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tautines minties lietuviu laikraštis

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
APIE DERYBAS SU LATVIJA 
DĖL VALSTYBINĖS SIENOS
Vilnius, gegužės 30 d. 

(ELTA). Lietuvos Preziden
to paprašyti, Užsienio reika
lų ministras Povilas Gylys ir 
URM sekretorius, Valstybės 
sienos nustatymo komisijos 
vadovas Rimantas Šidlaus
kas, nuvykę į Rygą susitikti 
su aukščiausiais Latvijos va
dovais, stengėsi paaiškinti 
"Maišiagalos memorandu
mo" teiginius ir susitarti, kaip 
toliau bus tęsiamos derybos, 
antradienį teigė Respublikos 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas, beveik pusvalandį Sei
mo plenariniame posėdyje 
kalbėjęs apie derybų dėl val
stybinės Lietuvos ir kaimy
ninių valstybių sienos nusta
tymo eigą.

Kaip jau skelbta, Rygoje 
buvo suderinta, kad ilgai gin
čytą šalių jūrų sieną derybi
ninkai toliau nustatinės, rem
damiesi gegužės 20 dieną 
Lietuvos ir Latvijos vadovų 
Maišiagaloje pasirašytu me
morandumu.

1993 metų birželio 29 
dieną Biržuose tarpvalstybi
ne sutartimi buvo atstatyta 
iki 1940 metų birželio 15 die
nos galiojusi Lietuvos ir Lat
vijos sausumos siena. Mūsų 
šalies Seimas šią sutartį rati
fikavo sausio 26 dieną, o Lat
vijos parlamentarai - gegu
žės 25 dieną.

Prezidentas A. Brazaus
kas paneigė kalbas, kad Lat
vija siekia vienašališkai nu
statyti jūros sieną su Lietuva. 
Ir patvirtino, kad kaimyninė 
valstybė elgiasi pagal priim
tas tarptautinės teisės nor
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mas. Pasak Prezidento, jau 
yra patvirtinti atstatytos Lie
tuvos ir Latvijos sienos že
mėlapiai bei aprašymai, mū
sų šalies pasieniečiai jau at- 
statinėja ženklus, kerta pro
skynas, tiria, kaip turėtų būti 
panaudotos techninės prie
monės. Tačiau tenka pažy
mėti, kad latviai dar tik pra
deda žymėti sieną. Mūsų 
valstybės vadovas teigė pagei
daująs, kad iki Seimo vasa
ros atostogų būtų, galima ap
sikeisti Biržų sutarties ratifi
kavimo raštais, mat tik taip ši 
sutartis pradėtų galioti.

Joje taip pat buvo numa
tyta, kad valstybių jūros sie
na - teritoriniai vandenys ir 
ekonominė zona - bus nusta
tyta atskiru susitarimu. Pre
zidento žodžiais, derybos ku
rį laiką vyko sėkmingai, ta
čiau pastaruoju metu jos at
sidūrė tokioje padėtyje, kuri 
netenkina nei vienos valsty
bės, todėl ir prireikė pagrei
tinti derybas. Tai padaryti 
keliuose susitikimuose pra
ėjusiais metais bandė ir abie
jų valstybių premjerai, tačiau 
nuo praėjusių metų antros 
pusės darybų delegacijos taip 
ir nebuvo susitikusios, o 
"tarp politikų pradėjo bręsti 
nenaudinga valstybės presti
žui diskusija", todėl daugiau 
kaip prieš savaitę mūsų ša
lies Prezidentas ir nutaręs su
sitikti su Latvijos Prezidentu 
Gunčiu Ulmaniu.

Remiantis Prezidentu A. 
Brazausku, prie rytinio Balti
jos jūros kontinintinio šelfo 
esančios šalys suinteresuotos 

žinoti, kokie naftos telkiniai 
ten yra. Tam reikalinga labai 
smulki žvalgyba, todėl gin
čytinos zonos stabdo bendrus 
veiksmus, o mūsų Vyriausy
bė nepakankamai žvalgo šią 
jūros šelfo dalį, mano šalies 
vadovas.

Jo žodžiais, neoficialūs 
susitikimai - normalus reiš
kinys, kai vadovai priima 
tam tikrus susitarimus, todėl 
Respublikos Prezidentas sa
kė manąs, kad jam reikėjo 
vykti į Masišiagalą. Jis taip 
pat pabrėžė, kad minėtasis 
memorandumas nėra šalis 
įpareigojantis dokumentas, o 
tik pareiškimo formos me
morandumas, kuriame nuro
domos tolimesnių derybų 
gairės.

Memorandumas nebus 
skelbiamas, ir "jo teiginiai 
neturėtų būti komentuojami, 
bei jų neturėtų žinoti tie, kam 
nepriklauso", teigė Preziden
tas. Jis taip pat pažymėjo, 
kad tai "nėra išdavimo aktas 
ar savo teisių viršijimas".

Kaip Eltos koresponden
tui sakė Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas 
Kazys Bobelis, "reikia pripa
žinti, kad valstybės vadovai 
yra Lietuvos vykdomoji val
džia ir turi teisę naudoti visus 
metodus pasitarimams". Jo 
nuomone, visiems yra žino
ma apie "tyliąją diplomati
ją", kuri būna naudinga deri
nant itin sudėtingus ir svar
bius valstybei klausimus. K. 
Bobelis mano, kad būtų ge
riau, jeigu atsakingi mūsų ša
lies pareigūnai būtų iš anksto 
informuoti apie būsimus 
tarpvalstybinius pasitarimus, 
nes tai "neisšauktų bereika
lingų aistrų", dėl kurių po to 
reikia aiškintis.

ISTORIJA, PROPAGANDA IR 
PUSĖS EUROPOS IŠVADAVIMO 

DIENA
Povilas Žumbakis

Vakaruose, ypač Amerikoje, istorija nėra plačiai vertinama. 
Nelabai svarbi. Daugumas amerikiečių nežino net pagrindi
nių Amerikos istorijos faktų. O kas dėjosi prieš 50 metų Euro
poje - tai kaip kokia sena pasaka, kurios detalės senai išblu
kusios, nesuprastos ir nereikšmingos šių dienų žmonėms... 
Tokiomis aplinkybėmis tie, kurie nori suteršti mūsų krašto 
istoriją, panaudoja istoriškai reikšmingas datas savo naudai.

Rusai, suprasdami isto
rijos prasmę daugiau, negu 
amerikiečiai, išnaudoja isto
rijos niuansus. Jie dar kartą 
sugebėjo suvedžioti naivius 
prezidento B.Clinton’o val
džios vyrus - vardan bendra
darbiavimo, draugystės ir 
taikos.

Prezidentas B.Clinton, 
po eilės jam būdingų neapsi
sprendimų: važiuoti-neva- 
žiuoti-gal važiuoti-gal neva
žiuoti, nutarė nevykti į An
gliją ar Prancūziją švęsti An
trojo pasaulinio karo 50 metų 
pergalės. Vietoj to, nutarė 
vykti į Maskvą.

Ten B.Clinton'as nebuvo 
vienas. Su juo dalyvavo virš 
50 kitų pasaulio vadų. Jie iš
sirikiavo prie Lenino mauzo
liejaus - šalia vieno didžiau
sių šio šimtmečio nusikaltė
lių - Lenino iškamšos, var
dan alijantų pergalės! Vardan 
Europos "išvadavimo" iš na
cių!

Išsirikiavę demokratinių 
valstybių vadai stovėjo Bori- 
s'o Jelcin'o šešėlyje. Pro juos 
išdidžiai žygiavo rusų kariš
kiai, įspūdingai pasidarbavę 
žudynėse Čečėnijoje! Nors 
B.Jclcin'as "nusileido" 
B.Clinton'ui ir sutiko, kad 
pagrindinis karinis paradas 

bus keliomis gatvėmis toliau 
nuo "švelnios" karinės jėgų 
demonstracijos. Tačiau Ame
rikos prezidentas pagerbė žu
dikus, kurie savo darbais pa
našūs į tuos, kurie smaugė 
Rytų Europą po jos "išvada
vimo". Šiandieniniai įvykiai 
Kaukazo šalyse primena vi
siems, suprantantiems isto
riją, kad ši demonstruojanti 
kariuomenė nesiskiria nuo 
sovietinių raudonarmiečių 
sadistų, plėšikavusių mūsų ir 
kaimyninėse valstybėse po 
"išvadavimo".

Paskelbęs, jog vietoj 
Paryžiaus ar Londono vyks į 
Maskvą, B.Clinton'as pasakė, 
kad jis pats asmeniškai pa
spaus B.Jelcin'ą dėl atominės 
jėgainės-pardavimo Iranui, 
dėl žudynių Čečėnijoje, dėl 
grasinimų NATO dėl plėti
mosi į Rytus ir panašiai. Bet, 
likus kelioms dienoms iki 
kelionės, mūsų prezidento 
patarėjai pradėjo aiškintis, 
jog nieko formalaus B.Clin
ton'as nekalbės. Bus tik drau
giškas pašnekesys tarp drau
gų. Net nesusitiks pasitarti su 
Kinijos komunistais.

Prieš 50 metų tas "išva
davimas" reiškė tik okupaci
jos tąsą, tik budelių paketin ą 
vienų kitais. Pirma bolševi
kai įkėlė koją, po to naciai, 
po to sovietai. Visi žiaurūs. 
Visi okupantai. Visi alino 
Lietuvą ir jos žmones. Šeimi
ninkavo, kaip tarp vergų. Nei 
vieni iš jų nebuvo vaduoto
jai, o žiaurūs pasmerkėjai.

JAV spauda, televizija ir 
radijas aprašė ir transliavo 
svarbųjį minėjimą - didžiąją 
sovietų "patriotinio karo" 
pergalę, ne Vakarų šalių lai
mėjimą. Amerikiečių, anglų, 
prancūzų ir kilų demokrati
nių valstybių pasiaukojimas 
ir kova prieš diktatūrą buvo 
vos paminėta. Didieji sovie
tiniai nuostoliai ir aukos pil
nai dominavo spaudoje.

Kiek tai liečia vergiją ir 
žudynes Antrojo pasaulinio 
karo metu, daugiausiai ir be
veik išimtinai buvo minima 
tik Holokausto kančios ir 
bolševikų nuostoliai. Net

(Nukelta į 3 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
• LIETUVOS MOKSLO TARYBA PRITARIA REKTORIŲ 

KONFERENCIJOS POZICIJAI DĖL "PARTINIŲ DIPLOMŲ". 
Lietuvos mokslo taryba, kaip pranešė ELTAI jos pirmininkas 
profesorius Leonas Kadžiulis, nepritaria Lietuvos Respubli
kos Seimo 1995 m. gegužės 18 d. nutarimui vėl pripažinti 
aukštųjų partinių mokyklų diplomus. Toks Seimo sprendi
mas, teigia prof. Leonas Kadžiulis, diskredituoja Lietuvos 
aukštąsias mokyklas ir griauna Lietuvos Respublikos aukš
tojo mokslo prestižą ir Lietuvoje, ir užsienyje. Pritardama 
aukštųjų mokyklų Rektorių konferencijos apsisprendimui 
nepripažinti partinių mokyklų diplomų aukštojo mokslo diplo
mais, Lietuvos mokslo taryba siūlo taip pasielgti ir Lietuvos 
mokslo bei studijų institucijoms.

• VOKIETIJAI PRISTATOMA LIETUVA. Antradienį Vo
kietijoje, Dulsburgo mieste surengta Lietuvos ir Vokietijos 
konferencija "Verslo ir investicijų galimybės Lietuvoje". Pa
grindinį pranešimą joje padarė Lietuvos Vyriausybinės dele
gacijos vadovas Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. Kartu su juo į Dulsburgą atvyko susi
siekimo ministras Jonas Biržiškis, Ryšių ir informatikos mi
nistras Gintautas Žintelis, kiti Vyriausybės pareigūnai, Seimo 
nariai, Lietuvos vystymo bei Akcinio Inovacinio bankų vadovai.

Konferencijoje pagrindinį pranešimą padarė Lietuvos 
Ministras Pirmininkas A. Šleževičius. Jis pabrėžė, kad 
pagrindinis Lietuvos užsienio politikos tikslas - kuo aktyviau 
dalyvauti Europos Sąjungoje vykstančiuose procesuose.

Premjeras informavo, kad, preliminariais duomenimis, 
bendrasis vidaus produktas, palyginti su ankstesniais me
tais, Lietuvoje padidėjo 1,5 procento. Kiek besiskirtų įvairios 
šalies ūkio raidos prognozės, tačiau visais atvejais numato
ma, kad 1995 metais gamybos lygis Lietuvoje kils.

• VYTAUTAS BIELIAUSKAS - PREZIDENTO PATA
RĖJAS SPECIALIOMS PROGRAMOMS. Antradienį Lietu
vos Prezidentas Algirdas Brazauskas savo potvarkiu pasky
rė žinomą Amerikos lietuvių veikėją, profesorių Vytautą Bie
liauską Respublikos Prezidento patarėju specialioms progra
moms.

Vytautas Bieliauskas yra gimęs Lietuvoje. Jis studijavo 
Kauno ir Tiubingeno universitetuose, 1943 metais įgijo psi
chologijos daktaro laipsnį. Vytautas Bieliauskas dėstė psi
chologiją Miuncheno universitete, vėliau profesoriavo įvai
riuose JAV universitetuose. 1968-1972 metais jis buvo 
Tarptautinės medicinos, psichologijos ir religijos studijų są
jungos prezidentas, 1988-aisiais išrinktas JAV Katalikų 
Mokslo akademijos nariu - akademiku. Mokslininkas yra 
paskelbęs apie šimtą mokslinių straipsnių, išleidęs tris kny
gas lietuvių, anglų, vokiečių bei prancūzų kalbomis.

1988 - 1992 metais Vytautas Bieliauskas buvo Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. Jis daug kartų 
lankėsi Lietuvoje, skaitė paskaitų kursus Vilniaus ir Kauno 
universitetuose.

• OPOZICIJA SIŪLO ATSISAKYTI "MAIŠIAGALOS 
MOMORANDUMO". Penkios Seime atstovaujamos opozi
cinės partijos pasirašė bendrą pareiškimą dėl Lietuvos jūros 
sienos ir ekonominės zonos. Jame Lietuvos ir Latvijos va
dovų pasirašytas vadinamasis "Maišiagalos memorandu
mas" vertinamas kaip "klaidingas žingsnis, kurį reikia ištaisyti".

Tėvynės sąjungos, demokratų partijos, Politinių kalinių ir 
tremtinių, Centro bei Lietuvių tautininikų sąjungų atstovai 
pareiškė, kad "Lietuvos Seimo nesvarstytas ir nepatvirtintas 
"Maišiagalos momorandumas“, kad ir kas jį būtų pasirašęs, 
nėra Lietuvos Respublikos teisinis aktas ir Lietuvos 
Respublikos neįpareigoja".

• LDDP - PRIEŠ "LAUKINI KAPITALIZMĄ" Trečiadienį 
surengę spaudos konferenciją seimo LDDP frakcijos atsto
vai kalbėjo apie valstybės politikos socialinę orientaciją.

Frakcijos seniūno pavaduotojas Justinas Karosas pažy
mėjo, kad valdančioji partija ir toliau laikosi anksčiau dekla
ruotos socialdemokratinės orientacijos. Jis sakė, kad dabar
tiniame rinkos kūrimo etape, LDDP "yra prieš visuomenės 
daugumai pražūtingą laukinį kapitalizmą. Užbaigus pirmąjį 
privatizavimo, rinkos formavimo etapą, pereiname prie par
tijos programoje numatyto ryškiau akcentuoto socialiai orien
tuotos rinkos etapo", - sakė jis.

• NUSTATYTA PREKIŲ IMPORTO IR EKSPORTO 
TARIFINIŲ KVOTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA. Nuo 
birželio 1 dienos Lietuvoje pradedama taikyti bendroji prekių 
importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo tvarka. Ji 
įvedama vykdant Lietuvos ir Europos Sąjungos laisvosios 
prekybos sutartį.

Ši tvarka bus taikoma žemės ūkio produktams ir maisto 
prekėms, įvežamoms į Lietuvą vidaus vartojimui ir turinčioms 
ES valstybių prekių kilmės sertifikatus, taip pat kitoms tarifi- 
nėms kvotoms, kurios nustatomos importuojamoms pre
kėms pagal Lietuvos Vyriausybės sprendimus arba pagal 
.eitas Lietuvos laisvosios prekybos sutartis.

• PIRMASIS TRIŠALĖS TARYBOS POSĖDIS. Sociali
nės apsaugos ir darbo ministerijoje gegužės 30 dieną įvyko 
pirmasis Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis. Ja
me dalyvavo Profesinių sąjungų, Vyriausybės ir darbdavių

Nerami taika
Gegužės mėn. padidėjo 

įtampa Jeruzalės mieste. Ba
landžio 27 d. Izraelio vyriau
sybė paskelbė savo nutarimą 
konfiskuoti Rytinės Jeruzalės 
apylinkėse nemažus žemės 
plotus ir ten statyti butus iz
raeliečiams. Tas sukėlė triukš
mą arabų valstybių sostinėse 
ir Jungtinėse Tautose. JT 
Saugumo Taryboje buvo pa
siūlyta rezoliucija, kuri pa
smerkia Izraelio elgesį. Re
zoliucija reikalauja atšaukti 
Izraelio sprendimą. Deba
tuose vėliau buvo pakeistas 
žodis "pasmerkia" švelnesniu 
žodžiu "papeikia", tačiau ir 
tas nepadėjo. Keturiolika 
valstybių Taryboje balsavo 
už rezoliuciją, tačiau Ameri
ka po ilgesnės pertraukos

RašoAlgirdasPužauskas

(penkerių metų) tą rezoliuci
ją vetavo.

