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

PO DESIMTĄJĄ 
“AGROBALT 2001” PARODĄ 

PASIŽVALGIUS
Dr. Leonas Milčius

Lietuvos žemės ūkio ministerijos 
Darbo ekonomikos ir mokymo tarnybos direktorius

Gražus ir svarbus šis pa
vasaris k iekvienam  kaim o 
gyventojui, ūkininkui. Ir ne 
vien todėl, kad pagaliau pra- 
džiūvo dirvos ir galima pradėti 
sėją, į žalias ganyklas išginti 
po žiem os nusistovėjusius 
gyvulius, o ir pačiam su anks
tyvuoju vyturiu ar pirm ąja 
gegute pasidžiaugti pradėtais 
dar vienerių metų darbais. 
T ik riausia , k iekv ienas už 
darbo pradžios regi jo  re 
zultatą - brandų derlių, sun
kius aruodus, gražų pelną. Tik 
pastarasis po įvairių kalbų, 
karštų piketų, politinių šur
mulių darosi vis mažiau ap
čiuopiamas, sunkiau pagau
namas. Tad ir pavasariniu 
darbymečiu atsargus Lietuvos 
žemdirbys gal tik viena ausimi 
klauso pavasarinių paukščių 
giesmių, daug svarbiau jam  
išgirsti kitką - ką žadą valdžios 
vyrai, kokią kaimo ateitį kuria

Visada ką savo kolegoms turi patarti prof. Antanas Stancevičius. 
Iš kairės į dešinę - prof. A. Stancevičius, Aldona Rusienė, Zenonas 
Prašmatna, Algimantas Vaičiulis.

Rimanto Grikšos firmos „Grimeda” muzikantai (š kairės) Albinas 
Batavičius ir Ipolitas Petrošius.

politikai, jo  pagamintos pro
dukcijos perdirbėjai, versli
ninkai ir visi tie, nuo kurių 
priklausys jo  žemės derliaus 
likimas. O išgirsti ir pamatyti 
šiomis dienomis Vilniuje tikrai 
buvo ko.

Vidurio ir Rytų Europos 
žemės ūkio ministrų 

konferencija
Pirmą kartą Lietuvoje vyko 

Vidurio ir Rytų Europos žemės 
ūkio m inistrų  konferencija  
„E uropos Sąjungos plėtra: 
nauda ir problemos stojančių 
šalių žemės ūkyje” , kurioje 
dalyvavo 12 šalių žemės ūkio 
ministrai bei ES žemės ūkio ir 
žuvininkystės komisaras Franz 
Fischler. Mūsų Vyriausybės 
vadovui, žem ės ūkio  p o li
tikams buvo ne tik gera proga 
pademonstruoti Lietuvos pasi
rengimą stojimui į ES, bet ir 
išgirsti aukšto svečio nuomonę

bei pažadus dėl labai kon
krečių dalykų. Visiems rūpi, 
kada pagaliau Lietuvą pasieks 
lėšos pagal Specialiąją žemės 
ūk io  ir kaim o p lėtros 
(SAPARD) programą (apie ją 
rašiau šių metų 5 - ame ,,Dir- 
vos” numeryje), kaip ES ver
tina Lietuvos pasirengim ą, 
kokias svarbiausias sąlygas 
kelia žemės ūkiui ir kt.? Tai 
pirm oji tokia Lietuvoje su
rengta konferencija ir ji svarbi 
ne tik mums. Visoms į ES 
integruojančioms šalims labai 
svarbu aptarti svarbiausius 
uždavinius: kaip didinti žemės 
ūk io  p roduk tų  k o nku ren 
cingumą, kokios bus kvotos, 
investicijos, kokie bus prana
šumai, kaimo ir žemės ūkio 
plėtros kryptys bei strateginiai 
tikslai? Tad tarptautinė žemės 
ūkio ministrų konferencija ir 
tarptautinė paroda skirta že
mės ūkiui labai tiko bei pa
pildė viena kitą.

Ir vėl kviečia ,,AgroBaltas”
Tik balandžio mėnesį prie 

Kauno, Noreikiškėse, nušur- 
muliavo žemdirbiams ir mies
tiečiams skirta paroda - mugė 
,,Ką pasėsi 2001?” ir čia pat, 
gegužės pradžioje, Vilniuje, 
,,Litexpo” parodų rūmai pa
kvietė šimtus dalyvių ir tūks
tančius lankytojų į jubiliejinę, 
dešimtąją tarptautinę žemės 
ūkio , m aisto  ir pakuočių  
pramonės parodą ,,AgroBalt 
2001", kurios dalyvių geo
grafiją sudarė net 31 šalis, 660 
firmos ir 27 oficialios dele
gacijos. Jau lyg ir įpratome 
savo parodose m atyti a rti
miausius kaimynus, latvius, 
estus, vok ieč ius, švedus, 
anglus ir kitus europiečius, 
tačiau šį kartą paroda peržengė 
senąjį Europos žemyną ir net 
Atlantą. JAV turėjo net aš
tuonis atstovus, vienas iš kurių 
- Ohio valstija. Kad į parodą 
atvyko šios valstijos žemės 
ūkio departamento direktorius 
Fred L. Dailey yra nemažas ir 
mūsų garbės konsulės Ohio 
valstijoje Ingridos Bublienės 
nuopelnas.

