiau prieš vėją,
Ėjau tik nešinas tyliu skausmu po krūtine,
Maciau, kaip brolis broliui laisvę vagia, bet tylėjau, 
Kaip be burnos... Aš kaltas. Bauskite mane!

Po teisės pamatais piktų puvėsių grybas kilo 
Ir ėdė kūną einančios gyvent tautos.
Širdy prakeikiau šimtą kartų jį, bet lūpos neprabilo 
Ir atvirai nepasmerkė tiesos viliūgų ir tarnų klastos.

įvairaus dydžio, formos bei 
spalvų gintarai. Kai kurie gin
tarai supažindins parodos lan
kytojus su priešistorinės floros 
ir faunos liekanomis. Mano
ma, kad ypatingo susidomėji
mo turėtų sulaukti priešistori
nių gintaro dirbinių, prie kurių 
žmogaus rankos prisilietė prieš 
penkis tūkstančius metų, rep
rodukcijos. Vašingtone taip pat 
žadama parodyti aštuonių ži
nomiausių mūsų šalies juvely
rų darbus. Amerikiečiai galės 
palyginti, kaip dabar gali būti 
pritaikytas gintaras, dar vadi
namas Lietuvos auksu.

• Į Palangos Gintaro mu
ziejų įsibrovė nežinomi nusi
kaltėliai. Paspendę spąstus po-

nardas Brazdžionis ir nenusi
leidžia ligi tautos lygio atlikti 
savą pilietinę pareigą pagal 
sugebėjimus, turėtų įsidėmėti 
Bernardo Brazdžionio tokiems 
ty lin tiesiem s skirtą poem ą 
“Paskutinis myriop pasmerk
tojo žodis” teisme. Štai pora 
jos posmelių lyg parašytų šian
dien:

licijai vagys paspruko su di
džiausiu Lietuvoje gintaro lui
tu, vertu ne mažiau kaip pus
antro milijono litų. Toje pačio
je salėje iš viso buvo ekspo
nuojama 14 gintaro luitų, ta
čiau kitų vagys nelietė. Saulės 
akmeniu vadinamas pavogta
sis gintaro luitas oficialiai yra 
trečias pagal dydį vientisas 
gintaro gabalas Europoje. Jis 
sveria 3 kilogramus 524 gra
mus ir saugomas muziejuje 
nuo 1970 metų. Saulės akmuo, 
je i  nepavyks surasti nusi
kaltėlių ir sugrąžinti brangaus 
eksponato į m uziejų, g rei
čiausiai taps kokio nors po
grindinio  kolekcionieriaus 
nuosavybe.
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Doloresa Kazragytė 

VIII

ir Kodėl mes jo s  Nestatom?

- Ką galvoji?  - k lausiu  
Mortos.

Ilgai neatsako. Tik ugnis 
“kalba” . Kalba? Ką j i  gali 
kalbėti? Ūžia kamine, ir tiek. 
Liepsnos atšvaitai blaškosi 
sienomis kaip vaiduokliukai. 
Keistai atgyja Kristaus pa
veikslas. Trobos sienos iš rąstų, 
jok ių  tapetų... Keli baldai, 
sena, gražiai išraižytais galais 
lova, vandens kibirai... Grin
dys nedažytos. Svarios. Malo
nus kvapas. Ir tas veidrodis 
“aukso” rėm ais, tarytum  iš 
kokio grafo salono. Kaip jis čia 
atklydo?

M ortai 70 m etų. L iesa. 
Labai raukšlėta. Nekalbi. Jei 
kalba - labai tyliai, neskubė
dama. Įmeta kelias pliauskas į 
pečių.

- Ko klausei? Pamiršau.
- Klausiau, ką galvoji?
- Negaliu atsakyti. Nežinau. 

O tu?
- Ir aš nežinau.
- Negi rašysi, kaip aš gy

venu? - šypteli Morta.
- Gal... bet, kad aš nesu

prantu, kaip tu čia gyveni? 
Nieko nepasakoji...

- Nėr ką pasakoti. Juk ma
tai. Kaip matai, taip ir yra.

- Teta apie tave daug pasa
kodavo. Sakydavo: ta Morta 
gera, bet ne kaip visi žmonės.

- A, viskas praeity. Manęs 
nebedomina tai, kas buvo. Ir 
nesistengiu prisiminti.

- Netgi gali išbraukti tai, kas 
buvo? Vyras Steponas, duktė...