Jeruzalės klausimas nėra 
naujas. Jungtinės Tautos tą 
istorinį miestą buvo padali
nusios į žydų ir arabų dalis, 
tačiau padėtis pasikeitė po 
1967 metų karo, kuriame 
izraeliečiai okupavo ir rytinę 
miesto dalį. Jokia Izraelio 
politinė partija Izraelyje, joks 
žydų veikėjas užsienyje ne
palaiko minties, kad Jeruzalė 
yra ir palestiniečių miestas. 
Kas arabams ir jų draugams 
yra Izraelio okupuotas "Va
karų Krantas", Izraeliui yra 
istorinės žydų žemės: Judėja 
ir Samarija.

organizacijų atstovai.
Trišalės tarybos pirmininku išrinktas Lietuvos pramoni

ninkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lybys. Posė
dyje buvo aptarti tarybos sekretoriato darbo klausimai bei 
kito tarybos posėdžio darbotvarkė. Numatyta svarstyti ligos 
pa-šalpų už pirmąsias tris nedarbingumo dienas mokėjimo iš 
darbdavio lėšų problemą, socialinio draudimo mokesčio pa
keitimo, piniginių baudų darbdaviams už nelegalaus darbo 
organizavimą ir kitus klausimus.

• BAUDŽIAMI KORUMPUOTI POLICININKAI. Šį trečia
dienį Vyriausybės posėdyje tarp daugiau kaip 30 klausimų 
buvo išklausyta ir Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus 
Policijos departamento vyriausiojo komisaro Jono Liaudans- 
ko informacija apie pastaruosius įvykius. Informuota, jog 
griežtai nubausti Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato 
konvojavimo kuopos policininkai, kurie padėdavę Lukiškių 
kalėjime esantiems nusikaltėliams susitikti su savo bendrais 
laisvėje. Taip pat aptartas kelių policininkų darbas, pripažin
ta, jog gausu pareigūnų nusižengimų renkant baudas už 
eismo taisyklių pažeidimus. Dabar spausdinami naujo pa
vyzdžio talonai, kuriuose bus griežtai fiksuojamas baudos 
dydis, kad kelių policininkai netektų galimybės rinkti grynuo
sius pinigus, numatytos kitos priemonės.

• VILNIUJE - KONFERENCIJA APIE LAZERIUS. "Šian
dien jau visiškai aišku, kad Lietuva užima tvirtas pozicijas, 
kurdama ir taikydama klinikinėje praktikoje lazerinius prietai
sus", - pareiškė šalies Sveikatos apsaugos ministras Anta
nas Vinkus. Trečiadinį Vilniuje, medicinos bibliotekos salėje 
jis pradėjo pirmąją tarptautinę konferenciją'Laaeriai medicinoje".

Lazeriai Lietuvos medicinoje pradėti taikyti maždaug 
prieš dvidešimt metų. Kaip parodė ilgamečiai laboratoriniai 
tyrimai ir klinikinė praktika, jie plačiausiai naudojami įvairiose 
terapijos srityse.

Konferencijoje dalyvauja žymūs Lietuvos, Estijos, Len
kijos, JAV, Bulgarijos, Rusijos, Ukrainos, Suomijos, Kinijos 
mokslininkai.

• NAUJASIS KAUNO MERAS PAPRAŠĖ ŽURNALISTŲ 
"50 DIENŲ BE KRITIKOS". Ketvirtadienį Kauno miesto 
tarybos penktajame posėdyje išrinktas naujas meras - 58 
metų Kauno technologijos universiteto profesorius, hab. dr. 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) Kauno skyriaus 
pirmininkas Vladas Katkevičius. Programinėje kalboje jis 
sakė, kad prioritetinis miesto valdžios uždavinys - priimti 
Tarybos narių bei tarnautojų darbo etikos kodeksą, numa
tantį ir pajamų deklaravimą. Meras žurnalistų paprašė "pen
kiasdešimties dienų be kritikos", pažadėdamas, kad po to 
Kauno savivaldybėje nuo spaudos ir visuomenės tikrai ne
būsią jokių paslapčių.

• EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJA, 
BŪTINGĖS TERMINALAS... Vokietijos konsorciumas 
"Krupp-Klos-Nova" pasiūlė Lietuvai realizuoti svarbų projek
tą - nutiesti europinio standarto geležinkelio liniją nuo pa
sienio Šeštokų punkto iki Kauno. Nors projekto vertė yra 
apie 500 milijonų Vokietijos markių, konsorciumas, j kurį 
įeina garsios Europos firmos, prisiima visišką turtinę atsa
komybę ir garantuoja šio objekto eksploataciją. Apie tai 
spaudos konferencijoje informavo Ministras Pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. Derybos dėl šio projekto bus tęsiamos 
liepos mėnesį.

Kalbėdamas apie kitus aktualius Lietuvai klausimus, Mi
nistras Pirmininkas pasakė, kad penktadienį oficialiai bus 
pradėta Būtingės naftos terminalo statyba.

ELTA

Daugelis pasaulio valsty
bių laikosi 1948 m. priimtos 
Jungtinių Tautų rezoliucijos 
ir nepripažįsta Jeruzalės Izra
elio sostine. Šio miesto atei
tis dar turi būti svarstoma. 
Net ir JAV ambasada Izrae
lyje tebėra Tel Avivo mieste. 
Respublikonų partijos kandi
datūrą iškėlęs šen. Bob Dole 
pasiūlė, kad Kongresas jau 
dabar paskelbtų, kad JAV 
ambasada bus perkelta į Je
ruzalę iki 1999 metų birželio 
mėn. Senatoriui, kaip cinikai 
spėlioja, rūpi užsitarnauti rin
kimų kampanijoje JAV žydų 
balsus ir dar svarbiau, jų fi
nansinę paramą. Kiti stebė
tojai mano, kad vargu šen. 
Dole tą paramą gaus, nes 
Amerikos žydų paramos ir 
respublikonų partijos nomi- 
navimo siekia ir jo kolega, 
senatorius iš Pennsylvanijos 
Arlen Specter, pats žydų ti
kėjimo.

Ginčai dėl Jeruzalės dar 
pagilino palestiniečių susi
skaldymą. Palestinos tauti
nės valdžios, kurios galva 
yra Arafatas, finansai išsibai
gė. Tvarką palaikyti nusam
dyta 18,000 vyrų policija 
pardavinėja gautus ginklus, 
kurie patenka į Hamas tero
ristų rankas. Arafato valdžia 
turi dar 29 tūkstančius tar
nautojų, kurie laukia algų. 
Palestinos valdžią remti pasi
žadėjo 29 valstybės, tačiau 
neskuba pervesti pinigų į 
PNA (Palestinian National 
Authority) bankų sąskaitas. 
Izraelis, po Hamas teroristi
nių puolimų, uždarė sieną 
palestiniečiams, kurie va
žiuodavo į darbus Izraelyje. 
Visa tai padarė daug žalos 
taikos viltims, dar daugiau 
suskaldė arabus ir sustiprino 
opoziciją Arafatui.

Grėsmė Kašmire
Gegužės 11 d. nežinomi 

piktadariai sudegino Kašmi- 
ro provincijos sostinėje Srin- 
agare istorinę musulmonų 
mečetę "Charar į Shrif". Pa
dėtis šioje Indijos valdomoje 
provincijoje tuoj užsiliepsno
jo, musulmonai sukėlė riau
šes. Pakistano kariuomenė 
paskelbė parengties būklę. 
Keli Indijos ministrai pagra
sino karo veiksmais. Pakis
tanas gegužės 19 paskelbė 
valstybinę gedulo dieną. Va
karų valstybių ambasadoriai 
sujudo raginti abi vyriausy
bes vengti padėties aštrini
mo, kuris gali privesti prie 
jau ketvirto Pakistano - In
dijos karo.

Kada Britanija pasitrau
kė iš savo valdytų teritorijų 
1947 m., Kašmiro žemė liko 
turtingo indų macharadžos 
valdose. Jis valdė Kašmirą

(Nukelta į 9 psl.)
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KRIMINALAMS GALO NEMATYTI
Eivydas Radvila

Po sąlyginės ramybės 
laikotarpio Lietuvos spaudos 
pirmuosiuose puslapiuose - 
vėl finansiniai skandalai, spro
gimų aidai, nusikalstamu
mas, o taip pat policijos be
jėgiškumas, kartais net sąmo
ningas bendrininkavimas su 
tais, kuriuos privalėtų bausti.

Be abejo, daugiausia dė
mesio susilaukęs įvykis - Vil
niaus centre, 50 metrų nuo 
Vyriausybės rūmų susprog
dintas prabangus "Mercedes" 
drauge su jį vairavusiu R. 
Grainiu. Laimingo atsitikti
numo dėka niekas iš aplinki
nių ir netgi drauge su juo va
žiavusių žmonių nenukentė
jo. Labiausiai paplitusi nuo
monė, kad tai nusikalstamų 
struktūrų tarpusavio santykių 
aiškinimosi pasekmė.

R. Grainys palaikė ryšius 
su kai kuriomis Čečėnijos 
grupuotėmis, jo čečėne žmo
na artimai susijusi su buvu
sio šios šalies vicepremjero 
J. Mamodajevo, vėliau perė
jusio į opoziciją Dž. Dudaje
vui, aplinka. Kaip teigiama, 
jis turėjo didelį autoritetą 
tiek Lietuvos, tiek buvusios 
SSRS nusikaltėlių pasaulyje. 
R. Grainys nepriklausė "Vil
niaus brigados" įtakos sričiai, 
veikiau buvo jos konkuren
tas. Kartais susikirsdavo jo 
ir B. Dekanidzės keliai, nors 
jie ir veikė skirtingoje aplin
koje - būdamas gerokai inte
lektualesnis R. Grainys dau
giausia užsiimindavo įvairio
mis finansinėmis aferomis. 
Manoma, kad jis buvo nese
nai bankrutavusio "Ekspreso 
banko" faktinis savininkas.

Atgimimo pradžioje R. 
Grainys prisidėjo prie įvairių 
leidinių, ypač "Sąjūdžio ži
nių" leidimo. Jis rūpindavosi 
tuo metu sunkiai gaunamo 
popieriaus tiekimu, spausdi
nimo reikalais. Vilniuje jo 
dėka buvo spausdinama ir 
Maskvos, kitų SSRS kraštų 
spauda. Vėliau susidomėjo 
bankais, dirbo drauge su ži
nomu aferistu V. Dubausku, 
kuris išviliojo iš įvairių Lie
tuvos bankų apie 2 min. do
lerių. Įtariama, kad jis susi
jęs ir su suklastotų mokesti
nių pervedimų ir avižų biz

niu, kai iš Lietuvos banko 
buvo išplautos milijardinės 
rublių sumos.

Kitas plačiai aptariamas 
įvykis, metęs šešėlį visai po
licijos sistemai - "Lietuvos 
ryte" atspausdintos nuotrau
kos, užfiksavusios su polici
ninkų pagalba surengtą tei
siamų vienos nusikalstamos 
Panevėžio grupuotės narių 
susitikimą su laisvėje esan
čiais bendrais. Vietoj to, kad 
po teismo posėdžio teisia
mieji būtų nuvežti atgal į Lu
kiškių kalėjimą, Vilniaus vy
riausiojo policijos komisaria
to konvojavimo kuopos poli
cininkai specialiu sunkveži
mių juos nuvežė į iš anksto 
sutartą vietą Vilniaus prie
miestyje, kur ir įvyko susiti
kimas. Jau anksčiau buvo 
pastebėta, jog po kiekvieno 
teismo posėdžio Panevėžyje 
prasidėdavo spaudimas liu
dytojams bei artimiesiems, 
buvo įtariama, kad nuospren
džio laukiantys turto prievar
tautojai susitikinėja su savo 
bendrais.

Nors premjeras A. Šleže
vičius ir pareikalavo ištirti šį 
įvykį pavadinęs jį neturinčiu 
pavyzdžio nusikalstamu pa
reigūnų vardo diskreditavi
mu, iš policijos vadovybės 
reakcijos neatrodo, kad bus 
imtasi kokių nors griežtesnių 
žingsnių.

Tai nebuvo vienintelis 
įvykis praėjusią savaitę su
kėlęs galvos skausmą polici
jos vadovams. Spaudoje taip 
pat buvo aprašytas skanda
las, kilęs kelių policijos siste
moje. Paaiškėjo, kad ne vie
name Lietuvos mieste ir rajo
ne kelių policininkai siste
mingai klastojo tarnybinius 
dokumentus. Patikrinus po
licininkų naudotas baudos 
talonų knygutes, paaiškėjo, 
kad iš knygučių specialiomis 
priemonėmis būdavo pašali
nami paskutinieji skaitme
nys. Tokiu būdu, kokiam 
nors piliečiui sumokėjus 100 
litų baudą, valstybei tekdavo 
tik 10 litų. Už dokumentų 
klastojimą atleista 15 kelių 
policininkų iš Panevėžio bū
rio, keturi Vilniuje, trys Ra
seiniuose, vienas Varėnoje,

ISTORIJA, PROPAGANDA IR 
PUSĖS EUROPOS IŠVADAVIMO 

DIENA
(Atkelta iš 1 psl.) 

faktas, kad Stalin'as ir jo ko
legos išžudė daugiau savųjų, 
negu patys nukentėjo per ka
rą nuo nacių, nebuvo pami- 
nėtas.Tik numojamas ranka, 
lyg tai būtų kokie svaičioji
mai.

Kinijos komunistų sker
dynės, prasidėjusios tuo pa
čiu metu, irgi nebuvo pami
nėtos. A.Hitler'is, atrodo yra 
vienintėlis šio šimtmečio 
velnias. Vieninteliai blogieji 
- naciai. Naciai išžudė dau
giausiai nekaltų žmonių ir Lt.

Aišku, kad Hitler'is ir 
naciai užsitarnavo viso pa
saulio pasmerkimo. Nėra žo
džių, kuriais būtų galima iš
reikšti žmonijai padarytą žalą 
ir skausmą. Bet Hitler'is bu
vo vienas iš kelių didžiųjų 
žudikų. Istorikai turi žiūrėti į 
visą karo tragediją. Į viso pa
saulio kančių visumą, kurią 
sukėlė diktatoriai Vokietijo
je, Japonijoje, Sovietų sąjun
goje ir Kinijoje.

Atsižvelgiant į aukų 
skaičių, Hitler'is užsitarnauja 
tik trečią vietą pragaro pre
mijų sąraše. Prieš jį stovi ko
munistai: Mao ir Stalin'as, 
toli gražu pralenkę savo ko
legą nacį nužudytųjų skai
čiais.

Žiaurumo negalima iš
matuoti. Tam nėra būdų. 
Skausmą galima jausti, ta
čiau yra neįmanoma jo api
būdinti. Ar badu marinti 
ukrainiečiai kentėjo mažiau, 
negu žmonės po kinų komu
nistų priespauda? Ar nacių 
koncentracijos stovyklos bu
vo žiauresnės negu bolšcvi- 

manoma, kad tokiu būdu bu
vo klastojami dokumentai ir 
kituose miestuose.

Dar vienas šiomis dieno
mis plačiai nuskambėjęs 
skandalas turi ir tam tikrą po- 
litinį atspalvį. Valstybės 
kontrolės departamentas pir
mą kartą po Nepriklausomy
bės atkūrimo tikrinęs Lietu
vos ambasados Maskvoje 
veiklą nustatė, kad kasoje 
trūksta apie 140 tūkst. dole
rių. Ši suma dar gali padidė
ti, kai po dviejų mėnesių pa
aiškės galutiniai patikrinimo 
rezultatai. Ambasada kas
dien gauna nemažas pajamas 
parduodama vizas, lėšas gau
namas už viešbučio ir kavi
nės paslaugas. Nustatyta 
daug finansinių pažeidimų 
tvarkant dokumentaciją, su
laikyta ambasados kasininkė 
ekonomistė, areštuotas jos 
turtas, kuris vertinamas ke
liomis dešimtimis tūkstančių 
dolerių. Ambasadoriumi 
Maskvoje šiuo metu dirba E. 
Bičkauską pakeitęs R. Kozy- 
rovičius, prieš tai ėjęs pra
monės ir prekybos ministro 
pareigas.

kų? Ar nacistinis šeimų iš
skyrimas buvo tragiškesnis, 
negu NKVD trėmimai mūsų 
tautiečių?

Jeigu vienų nuodėmės 
yra įvardijamos, o kitų leng
vai pamirštamos ir kartais 
net išteisinamos, istorijai ir 
teisingumui yra pavojus.

Jeigu žmogaus skaus
mas, kančios ir mirtis yra 
svarbi tik tuomet, jeigu žuvęs 
priklausė kokiai tautybei, tai 
iš skausmo daroma politi-ka. 
Iš tokios istorijos kyla tik 
propaganda, kuri ne tik iš
kraipo istorijos faktus, bet 
kartu teršia visų žuvusiųjų 
atminimą. Prasminga, jog 
prisimenami taip žiauriai 
žuvę nuo nacių Holokausto, 
tačiau nereikia pamiršti ir jų 
kančių kolegų, žuvusių nuo 
panašiai nesveikų, sadistų - 
tik vilkėjusių kitokia diktato
rių uniforma.

Mirusiųjų negalima pa
miršti. Negalime pamiršti nu
kankintų ir sunaikintų nekal
tų žmonių. To reikalauja 
mūsų tikėjimas. To reikalau
ja mūsų žmogiškumas. To 
reikalauja teisingumas.

Naudojant nukentėjusius 
politinei veiklai, yra įžeidžia
mas jų atminimas. Tų masi
nių žudynių pavertimas į 
keršto įrankį, skriaudžia ir 
išnaudoja aukas.

Antrojo pasaulinio karo 
pabaiga Europoje toli gražu 
nereiškė laisvės ar taikos. Tai 
buvo tik žudynių ir kančių 
metodikos pakeitimas. Pusę 
Europos išvadavo Amerika, 
Anglija. Kita pusė pateko į 
vergiją. Tos vergijos priežas-

PARUOŠTA PILIETYBĖS 
ĮSTATYMO PATAISA 

(PLB valdybos pranešimas)

Vilniuje posėdžiaujanti 
bendra Lietuvos - Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Pi
lietybės komisija po ilgų, 
išsamių ir kartais audringų, 
dramatiškų diskusijų paga
liau paruošė esminę pataisą 
dabartiniam pilietybės įstaty
mui. Toje pataisoje sakoma:

"Lietuvos Respublikos 
piliečiai yra laikomi lietuvių 
kilmės asmenys, turėję Lie
tuvos pilietybę pagal 1919 
01 09 - 1939 08 08 Lietuvos 
pilietybės įstatymus ir išvykę 
iš Lietuvos iki 1940 06 15, 
gyvenantys kitose valstybė
se, nepriklausomai nuo šiuo 
metu turimos kitos valstybės 
pilietybės, jų vaikai ir vaikai
čiai".