Nežiūrint, kad šiais metais 
dėl griežtesnių veterinarijos

Prie Žemės ūkio ministerijos darbo ekonomikos ir mokymo 
metodikos tarnybos stendo. Iš kairės į dešinę - direktorius Leonas 
Milčius, vyresnioji specialistė leidybai Dalia Lapinskienė, 
vyriausioji specialistė metodiniam darbui Vida Jonušaitytė ir 
direktoriaus pavaduotoja, Mokymo ir informacijos skyriaus vedėja 
Veronika Pilipavičienė.

tarnybos reikalavimų parodoje 
negalėjo dalyvauti gyvulių 
augintojai, visi paviljonai ir 
a ik šte lės  buvo užp ildy tos 
margaspalviais stendais, nau
jomis mašinomis, įrenginiais, 
ištisomis besisukančiomis ir 
kitaip dūzgiančiomis techno
loginėm is linijom is. Pirmą 
kartą parodos metu net 1500 
kvadratinių metrų paviljone 
veikė mugė „Kaimo verslai”, 
o bendram e parodos plote, 
kuris užėmė per 12 tūkst. kv.m, 
savo produkciją pristatė apie 
200 Lietuvos gamintojų. Nie
kas negalė jo  skųstis , kad 
nebuvo ko ragauti, pirkti ar 
kitaip pasidžiaugti m aloniu 
suvenyru, menišku dirbiniu, 
pu to jančiu  alum i, puošniu  
šakočiumi bei kita medumi, 
dūmais ir šiaip pikantiškais 
prieskoniais kvepiančia visų 
skoniui tinkančia užkanda.

Parodos svečiai, oficialios 
kalbos ...

Tikriausiai visur ir visada 
pats įspūdingiausias renginys 
būna parodos atidarymas, kai 
dalyvauja garbingi svečiai, 
sakomos svarbios kalbos, į 
dangų pakyla visas debesis 
margaspalvių balionų, o pa
kilią nuotaiką palaiko geras 
orkestras. Viso to buvo ir šį

kartą. A tidarym o iškilmėse 
dalyvavo Respublikos Prezi
dentas Valdas Adamkus, buvęs 
p rez iden tas A lg irdas B ra
zauskas, ES žemės ūkio ir 
žuvininkystės komisaras dr. 
Franc Fišler, Lietuvos žemės 
ūkio ministras Kęstutis Kristi- 
naitis, Lietuvos Respublikos 
Seimo pirm ininkas Artūras 
Paulauskas, Seimo, Vyriau
sybės nariai, žemdirbiškųjų 
organizacijų, maisto pramonės 
įmonių ir įvairių kitų firmų 
vadovai. Žaliais švarkais pasi
puošę pučiamųjų instrumentų 
o rkestro  ,,T rim itas” vyrai 
(vadovas - nusipelnęs Lietuvos 
kultūros veikėjas doc. Romas 
Balčiūnas) trankais maršais, 
atrodo, drebino patį dangų.

A tidarydam as parodą ir 
sveikindam as jos dalyvius, 
svečius Respublikos Prez. V. 
Adamkus džiaugėsi, kad pa
roda darosi vis populiaresnė, 
kad auga Lietuvos ūkininkų 
pažanga, jų  sugebėjimas ne tik 
užauginti žem ės ūkio p ro 
dukciją, bet ir ją  paruošti bei 
kas metai užkariauti vis pla
tesnes rinkas. Prezidentas taip 
pat džiaugėsi, kad tokio po
būdžio paroda yra pati d i
džiausia Baltijos šalyse.

Nukelta į 8 p.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

■ SEIMAS ATMETĖ PREZIDENTO VETO
Gegužės 17 d. Seimas atmetė Prezidento veto Azartinių 

lošimų įstatymui ir jo  pateiktas pataisas. Azartinių lošimų 
įstatymas liko galioti toks, koks buvo priimtas Seime. Prieš 
Prezidento siūlymus balsavo 78 Seimo nariai, už 18, susilaikė - 
7, praneša ELTA.

Seim as nepritarė  P rezidento  pateik tom s pataisom s 
Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo pakeitimui, 
praneša ELTA.

Palikta galioti Seimo priimta nuostata, nustatanti, kad 
investuotojas, iš valstybės įsigijęs daugiau kaip 50 procentų 
privatizuojamos įmonės akcijų, privalės supirkti likusias akcijas 
iš smulkiųjų akcininkų už tokią pat kainą, kokią jis mokėjo už 
valstybines akcijas.

Gegužės 1-oji Seimo valia įteisinta kaip šventė, nes Seimas 
atmetė Prezidento veto Švenčių ir Atmintinų dienų įstatymų 
pataisas ir Gegužės 1-oji tarptautinė darbo diena įteisinta kaip 
oficiali šventė, praneša ELTA. Šalies vadovas, grąžindamas 
pakartotinai svarstyti šiuos teisės aktus, siūlė Gegužės 1-ąją, 
kaip ir buvo iki Seimo primtų pataisų, laikyti atmintina diena. 
Prieš Prezidento siūlymą balsavo 78-ni parlamentarai, už buvo 
20 ir susilaikė 5 Seimo nariai.

“Prezidentas nepataikė į dešimtuką” , “Prezidentūra turės 
praryti karčią piliulę ir toliau rimtai dirbti”, “atmesti Prezidento 
siūlymai - normali Konstitucijoje numatyta įstatymų leidybos 
procedūra” - taip politikai, teisininkai komentuoja įvykius 
Parlamente.