- N eišbraukiu aš nieko. 
Kaip išbrauksi? Bet tai jau 
nesvarbu. Jų nebėra. Aš dar 
esu. Ir gyvenu.

- Iš Mortos įprasto pasipa
sakojimo nesulauksiu. Ji ne
nori kalbėti. Ne todėl, kad 
kažką norėtų  nuslėp ti. Ne 
todėl, kad atrodytų paslap
tinga. Ji nebemyli žodžių.

- Matai, kaip viskas kalba, 
- staiga vakar tyliai prabilo, kai 
stovėjom e ant pašiurpusio  
ežero kranto. Dulksnojo. - Kita 
kalba. Aš kalbu... su tuo kelmu. 
Jis niurgzlys. Blogo charak
terio, - ir Morta jaunatviškai 
nusišypso.

Apsigyveno Morta čia po 
vyro mirties. Paliko dukters 
šeimą, pas kurią gyveno. Prašė, 
kad pasiliktų auginti anūką. 
Ne. “Jūs per daug apsikrovę 
daiktais. Tik apie juos ir kalbat. 
Man nuobodu pas jus. N e
būsiu. Turi pinigų, samdyk 
auklę. O jei Valduką man at
veši - gerai. Bet aš auginsiu 
taip, kaip aš noriu”, - perpa
sakojo dukra motinos žodžius. 
Neatvežė Valduko. Ir pati jau 
seniai beaplankė. Gal ir Mortos

kaltė. Neįspėjama jos širdies 
mįslė. Nesusigaudysi, kokio ji 
tikėjim o, kas ją  laiko toje 
vienatvėje, ką smerkia, kuo 
žavisi... Niekuomet nesigin
čija. Tarsteli žodį ir nutyla. 
Netikėtai tarsteli. Kai visai 
nelauki. Bet tas ty lėjim as 
geras, ne sunkus, ne slegiantis. 
Skaidrus tylėjimas.

Vakar, bežiūrint į pašiur
pusį, atšiaurų ežerą, tokį piktą, 
banguo jan tį, pam ačiau  jo  
vidury dvi antis. Jos puikiai 
jau tė s i p ilko je  s tich ijo je , 
dulksnojant lietui.

- Tos antys gyvena tikrą 
gyvenimą - pasakė nelauktai 
Morta, įsmeigusi pilkas akis į 
ežerą.

- Ką nori pasakyti? Kodėl 
tikrą?

- Jos pažįsta tą ežerą, lietų, 
dangų. Jos žino, jog  tai jų  
būtis. Jos yra joje: susilieja, 
priima.

- Kur joms dingti? Ką jos 
gali pakeisti?

- O kam keisti? Žmonių 
tragedija, kad jie vis galvoja, 
jog kitur bus geriau.

- Tai ką, sėdėk mėšlyne ir 
nieko nedaryk?!

- Į mėšlyną žmogaus nie
kas netupdo. Jis pats ten pa
kliūva. Kiekvienas žmogus 
turi namus. Juos reikia pažinti. 
Būti.

- O pati pabėgai...
- Ten ne mano namai. Duk

ters. Ir tai - kažin ar jos...
- Klausyk, Morta, būk ge

ra, paaiškink, ką turėjai gal
voje, sakydama apie tas antis?

- Nemoku kalbėti, - atsi
duso Morta. - Tarkim, labai 
išalkusi. Griebi duonos ga
balą, sūrį, dar ką, kemši, sku
bėdama nuryji... Ir nesuvoki, 
nepajunti, nepažįsti, ką valgai. 
Duona, sūris, uogienė - pa
galvok, kas tai, iš kur? Koks 
tai stebuklas. Eini į parduo
tuvę, tau reikia to, ir to, ir to... 
Tu nematai nei žmonių, nei 
prabėgančio juokingo šunelio, 
nei balandžio prie pat kojų, 
laukiančio trupinių. Ir nieko 
nesistengi pažinti. Savo bū
ties. Tau rūpi tik ta parduo
tuvė.

- Tai kad laiko nėra, juk ne 
pasivaikščioti einu.

- Žinai, - lyg negirdėdama 
nutraukia Morta, - tai karšt
ligė. M iesto gyvenimas yra 
karštligė. Jūs visi sergate.

- O kaime? Prasigėrę visi...
- Ne visi. Prasigėrimas pra- 

sigėrimui nelygu. Kartais ge
riau taip negu karštligė. Ypač 
karštligė pinigams.