PLB valdybos vicepirmi
ninkas ir Pilietybės komisijos 
pirmininko pavaduotojas Ri
mas Česonis birželio 1 į po
sėdį pakvietė neseniai į Lie
tuvą persikėlusį gyventi Balį 
Gaidžiūną, kurį su Pilietybės 

tis "sovietinis komunizmas".
Prezidentui B.Clinton'ui 

apsisprendus vykti į Maskvą, 
o ne į Londoną minėti tos 
šventės, buvo istorinis nesu
sipratimas, aiškiai parodantis 
jo istorinį nesubrendimą ir 
nejautrumą.

O Lietuvai karo pabai
gos diena (gegužės 8-ji, kaip 
švenčiama Vakaruose, nes tą 
dieną 1945 metais naciai ka
pituliavo) yra svarbi, bet tai 
nėra džiaugsmo diena. Vieno 
diktatoriaus pralaimėjimas 
Lietuvai nieko nedavė, nes ji 
be jokio atsipūtimo, be vie
nos dienos laisvės pateko į 
kito, lygiai tokio pat žiauraus 
budelio rankas.

Kai praūš ši išpūsta ir 
neteisingai išvedžiota šventė, 
lietuviai turėtų pradėti savo 
kančių minėjimą - naujausių 
kančių (trečios okupacijos), 
kurios prasidėjo 1944. Pir
mos kančių istorijos pradžia 
- 1940-ieji; antroji - 1941-ji.

Kad pilnai įvertintume 
1944-ųjų Lietuvos kančių 
pradžią, galima pradėti su 
Stalin'o pakrikštytos Lietu
vos 16-osios divizijos dar
bais. Dar detaliau - atsklei
džiant to dalinio SMERS 
vieneto istoriją. Pradžiai rei
kėtų pastudijuoti pačių daly
vių užrašus - nes jie rašė sa
vo prisiminimus ne tiems 
laikams, o 1000 metų bolše
vikų istorijos ateičiai. Jų pri
siminimai, išversti į civili
zuotą kalbą, mums ir istorijai 
atvers pilną tų dienų istoriją, 
"išvadavimo" prasmę lietu
viams ir jų kančių bendrinin
kams, visai Rytų Europai.

Tad V-E (Victory in 
Europe) turėtų būti perkrik
štyta į V-1/2 E! (Pusės Euro
pos išvadavimo diena!)

(KL)

komisijos nariais supažindi
no jo kolega Pilietybės ko
misijos narys prof. dr. Bro
nius Nemickas. Balys Gai
džiūnas išsamiai nušvietė sa
vo vargus, kuriuos jis patyrė, 
ieškodamas Lietuvos piliety
bės pripažinimo jau kaip nuo
latinis Lietuvos gyventojas.

Pilietybės įgyvendinimo 
procedūrą ir tvarkos nuosta
tus Pilietybės komisija sten
giasi dramatiškai ir beveik 
neatpažįstamai prastinti.

Pastaba: Dabar veikiantis 
Pilietybės įstatymas Lietuvos 
Respublikos pilietybę pripa
žįsta tik tiems užsienio lietu
viams, kurie turėjo Lietuvos 
pilietybę ir iš Lietuvos išvy
ko po 1940 06 15. Supran
tame, kad pilietybės komisi
jos paruoštoji pataisa dabar
tinio įstatymo nepanaikina, 
tik jį papildo, pilietybę pripa
žindama iš Lietuvos išvyku- 
siems ir prieš 1940 06 15.

Rimas Česonis
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JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
KOMERCINĖ KONFERENCIJA 

CHICAGOJE
Algirdas Rimas

(JAV LB Ekonominių reikalų tarybos pirmininkas)

JAV Lietuvių Bendruo
menės ekonominių reikalų 
tarybos suruošta konferenci
ja, įvykusi gegužės 20-21 
dienomis Pasaulio Lietuvių 
Centre, Lemonte, pritraukė 
apie 50 verslininkų, finansų 
specialistų, ir valdžios atsto
vų. Dalyviai buvoatvažiavę iš 
įvairių Amerikos miestų ir iš 
Lietuvos. Prie konferencijos 
ruošos stipriai prisidėjo Ame
rikos lietuvių inžinerių ir 
architektų sąjunga, ALIAS, 
ir jos prezidentas Albertas 
Kerelis. Regina Narušienė, 
JAV Lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkė, 
atidarė šią konferenciją ir 
joje aktyviai dalyvavo.

Lietuvos ambasados 
Washingtone ekonominių rei
kalų patarėjas, Linas Orentas, 
Amerikos lietuvis, kilęs iš 
Connecticut, apibūdino Lie
tuvos Vyriausybės vedamą 
ekonomikos politiką ir minė
jo teigiamus oficialius duo
menis apie Lietuvos ekono
mikos raidą. Tarptautinės 
bankininkystės konsultantas 
Antanas Grina, iš Chicagos, 
kalbėjo apie Lietuvos banki
ninkystę ir krašto finansinę 
būklę. Pasak p. Grinos, ne
reikėjo steigti Valiutų valdy
bos komisijos, kuri išlaiko 
tvirtą lito kursą, dolerio at
žvilgiu. Nepriklausomai ir 
lanksčiai veikiantis Lietuvos 
Bankas būtų galėjęs vesti to
bulesnę monetarinę politiką. 
Toks centrinis bankas galėtų 
didinti arba mažinti pinigų 
kiekį su tikslu sumažinti 
infliacija, bet tuo pačiu iš
vengiant defliacinių priemo
nių neigiamo poveikio pra
monei.

Chicagietis finansų kon
sultantas Vito Valatkaitis - 
Vai pasakojo apie savo patir
tį, dalyvaujant tikrajame vers
lo gyvenime Lietuvoje. Da
vė pavyzdžius ir apie neigia
mus lietuviško biznio bruo
žus: šešėlinę ekonomiją, ko
rupciją, nesąžiningumą, ir 
valdišką painiavą darant 
sprendimus. Apie Lietuvos 
realybes kalbėjo ir vilnietis, 
buvęs Lietuvos Verslininkų 
asociacios prezidentas, dr. 
Juozas Šarkus. Tarp kitko, 
jis priminė, kad greitu laiku 
Lietuvos įsiskolinimas užsie
niui bus vienas bilijonas do
lerių, o didelė dalis tų skolų 
paimta vartojimui, o ne in
vesticijoms. Ypatingai trūks
ta investicijų privačiam pra
monės verslui. Jis ragino 
daugiau bendradarbiauti Lie
tuvos ir užsienio lietuvius.

Apie JAV finansavimo 
šaltinius kalbėjo Brevvster 
Campbell, prezidentas JAV 
valdžios įsteigto Baltic - 

American Enterprize Fund 
prezidentas. Sakė kad Lie
tuvoje jau pasamdęs darbuo
tojus ir pasiruošęs veikti. 
Darbą kol kas pristabdo pa
talpų stoka Vilniuje. Jų dar 
nerasta išnuomuoti. Campbell 
jau yra numatęs finansuoti 
kai kuriuos projektus. Vie
nas jų būtų įrengti mažus 
viešbučius turizmui skatinti. 
Kitas būtų aprūpinti įrangą 
foto laboratorijoms. Tarp jo 
prioritetų būtų ir paskolos 
bei investicijos maisto apdir
bimo pramonei ir išskirstymo 
sandelių statybai. Vidutinė 
paskola projektams sieks 
100,000 dolerių. Šiuo laiku 
fondas iš viso turi tik 15 mi
lijonų dolerių visoms trims 
Baltijos šalims. Kitus JAV 
valdiškus finansavimo šalti
nius ir JAV valdiškas paslau
gas apibūdino Algirdas Ri
mas, vienu laiku dirbęs JAV 
ambasadoje Vilniuje. Aptarė 
veiklą Ex-Im Banko, Over- 
seas Private Investment Cor- 
poration - OPIC'o, JAV Ko
mercijos departamento, ir ki
tų JAV ir tarptautinių valdiš
kų agentūrų, kuriuos remia 
prekybą ir investicijas Lietu
voje; dalino informacines 
knygeles ir valdiškų įstaigų 
adresus; minėjo kad OPIC'as 
tiesioginiai finansuoja net 
tris didelius privačius JAV 
investicinius fondus, kurie 
veikia Rytų ir Vidurio Euro
poje ir yra pasiruošę skolinti 
pinigus ir pirkti Lietuvos pri
vačių įmonių akcijas. Jis sa
kė kad Ex-Im bankas irgi pra
dėjo išduoti Lietuvoje savo 
garantijas finansuoti impor
tus iš JAV.

Didžiulio dėmesio susi
laukė pranešimai Philadel- 
phijos advokato Jono Zerr, iš 
firmos, Ballard, Spahr, 
Andrews and Ingersoll, ir 
Vidmanto Rapšio, transporto 
paslaugų firmos Amber Ser- 
vices International preziden
to. Ponas Zerr, ilgą laiką gy
venęs ir dirbęs Lietuvoje, iš
samiai kalbėjo apie Lietuvos 
komercinius ir nuosavybės 
įstatymus, kurie yra svarbūs 
prekybai ir investuotojams. 
Ponas Rapšys davė apžvalgą 
apie prekių pervežimo pa
slaugas į Lietuvą avialinijom, 
laivais ir sunkvežimiais. Sa
kė, kad viena problema, kuri 
iškelia susisiekimo kainas, 
yra ta, kad daug prekių į Lie
tuvą įvežama, bet mažai yra 
išvežama. Reiškia, kad trans
porto priemonės į Lietuvą 
važiuoja perkrautos, o iš jos, 
pustuščios.

Apie Amerikos lietuvių 
verslininkų patirtį ir projek
tus Lietuvoje buvo penki pra
nešimai ir vyko gyvos disku
sijos. Vytas Daugirdas, AM 

Saras, Ine. prezidentas, iš 
New Yorko pasakojo apie jo 
sėkmingą projektą išvystyti 
aukštos technologijos elek
tronikos produktų gamybą 
Kaune. Drasutis Gudelis, 
Aras International preziden
tas, iš Melbourne, Florida, 
tas, iš Melbourne, Florida, 
apšvietė dalyvius, kaip jis 
pradėjo prekiauti automobi
liais Vilniuje ir kaip jis išvys
tė savo Hundai ir Fordo mar
kių aukšto aptarnavimo dile- 
rių tinklą per visą Lietuvą. 
Ingrida Bublienė, IB Com- 
munications prezidentė, iš 
Clevelando, irgi teigiamai at
siliepė apie galimybes pre
kiauti su Lietuva ir tenai in
vestuoti. Pasakojo, kad jos 
importuojama lietuviška deg
tinė, kuri šiuo laiku parduo
dama tik Baltimorės ir Wash- 
ington apylinkėse, buvo iš
rinkta ekspertų, kaip viena iš 
skaniausių. Ambrose Žat- 
kus, ALID Corp. preziden
tas, iš Los Angeles, kalbėjo 
apie jo organizuojamus že
mės ūkio plėtros projektus ir 
pasakojo, kaip Amerikos lie
tuviai galėtų padėti Lietuvos 
žemės ūkio plėtojimui. Inž. 
Leonas Maskaliūnas, ALBA 
viceprezidentas, iš Chicagos, 
pranešė apie savo projektą 
pastatyti statybos medžiagų 
gamyklą Lietuvoje. Taip pat 
inž. Maskaliūnas įdomiai pa
sakojo apie jo užsimojimą 
prisidėti prie Medininkų pi
lies atstatymo ir ragino vers
lininkus remti šį darbą.

Dalyvių pasisakymai bu
vo įvairūs. Būdingi buvo ko
mentarai komersantų iš Lie
tuvos. Jie dalinai pripažino 
sunkumus ir nesklandumus, 
kaip aukštus mokesčius, ne
aiškius įstatymus ir korupci
ją. Tačiau sakė, kad yra ir 
perspektyvos gerai uždirbti ir 
išsiversti. Minėjo, kad jau 
nemažai vietinių biznierių 
Lietuvoje ketina vis daugiau 
investuoti į gamybą ir pra
monę. Iš kitų verslininkų 
girdėjosi skundai, kad JAV 
plėtros programos nepalan
kios pritraukti Amerikos lie
tuvių talentams ir kad yra bū
tent statomos jiems kliūtys 
sudarant kontraktus.

Konferencijoje dalyvavo 
svečias iš Washingtono, bu
vęs ambasadorius Lietuvoje, 
Darryl Johnson. Jis dabar 
eina aukštas pareigas Valsty
bės departamente, koordi
nuojant JAV plėtros progra
mas Rusijai, Ukrainai, Ka- 
zakstanui ir kitoms buvu
sioms sovietų sąjungos ša
lims. Ambasadorius Johnson 
apibūdino dabartinę JAV 
plėtros politiką Rytų Europai 
ir kalbėjo įvairiomis temomis 
liečiančiomis Lietuvą. Sakė, 
kad Amerikos parama statyti 
Rusijos karininkams gyven
vietes jų krašte dalinai įtako
jo Rusiją išvesti savo kariuo
menę iš Baltijos šalių. Jeigu 
dabartiniai JAV Kongreso 
ketinimai nutraukti finansa
vimą šiam tikslui išsipildytų.

A.ŠLEŽEVICIUS: "Nei asmeninio, 
nei grupinio suinteresuotumo nėra"

1995 m. birželio 1 d. 
Lietuvos Seimo posėdžio 
Vyriausybės valandoje V. 
Landsbergis paklausė prem
jerą A.Sleževičių:

"Pone premjere,
Jūsų asmeninis nefor

malus susitarimas su Latvijos 
premjeru praėjusių metų pa
baigoje, nuleidžiant Lietuvos 
reikalavimą žemiau maksi
maliai leistinos 56° lygiagre
tės, buvo nenaudingas Lietu
vai, bet Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija savo ofi
cialiomis balandžio mėnesio 
notomis ištaisė tą klaidą. 
Maišiagaloje Jūs ir vėl, apei
damas Užsienio reikalų mini
steriją ir prisidengdamas jau 
net Prezidentu, įtvirtinote

LIBERALU SĄJUNGA SIŪLO 
REFORMUOTI VALSTYBĖS 

VALDYMO SISTEMĄ
"Seimas prarado Vy

riausybės kontrolės funkci
jas. Pastaruoju metu visus 
nurodymus diktuoja Vyriau
sybė, o Seimas lyg mokinu
kas, neprieštaraudamas juos 
vykdo", Žurnalistų sąjungoje 
surengtoje spaudos konferen
cijoje teigė Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) Vilniaus sky
riaus pirmininkas Ramūnas 
Danilis. Jis pristatė LLS for
muojamos šešėlinės vyriau
sybės parengtą Lietuvos val
stybinio valdymo sistemos 
reformos projektą. Be kitų 
dalykų vietoje dabar Lietu
voje esančių 19 ministerijų

NAUJOS ŪKININKAVIMO FORMOS 
LETUVOJE

"CANADIAN AGRA" 
žemės ūkio bendrovė, įsteig
ta 1981 metais, sėkmingai 
veikia Kanadoje, Meksikoje, 
Kinijoje, Vengrijoje, Latvijo
je, Estijoje ir Lietuvoje. 
"CANADIAN AGRA" stei
gia įmones-ūkius minėtuose 
kraštuose, augina rapsą, liu
cerną, daržoves bei kitas že
mės ūkio kultūras, kurias 
naujausiomis technologijos 
priemonėmis perdirba į ver
tingus produktus pardavimui 
pasaulinėje rinkoje.

1992 metais Lietuvoje, 
Raseinių rajone, "CANA- 
DIAN AGRA" įsteigė "Ra
seinių agra". Bendrovė iš 
vietinių ūkininkų nuomuoja

Amerika negalėtų ištęsėti 
puoselėjimo, kurį Rusija pri
ėmė kaipo pažadą, surištą su 
savo kariuomenės išvedimu. 
Sekmadienį jis Pasaulio Lie
tuvių Centre, APPLE moky
tojų organizacijos suruošta
me viešajame susirinkime po 
šv. Mišių, tarė žodį platesnei 
Chicagos visuomenei ir kon
ferencijos dalyviams. 

aną neformalų susitarimą, 
rekomendavote konkretų 
sprendimą su nurodytu 55 
50'30" lygiagretės tašku jūro
je, pagal kurį apie 6 milijar
dų litų vertės išgaunama naf
ta paliekama Latvijos pusei. 
Kai vadovų parašais reko
menduojama tokia didžiulė 
žala savo valstybei, kyla 
klausimas: kokie yra Jūsų 
motyvai - ar tik nesusigaudy
mas problemose ir ambicija 
jokiu būdu nepripažinti anks
tesnės klaidos, kad ir pada
rant žalą valstybei, ar ir ki
tokie asmeniniai arba grupi
niai suinteresuotumai?"

Premjero atsakymas:
"Nei asmeninio, nei gru

pinio suinteresuotumo nėra".

siūloma palikti 12, o ateityje 
- lik 9.

"Dėl šio projekto LLS 
konsultavosi su įvairiomis 
politinėmis organizacijomis. 
Mes suteikiame galimybę 
dalyvauti projekto vykdyme 
visoms partijoms, kurioms 
priimtinos projekto tezės ir 
kurios turi finansinių galimy
bių", - tvirtino LLS pirminin
kas Ginutis Vencius. Siūlo
mas projektas buvo rengia
mas keturis metus, o jo įvyk
dymui, rengėjų nuomone, už
tektų pusmečio.

(ELTA)

daugiau kaip 3,000 ha že
mės. Pastatams ir inventoriui 
investavo 6 mil. dolerių. Že
mė dirbama modernia žemės 
ūkio technika, ūkis turi du 
malūnsparnius ir vieną lėk
tuvą trąšoms barstyti. Augina 
rapsą, liucerną, sėklinius ja
vus. Derlių parduoda Lietu
voje, Europoje ir Kanadoje. 
Planuoja statyti perdirbimo 
įmones. "Raseinių agros" 
dauguma darbuotojų yra bai
gę žemės ūkio mokslus, bent 
du kartus į metus lankosi Ka
nadoje pasitobulinti vadova
vimo, buhalterijos bei maši
nų remonto specialybėse. Ti
riamos galimybės įsteigti dar 
vieną ūkį Marijampolės ar 
kituose rajonuose.