Gegužės 7 dieną Lietuvos Seimo narys prof. Vytautas 
Lansbergis susitiko su JAV Prezidento patarėja saugumo 
klausimais Condoleezza Rice.

Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Parlamento 
narys, dabartinis Seimo vicepirmininkas Česlovas Juršėnas 
teigia nepamenąs, kad per vieną dieną būtų atmesta tiek 
Prezidento vetuotų dokumentų. Anot jo, tai pirmas atvejis Seimo 
ir Prezidento santykiuose, nes net konservatorių valdymo laikais 
Seime nebuvo vienu ypu atmesta tiek Prez.. Algirdo Brazausko 
veto.

Prezidento patarėjas, Teisės departamento vadovas Armanas 
Abramavičius sako, kad įstatymų leidybos procedūra numato 
Prezidentui teisę vetuoti įstatymus, o Seimas - teisę priimti arba 
nepriimti valstybės vadovo teikiamas pataisas. Tai, anot jo, yra 
normali įstatymų leidybos procedūra. Vis dėlto A. Abramavičius 
apgailestavo, kad Seimas neatsižvelgė į Prezidento V. Adamkaus 
pateiktas konstruktyvias pataisas Azartinių lošimų įstatymui, 
kurios būtų padėjusios kovoti su korupcijos ir piktnaudžiavimo 
atvejais. Prezidento pataisos, pateiktos šiam įstatymui, buvo 
parengtos vadovaujantis STT išvadomis.

CENTRO SĄJUNGA PRITARIA
Centro sąjunga pritaria Vyriausybės iniciatyvai įtvirtinti 

viešumo principą, kad visuomenei būtų prieinama informacija 
apie politikų, valdininkų atlyginimus, praneša ELTA. Centro 
sąjunga taip pat įsipareigoja paspartinti Vyriausybės parengtų 
Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo 
apmokėjimo įstatymo pataisų priėmimą Seime. Centristai yra 
tvirtai įsitikinę, kad tokios iniciatyvos negali likti tik žodžiais, 
o turi būti įgyvendintos.

“Ne viena Vyriausybė jau kalbėjo apie valdininkų atlyginimų 
politikos viešumą. Galų gale reikia tai įgyvendinti, ir mes būtinai 
paremsime šią Vyriausybės iniciatyvą”, - sakė Centro sąjungos 
vicepirmininkas, Seimo narys Gintaras Šileikis.

Nukelta į 5 p.

Algirdas Pužauskas

Pietryčių Azijoje yra apie 
7 ,000 salų sa le lių , kurių  
sausumos plotas vos 116,000 
kvadratinių mylių, tačiau ten 
gyvena daugiau 80 milijonų 
žmonių. Salos iki 1898 pri
klausė Ispanijai, tačiau po to 
jas tvarkė JAV. Pastaruoju 
metu Filipinuose vėl vyksta 
varžybos dėl valdžios. F i
lipinai įsivedė demokratinę 
santvarką 1946 m. Ilgą šalį 
bandė pasiglemžti tarptautinis 
komunizmas, vyko penkerius 
metus užtrukęs civilinis karas. 
Valdžią laimėjo kariuomenė, 
kuriai vadovavo Ferdinand 
Marcos, valdęs iki 1986 metų. 
Po jo buvo priimta nauja kons
titucija  ir prezidente buvo 
išrin k ta  m oteris C orazon 
Aquino. Filipinų prezidentas 
eina ir vyriausybės galvos 
pareigas. Jam valdyti padeda 
Senatas su 24 nariais ir seimas 
su 221 atstovu. Prezidentui 
žemuosius rūmus leidžiama 
dar papildyti jo  parinktais 50 
nariais.

Parlamente jau pernai at
sirado stipri opozicija prezi
dentui Joseph Estrada. Spauda 
ir politiniai priešai viešai ėmė 
kaltinti jį valstybės lėšų pasi
savinimu ir korupcija. Anks
čiau Estrada buvo filmų akto
rius, labai populiarus tarp 
vargšų, benamių ir bedarbių. 
Prieš išrenkamas prezidentu 
Estrada buvo San Juan miesto

• Angolos sukilėliai netoli 
sostinės Luanda puolė kelis 
kaimus, žuvo apie 200 žmonių

• Gudijos prezidentas Lu- 
kashenka savo kalboje pa
saulinio karo laimėjimo dienos 
šventėje pasakė, kad Vakarų 
valstybės vėl planuojančios 
“ketv irtą jį” karą. Trečiasis 
karas buvęs prieš Jugoslaviją.

• Naujosios Zelandijos 
vyriausybė gerokai sumažino 
savo išlaidas ginklams. Vy
riausybė pareiškė, kad vals
tybė neturi jokių priešų ir todėl 
bus sumažinta karo aviacija 
bei karo laivų jėgos.

• JAV ekonominis atos
lūgis pasireiškė ir Vokietijoje, 
kur kovo m ėnesį sumažėjo 
pramonės gaminių užsakymai, 
statybų kiekis. Sumažėjo ga
myba ir Italijoj kur laukiama

KAS LAIMES VALDŽIĄ 
FILIPINUOSE?

meras ir buvo seimo narys, o 
1998 buvo išrinktas p rez i
dentu. Filipinų konstitucija 
reikalauja, kad atskirai būtų 
renkamas ir viceprezidentas. 
Juo buvo išrinkta Gloria Ma
capagal Arroyo. Senatui ban
dant pašalinti už sukčiavimus 
Estradą, viceprezidentė buvo 
prisaikdinta užimti jo  vietą. Ji 
gerai pažino  svarb iuosius 
kariuomenės vadus, užaugo 
prezidentūroje, nes jos tėvas 
buvo prezidentu 1961-65 me
tais.