Vis stip riau  dulksnoja. 
Mane ima šiurpas. O Morta

stovi ram i, atstačiusi veidą 
vėjui ir lietui.

- Tiems paukščiams niekur 
nereikia skubėti. Jiems gera. 
Jie mėgaujasi buvimu.

- Morta! Nelygink ančių su 
žmonių gyvenimu!

- Bet aš noriu kaip jos.
Parėjom į trobą. Tylėdamos

suvalgėm  po duonos riekę, 
apteptą medum, išgėrėm po 
stiklinę ožkos pieno. Atgulėm. 
Tyla. Negaliu užmigti. Kad ją 
kur perkūnas, tą tylą! Ir tas laik
rodis: bim-bam! Norėčiau pa
prašyti, kad sustabdytų, bet gė
da. Sakys, kitą kartą atsivežk 
“Silelį”, pasileisi, kad užmig
tum.

Ne, neužmigsiu. Vartausi.
Ir staiga girdžiu:
- Man patinka taip gyventi. 

Tau - kitaip. Tu vartaisi, nes čia 
ne tavo gyvenimas. O aš kal
buosi su tyla.

- Ir ką tu jai sakai, tai tylai?
- kvailai klausiu, lyg pajuokauti 
norėdama.

Morta garsiai nusijuokia.
- Morta, po šimts, tu moki 

garsiai juoktis?
- Ir dar kaip!- vėl juokiasi. - 

Tas kelmas prie ežero dažnai 
mane prajuokina, ir ožka, ir 
genys toks, įsikabinęs į nu
sususį medį; darbštus fanati
kas... O! Linksmai gyvenu.

Ji tikrai linksmai gyvena. 
Nemeluoja.

- Morta, neatsakei, ką tu 
dabar kalbi su savo tyla? Ką jai 
sakai? Ką ji tau?

Tyli. Ilgai.
- Ji sako: tavo svečias gal ir 

protinga moteris, bet per daug 
klausinėja...

- Eik tu sau! - net supykstu.
- O dabar rimtai pasakyk, negi 
manai, kad taip gyventi - su 
ožka ir antimis, palikus knygas, 
teatrą, dukrą, anūką - yra tei
singa?

- Teisinga man. Tau - ne. O 
kas yra teisinga?

Baik, paklausei kaip Pon- 
cijus Pilotas, - prunkštelėjau.

- Tai ir tylėkim. Aš niekam 
nekliudau, kad taip gyvenu. 
Niekam blogo nedarau, ar ne?

- Gal... Bet ir gero niekam...
- Tau gera pas mane?
- Aha...
- Tai ko dar? O jei nedarai 

niekam blogo - tai ir yra gero 
darymas. Miegokim. Labanakt.

Tikrai, kaip paprasta: jei nė 
vienas žmogus nedarytų blogo, 
būtų pastatyta didinga žmo
nijos gėrio šventovė!

Ir kodėl mes jos nestatom? 
Štai kur klausimas...

Iš knygos “Kasdienybės 
rožinis”. Kaunas, 1999

Viktoras Liaukus. Medžio skulptūra “Marti”

RST

LIETUVOS PREZIDENTAS 
ČIKAGOJE

Čikagoje lankėsi Lietuvos Respublikos prez. Valdas 
Adamkus, kurį lydėjo Užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis, Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirm. 
Gediminas Kirkilas, Lietuvos ambasadorius Washingtone 
Vygaudas Ušackas, Lietuvos gen. konsulas Chicagoje Giedrius 
Apuokas ir Lietuvos garbės konsulai Vaclovas Kleiza ir Stanley 
Balzekas, žurnalistai ir nemažą delegacijos narių skaičių sudarė 
verslo atstovai. Prezidentas čia atvyko U.S. Environmental Pro
tection Agency (EPA) kvietimu. Ta proga Amerikos Lietuvių 
Taryba ir Lietuvos konsulatas Čikagoje suruošė susitikimą su 
Lietuvos prezidentu rugsėjo 10 d., kuriame dalyvavo ir tos 
įstaigos viršininkas Jon Grandt. Jis savo kalboje sakė, jog 
malonu bendradarbiauti JAV ir Lietuvos planuose rūpinantis 
apsaugoti Lietuvos gamtą vis dar kovojant su sovietiniu taršos 
palikimu. Ta programa yra pavadinta: Didžiųjų ežerų - Baltijos 
jūros partnerystė. Jai lėšų skiria JAV atitinkama žinyba, o tą 
programą vykdo Penktojo regiono įstaiga, kurios viršininku yra 
buvęs Valdas Adamkus. Pastaruoju metu programa plečiama, 
nes jungiama ir Karaliaučiaus sritis. Šiai programai pritaria 
Skandinavijos valstybės, tad darbo, sakė, užteksią keliems 
metams. Norint būti NATO ir Europos sąjungos nare, aplinkos 
švara bei saugumas yra taip pat viena sąlygų, kuri turi būti 
vykdoma. Čia daug padeda Valdo Adamkaus patirtis, nes jis, 
kaip  buvęs D idžių jų  ežerų  V idurio A m erikos reg iono  
viršininkas, žino, kaip svarbu žmogaus gyvybei, kad būtų 
apsaugota žemė nuo taršos.