"CANADIAN AGRA" 
atstovai lankysis Clevelande 
birželio 11 d. ir Dievo Moti
nos parapijos konferencijų 
kambaryje, 11:30 v.r. pada
rys pranešimą apie savo 
veiklą ir bendrovės planus 
Lietuvoje.Visus besidomin
čius šiomis problemomis 
kviečiame dalyvauti.

V.Stoškus
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Sis tas šalia enciklopedijų

STASYS LOZORAITIS, 1924-1994
AntanasDundzila

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Lozoraičių pavardę bos- 
toniškėje Lietuvių enciklope
dijoje randi keliuose tomuo
se, keliose vietose. 1986 m. 
okupuotoje Lietuvoje išleis
toje enciklopedijoje paminė
tas Motiejus Lozoraitis (1866 
-1907), varpininkas, pirmasis 
lietuvis advokatas, "Mūsų" 
Stasio Lozoraičio senelis. 
1981 m. išleistos bolševiki
nės enciklopedijos 7-me to
me apie Stasį Lozoraitį (1898- 
1983), tėvą, rašoma, kad tai 
Lietuvos buržuazinės valsty
bės veikėjas, diplomatas.

"Mūsų", Amerikoje pa
žintas ir nuo pat jaunystės 
daug Lietuvai pasidarbavęs 
Stasys Lozoraitis gimė Ber
lyne. 1943 m. Romoje baigė 
vokiečių gimnaziją, pradėjo 
studijas ir darbą Lietuvos pa
siuntinybėje prie šv. Sosto. 
Po bebeik 40 metų jis buvo 
paskirtas Lietuvos pasiunti
nybės patarėju VVashingtone. 
Dr. Stasiui Bačkiui iš pareigų 
pasiuntinybėje pasitraukus, 
St. Lozoraitis perėmė Lietu
vos atstovo JAV pareigas, 
Charge d'affaires titulu, kurį, 
min. Žadeikiui mirus, buvo 
turėję ir Juozas Rajeckas ir 
St. Bačkis. 1992 kovo 11 d., 
lygiai dviems metams pra
slinkus nuo nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo, 
ponas Lozoraitis įteikė savo 
paskyrimo raštus JAV prezi
dentui Bush'ui. Nuo tos die
nos Amerikoje pilnas ir tiks
lus St. Lozoraičio pareigų ti
tulas buvo "Nepaprastas ir 
įgaliotas Ambasadorius, pa
skirtas atstovauti Lietuvai 
Jungtinėse Amerikos Valsy- 
bėse".

* * * * ♦

Po to, kai 1938 m. atsi
statydino kun. VI. Mirono 
vyriausybė, Užsienio reikalų 
ministru joje buvęs St. Lozo
raitis (tėvas) su šeima išvyko 
Lietuvos atstovo pareigoms į 
Romą. Tuo metu iš Romos 
Lietuvon sugrįžo V. Čarnec
kis. St. Lozoraičio (sūnaus) 
teigimu, tas Lietuvos atstovų 
sukeitimas tragiškai nulėmė 
šių dviejų šeimų likimą. 
Okupantas V. Čameckį ištrė
mė į Sibirą, o ponai Lozo
raičiai visam gyvenimui liko 
užsienyje. 1939 m. išvykda
mas į Italiją tėvas St. Lozo
raitis su liekančiais Lietuvoje 
simboliškai atsisveikino, sa
kydamas, kad "...pasima
tysime po 99 metų".

Kalbėdamas apie savo 
šeimos kilmę, St. Lozoraitis 
pagarbiai pabrėždavo ir savo 
motinos Vincentos Lozorai
tienės - Matulaitytės giminę. 
Apie ją irgi yra Lietuvių en
ciklopedijoje. Ji žymaus Su
valkijos veikėjo duktė, visuo
menininke savo ruožtu, pa

laimintojo arkiv. Matulaičio 
giminaitė.

Karo metu Romoje Lo
zoraičių gyvenimas retkar
čiais būdavo įtemptas ir skau
dus, o jaunasis Lozoraitis tė
vams taip sukeldavo rūpes
čių, dalyvaudamas priešfa- 
šistinio pogrindžio veikloje. 
Kas tokio skaudaus? - Pvz., 
kai italai uždarė Lietuvos Pa
siuntinybę ir 1940 ją perdavė 
sovietams (dar ir dabar jos 
pastatas Lietuvai negrąžin
tas). O kokia ten buvo veikla 
italų pogrindyje? - Ponas 
Lozoraitis yra minėjęs apie 
besislapstančių žydų vežioji
mą iš vienos vietos į kitą.

*****
Jau subrendusio St. Lo

zoraičio diplomatinių parei
gų uždaviniai buvo sunkūs, 
jiems reikėjo tikėjimo Lietu
vos laisve, kantrybės ir gele
žinės vilties. Reikėjo kovoti 
prieš okupanto melą bei pink
les, retkarčiais patirti įvairius 
Lietuvos ar lietuvių žemini
mus ar įžeidimus, visą laiką 
skaitytis su ištekliais bei vi
suomeninėmis nuotaikomis.

Štai, jo eitų pareigų kely
je kokia tai diplomatinė ap
gavystė ar kas tai kito labai 
kartaus Lietuvai įvyko Vati
kane, nes nesismulkinant, jis 
yra pasakojęs apie savo tebe- 
sinešiojamą žaizdą, kad, at
gavus nepriklausomybę, jis 
laikysis kuo toliau nuo Vati
kano diplomatinių sluoksnių. 
Arba kartą jau VVashingtone, 
besilankant Lietuvos reika
lais JAV Valstybės departa
mente, koks tai Amerikos pa
reigūnas St. Lozoraičio už
klausė: "Tai, kaip manote, 
kiek dar laiko šitą nepripaži
nimo komediją mes čia vai
dinsime?". (domu, kad tas 
pats pareigūnas poną Lozo
raitį pasveikino nepriklauso
mybę atgavus... Pasirodo, 
istorijos egzaminą išlaikė St. 
Lozoraičio pastangos, bet ne 
ano amerikiečių mužiko ko
medija pavadinta laikysena.

Tiesa, JAV Valstybės 
departamente buvo ir Lietu
vai labai palankių pareigūnų, 
pvz., ponas Paul Goble, kuris 
vėliau viename pobūvyje yra 
teigęs, kad, Lietuvai paskel
bus nepriklausomybės atsta
tymą, jis atsikimšo iš anksto 
tam momentui pasidėtą šam
pano butelį. Bendrai, ponas 
Lozoraitis įtikinančiai yra 
fsdėstęs tokį kuriozą: prieš 
nepriklausomybės atstatymą 
Lietuvai daug daugiau palan
kumo jautėsi iš Baltųjų Rū
mų, o mažiau iš Valstybės 
departamento; po nepriklau
somybės paskelbimo ši lai
kysena apsivertė aukštyn ko
jom: Baltieji Rūmai "atša
lo", o Valstybės departa

mentas "atšilo"...
Arba vėl, kai prezidentas 

Bush'as, 1991 m. pasitaręs su 
iš arešto grįžusiu Gorbačio
vu, pagaliau apsisprendė Lie
tuvą pripažinti, tai Lietuvos 
Pasiuntinys VVashingtone St. 
Lozoraitis apie tai nebuvo 
Amerikos valdžios tuoj pat, 
tiesioginiai painformuotas... 
Apie tai ponas Lozoraitis pa
tyrė iš per radiją skelbiamų 
vietinių žinių ir iš Vilniaus...

*****

Ginant bei puoselėjant 
Lietuvos reikalus svetimųjų 

S. Lozoraitis, Jr., Gen. kons. dr. P. Daužvardis, min. S. Lozoraitis ir 
inž. D. Adomaitis apžiūri genocido parodą 1970 m.

Z. Kolbos nuotr. ("Lietuvių dienos")

tarpe, St. Lozoraitis buvo la
bai efektingas ir principingai 
nusistatęs. Jo pasirodymai 
amerikiečių televizijos pro
gramose, pasisakymai spau
dai, viešos kalbos buvo taik
liai suformuluotos, ir lietu
viams ir amerikiečiams su
prantamos. nenuobodžios, 
trumpos. Keliais sakiniais jis 
pasakydavo viską, ko tas mo
mentas reikalaudavo. Jis bu
vo tikra priešingybė iš Lietu
vos atvykusiems, ilgas tira
das ir anksčiau ir dar dabar 
tebemalantiems valdžios 
žmonėms.

Vieną dieną VVashingto- 
no televizijos stotyje prie jo 
priėjo rusas, sovietų atstovas, 
su kuriuo St. Lozoraitis turė
jo vėliau pasirodyti progra
moje. Paikas rusas, nežino
damas su kokio kalibro as
menybe turi reikalą, bandė 
St. Lozoraičiui pakedenti 
pluksnas: "Ko jūs dabar, lie
tuviai, veržiatės į nepriklau
somybę? Juk caro laikais jūs 
priklausėte Rusijai!". Stasys 
Lozortaitis nusišypsojo ir čia 
pat atsakė ruso panaudotu is
torijos argumentu: "O kodėl 
jūs pradedate skaičiavimą tik 
su caro laikais? Juk prieš tai 
Lietuvos kunigaikščiai valdė 
didelius rusų plotus!"

Pono Lozoraičio papra
šytas, vieną vakarą St. Lozo
raitį su Ponia vežiau į prie 
Washingtono esantį Annapo- 
lio miestą, kur pensijon išė
jusių JAV karo laivyno kari
ninkų klube St. Lozoraitis, 
tada dar Charge d'affais, bu
vo pakviestas kalbėti. Tą 
dieną ponas Lozoraitis buvo 
persišaldęs, smarkiai kosėjo, 

bendrai blogai jautėsi. Atvy
kus, prie įėjimo mus sutiko 
rengėjų atstovas, prie pat du
rų automobiliui buvo paskir
ta vieta. Iš kart buvo aišku, 
kad atvykome į tvarką ir žy
mių svečių priėmimą supran
tančių žmonių renginį. Pasi
sveikinus - supažindinimai, 
kokteiliai, mandagus mumis 
domėjimasis. Dingo pono 
Lozoraičio ligos simptomai, 
kurie taip rūpėjo poniai Lo
zoraitienei, o važiuojant irgi 
pradėjo rūpėti man. Ponai 
Lozoraičiai vakarieniavo su 

organizacijos vadovais prie 
aukščiau pastatyto garbės 
svečių stalo, o man vieta bu
vo rezervuota prie 8-10 as
menų apvalaus stalo salės prie
kyje. Pavakarieniavus ponas 
Lozoraitis buvo pristatytas 
gal 200 susirinkusių žmonių 
ir pradėjo kalbėti. Aišku, kal
bėjo apie Lietuvą, apie Lietu
vos laisvinimosi pastangas. 
Kalbėjo gana laisvai angliš
kai, be jokių užrašų, efektin
gai, pagaunančiai, amerikie
čiams suprantamai, viso gal 
20 minučių. Tokiame pobū
vyje tiek ir reikėjo kalbėti. 
Po kokių 5 min. jo kalbos 
keli mūsų stalo svečiai susi
žvalgė ir sušnibžėjo: "Čia 
puiki, įdomi kalba! Jis kalba 
apie visai kitą Lietuvą! O aš 
maniau, kad čia atvyks koks 
nors sovietų agitatorius jų 
propogandos skleisti..." Po 
kalbos, visa salė sukilo ant 
kojų ir ponams Lozoraičiams, 
o tuo pačiu ir tai "visai kitai 
Lietuvai" plojo. Grįžtant Pa- 
siuntinybėn, ponas Lozoraitis 
vėl kosėjo ir buvo pavargęs, 
išsisėmęs. Tą vakarą abu su 
ponia jie savo pareigą pasi
gėrėtinai atliko.

VENECUELOS LIETUVIU DRAUGIJA
Šalia įvairių, lietuviškųjų 

draugijų, apie kurių veiklą 
retai išgirstame, gyvuoja Ve- 
necuelos valstybėje gyvenu
sių mūsų tautiečių draugija," 
kuri šiemet mini savo 25 me
tų gyvavimo sukaktį. Ši su
kaktis buvo paminėta gegu
žės 21 d. Šaulių Namuose. 
Čia tautiečius linksmino 
Kosto Ramanausko orkes-

*****

1992 pačioje pradžioje 
St. Lozoraitis su ponia atsi
lankė Lietuvoje, susitiko su 
Lietuvos valdžios pareigū
nais ir iš arčiau savo akimis 
pamatė, kaip vyksta valsty
bės atstatymo darbas. Kaune 
atsikūręs Vytauto Didžiojo 
Universitetas vasario 9 d. St. 
Lozoraičiui (kartu su Vyt. 
Landsbergiu ir Nobelio lau
reatu Česlovu Milašium) su
teikė garbės daktaratus.

1992 kovo 19, vos savai
tei laiko praslinkus po įteiki
mo savo paskyrimo raštų JAV 
prezidentui, ponas Lozoraitis 
sutiko su manim pasimatyti, 
pasidalinti įspūdžiais su DIR
VOS skaitytojais. Pokalbio 
metu sužinojau, kad tos die
nos rytą, apie antrą vai. nak
ties, audringo oro smarkiai 
mėtytame lėktuve jis parskri
do iš posėdžių New Yorke. 
Gi rytoj, norint telefonu kon- 
feruoti su Vilnium, jo diena 
prasidės penktą ar šeštą vai. 
ryto. Ambasadorius savo 
darbo valandų neskaičiuo
davo. Jis buvo Lietuvos am
basadorium visą laiką.

Šį savo atsilankymą Lie
tuvoje St. Lozoraitis charak
terizavo labai intymiai, senti
mentaliai: "Žmogui buvo 
leista pamatyti dramos pra
džią ir pabaigą - 50 metų tru
kusią dramą". Tos kelionės 
įspūdžiai ponams Lozorai
čiams liko neišdildomi. St. 
Lozoraitis gražiai charakte
rizavo Lietuvos žmones. 
Apie buvusius politinius ka
linius ir tremtinius jis taip 
kalbėjo: "Jie yra mūsų sąži
nė. Jie yra atlaidūs, jie ne
siekia keršto, jie tik siekia 
teisingumo". Į buvusius ko
munistus jis žiūrėjo praktiš
kai: "Nori - nenori, jie turi 
savo rankose administraciją".

Kalbėjomės ilgokai. Kai 
baigėme, lauke jau buvo su
temę. Visi tuometiniai am
basados talkininkai buvo iš
vykę namo. Ponas Lozorai
tis mane nulydėjo į pirmąjį 
aukštą ir, kaip visada, nepa
prastai maloniai, su jam įpras
tu orumu, atsisveikino. "Tai 
iki greito...", šiltai nuskam
bėjo jo naudojamas posakis 
ir užsidarė durys, virš kurių 
kabojo daugiau kaip pusšimtį 
metų nepriklausomybės iš
laukęs Lietuvos Vytis, plevė
savo apšviesta Lietuvos tri
spalvė.

(Bus daugiau) 
(1995-V-23) 

tras, svečiai buvo pavaišinti 
lietuviškais patiekalais.

Lietuvių Žagarės vardo 
klubas irgi neseniai pasigar
sino, nes gegužės 18 d. Brigh- 
ton Parko lietuvių kolonijoje 
esančioje Kojak svetainėje 
vyko šio klubo narių susirin
kimas. Taigi pavasariui atė
jus ir mažesnės tautiečių gru
pės atgyja ir rodo savo veiklą, 

feš)
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KANADA IR LIETUVA 
NEW YORKE

JAV Lietuvių Bendruo
menės Queens apylinkės val
dyba, vadovaujama R. Čes- 
navičienės, pakvietė Hamil
tono lietuvių dramos grupės 
"Aukuras" ir Lietuvos Šiau
lių dramos teatro jungtinę 
trupę į New Yorką gastro
lėms, su Sofijos Kymantaitės 
Čiurlionienės 3 v., 4 pav. ko
medija "Pinigėliai".

Ši trupė yra junginys 
sceninio bendradarbiavimo 
tarp Kanados "Aukuro" ir 
Šiaulių dramos teatro.

1990 m. "Aukuras" buvo 
išvykęs Lietuvon gastrolių su 
dviem veikalais: A. Rūko 
"Bumbulis ir Dundulis" ir V. 
Alanto "Aukštadvaris". Juos 
tuomet šefavo šiauliečiai.

1991 m. aukuriečiai atsi
lygindami pasikvietė pas sa
ve Šiaulių dramos teatrą su J. 
Tumo - Vaižganto apysaka 
"Dėdės ir dėdienės", spektak
liu vaikams G. Solovskio 
"Skiriama princesei" ir hu
moristine programa "Tą va
karą tylų, ružavą".

IKI KOVO 11-OSIOS PRITRŪKO 
TIK TREJŲ METU...

Profesoriaus Jono Paltaroko 100-osioms 
gimimo metinėms paminėti

J. Balčikonio gimnazijo
je esančioje memorialinėje 
lentoje įamžintas žymiausių 
pedagogų ir auklėtinių atmi
nimas. Sąrašas ilgas, tačiau 
jį tenka papildyti naujomis 
pavardėmis.

1992 m. vasarą gimnazi
ją aplankiusi Joana Paltaro
kaitė-Valaitienė netrukus pa
rašė laišką: "Man buvo labai 
malonu, atvažiavus iš Ameri
kos, aplankyti Panevėžį ir 
Balčikonio vidurinę mokyk
lą, mano a.a. Tėvelio, profe
soriaus Jono Paltaroko gim
naziją, tuometinę rusų reali
nę gimnaziją, kurią jis baigė 
1913 ar 1914 metais (tikrai 
nežinau kuriais). Mano tėvas 
buvo Dotnuvos žemės ūkio 
akademijos profesorius, pro- 
rektorius(...). Man buvo la
bai liūdna, kad nemačiau jo 
pavardės šalia Elisono ir 
Sruogos".