Laukiant pašalinto prezi
dento teismo, valdžios teisin
gumo ministras paskelbė, kad 
išaiškintas sąm okslas jėga  
perimti Filipinų valdžią. Svar
bieji sukilėliai jau suimti. Tai 
senatorius, buvęs šalies amba
sadorius JAV-se, tarp  11 
suim tų sąm okslin inkų  yra 
buvęs valstybės po lic ijo s 
vadas ir net buvęs M arcos 
laikų  gynybos m in istras, 
vėliau senatorius. Planuota su 
kelių šimtų vyrų, policijos 
valdininkų pagalba užim ti 
ligoninę, kurioje laikom as 
prezidentas Estrada, okupuoti 
prezidentūrą. Sąmokslininkai 
planavę nužudyti abu Estradą 
ir Glorią. Ši tačiau sąmokslą 
pasitiko  tv irta  ir paskelbė 
“sąmokslo stovį”. Uždraustos 
masinės demonstracijos. Pre
zidentei palankios jėgos at
mušė masinės demonstracijos 
jėgas ašarinėmis dujomis ir 
šūviais. Šeši žmonės žuvo. 
Gegužės 14 d. turėjo įvykti 
nauji balsavimai, prezidentė 
paskelbė, kad ji kandidatė į 
prezidentės vietą ir karo stovio 
neketina paskelbti.

Filipinams išvengti nede
m okratin ių  p rocedūrų  n e 
lengva ir todėl, kad gyventojų

Keliais sakiniais

Junichiro K oizum i, naujasis 
Japonijos ministras pirmininkas, 
pradėdamas pareigas pasisakė už 
pertvarkymą savo valstybės pre
kybos ir finansų sistemos, įskai
tant politinius ryšius su užsienio 
valstybėmis.

tarpe yra didelis rasinis ir 
religinis mišinys. Malajų rasei 
priklauso 91 %, jų tarpe 83 % 
katalikų, 5 % musulmonų, 9 % 
pro testan tų , 3. % budistų. 
Salose gyvena 1.5 % kiniečių. 
Valstybinė kalba yra anglų, 
tačiau daugumas kalba įvai
riomis “tagalog” tarmėmis.

Buvęs Filipinų prezidentas 
Estrada buvo apkaltintas ir 
suimtas balandžio 25 d. Svar
biausias jo apkaltinimas lietė 
82 milijonus dolerių, kuriuos 
jis nelegaliai “sukombinavo” 
per 30 prezidentavim o m ė
nesių. G egužės 12 d. p re 
z iden tas ir jo  sūnus buvo 
perkelti iš policijos poligono 
40 mylių nuo sostinės Manilos 
į m iesto ligoninę. Teisėjas 
paaiškino spaudai, kad buvęs 
prez. turi aukštą temperatūrą, 
o jo sūnus skundžiasi vidurių 
skausmais.

Filipinų prezidentės pa
reigas einanti ponia Arroyo yra 
įsteigusi savo partiją “Liaudies 
Galios Koaliciją” ir pažadėjusi 
įgyvendinti žemės reformą. 
Įvairūs sąmokslai ir maištai 
Filipinuose dažnai remiasi tuo, 
kad ten nėra jokios vidurinės 
klasės. Vieni reikalauja tei
singesnio turtų paskirstymo. 
Turtingieji dažnai valdo mil
žiniškus žemės plotus, ištisas 
salas. Vargšai tesidžiaugia 
kumečių gyvenimu. Juos ne
sunku išvesti į gatves, į piktas 
dem onstracijas. D abartinė 
prezidentė Gloria Arroyo dar 
prieš suim ant buvusį p re 
zidentą pradėjo dalinti savo 
rėmėjams žemės sklypus iš 
didžiulių savo dvarų. Ji pa
žadėjo pravesti valstybėje  
žemės reformą, jei rinkimuose 
j i  laim ėtų  ben t 13 Senato 
vietų.

dešin ių jų  po litin ių  partijų  
sustiprėjimo.

• Ganos futbolo stadione 
įvyko m uštynės tarp  “s ir
galių” . Įsikišus policijai, žiū
rovai ėmė bėgti iš stadiono ir 
susikimšime žuvo 130 žmo
nių. Kovo m ėnesį panašus 
įvykis buvo Pietų Afrikoje, 
žuvo 43 žmonės, Konge žuvo 
septyni. Ganoje palaidojus 
žuvusius sporto mėgėjus, daug 
jaunų vyrų akmenimis puolė 
policijos būstines. Teko pa
siųsti kariuomenę nuraminti 
futbolo mėgėjus.

• R usijos kariuom enės 
štabo viršininko pavaduotojas 
gen. pulkininkas Valery Ma- 
nilov pasakė, kad JAV su
manymas statyti gynybos ra
ketų sistemą gali sukelti ginklų

Nukelta į 3 p.
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SPAUDOS IR ŽODŽIO LAISVĖ

Spaudos laisvės dieną, kuri minima gagužės mėn. 3, 
verta prisiminti tų laisvių padėtį pasaulyje. Geriausias žinias 
tuo klausimu teikia JAV organizacija “Freedom House”, kuri 
seka pilietinių žmogaus laisvių ir politinių teisių apribojimus 
visame pasaulyje. Tos organizacijos pranešime skaitome, jog 
praėjusiais metais su spaudos laisve susijusi padėtis buvo 
šiek tiek geresnė.