Mes iki šiol labai mažai arba visai nežinojome, kad tokia 
programa yra vykdoma JAV ir Lietuvos sutarimu Pabaltijo 
valstybėse.

Saulius Kuprys, ALT pirmininkas, pradėjo savo žodžiu šį 
įdomų susitikimą. Prezidentas savo trumpoje kalboje padėkojo 
lietuvių visuomenei už šį pobūvį, ir, pasveikinęs mus lietuviškai, 
kalbėjo angliškai, nes čia dalyvavo Čikagos žydų, estų, latvių, 
lenkų, ukrainiečių atstovai ir trisdešim ties organizacijų 
pirmininkai. Savo kalboje prašė mūsų nenuleisti rankų, nes 
Lietuvos tikslas dar nepasiektas, Lietuva dar ne NATO ir ne 
Europos sąjungos narė. Tačiau Lietuva žengia pirmyn, nors ir 
ne tuo greičiu, kaip jis norėtų, bet žengia, pažangos yra daugelyje 
sričių, nes infliacija mažėja, o bendras ekonominis krašto 
produktas didėja. Prezidentas apie tai sakė kalbėsiąs ir 
Jungtinėse Tautose rugsėjo 12 d.

Lietuvos prezidentui klausimų nebuvo, nes jis su savo 
delegacija turėjo paskutiniu lėktuvu skristi į New Yorką ir 
atsisveikinęs bei su daugeliu pasikeitęs keliais sakiniais ir 
nusifotografavęs, nors ir ne su visais norinčiais, turėjo apleisti 
Chicago Athletic klubo puikią salę. Šiame susitikime dalyvavo 
132 žmonės, kurių tarpe buvo ir nemaža jaunimo.
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Z P rasidėjo  d ir v o s  vajus %

RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 22 d., 4 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.

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.

V  ”draugi- vaMylw, Pintos

SPORTO KRONIKA

• Senokai žalgiriečiai bu
vo taip pakiliai nusiteikę nau
jam sezonui, kaip šiemet. Jų op
timizmą žadina Kauno miesto 
ir rajono savivaldybių pažadė
ta solidi finansinė parama. “Kai 
bus ilgalaikė rėmimo sutartis, 
komanda galės tvirtai jaustis” , 
- įsitikinęs A.Sabonio “Žalgi
rio” krepšinio centro valdybos 
pirmininkas Mindaugas Plū- 
kas. “M ūsų param a turėtų 
paskatinti komandą remti ir 
privačias struktūras”, - tvirtino 
Seimo ir Kauno miesto tarybos 
narys Rimantas Ruzas.

• 16-ajame atvirajame Vo
kietijos sportinių šokių čem
pionate teisėjavusi Lietuvos nu-

sipelniusi trenerė Jūratė Nor
vaišienė mano, jog atėjo metas 
pasaulio elitui priklausantiems 
geriausiems mūsų šalies šokė
jams savo įvaizdį bei stilių pa
pildyti naujais akcentais. “Mes 
per daug kuklūs, santūrūs, lin
kę tramdyti savo jausmus, o da
bar publiką ir netgi arbitrus ga
lima greičiau nuginkluoti ne
varžomu arba netgi suvaidintu 
temperamentu”, - mano J.Nor- 
vaišienė.

• Lietuvis dviratininkas
Raimondas Rumšas Italijoje 
negalės treniruotis kartu su sa
vo komanda “Lampre Daikin”, 
kol paaiškės Prancūzijoje kalė
jime laikomos jo  žmonos Edi-

DIRVAI
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Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

tos likimas. Tai vakar pareiškė 
profesionalų komandos “Lam
pre Daikin” , kurios sudėtyje 
lenktyniaudam as R.Rumšas 
liepos pabaigoje prestižinėse 
daugiadienėse dviračių lenk
tynėse “Tour de France” iško
vojo trečiąją vietą, atstovas 
spaudai Ferdinandas Korti- 
novis.