Nors apie J. Paltaroką 
tuo metu jau kai ką žinojo
me, tačiau priminimas paska
tino sparčiau rinkti medžiagą 
apie dar vieną įžymų gimna
zijos auklėtinį. Likimas taip 
lėmė, kad Tėvynėje jo vardas 
beveik pamirštas. Trijuose 
Lietuviškosios tarybinės en
ciklopedijos leidimuose jam 
neskirta nė viena eilutė. Tad 
kas gi tas Jonas Paltarokas?

Padedant dukrai J. Palta- 
rokaitei-Valaitienei, pavyko 
rasti šiek tiek medžiagos apie 
iškilų mūsų kraštietį, Žemės 
ūkio akademijos profesorių, 
kuriam sausio 15 d. būtų su

Užsimezgė miela bendra
vimo gija tarp tų kolektyvų.

1992 m. Šiauliai kviečia 
dvi aukurietes E. Dauguvie
tytę - Kudabienę (Normantie
nės), o M. Kalvaitienę (Rau- 
donauskienės) vaidmenims 
"Pinigėlių" komedijoj. Vei
kalą režisuos R. Stepona
vičiūtė, kuri jau nuo 1972- 
ųjų metų Šiaulių dramos 
teatre reiškiasi režisūroje.

Su šiuo spektakliu jung
tinė trupė davė 11 spektaklių 
didesniuose Lietuvos mies
tuose ir Akademiniame Dra
mos Teatre Vilniuje buvo pa
minėta Elenos Dauguvietytės
- Kudabienės 70 metų am
žiaus jubiliejus.

Šiais, 1995 m. balandžio
- birželio mėn. vėl nauja 
bendravimo programa. Šį 
kartą jau 4 šiauliečiai aktoriai 
ir 5 hamiltoniečiai sudarė 
"Pinigėlių" vaidinimo jungti
nę trupę, kurios spektaklį 
matė new yorkiečiai lietuviai 
Kultūros Židinyje gegužės 7 
dieną Brooklyne.

kakę 100 metų.
Pasvalio žemė garsi ne 

tik derliumi. Ji išaugino ir 
daug Lietuvai nusipelniusių 
žmonių. Vien tik rajono pa
kraštyje esantis Dovydų kai
mas išleido žymų pedagogą 
Petrą Būtėną, kovoje už ne
priklausomą Lietuvą žuvusį 
žurnalistą Julijoną Būtėną, 
pedagogą, rašytoją ir filosofą 
kun. Julijoną Lindę-Dobilą. 
Iš šio kaimo kilęs ir Jonas 
Paltarokas.

Gimė jis 1895 m. sausio 
15 d. valstiečių šeimoje. Pal
taroko likimo brolis Ignas 
Andrašiūnas, beje, kilęs iš 
gretimo Vienažindžių kaimo 
ir Chicagoje artimai bendra
vęs su profesoriumi, savo 
prisiminimuose rašo, kad tų 
apylinkių gyventojai "Per vi
sus pavojus išlaikė gražią lie
tuvių kalbą nuo visokeriopos 
lenkų įtakos ("Draugas", 
1987.03.13). Neatsitiktinai 
caro laikų rusiškoje Švobiš- 
kio pradinėje mokykloje, ku
rioje apie 1904-1907 m. mo
kėsi J. Paltarokas, buvo dės
toma ir lietuvių kalba. Bai
gusį pradinę tėvai busimąjį 
mokslininką atvežė Panevė- 
žinį realinę mokyklą.

Maža išliko žinių apie jo 
mokslus šioje mokykloje 
1908-1916 m. Tarybinės lie
tuviškosios enciklopedijos 
jo, kaip 1944 m. pasitrauku
sio į Vakarus "tautos priešo", 
visai nemini, o bostoniškėje 
"Lietuvių enciklopedijoje" ta 
tema yra tik vienas sakinys:

Šiaulių Dramos teatro ir Hamiltono "Aukuro“ artistų jungtinės trupės spektaklis, Sofijos Čiurlio
nienės - Kymantaitės "Pinigėliai". Iš k.: Julijona Raudonauskienė (M. Kaivaitienė, “Aukuras"), Marcelė 
Normantienė (E. Kudabienė, "Aukuras") ir Mamertas Raudonauskis (J. Bindokas, Šiauliai).

Vaidino: Normantienę - 
E. Kudabienė (Kanada), Nor
mantą - L. Širvinskas (Kana
da), Raudinauskienę - M. 
Kaivaitienė (Kanada), Rau- 
donauskį - J. Bindokas (Lie
tuva), Keraitį - E. Pauliuko- 
nis (Lietuva), Keraitytę - L. 
Liaukutė (Kanada) Sūrinskį 

"1916 m. baigė Panevėžio 
realinę gimnaziją (t.b. realinę 
mokyklą- V.B.) ir išvyko 
studijuoti į Kijevo politech
nikos institutą" (t.21, p. 433). 
Yra išlikęs 1910-1911 m. re
alinės mokyklos mokinių są
rašas, kur tarp trečiaklasių 
randame lietuvišką pavardę 
su surusintu vardu: "Paltaro
kas Ivan". Tuo metu Pane
vėžio realinėje mokykloje, 
kaip ir kitose Lietuvos vidu
rinėse mokyklose, lietuviai 
sudarė mažumą. J. Paltaroko 
klasėje buvo tik šešios lietu
viškos pavardės. Ne ką ge
resnė padėtis ir kitose klasė
se. Visa laimė, kad ta lietu
viškoji mažuma šioje mo
kykloje buvo labai aktyvi. 
XX a. pradžioje bundant lie
tuvių mokinių tautinei sąmo
nei, čia kūrėsi nelegalūs litu
anistų, aušrininkų, ateitinin
kų būreliai. 1912-1913 m. 
ėjo (taip pat nelegalus) Balio 
Sruogos redaguotas rankraš
tinis moksleiviškas laikraštis 
"Pavieniui menki - drauge 
galingi".

Konkrečių žinių apie J. 
Paltaroko dalyvavimą šioje 
veikloje neturime, bet reikia 
manyti, kad iš lietuviškos 
šeimos kilęs gabus ir darbš
tus mokinys neliko nuošaly
je. Tarp jo artimų draugų 
buvo bendraklasis Povilas 
Brazdžiūnas (vėliau žymus 
fizikas, Lietuvos Mokslų 
Akademijos narys), žemes
nės klasės mokiniai Antanas 
Vadopalas (vėliau aktyvus 
JAV lietuvių visuomenės vei
kėjas, vienas iš Panevėžiečių 
klubo Chicagoje organizato
rių ir monografijos "Panevė
žys" autorių), Domas Pinigis 
(žinomas Panevėžyje lietuvių 

- S. Jakubauskas (Lietuva), 
Laukaitytę - A. Žilvytienė 
(Kanada) ir Mikšą - K. Jan
kūnas (Lietuva).

Spektaklio dalyviai ap
dovanoti gėlėmis, o dviem 
valdybos narėms, daugiausiai 
prisidėjusioms prie gastrolių 
įgyvendinimo, V. Jankaus

kalbos mokytojas), vyresnių
jų klasių realistai Jonas An
drašiūnas (Lietuvos kariuo
menės pulkininkas, 1994 m. 
grįžęs į Lietuvą ir po mėne
sio mirės Tėvynėje), Jonas 
Navakas (teisės daktaras, 
žuvęs Sibiro lageriuose), jau 
minėtas Balys Sruoga (Poe
tas, dramaturgas, lietuvių tau
tos įkaitas Štuthofo koncen
tracijos stovykloje), Juozas 
Urbšys (paskutinis nepri
klausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministras, ilgus metus 
kalėjęs sovietiniuose lage
riuose), Petras Gudelis (kari
ninkas, nepriklausomybės 
kovų savanoris, JAV išleidęs 
knygų apie kovas dėl Lietu
vos laisvės) ir kiti. Bendrau
jant su tokiomis asmenybė
mis, formavosi ir jaunojo J. 
Paltaroko tautinio sąmonin
gumo jausmas, kurio jis ne
prarado iki gyvenimo pabai
gos.

Kilus I pasauliniam ka
rui, realinė mokykla su visais 
mokytojais ir dalimi mokinių 
buvo evakuota į Rusijos gi
lumą. Anot "Lietuvių enci
klopedijos", J. Paltarokas Pa
nevėžio realinę mokyklą bai
gė ir brandos atestatą gavo 
toli nuo tėvynės - Novgoro
do srities Borovičių mieste 
1916 m. Tuo metu Lietuvoje 
jau šeimininkavo vokiečiai ir 
nuo tėviškės skyrė fronto li
nija. J. Paltarokas nepasime
tė. Nuvykęs į Kijevą, kur 
telkėsi daug lietuvių pabėgė
lių, įstojo į politechnikos in
stitutą. Atsiradus pirmai pro
gai, grįžo į Lietuvą ir iš karto 
įsitraukė į kuriamąjį darbą 
Žemės ūkio ministerijoje. Jo 
veiklą trumpai galima apibū
dinti tokia darbų seka:

V. Maželio nuotr.

kienei ir dr. M. Žukauskienei 
įteikti Lietuvos Kultūros Mi
nisterijos padėkos raštai, 
įteikė Šiaulių dramos teatro 
direktorius R. Songaila.

Žiūrovų buvo virš 200, 
kurie tikrai buvo patenkinti ir 
dėkingi apygardos valdybai 
už suteiktą kultūrinę popietę.

Vitalis Žukauskas

1918-1920 m. - Žemės 
ūkio ministerijos darbuoto
jas.

1920-1922 - agronomi
jos studentas Halės-Viten- 
bergo universitete Vokietijo
je. Specializacija - pieninin
kystė.

1923- 1924 - kontrolasis- 
tenkų kursų Gruzdžių aukš
tesniojoje žemės ūkio mo
kykloje vedėjas.

1924- 1944 m. - Žemės 
ūkio akademijos bendrosios 
zootechnikos katedros vedė
jas, docentas. Nuo 1935 m. 
įsteigė pienininkystės labo
ratoriją ir jai vadovavo. 
1936-1939m. ėjo Akademi
jos tarybos sekretoriaus ir pro
rektoriaus pareigas. 1940 - 
1941 m., kaip nelojalus tary
bų valdžiai, atleistas iš darbo.

1944 m. - artėjant fron
tui ir antrajai sovietinei oku
pacijai, pasitraukė į Vakarus.

1944-1949 m. - gyveno 
"perkeltųjų asmenų stovyklo
se" Vokietijoje.

1949m persikėlęs į JAV, iki 
pensijos vadovavo Chicagos 
pienininkystės laboratorijai.

J. Paltarokas buvo pirma
sis Lietuvoje pienininkystės 
specialistas su aukštuoju išsi
lavinimu. Jo nuopelnai ren
giant kvalifikuotus šios šakos 
darbuotojus gan ženklūs. 
Buvę Akademijos studentai 
šiltai atsiliepia apie pareigin
gą, kruopštų ir reiklų profe
sorių, davusį studentams ne 
tik teorinių žinių, bet ir jų 
praktinio pritaikymo pagrin
dus. Vienas jų - Jonas Ven
gris, dabar gyvenantis JAV, 
1994.02.04 laiške rašo: "Iš 
studentavimo laikų, kas dau
giausia įsirėžė į atmintį, tai 

(Nukelta į 7 psl.)



ONA MIKULSKIENĖ IŠVYKO 
GYVENTI l LIETUVĄ

Š.m. gegužės 30 d. gy
venti į Lietuvą išvyko ilga
metė "Čiurlionio" ansamblio 
kanklų orkestro vadovė Ona 
Mikulskienė. Gegužės 21 d. 
Clevelando Lietuvių namuo
se įvyko atsisveikinimo po
būvis, kurio metu buvo prisi
mintas ansamblio nueitas 
kūribinis kelias, jo veikla ir 
pareikšta daug padėkos žo
džių ir geriausių linkėjimų p. 
Onai Mikulskienei.

Išvykdama Ona Mikuls
kienė atsiuntė laišką DIRVAI:

"Nuoširdžiai dėkoju už 
daug metų "Dirvoje" talpin
tus straipsnius apie "Čiurlio

nio" ansamblį, Alfonso ir 
Onos Mikulskių visuomeni
nės veiklos aprašymus ir 
daugybą nuotraukų.

Šia proga iš gilumos' 
širdies linkiu "Dirvos" re
dakcijai ir administracijai 
gražiausios sėkmės gyvuoti 
ilgus metus.

Su gilia pagarba ir dė
kingumu"

O.Mikulskienė
Nuširdžiai dėkojame p. 

Onai Mikulskienei už gražius 
linkėjimus ir, savo ruožtu, 
linkime jai ko geriausios 
kloties Tėvynėje.

DIRVA

7 psl.DIRVA • 1995 m. birželio 8 d.

Atsisveikinimo su Ona Mikulskiene iškilmėse kalba kun. Gediminas Kijauskas, S.J. 
Nuotraukoje iš k: Elena ir Jurgis Malskiai, Ona ir Vacys Rociūnai, kun. prel. A. Goldikovskis, 
Ona Mikulskienė ir Jadvyga Budrienė. V. Bacevičiaus nuotr.

VILNIAUS VYRU CHORAS "VYTIS 
ATVYKSTAlJAV

Aktyviai bendradarbiau
jantis su Lietuvių tautininkų 
sąjunga Vilniaus vyrų choras 
"Vytis" šiais metais pakvies
tas į Dckalbo pasaulio chorų 
festivalį Atlantos mieste Ge- 
orgia valstijoje. Choras vyks
ta rėmėju Lietuvoje ir pačių 
dainininkų lėšomis.

Chore 30 narių, įvairių 
profesijų ir užsiėmimų žmo
nių, dalyvavusių daugelyje 
muzikinių renginių Lietuvoje 
ir už jos ribų, konkursuose 
laimėjusių ne vieną prizą, 
1994 m. Pasaulio lietuvių 
dainų šventės laureatai. Kon
certavo Ispanijoje, Korėjoje, 
Šveicarijoje, kitose šalyse. 
Chorui vadovauja tarptauti
nių konkursų laureatas, Mu
zikos akademijos profesorius 
Tadas Šumskas.

IKI KOVO 11-OSIOS PRITRŪKO 
TIK TREJŲ METŲ...

(Atkelta iš 6 psl.) 
profesoriaus J. Paltaroko pa
skaitose..). Jos buvo išimti
nai charakteringos".

Dirbdamas Akademijoje, 
atliko nemažai tyrimų, ku
riuos apibendrinąs, skelbė 
Žemės ūkio akademijos met
raščiuose, išleistuose vado
vėliuose ar jų skyriuose. Jo 
plunksnai priklauso leidinys 
"Pagrindinė žemės ūkio che
mija" (1922), keli skyriai 
"Žemės ūkio vadove" (tokie, 
kaip "Pienininkystės pagrin
dai" (1931), "Gyvulių maiti
nimo pagrindai" (1936).

J. Paltarokas aktyviai da
lyvavo visuomeniniame gy
venime. Pirmojo pasaulinio 
karo metais pabėgėliai iš Lie
tuvos jaunam studentui pati
kėjo Lietuvos komiteto nu
kentėjusiesiems nuo karo 
šelpti Ukrainoje iždininko, o 
vėliau ir pirmininko parei
gas. Tuo pat metu jis dirbo 
ir Lietuvos Taryboje Ukrai
noje. Pirmojo pasaulinio ka
ro metu rusų kariuomenėje 
prasidėjus suirutei, lenkai or
ganizavo savo nacionalinį 
korpusą, į kurį prisiviliojo ir

Atvykstantys choro 25 
vyrai laisvalaikiu siūlo Ame
rikoje gyvenantiems tautie
čiams padovanoti gimtinės 
dainų ir susitikti, žinoma, jei
gu to tautiečiai pageidautų.

"Vytis" birželio 19 d. iš 
Helsinkio atskris į New Yor
ko D.Kcncdžio aerouostą, tą 
pačią dieną, apie 4 vai. p.p., 
autobusu išvyks į Atlantą ir 
bus festivalyje iki birželio 25 
d. imtinai. Grįš tuo pačiu au
tobusu į Ncw Yorką, iš kur 
birželio 28 ar 29 išvyks į 
Lietuvą.

Su tautiečiais choras 
galėtų susitikti Atlantoje ir 
netoli jo, taip pat miestuose 
grįžtant į Ncw Yorką ir pa
čiame New Yorko bei jo apy
linkėse.

Be abejonės, iškyla nak- 

nemažai caro armijoje tarna
vusių lietuvių.

J. Paltarokas kartu su ki
tais tarybos nariais rūpinosi 
atskiro lietuvių dalinio kūri
mu. Vėliau skatino juos grįž
ti į Lietuvą. 1918 m. palikus 
Kijevo universitetą, ir pats 
grįžo į Tėvynę.

Kuriantis Šaulių sąjungai, 
tapo jos nariu. Taip pat pri
klausė Tautininkų sąjungai.

Pasitraukęs į Vokietiją, 
buvo Kempteno stovyklos 
Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
organizacijos valdybos na
rys, ėjo iždininko pareigas. 
Emigracijoje susikūrus Lie
tuvos ūkio atstatymo studijų 
komisijai, 1947-1953 m. 
buvo jos žemės ūkio sekcijos 
pirmininkas. Į Vakarus pasi
traukę lietuviai galvojo apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
greitą atkūrimą ir rengė jos 
ūkio atstatymo planus. 
VLIK-o "Lietuvos ūkiško 
atstatymo komisijos" pra
šymu, J. Paltarokas parengė 
ir 1948 m. įteikė 13 lapų pra
nešimą "Lietuvos žemės ūkio 
atkūrimo klausimai", kuria
me analizavo buvusį žemės 

vynės Ncw Yorkc problema 
birželio 26-28 dienomis. Ja 
žadėjo pasirūpinti p. R.Kczys 
Ncw Yorkc, tel. (718) 423- 
6161.

Apie "Vyčio" buvimą 
Atlantoje informaciją galima 
gauti per Festivalio organi
zacinį komitetą, p. Ted 
Ashbum, telef. (404) 378- 
2525, Atlantoje.