Didžiausią susirūpinimą sukėlė Rusijos vyriausybės 
kontroliuojamos gamtinių dujų “Gazprom” įvykdytas kelių 
nepriklausomų spaudos institucijų perėmimas savo žinion. 
Gerai pasaulyje žinoma, kad Rusiją įrašė į 53 valstybių 
sąrašą, kurių spauda yra dalinai laisva. Bet valstybių, kurių 
spauda nėra laisva, yra net 62 valstybės. Kinijoje yra 
vykdoma griežta cenzūra, ten kom unistinė vyriausybė 
persekioja žurnalistus ir įkalina tuos, kurie kritikuoja valdžios 
poelgius už katalikų vyskupo laikym ą kalėjim e arba, 
pavyzdžiui, religinio judėjimo “Falun Gong” grupę. Kinijoje 
per vienerius metus buvo uždaryta dešimtys laikraščių, o 
sausio mėnesį 27 laikraščiai, kurie apkaltinti politinėmis 
klaidomis. Ten suimti du ir pašalinti iš darbo trys žurnalistai. 
Jie kaltinami, kad parašė neaprobuotus straipsnius, turėjo 
ryšius su užsienio žurnalistais ir platino vaizdajuostes iš 1989 
metais Beigingo Tiananmeno aikštėje vykusių už laisvę 
demonstracijų. Kinijos spaudą kontroliuoja vyriausybė ir 
“Freedom House” paskelbė visam pasauliui, kad jos spauda 
nėra laisva. Bet pranešime rašoma, kad jos vyriausybės dar 
nesugeba kontroliuoti interneto. Priešingai JAV ir Anglija, 
kurių spauda visiškai laisva, bando griežčiau kontroliuoti 
per internetą perduodamas žinias ir visokią nemoralią 
medžiagą. 22 valstybėse spauda yra visiškai laisva. Iš viso 
buvo aptartos 187 valstybės ryšium su spaudos laisve. 
Tyrimais jie nustatė jog tik 21 procentas pasaulio žmonių 
gali laisvai naudotis spauda, radiju ir televizija. Čia įskaitoma 
ir Lietuva. Tik dalinai gali savo mintis skelbti 43 procentai 
žmonių, daugiausia gyvenančių Afrikoje.

Pasaulyje praėjusiais metais 26-iose valstybėse buvo 
nužudyti 52 žurnalistai - daugiausia Kolumbijoje, net 10, 
Rusijoje 6, Haiti 3, Siera Leone 3, Pakistane 3, Indijoje 3, 
Filipinuose 3, Meksikoje 2, o kitur po vieną. Aštuoniolikos 
kraštų kalėjim uose yra m ažiausiai 81 žurnalistas už 
skelbiamą tiesos žodį. Daugiausia kalėjime žurnalistų laiko 
Kinija - 22, o Turkijoje 14, kitose valstybėse po kelis. Nuo 
1988 m etų iki šiol savo pareigas atlikdam i žuvo 52 
žurnalistai.

Lietuvoje viešėjęs JAV Transliacijų tarybos, kuri 
prižiūri “Amerikos balsą” ir “Laisvosios Europos” radiją, 
pirmininkas Mare Nathanson pareiškė: “Spaudos ir žodžio 
laisvė Lietuvoje yra tokia, kad jūsų valstybė gali būti 
pavyzdys kitoms valstybėms šioje srityje”. Jo tėvas yra kilęs 
iš L ietuvos. Deja, tos nežabotos laisvės spaudoje ir 
televizijoje jau lyg ir perdaug. 32 Lietuvos mokslininkai, 
dvasininkai, menininkai ir gydytojai paskelbė atvirą laišką 
Lietuvos valstybės prezidentui, norėdami atkreipti krašto 
vadovo dėm esį į L ietuvos spaudoje dom inuojančias 
moralines negeroves.

S. Tūbėnas

PARAŠŲ RINKIMAS 
LĖTAI VYKSTA!

Praeityje tiek ALT’as, tiek 
LB-nė buvo tokiems darbams 
pasirengusi. Turėjo tam tikrą 
sistemą ir planus numačiusi. Ką 
ir kaip, tam  tikrais atvejais 
reikėtų daryti. Bet po Lietuvos 
atsistatymo, atrodė, kad dabar 
jau Lietuva pati -galės už save 
kalbėti. Mūsų organizacijose 
įvyko struktūrin iai p asike i
timai. Pradėta daugiau rūpintis 
savais reikalais. Ir iš dalies 
rūpintis “Trečiosios bangos” 
įsijungimu!

O nuo politinio spaudimo 
W ashingtonui pradėjome pa
laipsniu atprasti. Ir dabar aiškiai 
matyti, kad darbai nebėra iš 
centro planingai organizuojami. 
Bet viskas vyksta daugiausiai 
sporadiškai. Tokiu būdu darbus 
vykdant, negalim a ir gerų 
rezultatų tikėtis! Dabar norint, 
kad Lietuva būtų 2002 m. į 
NATO pakviesta, reikia iš
vystyti didelį spaudimą. O tam 
reikia organizuotų pastangų. 
Neužtenka paraginti laiškus 
rašy ti, be t spaudoje re ik ia  
paskelbti visų kongresmenų ir 
senatorių pavardes nurodant 
kokiems distriktams jie atsto
vau ja  ir tik sliu s jų  įsta igų  
Washingtone adresus.