JAV LB valdyba praneša, jog rugsėjo 20 d., 10 val. ryto 
rengia visuomenines veiklos dieną, kurios metu Dirksen Senato 
pastate, 562 kambaryje NATO reikalais kalbės R. Narušienė, 
A. Gečys, sen. R. Durbin, kongr. J. Shimkus, C. Leonard, dr. 
M. Haltzel ir pulk. D. Skučas.

Lietuvių Diena
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

Lietuvių teniso pirmenybės vyko Euclid, OH, 2002 m. liepos 27-28 d. Mišraus dvejeto finalistai iš k.: 
- Kęstutis Jankauskas (Washingtono “Vėjas”) ir Danutė Miselienė (Pittsburgh, PA) - I vieta, Virginija 
Motiejūnienė ir Romualdas Tarasevičius (abu Clevelando “Žaibas”) - II vieta. A. Gudėno nuotr.

UŽ KELIONES - 
600,000 LITŲ

Vienas turtingiausių Seimo 
narių, pretendentas į preziden
tus, Lietuvos krikščionių de
mokratų lyderis Kazys Bobelis 
prašo parlamento apmokėti jo 
kelionę į tarptautinį partinį 
renginį. Tačiau Seimo vadovy
bė nesutiko to padaryti. Seimo 
valdyba gana retai apmoka 
parlamentarų keliones į par
tinius renginius, tačiau tokių 
atvejų pasitaiko.

Seimo narių komandiruotės 
į užsienį per pirmąjį šių metų 
pusm etį m okesčių m okėto
jams kainavo daugiau nei 600 
tūkstančių litų. Absoliutų ko
mandiruočių rekordą pasiekė 
liberalas Alvydas Medalins- 
kas. Per pusmetį jis buvo 16 
užsienio komandiruočių. Visos 
jo  komandiruotės užtruko 64 
dienas ir kainavo 55 tūkst. litų. 
Maždaug trečdalis parlamen
tarų į užsienį iš viso nebuvo 
komandiruoti.

GAL DUKRA 
DAR GYVA?

Per rugsėjo 11-osios teroro 
aktą Niujorke dingusios Lie
tuvos pilietės tėvai vis dar vi
liasi Amerikoje rasti savo duk
rą gyvą. Niujorke buvo skai
tomos visų pernai rugsėjo 11- 
ąją žuvusių aukų pavardės. 
Tarp jų  yra ir vienintelė Lietu
vos pilietė - Jelena M elni- 
čenko. Ceremonijoje dalyvavo 
iš Lietuvos atvykę J.Melni- 
čenko tėvai.
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Dedešvinė rožė (Rose of Sharon). G. Juškėno 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’

ĮV A IR E N Y B Ė S

PASIKEITĖ LIETUVOS
VALSTYBINIU APDOVANOJIMU PAVADINIMAI

Jeigu jūs ar kas nors iš jūsų 
pažįstamų bei draugų buvote 
įsižiūrėję ir geidėte, Lietuvos 
Respublikos valstybinio apdo
vanojimo, sakykime, Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino 3-jo laipsnio ordino, jūs 
pavėlavote.

Nuo 2002 m. birželio 18 d., 
pagal naujai priimtą Lietuvos 
Respublikos Valstybės Apdova
nojimų įstatymą, pasikeitė ordi
nų ir medalių pavadinimai. Pa
gal naująjį įstatymą atsisakyta 
iki šiolei buvusios apdovanoji
mo laipsnių. Vietoje “laipsniavi- 
mo” - dabar naudojami vardiniai 
pavadinimai. Kai kurie iš jų, mū
sų nuomone, gana keistoki ir 
lietuvio ausiai nelabai priimtini.

Pavyzdžiui, aukščiau minė
tasis DLK G edim ino 3-jo 
laipsnio ordinas dabar vadina
mas - Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio ordino Komandoro 
Kryžiumi.

Yra pakeisti ir kiti pavadi
nimai, kuriuos taip pat reikia 
įsidėmėti. Štai, anksčiau buvę 
DLK Gedimino 1-jo laipsnio 
ordinas dabar žinomas kaip 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Gedimino ordino Didysis 
Kryžius.