Dėl susitikimų ir kon
certų, Jūsų sumanymų ir pa
geidavimų, jeigu tokie būtų 
ir kuriuos su džiaugsmu pri
imtume, laukiame vėliausiai 
iki birželio vidurio. Perduoti 
Tautininkų sąjungos sekre
toriui R.Giliauskui Vilniuje, 
faksu 370-2-617310.

Dėkojame ir linkime 
Jums visokeriopos sėkmės.

Choro "Vytis" vadovas
T. Šumskas

LTS sekretorius 
R.Giliauskas 

ūkį ir jo atkūrimo galimybes 
po sovietinio "pertvarkymo". 
Šis darbas buvo atspausdin
tas leidinyje "Išlaisvintos 
Lietuvos ūkis". Vėliau Bos
tone, "Lietuvių enciklopedi
jos" redakcijos prašymu, kon
sultavo jos leidėjus savo spe
cialybės klausimais.

Iki pat mirtis profesorius 
neprarado vilties pamatyti 
nepriklausomą Lietuvą, o 
tautiečius ragino būti vienin
gais ir ruoštis dirbti laisvoje 
Tėvynėje. 1950 m. per Ame
rikos radiją kreipdamasis į 
tautiečius tragiškosios birže
lio 14-osios proga sakė: "Vi
si, kieno širdyse nėra užgesu
si meilė savo tėvų žemei, ku
rie tebesijaučią lietuviai, kas 
ir kuo tik galime, padėkime 
mūsų iškankintai tautai at
kurti laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą". Jaunystės idea
lams liko ištikimas iki gyve
nimo pabaigos - 1987 m. va
sario 6 d. Deja, taip ir nesu
laukęs nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo, atgulė Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chicagoje. O iki 1990 m. 
kovo vienuoliktosios buvo 
likę tik treji metai...

Vytautas Baltinas
J. Balčikonio gimnazijos 

kraštotyros būrelio vadovas 
("Panevėžio balsas")

75-RIŲ METŲ 
JUBILIEJINIS SUSIRINKIMAS

Šiemet šv. Antano baž
nyčia ir Lietuvos Vyčių 102 
kuopa, veikianti prie šv. An
tano parapijos Detroite, at
švęs savo 75-rių metų jubi
liejinę sukaktį.

Lietuvos Vyčių 102-oji 
kuopa bus 82-ojo seimo, 
įvyksiančio š. m. rugpjūčio 
9-13 dienomis Novi Hilton 
viešbutyje, Novi, MI, šeimi
ninkė. Vienu iš pagrindinių 
šio scimo-suvažiavimo ren
ginių bus iškilminga vakarie
nė ir šokiai. Buvo nutaria 
šiame pokilyje organizuoti 
didingą buvusiųjų šv. Antano 
mokyklos auklėtinių susitiki
mą. Šiai minčiai buvo entu
ziastingai pritarta. Tačiau or
ganizatoriai susiduria su vie
na, gana sudėtinga problema 
- buvę tos mokyklos auklėti
niai yra išsisklaidę po visas 
JAV ir nėra taip paprasta 
jiems apie įvyksiantį susiti
kimą pranešti. Todėl prašo
me visuomenę, apie visus 
buvusius tos mokyklos mo
kinius, su kuriais Jūs palai
kote ryšius, pranešti mums. 
Prašome atsiųsti jų pavardes, 
vardus, adresus ir telefonų 
numerius. Pasižymėkite savo 
kalendoriuose ir planuokite 
dalyvauti šiame pokilyje.

Vakarienė-šokiai įvyks 
rugpjūčio 12 d., šeštadienį, 6
v.v. Novi Hilton viešbutyje, 
Novi, MI (Detroito priemies
tyje). Stalai bus sutvarkyti 
pagal baigiamas klases, pra

ĮVAIRIOS PARODOS CHICAGOJE
Gegužės 19 d. vakare 

Čiurlionio vardo galerijoje 
Jaunimo centre buvo atidary
ta devynių žymesniųjų Lietu
vos fotomenininkų darbų pa
roda ir ji tęsis iki birželio 19 
d. Ši paroda anksčiau buvo 
surengta amerikiečiams ne
toli Chicagos esančios Dū- 
Page kolegijos galerijoje. 
Parodos tema - "Lietuvių fo
tografija: gyvastingumas ir 
permainos". Tos parodos 
proga amerikiečiams apie 

dedant 1930 ir baigiant 1971 
metais, kai mokyklos durys 
buvo uždarytos. I pokylį pa
kviestos seselės vienuolės, 
kurios tais laikais mokino. 
Garbės svečiu bus George 
Perles, lietuvių kilmės, buvęs 
vyriausias futbolo treneris 
Michigan Stale universitete.

Sekančią dieną, sekma
dienį, 10:30 v.r. bus auko
jamos šv. Mišios šv. Antano 
bažnyčioje . Šv. Mišias kon- 
celcbruos Detroito arkivys
kupas kardinolas Adam 
Maida. Mišių metu giedos 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio. Mes 
labai norėtume, kad bažnyčia 
būtu pilna, kaip būdavo anais 
laikais. Kadangi parapijos 
ateitis yra nežinoma, šis 
susitikimas gali būti vienas iš 
paskutiniųjų svarbesnių šven
tinių minėjimų šiose patal
pose. Po pamaldų seks vaišės 
ir programa parapijos svetai
nėje (buvusioje mokykloje).

Bilietus į šiuos rengi
nius reikia įsigyti iš anksto; 
jie nebus pardavinėjami prie 
durų. Viešbutis ir rengėjai 
norėtu iš anksto žinoti apy
tikrį dalyvių skaičių.

Smulkesnę informaciją 
galima gauti skambinant 
telefonu: Aldonai (Nausėdas) 
Bunikis 1-810-288-3736, 
Reginai Juškaitei - 1-313- 
554-3288 ir Robertui Boris - 
1-810-682-0098.

Paruošė Regina Juškaitė

Lietuvos fotografiją kalbėjo 
šios srities specialistas Algi
mantas Kezys, kuris dabar su 
savo darbų parodomis vieši 
Lietuvoje.

Net trys parodos buvo 
atidarytos gegužės 20 d. Lie
tuvių Dailės muziejaus patal
pose Lemonte. Tai L.Surgai- 
los "Niekeno žemė - Prūsų 
Lietuva", "Vydūnui 125 - 
cxlibris" ir J.Mickevičiaus 
skulptūrų rinkinys.

(eš)
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DVIRAČIU l LIETUVĄ
Edmundas Čapas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Pirmajame poste Lietu

vos pareigūnas, trumpai žvilg
telėjęs į mūsų pasus, praleido 
mus tolyn - beveik nespėjau 
pasakyti "labas". Kitame 
poste, kur automobiliai rikia
vosi dviem eilėm po dideliu 
stogu, turėjau parodyti pasą 
dar kartą, užpildyti muitinės 
dokumentus (niekas netikri
no mano bagažo) ir išsikeisti 
pinigus. Buvau susijaudinęs 
- stovėjau Lietuvos žemėje ir 
tarp lietuviškai kalbančių 
žmonių. Ilgai šnekėjausi su 
dviem pareigūnais, kurie bu
vo labai draugiški. Aš pa
klausiau, ar galiu pagaliau iš
kelti savo dviratį ir pradėti 
važiuoti. Pasieniečiai man 
pasakė, kad galėsiu tai daryti 
tik tuomet, kai dingsime 
jiems iš akių.

Tik po dvejų metų, kai 
dirbau Lietuvoje kaip JAV 
kariuomenės ryšių grupės ka
rininkas, po vieno susirinki
mo paaiškėjo kai kurie daly
kai. Kai aš trumpai papasa
kojau Lietuvos pasienio ap
saugos tarnybos vadui, ko
kioje padėtyje buvau atsidū
ręs 1992-aisiais, jis tik žiūrė
jo apstulbęs į mane ir sušu
ko: "Tai tu ten buvai!" Jis 
paaiškino, kad šį sunkų klau
simą pasieniečiai sprendė 
siųsdami jį vis aukštesniems 
pareigūnams, kol pagaliau 
pasiekė jį! Jis pats turėjo nu
spręsti, ką daryti šiuo unika
liu atveju, nes pasienio taisy
klėse apie dviratininkus nie
ko nebuvo parašyta.

Lietuvos teritorijos pusė
je automobilių, laukiančių 
savo eilės kirsti sieną, buvo 
dar daugiau. Pravažiavus 
pro juos, kelio asfaltas pasi
darė duobėtas ir dulkėtas, kar
tais tai buvo žvyrkelis. Vai
ruotojas sustojo tuoj po po
sūkio. Iškėlę dviratį ir mano 
daiktus, apsikeitėm adresais 
ir šiltai atsisveikinom.

Netrukus leidausi į kelio
nę. Lietuvos dangus buvo 
debesuotas, bet kartais pasi
rodydavo ir saulė. Pūtė leng
vas vėjelis, oras buvo kaip 
tik važiavimui dviračiu. Tu
rėjau maždaug penkias savai
tes iki to laiko, kai reikėjo 
grįžti į Varšuvą ir skristi at
gal į Ameriką. Buvo beveik 
antra valanda, kai aš pradė
jau važiuoti pirmuoju mano 
keliu į Lietuvą.

Pirmieji įspūdžiai
"Nepalik miške degančio 

degtuko!" - tai buvo pirmieji 
žodžiai, kuriuos aš pamačiau 
parašytus ant ženklo palei 
kelią į Lietuvą. Šalia užrašo, 
ant skydo, nupieštas raudo
nas gaidys - tai akivaizdus 
amerikiečių "Smoney the 
Bear". Už jo driekėsi miš
kas, pilnas beržų.

Netoli Lazdijų pastebė

jau daugiau pagyvėjimo. 
Daugybė automobilių, su pre
kėmis ir velkančių mažytes 
priekabas, zujo pirmyn ir at
gal. Sutikau daug žmonių, 
kurie visai nekalbėjo lietuviš
kai - skambėjo, kaip vėliau 
man paaiškino, rusų, baltaru
sių, ukrainiečių ir latvių kal
ba. Niekas manęs nedomino 
jų turguje, todėl pervažiavau 
Lazdijus ir leidausi pirmyn, į 
šiaurę, link Krosnos.

ramybė...
Krosna. Tvarkingose miestelio kapinėse visur ir visada dvelkia 

Autoriaus nuotr.

Krosna - ramus mieste
lis, su naujesniais namais ir 
sena rausva bažnyčia. Trum
pai pavaikštinėjus, nuspren
džiau keliauti į Marijampolę. 
Tik išvažiavęs iš miestelio, 
susidūriau su keturiais ber
niukais dviratininkais. Aš 
pasisveikinau su jais ir paban
džiau pradėti pokalbį, bet jie 
buvo drovūs, ir atrodė, kad 
jiems buvo visai neįdomu, o 
gal paprasčiausiai nesuprato, 
kas aš esu (ir ko noriu...). 
Džiaugiausi girdėdamas jų 
tarpusavio šneką. Iš tiesų, aš 
buvau sužavėtas tuo, kad bu
vau krašte, kur dauguma žmo
nių kalbėjo lietuviškai!

Važiavimas į Marijam
polę buvo greitas ir be nuo
tykių. Pervažiavau Šešupę 
pralenkiau būrelį besitreni- 
ruojančių dviratininkų ir pa
stebėjau, kad apylinkių pei
zažas panašus į Olandijos - 
lygus ir atviras. Marijampo
lėje susiradau viešburtį 190 
rublių už naktį. (Tuo metu 
apytiksliai $1.50 =127 rb.) 
Viešbučio ir restorano tar
nautojai mane maloniai suti
ko, nebuvo jokių sunkumų ir 
dėl mano dviračio - aš galė
jau jį įsinešti į savo kambarį 
(tik sudėtingiau buvo jį nusi
gabenti liftu - reikėjo pasta
tyti ant užpakalinio rato).

Marijampolėje praleidau 
dvi dienas. Mano senelis, 
Vladas Čapkevičius, Lietu
vos kariuomenės karininkas, 
tarnavo čia, kariuomenės ba
zėje, trečio dešimtmečio vi
dury. Čia gimė mano tėvas. 
Daug vėliau, 1950-ųjų pra
džioje, jo sesuo vaidino Ma- 
rijampolės dramos teatre. 
Kiek tik buvo įmanoma, iš- 
vaikštinėjau ir susipažinau su 
vietomis, susijusiomis su ma
no artimaisiais, ir su likusia 
miesto dalimi.

Viešbučio kaimynystėje, 
visai netoliese, buvo maži 
nuosavi nameliai. Vaikštinė
jau tarp jų - prie daugelio 

glaudėsi pristatyti garažai ir 
maži sandėliukai. Daržovės 
ir gėlės augo visur; daugelyje 
kiemų vaikštinėjo vištos ir 
augo vaismedžiai. Visa gy
venvietės aplinka atrodė la
biau kaimiška negu miestie
tiška, ir kas nuostabiausia - 
visa tai buvo vidutinio dydžio 
miesto centre! Aš nufotogra
favau vieną iš man patikusių 
kiemų. Po dešimties minu
čių, kai pasukau į kitą gatvę, 
pajutau, kad mane seka pa
gyvenęs vyriškis. Kai aš at
sigręžiau ir pasisukau į jį vei

Pervažiavęs sieną nufotografavau širdžiai mielą Lietuvos gamtovaizdį. Autoriaus nuotr.

du, jis priėjo ir šiek tiek ne
drąsiai paklausė manęs: "Ko
dėl jūs fotografavote mano 
namą?"

Jis galvojo, kad aš esu 
koks valdininkas. Kai išgir
do mano paaiškinimą (ir kaip 
aš kalbėjau lietuviškai su 
keistu akcentu), jam paleng
vėjo, ir jis pakvietė mane į 
svečius. Jis paklausė, ar aš 
negalėčiau nufotografuoti jį 
prie jo namų. Aš sutikau. Jis 
ir jo žmona buvo mokytojai 
pensininkai. Jie nuoširdžiai 
mane vaišino, kuo turėjo - 
pernykščiais geltonais ir ru
dais obuoliais, išlaikytais per 
žiemą ir dar valgomais. Trum
pai visi šnektelėjom, ir po to 
šeimininkas dingo dvidešim
čiai minučių, mat ruošėsi fo
tografavimui. Grįžo išsiprau- 
sęs ir pasipuošęs geriausia 
savo eilute. Jis išdidžiai sto
vėjo savo namo priešaky, 
tokį aš jį ir nufotografavau.

Pirmosiomis dienomis 
Lietuvoje aš patyriau tokius 
įspūdžius:

• Dažniausiai kelio pa
kraštyje yra birus smėlis ir 
žvyras. Tai man ypač rūpė
jo, nes dažnai reikėdavo pa
sukti iš asfaltuoto kelio į dvi
ratininkams sunkią smėlėtą 
pakelę.

• Jau man pasidarė aišku, 
kodėl tie du žodžiai, "varijo- 
tas" ir "vairuotojas", yra to
kie panašūs. Daugelis vai
ruotojų nepaiso eismo taisyk
lių keliuose ir nepagarbūs ki
tiems, dažnai lenkia kitą au
tomobilį pačiose pavojin
giausiose vietose ir pačiu ne
tinkamiausių laiku, pvz.: kai 
abu automobiliai kyla į kalną 
arba posūkyje.

• Prekiniai sunkvežimiai 
paprastai yra pilkos ar tam
siai mėlynos spalvos ir be - 
jokių užrašų. Ką jie veža?

• Degalinėse nėra pompų 
padangų pripūtimui. Kiek
vienam vairuotojui reikia ve
žiotis savo. Net jei visi vairuo
tojai jas ir turi, tai sunku pa
tikėti, kad jie jas naudoja (vi
sos, kurias aš mačiau, buvo 
rankinės): daugelis padangų 
atrodė blogai pripumpuotos.

• Vyksta daug statybų, 
ypač daug statoma miestų ir 
miestelių pakraščiuose pri

vačių namų. Keliai ir tiltai 
taisomi ir platinami. Tik 
dažnai visi šie statybų darbai 
atrodo lyg apmirę arba ju
dantys labai lėtai.

• Prie namų - sukasti dar
žai, nemačiau paliktų pieve
lių su veja.

• Užmiestyje daug dide
lių, ilgų pastatų - karvių fer
mų, kurios atrodo be gyvy
bės ženklų. (Po dvejų metų, 
kai dirbau Vilniuje, vieno 
susirinkimo JAV ambasadoje 
metu sužinojau, kad paskuti
niuoju metu sovietinėje Lie
tuvoje buvo auginama apie 
12 mln. karvių; 1994 m. jų 
sumažėjo iki 3,5 mln., taigi 
ištuštėjo tvartai ir daržinės).

• Daugybė rūšių alaus 
yra gaminama Lietuvoje; jis 
nėra toks, kaip vokiškas, bet 
ir ne toks atskiestas, kaip 
amerikietiškas. Man patiko 
lietuviškas alus, kurį aš raga
vau, tačiau buteliai beveik 
visuomet buvo nešvarūs.

• Girtų žmonių gatvėse ga
li pamatyti ir dieną. Panašų 
vaizdą mačiau ir Lenkijoje.

• Visose kavinėse ir res
toranuose naudojami aliumi
niai peiliai, šaukštai ir šaku
tės. Man paaiškino, kad ge
resnius stalo įrankius turėti 
pernelyg brangu, nes juos 
dažnai vagia lankytojai.

• Per radiją ir televiziją 
gali girdėti daug rusų ir len
kų kalbos, nors dauguma pro
gramų yra lietuviškos.

Praeiviai susitikę nesi- 
sveikina ir labai įtartinai į ta
ve pasižiūri, kai tu pasakai 
jiems "labas". Padavėjos ir 
pardavėjos šypsosi retai, ir 
kiekvienas prakalbintas žmo
gus iškart apsidžiaugdavo, 
kai sužinodavo, kad aš iš 
Amerikos.

• Mano matytų parduotu
vių aplinka priminė man Ame
rikos menkaverčių prekių 
krautuvėlių vidų. Prekės yra 
naujos ir gana įvairios - nuo 
muilo ir saldainių iki drabu
žių ir įrankių - bet visko yra 
po truputį. Nėra jokių iška
bų, ir patalpoms verkiant rei
kia remonto.