Prieš L ietuvos atgim im ą 
buvau  įsivė lęs į la iškų  ra 
šinėjimą. Tuomet dom ėjaus, 
kaip rašyti ir kokią reikšmę jie 
turi. A ng liško je  spaudoje

Atkelta iš 2 p.

lenktynes, kuriose bus priversta 
dalyvauti ir Rusija, kuri tam turi 
m okslines ir technologines 
galimybes.

• Popiežius Jonas Paulius
II savo šešių dienų kelionėje, 
lankydam as vietoves, kurias 
lankė šv. Povilas, Sirijos so
stinėje buvo priverstas išklau
syti jaunojo, 35 metų prezidento 
Bashar Assad sveikinimo kal
bos. Sirijos prezidentas pasakė, 
kad pasaulio  krikščionys ir 
musulmonai susivienytų prieš 
Izraelį, kurio vadovybė išėjo 
prieš visų religijų principus. Jie 
kankina ir žudo palestiniečius, 
kaip jie išdavė ir Jėzų Kristų, 
pasakė prezidentas. Popiežius 
meldėsi už taiką Galano aukštu
m ose esančiam e Q uneitra  
mieste, kurį Izraelis okupavo 
1967 metų kare ir sugriovė prieš 
grąžindamas tą miestą Sirijai. 
Sirija paliko miesto griuvėsius 
kaip paminklą Izraelio agresijai.

• D idžiosios B ritan ijos  
prem jeras Tony Blair, gavęs 
karalienės sutikim ą paleisti 
parlam entą, paskelbė naujus 
parlam ento  ir sav ivaldybių  
rinkim us birželio 7 d. Savo 
kalboje jis sakė dar nespėjęs su 
savo Darbo partija reformuoti

skelbtose instrukcijose buvo 
rašyta, kad spausdinti lapai su 
daugeliu parašų labai mažą 
reikšmę teturi. Žymiai reikš
mingesni yra asmeniški laiškai 
ranka rašyti. Skaitoma, kad 
mašinėle ar kompiuteriu rašyti 
gali būti parašyti sekretorės. 
Žmogaus rašytas laiškas yra 
skaitomas, kad jis atstovauja 
100 balsuoto jų . Tokį įver
tinim ą yra padarę, kadangi 
žino, kad bendrai paėm us, 
amerikiečiai į politinius rei
kalus nėra linkę užsiangažuoti. 
O tas, kuris paskambina tele
fonu ar atsiunčia telegramą - tai 
jau gal 6-7 dolerius tam tikslui 
aukoja. Tai tokie yra žymiai 
daugiau verti - negu tie, kurie 
tik  m inutę laiko  sugaišta  
pasirašydami. Trumpai: viską 
sveria įdėtas laikas ir pinigai. Į 
sintaksę ar gram atiką daug 
dėmesio nėra kreipiama. Ž i
noma, taisyklingas rašymas 
atkreips dėmesį. Nes yra skai
tom a, kad d id ž io ji dalis 
aukštesn iąją  m okyklą b a i
gusiųjų, yra “functionally illit
erate (p rak tiškai ne p ilnai 
raštingi”).

Bendrai paėmus, spaudoje 
trūksta  tuo re ika lu  p ro p a
gandos. M ano dėm esį p a 
traukė Bronio Nainio straips
nis “D rauge” . B et to dar 
neužtenka! Reikia pastoviai 
kalte kalti. Berods Goebelsas

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

švietimo ir sveikatos priežiūros 
sistemų. Daug žalos valstybei 
padarė galvijų snukio ir nagų 
epidemija. Piliečių apklausa 
parodė, kad darbiečiai gali vėl 
laimėti rinkimus ir sustiprinti 
parlamente savo persvarą.

• Kinija paskelbė, kad ji 
neleis savo žemėje suremon
tuoti ten stovintį JAV šn i
pinėjimo lėktuvą, tačiau sutiks 
leisti jį išardyti ir dalis išvežti.

• Du Izraelio jaunuoliai, 
vienas jų  neseniai imigravęs su 
tėvais iš JAV, buvo akmenimis 
užm ušti Vakarų kranto po 
žem inėse o lose, kurias jie  
atvyko apžiūrėti Gazos pales
tiniečių pabėgėlių stovykloje, 
kurią apšaudė Izraelio tankai, 
žuvo keturių mėnesių amžiaus 
mergaitė. Maltos saloje su
stojęs popiežius Jonas Paulius 
II pareiškė, kad jam  didelį 
skausmą sukėlė žinios apie 
nekaltų jaunų žmonių mirtį. 
Palestiniečių stovykloje Izra
elio kariuomenė sunaikino 60 
pasta tų , nes ju o se  gyvenę 
arabai teroristai. Izraelio prem
je ra s  pasakė, kad sm urtas 
sustotų, jei Palestinos vado
vybė sustabdytų savo smurto 
veiksmus.