DLK Gedimino 2-jo laips
nio ordinas - LDK Gedimino 
ordino Komandoro Didysis 
Kryžius. Apie 3-jo laipsnio ap
dovanojimą jau rašėme. DLK 
Gedimino 4-jo laipsnio ordi
nas dabar skamba taip - LDK 
Gedimino ordino Karininko 
Kryžius, o 5-jo - LDK Gedimi
no ordino Riterio kryžius.

Anksčiau buvo laipsniuoti 
ir DLK Gedimino ordino me
daliai (tai žemesnė apdovano-

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)

Edvardas Šulaitis

jimų pakopa). Dabar jie visi bus 
žinomi vienu pavadinimu - 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Gedimino ordino medaliu.

Apie tai mums pranešė 
PLB valdybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas su kuriuo vė
liau telefonu teko diskutuoti 
kai kuriuos šių naujų apdova
nojimų pavadinimus.

Pavyzdžiui ir jis stebisi dėl 
“Komandoro” vardo (jis figū
ruoja net dviejų ordinų pavadi
nimuose). Jis teigė, kad peržiū
rėjęs lietuvių kalbos žodyną, to
kio žodžio jame neradęs. Ben
drai jis, kaip ir turbūt daugelis 
kitų mūsų tautiečių, net nežino 
ką šis pavadinimas reiškia. Ga
lima nujausti, kad jis galėtų api
būdinti, sakysime, kokios nors 
didelės karinės grupuotės vadą.

Daug apdovanotųjų
Tas pats V. Kamantas mums 

paminėjo, kad jis yra gavęs LR 
Prezidento dekretą Nr. 1806, 
liečiantį Lietuvos Respublikos 
ir užsienio valstybių piliečių 
apdovanojimo Lietuvos vals
tybės ordinais ir medaliais Val
stybės (Lietuvos K araliaus 
Mindaugo Karūnavimo) šven
tės proga.

Pagal tą dekretą, V. Ka- 
manto skaičiavimu, buvo ap
dovanota net 113 asmenų; o iki 
šio dekreto apdovanojimus ga
vo jau 3014 žmonių.

Naujame sąraše yra ir 23 
asmenys iš užsienio. Tai dau
guma žinomi išeivijos veikėjai, 
gyvenantieji ne vien tik Šiau
rės Amerikoje, bet ir kitose pa
saulio valstybėse.

Štai, LDK Gedimino ordi
no Karininko kryžiaus apdo
vanojimą gavo: Algimantas 
Gureckas, Jūratė Kazickaitė- 
Altman, Juozas Kojelis, Vilius 
Peteraitis, Tomas Remeikis, 
Viktoras A. Sniečkus. Taip pat 
šis apdovanojimas suteiktas ir 
italui Pietro U. Dini, žinomam 
lietuvių kalbos specialistui, 
anksčiau viešėjusiam ir Čika
goje, kur jį  galėjo sutikti ir 
vietos lietuviai.

LDK Gedimino ordino Ri
terio kryžium i apdovanoti: 
Ieva Adomaitienė, Dalia Anta
naitienė, Catherine Blue, kun. 
Pranas Gaida-Gaidamavičius, 
Kazys Karuža, Petras Molis, 
Birutė Nagienė, Ernestas C. 
Raskauskas, Marija Remienė, 
Česlovas Senkevičius, Vikto
ras A. Sidabras, Klemensas Ta
m ošiūnas, Rom ualdas W it
kowski.

Šiame sąraše yra visi lietu
viai, nors kai kurių pavardės 
skamba nelietuviškai. Pavyz
džiui C. Blue yra Škotijos lie
tuvių veikėja, o R. Witkowski- 
darbuojasi Seinų (Lenkija) lie
tuvių tarpe.

Sąraše matome ir 3 spaudos 
darbuotojus: du iš jų  “Tėviškės 
Žiburių” (Kanadoje) redakto
riai - kun. P. Gaida ir Č. Sen
kevičius, o B. Nagienė - nese
niai užsidariusio “Nepriklau
somos Lietuvos” laikraščio 
(irgi Kanadoje) redaktorė.

Ir pagaliau LDK Gedimino 
ordino medaliu buvo apdo
vanoti Aleksejus Bartnikas (iš 
K aliningrado srities), Jean 
Pierre Ivaškevičius (P ran
cūzija), Julija Karmazo (Ger
vėčių kraštas).

mailto:TAUPA@AOL.COM