(Bus daugiau')
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OBUOLIAI
VtedBsVBaftfe

Pokalbiuose su savo 
draugu Florijonu daugiausia 
bijau jo klausimų. Jis ima ir 
paklausia, kad reikia gero fi
losofo atsakyti. Šį kartą jis 
paklausė paprastą, bet už
slėptomis mintimis apsiūlėtą 
klausimą.

- Ar skaitai "Dirvą"?
- Žinoma, kad skaitau.
- Aišku pirmiausia per

skaitai savo straipsnelį.
- Na, kaip čia, taip...
Nepradėk klysti į mela

gystės šunkelius. Daug kas 
paklydo. O aš skaitau visą 
"Dirvą". Nuo pradžios iki 
galo. Net ir skelbimus. Gal 
ką nors gero netyčia rasiu. 
Taigi, skaitau gegužės nume
ryje "Valgykime obuolius". 
Ar paskaitei ? Labai naudin
gas straipsnis. Aš obuolius 
nuo pat mažens mėgau. Ge
riausi obuoliai buvo kaimyno 
sode. Tik sunku buvo prie jų 
prieiti. Tvora aukšta, o naktį 
labai sunku įžiūrėti kur eini 
ir obuolių nesimato. O obuo
liai pirmarūšiai. Ranetai, an
taniniai. Juodagožiai, tie la
bai rūgštūs. Pepinkos man 
geriausia patikdavo. Bet ta
da vardais nesidomėjom. 
Tik paskui sužinojau. Ta gu
dri mergaitė Grigaliūnaitė 
daug naudingų žinių suteikia 
apie obuolius. Tik pavėluo
tai. Sako: "žalių obuolių ko
šelę dedama ant nudegimų, 
opų, nušalimų". O aš žalių 
obuolių pagraužus taip susir
gau, kad nepatogu čia minėti, 
kas man atsitiko. O pasirodo 
ant nudegimų reikia dėti. 
Paskui, kai buvau gaisrinin
ku, būtų pravertų žalių obuo
lių košelė, nes dažnai apside
ginti tekdavo. Paskui ta gu
dri mergiotė sako, kad "obuo

Cleveland’s hometown bank.

PRAŠAU APLANKYTI MOŠŲ BANKĄ
HOME BANK didžiuojasi bodama dalis Jūsų apylinkės
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lių žievių arbata geriama nu
tukus ir kaip raminantis vais
tas". Reikės rinkti žieveles. 
Tegul mano žmona geria. Ji 
labai rūpinasi, kad nenutuk
tų, o aš gersiu, kad nusiramin
čiau, kada ji ima apie dietą 
kalbėti su ašarom akyse. 
Abiem bus gerai. Žinoma, 
tas straipsnis daktarams ne
patiks. Tiek ligų tas obuo- 
lėlis naikina. Ką daktarams 
veikti. Ko gero gali iki ter- 
bos davaryti. Bet nereikia 
perdaug nuogąstauti. Jie su
ras tokias ligas, kurių obuo
liai nepagydo. Labai geras 
straipsnis. Tik vieno nesu
pratau. Sako: "Iškrovos die
ną galima suvaldyti iki 2 kg. 
obuolių." Kas ta per iškro
vos diena? Ką tu krauni ar 
iškrauni? Kaip tu manai?

- Florijonai, gal čia ta 
diena, kada visas ligas iškro
vei?

- Nukalbėjai. Jeigu ligas 
iškrovei, tai kam obuoliai?

Taip mes ir nesusitarėm 
kas ta per iškrovos diena. 
Tik supratau, kad jau laikas 
man save iškrauti iš Florijo
no namų. Tą aš ir padariau.

P.S. Florijonas dar užsi
minė ir apie kitą straipsnį 
"Dirvoje". Tai pasikalbėjimą 
su PLB pirmininku Nainiu. 
Daug gražių žodžių prisaky
ta. Daug veiklos, daug nuo
pelnų, bet didžiausias žygis 
nepaminėtas. Tai tos keistos 
kančių knygos išleidimas. 
Ta kančių knyga netik vi
siems, bet ir pirmininkui kan
čia. Dabar tokia mada atsi
prašymų. Brazauskas, Šleže
vičius atsiprašė žydų. Net 
popiežius atsiprašė protes
tantų. Kada PLB pirminin
kas atsiprašys?

HOME
BANK

(Atkelta iš 2 psl.) 

nuo 1846 m. Indams tos že
mės buvo brangios ir todėl, 
kad čia buvo Gandhi ir Neh- 
ru gimtinės žemės. Nebuvo 
jokių referendumų, niekas 
neatsiklausė gyventojų, kurių 
didelė dauguma buvo musul
monai. Indijos valdžios gal
va pažadėjo Kašmirui plačią 
autonomiją, tačiau vietoj sa
vivaldos 1987 m. suklastoti 
rinkimai atvedė į Kašmiro 
valdžią Indijai palankų reži
mą. Kašmiriečiai griebėsi 
ginklo, Indija atsiuntė karinę 
valdžią. Susikirtimuose žu
vo apie 20,000 žmonių ir jie 
dar nesibaigė, visai nesunkiai 
gali prasidėti ketvirtasis Pa- 
kistano-Indijos karas. Vieti
niai musulmonai teigia, kad 
jie ne tik negauna Indijos 
konstitucijoje pažadėtų spe
cialių, autonominių teisių, 
bet jokia kita Indijos provin
cija neturi tiek suvaržymų ir 
priespaudos kaip Kašmiras. 
Dabar indų kariuomenė su
deginusi ir istorinę musulmo
nų mečetę. Prie to daug pri
sidėjo ir padėtis pačioje In
dijoje, kur vis didesnį balsą 
laimi ekstremistinės indų na
cionalistų grupuotės.

Indija paskelbė liepos 
mėn. Kašmiro provincijos 
vietinius rinkimus. Pakista
nas tvirtina, kad balsavimai 
negali būti legalūs, kada pro
vincijoje laikoma 500,000 
vyrų kariuomenė. Siūloma 
vietoj valdžios rinkimų skelb
ti gyventojų referendumą dėl 
Kašmiro ateities.

TRUMPAI
• Japonijos policijai pa

vyko suimti vyriausią budis
tų terorizmo vadą ir mokyto
ją Shoko Asahara ir apie 200 
jo svarbiausių padėjėjų. Vy
riausybė padidino policijos 
galias, kas sukėlė teisingumo 
valdininkų protestus.

Iš visur apie viską
• Gegužės 1 d. Maskvoje 

įvyko tradicinis "darbininkų" 
paradas, anksčiau iškilmingai 
švenčiamą visuose Sovietų 
Sąjungos miestuose dieną. 
Dalyvavo 19,000 žmonių, 
daugiausia pensininkų. Da
lyviai buvo daug maž tie pa
tys, kaip prieš savaitę žygia
vę seneliai, šventę Lenino 
gimtadienio 125 sukaktį. 
Minia kritikavo plakatuose 
dabartinę Rusijos valdžią ir 
net komunistų partiją, kuri su 
ta valdžia bendradarbiaujan
ti. Plakatuose buvo puola
mas komunistų vadas Gen- 
nadij Ziuganov, kuris teršiąs 
komunistų vardą.

• Bosnijos serbai suėmė 
buv. Jugoslavijoje kelis šim
tus Jungtinių Tautų taikos 
priežiūros kareivių, jų tarpe 
55 kanadiečius. Vakarų val
stybės tariasi, ką daryti. Ser
bai pašovė malūnsparnį, ku
riuo skrido ir žuvo Bosnijos 
užsienio reikalų ministras. 
Sarajeve kasdien žūva žmo
nės. Spauda rašė, kad Sara
jevas greit taps antruoju Li
bano Beirutu - griuvėsių 
miestas.

• Gegužės 15 d. Gudijoje 
vykęs referendumas parodė, 
jog 80 nuoš. balsuotojų nori, 
kad valstybinė kalba būtų ru
sų; nori, kad valstybinė vė
liava būtų sovietų laikais bu
vusi raudona - žalia; nori 
ekonominio sujungimo su 
Rusija; leidžia prezidentui 
paleisti parlamentą, jei jis 
laužo konstituciją.

• Prancūzijos nauju prem
jeru paskirtas Alain Juppe 
perėmė pareigas gegužės 17 
d. Anksčiau jis buvo užsienio 
reikalų ministras. Dabar juo 
tapo HervedeCharette. Prem
jeras yra 49 m. amžiaus, turįs 
nepaprastą atmintį.

• Vokietijos Žaliųjų par
tijos kandidatai gerai pasirodė 
keliuose valstijų rinkimuose, 
pamažu perimdami iš libera
lų demokratų "trečiosios par
tijos" vietą.

• Somalijos vadeivos lei
do Jungtinėms Tautoms at
siųsti užsienio paramos pa
reigūnus ir vaikų globos dar
buotojus.

• Viršūnių susitikime 
Rusijos prez. Jelcinas paža
dėjo prezidentui Clintonui 
įtraukti Rusiją į "Partnerystės 
taikos vardan" grupę.

• Norvegija paskelbė, 
kad ji toliau gaudys bangi
nius tarptautiniuose vande
nyse, nežiūrint kitų šalių pa
skelbto sustabdymo.

• Japonija paskyrė in
vesticijoms užsienio šalyse 
41 bil. dol. Iš tos sumos 
Amerikoje japonai investuos 
43 nuoš. Dar daugiau inves
tuojama Azijoje.

• Britanijos savivaldybių 
rinkimuose konservatorių 
partija prarado nemažai turė
tų vietų. Spėliojama, kad 
darbo partija perims ir val
stybės valdžią.

• Kinija gegužės mėn. 
išbandė po žeme naują bran
duolinę bombą. Japonija dėl 
to pareiškė stiprų protestą.

• Senatas nutarė atnau
jinti tyrinėjimus apie prezi
dento Clintono žemės pirki
mo Whitewater, AR. bylą.

• Naujų Ebola virusų pa
sirodymas Zaire atnaujino 
Pasaulio Sveikatos Organiza
cijos kritiką Ženevoje. JAV 
Kongresas pagrasino nutrauk
ti tai organizacijai skiriamas 
lėšas, jei iš pareigų nepasi
trauks generalinis direktorius 
Hiroshi Nakajima. Jis nedi- 
plomatiškai paaiškino, kodėl 
organizacijos vadovybėje be
veik nėra afrikiečių. Su jais 
negalima susikalbėti, jie ne
sugeba rašyti raportų, pasakė 
jis.

• Pietų Afrikos aukso ka
syklos pradėjo iškasti mažiau 
aukso, nes buvo labai pakel
tos darbininkų algos. Be to, 
P. Afrikos auksas yra gan gi
liai, palyginus su labai derlin
gomis Australijos, Amerikos 
ar Kanados kasyklomis.

★★★★★
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Speciafisto patarimai

APIE DARŽOVES IR 
NITRATUS

Kiekviena daržovė ne tik 
maistas, bet ir vaistas. įvai
rių šalių medikai vienam žmo
gui rekomenduoja per metus 
suvalgyti 120-140 kg daržo
vių, arba per dieną 350-400 g. 
Daugumoje kraštų visos dar
žovės vartojamos šviežios, 
šaldytos, konservuotos. Val
stybės skiria dotacijas daržo
vių augintojams, kur yra rū
pinamasi žmonių sveikata.

Lietuvoje mažai valgoma 
daržovių. Daržovės yra bran
gios ir ne kiekvienas gali jų 
nusipirkti. Žmonės, maitin
damiesi negyvu maistu la
biau pavargsta, būna irzlūs, 
apatiški, mieguisti. Žiemą 
Lietuvoje yra skurdus daržo
vių asortimentas; vyrauja bal- 
tagūžis kopūstas, raudonasis 
burokėlis ir bulvės. Iš Euro
pos (ypač Prancūzijos) į Lie
tuvą atvežama įvairesnių ža- 
lumyninių daržovių, tačiau į 
jas tenka tik pažiūrėti, kai 
tuo tarpu turtingų šalių žmo
nės gali jų valgyti po kelias
dešimt kilogramų į metus. 
Todėl nenuostabu, kad pvz. 
Amerikoje matome aštuo
niasdešimtmečius biznierius, 
turistus arba brandaus am
žiaus šokėjus ir muzikantus. 
Žmonės nuolat tobulina save, 
įveikdami savo silpnybes ir 
negalias, o svarbiausia sten
giasi sveikai gyventi.

1994 m. lapkričio mėn. į 
Lietuvą atvykę amerikiečių 
gydytojai kartu su Biblijos 
tyrinėtojais pastebėjo apgai
lėtiną daržovių kokybę bei 
asortimentą ir rekomendavo 
valgyti daugiau bulvių. Iš 
tikrųjų, į Lietuvą atkeliavu
sios bulvės prieš 200 metų 
dabar tapo antrąja duona. 
Bulvėse yra apie 1 % minera
linių medžiagų: kalio, kalcio, 
fosforo, geležies; vidutiniš
kai apie 76 proc. vandens, 23 
proc. sausųjų medžiagų iš jų 
17,5 proc. krakmolo, 0,5 

proc. cukraus, 1-2 proc. bal
tymų. Turi gliukozės, sacha- 
rozės, citrinų, obuolių vyno, 
pieno rūgščių. Vertingi bul
vių baltymai. Bulvėse esantis 
kalis padeda išsiskirti iš žmo
gaus organizmo radioakty
viam stronciui. Kadangi 
gumbuose daug kalio ir ma
žai natrio druskų, jos varto
tinos sergant inkstų, kepenų, 
širdies ir kraujagyslių siste
mos ligomis. Šviežių bulvių 
gumbų sultys efektyviai gy
do skrandžio ir dvylikapirš
tės žarnos opas. Bulvių, kaip 
ir gūžinio baltojo kopūsto 
sultyse yra vitamino U, kuris 
neleidžia plėtotis opoms. 
Sergant inkstų pielonefritu, 
rekomenduojama bulvių sul
tis gerti kartu su spanguolių 
sultimis. Šis sulčių derinys 
geriau veikia todėl, kad span
guolės turi priešuždegiminį 
poveikį ir svarbiausia - nu
kenksmina toksines medžia
gas.

Liaudies medicinoje - 
bulvių sultimis gydomi gas
tritai, ypač su padidintu skran
džio sulčių rūgštingumu. 
Sultys gaminamos prieš var
tojimą. Per parą išgeriama 
iki 200 ml bulvių sulčių, ge
riama po 50 ml 3 kartus per 
dieną 1-1,5 vai. prieš valgį. 
Geriama 3-4 savaites, po 7 
dienų gydymo kursas karto
jamas. Kartais sulčių skonis 
pagerinamas citrinų arba as- 
korbinine rūgštimi. Gydant 
bronchinę astmą ir kitas 
kvėpavimo takų ligas, geria
mas bulvių, morkų, juodųjų 
serbentų sulčių mišinys. Bul
vių sultimis efektyviai laisvi
nami viduriai. Bulvių žiedai 
gydo tuberkuliozę, hemoro- 
jų. Sergant kvėpavimo takų 
kataru kvėpuojama verdamų 
neluptų bulvių garais. Tar
kuotų bulvių košelė dedama 
ant nuplikytų arba nudegintų 
odos vietų. Ligoniams, ser

gantiems kolitu, cukriniu 
diabetu, nutukimu, bulvių o 
ypač sriubų patariama valgy
ti labai mažai. Švariai nu
plautas su odele iškeptas bul
ves rekomenduojama valgyti 
vėžiu sergantiems ligoniams. 
Tokiu būdu paruoštos bulvės 
skatina kraujo leukocitų ga
mybą.

Antžeminėse bulvių da
lyse - uogose kaupiasi nuo
dingasis solaninas ir nitratai. 
Bulvės gumbuose solaninas 
ir nitratai kaupiasi vidiniame 
žievės sluoksnyje ir prie aku
čių. Ar nitratai ir nitritai la
bai pavojingi žmogaus svei
katai? Prieš aštuonerius me
tus Lietuvoje įvairių judėji
mų aktyvistai išvystė "antini- 
tratinę" kompaniją. Nitratai 
(vėžio sukėlėjai) daržovėse 
tapo didžiausiu priešu. Vieni 
pradėjo nevalgyti daržovių, 
kiti pirko iš augintojų kurie 
sugeba daržoves išauginti be 
nitratų. Be azoto neišauginsi 
geros daržovės, nes azotas 
yra gyvybės šaltinis. Nieks 
dar nesukūrė tokio augalo, 
kuris augtų be azoto. Paga
liau nitratinei audrai įsisiau
tėjus Sveikatos apsaugos mi
nisterija nustatė leistinas ni
tratų normas daržovėms mg / 
kg - burokėliai - 1150, svo
gūnų laiškai - 400, žiediniai 
kopūstai - 300, morkos, mo
liūgai, aguročiai - 200, 
agurkai lauko - 150, svogū
nų galvutės - 80, pomidorai 
- 75 ir t.t.

Pravartu žinoti, kiek ni
tratų yra atskirose daržovėse, 
kad neviršytame kenksmin
gos jų normos, o ji yra 300- 
400 mg suaugusiam žmogui 

If you can spare 10 minutes, 
can spare $10,000!

Imagine winning $10,000 in just 10 short minutes! It’s possible 
with the Ohio Lottery Bingo Game. On each $2 ticket, you get 
four Bingo cards and four chances to win — up to $10,000! So 

play Bingo at your favorite 
Lottery retailer. And with 
luck, you could come out 
with $10,000 to spare!

JOININTHE WlNNING I®,

Lottery players are subject to Ohio laws and Commission regulations For further information. 
call the Customer Relations Department. 1216) 787-3200. dunng regular business hours

arba 5 mg vienam svorio ki
logramui. įdomu, ar Ameri
koje galime valgyti geros 
prekinės išvaizdos žalumy- 
nines daržoves pilna burna 
nebijodami nitratų ir kokios 
čia yra nitratų normos? Išsi
vysčiusiose Vakarų šalyse 
nitratais daržovėse beveik 
nesidomima. Jie sako, tai at
silikusių šalių problema. Švei
carijoje, Vokietijoje tiriami 
nitratai tik burokėlių sultyse, 
špinatuose, salotose ir ridi
kėliuose išaugintuose žiemą. 
Ten labiausiai bijoma nitratų 
pertekliaus geriamajame 
vandenyje.