Juozas Žygas

yra pasakęs, kad “Mintys yra, 
kaip vinys. Juo daugiau kali - 
tuo giliau lenda”. Tad ir reikia 
pastoviai kalti! Mūsų vado
vau jan tie ji o rganai tu rėtų  
žinoti, kad pastoviai reikia 
informuoti ir reikiamus adre
sus duoti. Nereikia manyti, kad 
vieno ar dviejų sykių užtenka. 
Be to, reikia žinoti, kad vyresni 
žmonės tai, ką vakar skaitė, 
šiandieną jau nebeatsimena! 
Reikia kelis sykius kiekvieną 
savaitę vienu ar keliais sa
kiniais tai priminti. Kai savo 
pareigą būsime atlikę - tuomet 
ramia sąžine galėsime pailsėti!

Reikėtų neužm iršti, kad 
šiuo atveju mūsų balsas yra 
nelyginamai svaresnis negu 
Lietuvos! Tad savo, šia išim
tiną padėtį, turime pilnai pa
naudoti! Reikėtų, kad Wa- 
shingtonas ir vėl lietuvių svorį 
pajaustų. Kol mes ramiai savo 
rezidencijose sėdime, tai nie
kas į mus dėmesio nekreipia! 
Nereikia kažko dram atiško 
bet, kad visi mūsų rinkti atsto
vai mūsų svorį jaustų. Ir rei
kalui esant Lietuvos interesus 
palankiai paremtų!

• Gegužes 9 d. Bill Clin
ton, buvęs JAV prezidentas, 
susitiko kaip “privatus pilietis” 
Kinijos prezidentą ir nuramino 
jį, kad naujasis JAV prezi
dentas George W. Bush nėra 
Kinijos priešas, nors jam  ne
lengva pradėti naujų ryšių 
etapą. Clinton ir prez. Jiang 
abu susitiko Hong Konge. 
Pasimatyme dalyvavo Kinijos 
vicepremjeras ir užsienio rei
kalų viceministras.

• Kanados dešiniųjų poli
tinių partijų vadovybėje (Re
form os ir K onservato rių ) 
įvyko skilimas. Buvo planuota 
bendromis jėgomis pašalinti iš 
valdžios dabartin į liberalą 
premjerą Jean Chretien, tačiau 
nepavyko susitarti, kas jung
tinėje partijoje gros pirmuoju 
sm uiku. Tas tik  sustiprino 
dabartinę vyriausybę.

• Afrikos vakarinėse ša
lyse, kur auginama daug kavos 
ir kakavos, Jungtinių Tautų 
žiniomis, plantacijose dirba 
tū kstanč ia i vaikų. Jie  iš 
naudojam i, perkam i, pa r
duodam i vergijon jų  pačių 
tėvų, nemato nei mokyklų nei 
ligoninių.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVA IR PASAULIS
NATO CENTRAS VILNIUJE
Vilniaus miesto valdyba nusprendė skirti 10 tūkst. litų NATO 

informacijos centrui įrengti. Suremontuoti patalpas ir pasiruošti 
šio centro atidarym ui tikim asi iki NATO parlam entinės 
asamblėjos pavasario sesijos, kuri vyks Vilniuje gegužės 26-31 
d. Lėšos centro įrengimui skiriamos iš Vilniaus savivaldybės 
šių metų biudžeto Valdybos rezervo. Įsteigti NATO informacijos 
centrą numatyta kovo mėnesį vykusiame Vilniaus mero Artūro 
Zuoko, Krašto apsaugos ministerijos bei Lietuvos sąjūdžio 
atstovų  susitik im e. C en tras, kaip  sakė E lta i V ilniaus 
savivaldybės atstovė spaudai, atliktų kelias funkcijas - 
koordinuotų veiklą rengiantis Lietuvos stojimui į NATO, teiktų 
išsamią informaciją apie NATO, organizuotų NATO tematikos 
konferencijas, susitikimus, kitokius renginius. Manoma, kad 
centras galėtų veikti tol, kol Lietuva taps visateise NATO nare.

Centrą planuojama įkurti adresu Gedimino prospektas 1, 
p irm ajam e aukšte, pa ta lpose, kurias šiuo m etu užim a 
visuomeninė organizacija Lietuvos sąjūdis. Šias patalpas 
Vilniaus savivaldybė panaudos sutartim i skirtų Lietuvos 
sąjūdžiui, kurių dalį Sąjūdis subnuomotų NATO centrui. NATO 
informacijos centro steigėjai būtų Lietuvos sąjūdis, taip pat 
Seimo narių grupė “Taip” bei jaunimo organizacija “Lata” , 
remiančios Lietuvos stojimą į NATO.

PIRMĄ KARTĄ IR LIETUVA
Gegužės 17 d. Niujorke prasidėjusiame Jungtinių Tautų 

Nuolatinės parengties pajėgų brigados (SHIRBRIG) koor
dinacinio komiteto posėdyje pirmą kartą dalyvauja ir Lietuva. 
Stebėtojų teisėmis sesijoje dalyvauja Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijos ir nuolatinės misijos Jungtinėse Tautose atstovai.

1997 m. nedidelės ir vidutinio dydžio šalys, dalyvaujančios 
Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijose, subūrė brigados 
dydžio pajėgas, galinčias per 30 dienų pasirengti ir išvykti į 
naujas taikos operacijas, turinčias JT Saugumo Tarybos mandatą. 
SHIRBRIG pajėgų branduolį sudaro NATO ir ES valstybių 
pajėgos, o iš viso projekte dalyvauja 11 šalių.