Verta žinoti, kad nitratų 
beveik nekaupia ankštinės 
daržovės, mažiau - vaisinės, 
svogūninės. Daugiausiai ni
tratų kaupia lapinės daržo
vės, kopūstai, šakniavaisiai. 
Azotinės trąšos nėra pačios 
svarbiausios nitratams kaup
tis daržovėse. Apniukusio
mis, ūkanotomis dienomis 
daržovėse nitratai kaupiasi 
labiau, negu saulėtomis vasa
ros dienomis. Priemolio, 
sunkiose dirvose išaugusiose 
daržovėse jų aptinkama dau
giau, negu smėlio ir lengvose 
priesmėlio dirvose. Kopūsto 
gūžėje arba kurios nors dar
žovės šakniavaisyje nitratai 
pasiskirstę taip pat nevieno
dai: vieni kiekiai paviršiuje, 
kiti šerdyje. Verdant daržo
ves daug nitratų pasišalina.

Daržovės ir vaisiai pa
teikti plačiam vartoju ratui 
turi būti gerai ištirti, ar juose 
nėra nitratų ir ypač pesticidų 
neleistinos normos. Maiste 
esantys minėti taršalai gali 
sukelti įvairius žmogaus or

ganizmo susirgimus.
Visi senai žinome, kad 

gyvename ne tam, kad paval
gytume, o valgome tam - 
kad gyventume. Tad ir val
dykime kuo daugiau tik svei
kų daržovių, vaisių, maistažo- 
lių skatinančių šarminę reak
ciją, rinkimės natūralius gy
vus, gerai suderintus maisto 
produktus, valgykime tik iš
alkus ir kilkime nuo stalo dar 
neprisisotinus, o vieną dieną 
per savaitę - pasninkas tik su 
vandeniu arba vaisiais. Su 
saiku valgydami nitratų per 
daug nesukaupsime.

Dr. Banga Grigaliūnaitė 
***** 

BALYS AUGINĄS 
Poezijos knyga 

METAFORŲ SMUIKAS 
Apie ia rašė:
DIRVA - Paskutinis knygos 
puslapis. Jį užverti ir 
klausai. Tylu. O tu girdi 
METAFORŲ SMUIKO 
melodiją. Ir žodžius: Kla
jūno spyglį iš paukščio ilge
sio dainos išrauk!

(V. Kavaliūnas) 
TEV. ŽIBURIAI - Augino 
poezijos tematikos apimtis 
nepaprastai plati. Knyga 
teikia dvasinę atgaivą ir es
tetinį pasigėrėjimą -

(A.M. Balašaitienė) 
DIRVA - Vaizdingumas yra 
neatskiriama poeto B. Augi
no prigimtinė savybė, bū
dinga jam. Poetas buvo sa
vo tėvynės žemės pranašas. 
Laikas parodė, kad Lietuva 
pabudo. Pranašystė buvo 
tikra. (K. Barėnas)
KNYGA GAUNAMA DIRVOJE 

Kaina 12 dol. Siunčiant 
paštu - 14 dol.

1LINAS VYŠNIONIS 
Advokatas

Telefonas (216) 383-0225 
24400 Highland Road, Suite 9 ♦Richmond Hts, OH 44143

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą pristatomi į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.-

Aukštos kokybės maisto produktai
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.

Rūta Degutienė, 28262 Chardon Rd. 
Willoughby Hills, OH 44092 

Tel. 216-943-4662
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772
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SUSITIKIMAS SU 
SPECIALISTAIS

IŠ KANADOS

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Baisiojo birželio paminė
Susitikimas su "CANA- jimas - ekumeninės pamal-

DIAN AGRA" žemės ūkio dos už nuo sovietų rėžimo
bendrovės atstovais įvyks 
š.m. birželio mėn. 11 dieną 
(sekmadienį), 11:30 v. ryto, 
Dievo Motinos parapijos kon-
ferencijų kambaryje. "CA- 
NADIAN AGRA" įsteigta 
1981 metais ir veikia Kana
doje, Meksikoje, Kinijoje, 
Vengrijoje, Estijoje, Latvijoj 
ir Lietuvoje. Svečiai praneš 
apie savo veiklą minėtuose 
kraštuose, bet ypatingai apie 
3,000 ha ūkį, įsteigtą 1992 
metais Raseinių rajone, į kurį 
bendrovė yra investavusi 6 
mil. dolerių. Pranešimą pa
iliustruos skaidrėmis. Visi 
kviečiami. Susitikimą ruošia 
"MŪSŲ SODYBA / OUR 
HOMESTEAD, INC"

žuvusius bei nukentėjusius 
Baltijos kraštų žmones, - 
įvyks sekmadienį, birželio 
mėn. 11 d., 1:30 vai. po pietų
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

Pamaldas praves lietu
vių, latvių ir estų kunigai. 
Apiegų metu giedos solistė 
Virginija Bruožytė - Mulio- 
lienė.

Paminėjimą rengia ir vi
sus skaitlingai dalyvauti kvie
čia Clevelando Baltų Komi
tetas.

• ♦ ♦
SENOLIŲ ŠVENTĖ

Penktadienį, birželio 16 
d., Senolių šventės dieną - 
asmenys 55 m. ir vyresni bus

atlanta
IMPOR T-EXP0R T Ine.

2719 West 71tli Street, Chicago, IL 60629 
TeL (312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOKJE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK, 
DETROIT, GRAND RAPIDS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER,

nemokamai įleidžiami į Cle
velando Metroparkų zoologi
jos sodą, o į Džiunglių pavil
joną - "Rain Rorest" papi
ginta kaina. Svečiams bus 
skirtos specialios programos 
ir pasilinksminimas.

♦ * *

TĖVO DIENA

Birželio 18 d. sekmadie
nį, švenčiant Tėvo dieną, visi 
tėvai bus Clevelando Metro
parkų zoologijos sodo sve
čiai - įleidžiami be mokes
čio. Džiunglių pavilijoną - 
"Rain Forest" galės lankyti 
papiginta kaina. Be to, tėvai

bus pavaišinti priešpiečiais 
("barbecue brunch"). Infor
macijai ir rezervacijai skam
binti: 216 - 398-5750.

★★★★★★

PARENGIMAI
1995 M.

• BIRŽELIO 11 d. - Tragiškojo 
Birželio minėjimas. Rengia Cleve
lando Baltų Komitetas.

• LIEPOS 8 d 6:00 v.v. šeštadienį 
L.K. DARŽELIŲ VASAROS 
VAKARONĖ Gwinn dvare Bratenalh

• LIEPOS 16 d.Šv. Jurgio para
pijos gegužinė. Pradžia 11:30 ryto 
šv. Jurgio sodyboje.

• LIEPOS 23 d Pensininkų 
gegužinė Lietuvių namuose

• LIEPOS 30 d sekmadienį 12:00 
vai. LKVS "RAMOVE" Clevelando 
skyriaus LŠSI Žalgirio šaulių kuopos 
GEGUŽINE BEACHLAND Parke 
17815 Canterbury Rd.

• RUGPJŪČIO 13 d. DIRVOS IR 
VILTIES draugijos gegužinė įvyks 
L. ir V. Apanių sodyboje.

• RUGSĖJO 30 d. Clevelando 
Baltų Komitetas rengia baltų ben
dravimo vakarą Lietuvių Namuose.

• SPALIO 7 - 8 LIETUVIŲ DIENOS 
rengia LB Clevelando apylinkės valdyba.

• SPALIO 22 d. DIRVOS 80 metų 
jubiliejus

• LAPKRIČIO 12 d. Šv. Jurgio 
Rudens Festivalis 11:30 - 3:30 p.p.

• LAPKRIČIO 18 d. Kariuome
nės Šventės minėjimas. Lietuvių 
Namuose.

• GRUODŽIO 17 d. "Singing 
Angels" choro koncertas trečią vai. po 
pietų Dievo Motinos parapijoje

• GRUODŽIO 24 d. Bendros Kūčios 
- Šv. Jurgio parapijos salėje 9:30 v.v.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
767 East 185tb Street Cleveland, Obio 44119 481-66 77 
DARBO VALANDOS: aptradiepį, 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.
sekrpadiepį parapijoje —11:00 v.r. -12:00 p.p.

Kiekviena taupomoji sąskaita federalinės valdžios (NCCJA) apdrausta iki $100,000

atliekamos& oaVisos paslaugos

Clevelando skyriaus tel.: 481-0011 
639 East 185 th Street • Cleveland, OH 
Iš anksto susitarus, paskambinant į 
Atlantos Clevelando skyrių, Jūsų namuose 
galime paruošti ir priimti siuntinius į Lietuvą.

Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinigus doleriais.

greitai ir pigiai

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.
40-24 235TH STREET DOUGLASTON NY 11363 TEL (718) 423-6161

K E LIO N Ė S l LIE T U VĄ

iš New Yorko ir Chicagos 
per Varšuvą - pigiausia. 
Skrydžiai LOT oro Linija.

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga

VViIliam J. Jakubs Sr.,
VViIliam J. Jakubs Jr.,
Keneth Schmidt ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185 th Street. Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

FAX 718-423-3979

Papiginti bilietai gaunami ir su kitom oro linijom. 
Iš visų JAV miestų.

VYTIS TRAVEL
40-24 235 St. 
Douglaston N Y 11363

O pigiausi LOT bilietai gaunami agentūroje

Tel. 718-423-6161; 1-800-77-VYTIS 1-800-77-89847
FAX 718-423-3979

Matas re alto rs į
NORMLS

Broker RITA MATAS - G.R.l. — statė certified 
real estate appraiser

18021 MARCELLA ROAD 
CLEVELAND, OH. 44119 

216) 486-2530

2412 CEDARVVOOD ROAD 
PEPPER PIKE, OH 44124

(216) 473-2530

ADV. VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA
DAINAVOS JUBILIEJUI RENGTI 

KOMITETO PRANEŠIMAS
1995 metais Dainavos meno ansamblis šventė savo 50 

metų auksini jubiliejų.
Šiam neeiliniam įvykiui paminėti buvo sudarytas šventės 

rengimo komitetas vadovaujamas energingos visuomeninin- 
kės Irenos Kriaučeliūnienės.

Komitetas savo pirmame posėdyje kartu su Dainavos 
valdyba sudarė minėjimo rengimo planą:

1. Lėšų telkimas.
2. Išleisti Dainavos 50 metų sukaktuvinį leidinį.
3. Dainavos ansamblio koncertas Maria High School.
4. Banketas Condesa dėl Mar.
Komitetas darbą pradėjo 1994 m. rugsėjo 13 dieną ir 

savo darbą baigė 1995 m. gegužės 18 dieną, turėdamas 
viso 8 posėdžius. '

Dėka mūsų dosnios visuomenės, vajus labai gerai 
pavyko, taip pat koncertas ir banketas.

KOMITETO FINANSINĖ APYSKAITA
PAJAMOS
A. AUKOS:

Organizacijos ir pavieniai asmenys suaukojo....... 26,120.00
B. LEIDINYS:

1. Sveikinimai leidinyje...............500.00
2. Parduota 255 egzemplioriai... 766.00 1,266.00

C. KONCERTAS MARIA HIGH SCHOOL:
Koncerto bilietai........................................................ 11,627.00

D. BANKETAS CONDESA dėl MAR:
305 asmenys po 30.00 dolerių

E. KITOS PAJAMOS:
9,150.00

Banko procentai.......................................................... 135.48
Viso...............48,298.48

IŠLAIDOS
A. LEIDINYS:

1. Redaktoriui.......................... s........ 93.00
2. Draugas
500 egz., 160 psl. po 20.00 ...........3,200.00
Viršelis .............................................. 200.00
Teksto rinkimas ................................315.00
279 nuotraukos..................................837.00

B. KONCERTAS MARIA HIGH SCHOOL:
1. Salės nuoma .......................... 2,690.00
2. Režisierius ..............................  2,470.00
3. Scenos aparatūros nuoma ....  2,351.75
4. Medžiaga ir rūbų nuoma ...... 1,652.73
5. Dirigentas .............................. 1,555.00
6. Akompaniatoriai ....................... 920.00
7. Penki muzikantai ...................... 900.00
8. Solistė ir statistai ...................... 850.00
9. Scenos medžiaga ir statytojai .. 670.00
10. Chormeisteris ......................... 510.00
11. Koncerto programa .................. • 267.00
12. Smulkesnės išlaidos .............. 1,579.34 16,415.82

C. BANKETAS CONDESA dėl MAR:
1. Condesa dėl Mar sumokėta ....  9,475.40
2. Gėlės ant stalų ............................ 400.00
3. Orkestras ..................................... 500.00
4. Banketo pakvietimai ................ 55.00 10,430.40

D. BENDROS IŠLAIDOS:
1. Skelbimai spaudoje ir radio ......... 595.85
2. Pašto ženklai ................................ 141.76
3. Fotografas ..................................... 216.80
4. Kitos smulkios išlaidos ................. 124.82 1,079.23

32,570.45
Viso pajamų turėta .................... 48,298.48
Išlaidų turėta .............................. 32,570.45
Dainavos valdybai įteikta ........ 15, 728.03 dol.

Komitetas dėkoja visiems aukotojams, kurie savo 
aukomis taip dosniai parėmė mūsų darbą.

Dėkojame lietuvių visuomenei, kuri taip gausiai atsilankė 
į koncertą ir banketą.

Dėkojame visiems, kurie vienaip ar kitaip parėmėte 
mūsų vienintelį išeivijos tautinį ansamblį ir jo vadovą inž. 
muz. Darių Polikaitį.

Su dėkingumu
Jubiliejui rengti komitetas

A. t A.
ALEKSUI BUTRIMAVIČIUI

Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame jo broliui, Clevelando Lietuvių 
Pensininkų Klubo valdybos nariui, STEPUI 
BUTRIMUI

Clevelando Lietuvių Pensininkų 
Klubo Valdyba

IŠRINKTA GRAŽIAUSIA 
LETUVOS MERGINA

Gegužės 4 d. Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmuose 
įvyko septintieji iš eilės "Miss 
Lietuva" rinkimui. Jie buvo 
pradėti rengti 1989 metais, 
kuomet gražiausiąja buvo 
pripažinta Liucija Gruzdytė. 
Toliau iš eilės jomis tapo: 
Greta Bradavelytė, Dalia 
Lcleivaitė, Rasa Kukenytė, 
Jūratė Mikutaitė, o pernai - 
Jurga Tautkutė.

Šiemet dėl gražiausios 
Lietuvos merginos karūnos 
varžėsi 24 gražuolės, jų tarpe 
ir viena mulatė iš Visagino - 
Julija Novokrinskaja.

Į šią šventę atvyko net 
dabartinė pasaulio gražuolė - 
"Miss Pasaulis" - indė Aish- 
vvarya Rai. Tai buvo pirmas 
kartas, kuomet pasaulio gra
žuolės titulą turinti mergina 
atvyko ne vien tik į Lietuvą,

bet bendrai į Rytų Europą. 
Todėl Lietuvoje susidomė
jimas šiais rinkimais buvo 
nepaprastai didelis. Žiūrovų 
čia netruko, nežiūrint, kad 
bilietai buvo gana brangūs. 
Chicagoje gautas kuklus 
(dviejų puslapių) šio renginio 
programinis leidinukas, kuris 
buvo pardavinėjamas po 2 
litus.

Šiemet laimėjo devynio
likmetė kaunietė Gabrielė 
Bartkutė, kurios ūgis 178 cm, 
turi pilkas akis, rausvus plau
kus. Ji yra baigusi Kauno 7-

4,645.00

“Miss Lietuva - 95" Gabrielė Bartkutė su praėjusių metų Lietuvos gražuole Jurga Tautkutė bei 
Miss Pasaulis" Aishvvarya Rai. Nuotr. iš E. šulaičio arch.

palikimo, kurį tvarko Korpl Neo-Lithuania

I

TRISDEŠIMT TRECIAS
Dirvos novelės Konkursas

DVI PREMIJOS
Pirmoji - 500 dolerių 
Antroji - 300 dolerių 

skiriamos iš
A.A. SIMO KAŠELIONIO

ąją vidurinę mokyklą ir ruo
šiasi stojamiesiems egzami
nams į universitetą. Mėgsta 
piešti, dainuoti, skaityti, lan
kyti teatrus ir eksperimentuo
ti gaminant valgį. Pati siuva 
drabužius, mezga ir neria vą
šeliu. Kaip ji sako, jai patin
ka tik protingi vyrai. Prieš šį 
konkursą pasakė, jog ji gal
vojanti kad laimėsianti, kas ir 
išsipildė.

(eš)

Tema: Autoriams suteikiama neribojama teisė 
novelės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

Laikas: Paskutinė rankraščiui įteikti data 
1995 metų rugsėjo 15 d. (pašto antspaudas).

Adresas rankraščiams siųsti:
Dirva, Novelės konkursas,
P.O. Box 19191
Cleveland, Ohio 44119-0191

Štai, kurie padeda išlaikyti 
lietuvišką laikraštį

Atn auj indami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:

Konkurse kviečiami dalyvauti visi lietuviai rašytojai, 
gyveną Lietuvoje, JAV ar bet kuriam kitame krašte.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai 
būtinai privalo būti parašyti rašomąja mašinėle ir 
pasirašomi spapyvardžiu. Tas pats slapyvardis 
užrašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono 
numeris. Tiktai laimėjusio vokelis bus atidarytas.

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tiktai 
autoriams prašant, jų nurodytu adresu.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas 
premijuotina paprasta balsų dauguma.

Kašuba A., St. Petersburg .. 15.00 
Dautas J.. Wickliffe ........... 10.00
Aiženas P., Brecksville ....... 5.00
Neverauskas J., Munster .... 10.00
Kaunelis I., Westland ....... 20.00
Kirkus L., Palos Hills ........  10.00
Beiga K., Chicago ...........  10.00
Mackus V., Chicago .......... 10.00
Veselka J., Evergreen P...... 10.00
Pliodzinskas A., Houston .. 20.00 
Kazėnas J., Cleveland ......... 4.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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