Lietuvos dalyvavimas SHIRBRIG sudarys sąlygas gerinti 
tarpusavio sąveiką bendruose veiksmuose su ES ir NATO 
valstybių pajėgomis ir tuo prisidės prie Lietuvos euroatlantinės 
integracijos siekių įgyvendinimo. Mūsų šalis ketina prisidėti 
prie SHIRBRIG greitojo reagavimo pajėgumų plėtros dviem 
karo medikų grupėmis.

RUSIJOS DŪMA BOIKOTUOS NATO PARLAMENTINĖS
ASAMBLĖJOS SESIJĄ LIETUVOJE
Maskva, gegužės 17 d. (BNS). Rusijos Valstybės Dūmos 

taryba nusprendė nesiųsti delegacijos į Vilniuje įvyksiančią 
NATO Parlamentinės Asamblėjos sesiją, būgštaudama, kad 
kelionė gali būti vertinam a kaip netiesioginis M askvos 
pritarimas NATO ketinimams priimti Baltijos šalis.

Valstybės Dūmos Tarptautinių reikalų komiteto sekretorius 
spaudai, Dūmos taryba Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko 
Dmitrijaus Rogozino siūlymu nusprendė nesiųsti delegacijos į 
Vilnių. NATO PA sesija vyks Vilniuje gegužės 26-31 d.. 
Valstybės Dūmos Taryba priėjo išvadą, kad deputatų dalyvavimas 
NATO PA sesijoje gali būti įvertintas kaip Rusijos sutikimas su 
Aljanso planais kitame plėtros rate priimti Baltijos šalis.

Seimo Užsienio reikalų kom iteto (URK) pirm ininkas 
Alvydas Medalinskas pavadino šį sprendimą “nesuprantamu ir 
nenuosekliu žingsniu, kuris kertasi su pernai Berlyne vykusioje 
NATO PA sesijoje išsakytu Rusijos noru aktyviau dalyvauti šioje 
organizacijoje, ieškoti tolesnio suartėjimo”.

Anot Lietuvos parlamentaro, renginys Vilniuje - tai sesijos 
Berlyne tęsinys. “Politinio boikoto laikai turėjo praeiti su 
Šaltuoju karu, kai SSRS boikotavo Los Angeles olimpiadą. 
Dūmos sprendimas parodo, kad Rusija palieka Lietuvai spręsti 
problemas su Aljanso partneriais ir nusišalina nuo ateities 
saugumo paieškos procesų”, - sakė A.Medalinskas.

Balandžio mėnesį boikotuoti NATO PA sesiją Vilniuje siūlė 
komunistų frakcijos Dūmoje vadovas Genadijus Ziuganovas. 
Jo nuomone, Valstybės Dūmos delegacijos dalyvavimas šiame 
renginyje būtų suprastas kaip signalas, kad Rusija neprieštarauja 
NATO plėtrai į Rytus. G.Ziuganovo teigimu, NATO PA sesija 
Vilniuje įvyks, “be abejo, siekiant paskatinti pastangas įtraukti 
į Aljansą ne tik Lietuvą, bet ir kitas Baltijos šalis” .

Tuo tarpu provyriausybinės “Vienybės” frakcijos narys, 
V alstybės Dūm os ryšių  su L ietuvos Seim u kurato rius 
Aleksandras Ciujevas priešingai, ragino neboikotuoti NATO PA 
sesijos. “Aš manau, kad būtų neteisinga nevažiuoti. NATO 
plėtros procesas vyksta, ir mes nepajėgsime jo  sustabdyti. 
Laiškai, deklaracijos, gestai nieko nepakeis, o tik pablogins mūsų 
santykius su Lietuva ir NATO”, - balandį BNS sakė A.Ciujevas.

Konferencijos atidaryme (iš kairės): Departamento direktorius 
R. Motuza, Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius 
(kalba), PLB atstovas G. Žemkalnis.

LIETU VIŲ  GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ  
INFO RM ACIJO S CENTRAS

UŽSIENIO LIETUVIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ IR 
MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

“Pušies” viešbutyje Vil
niuje vyko Tautinių mažumų ir 
išeivijos departam ento prie 
L ietuvos R espublikos Vy
riausybės organizuota kon
ferenc ija  “M okyklos b en 
druom enės sąveika , p u o 
selėjant tautinį identitetą”. Tai 
ne pirm oji tokio pobūdžio 
konferencija. Anksčiau už
sienio lietuvių mokyklų mo
kytojai rinkdavosi Vasario 16- 
tosios gim nazijoje Hiuten- 
felde, kartą buvo suvažiavę į 
Seinus Lenkijoje.

Departamento direktorius, 
sveikindamas konferencijos 
svečius, pažymėjo, kad kartais 
egzistuoja tam tikra riba tarp 
bendruomenės ir mokyklos. 
Tačiau stipri bendruomenė - tai 
geresnės sąlygos mokyklos 
atsirad im ui ir k lestėjim ui. 
K onferencija teik ia puikią 
progą pasikeisti patirtimi, kaip 
šios problemos sprendžiamos 
įvairiuose kraštuose. Vis dar 
trūksta veiksmingų metodinių 
priemonių tokioms įvairiomis 
sąlygomis dirbančioms mo
kykloms.

Švietim o ir m okslo m i
nistras Algirdas Monkevičius 
savo sveikinimo žodyje palin
kėjo susirinkusiem s m oky
tojams ištvermės ir sveikatos 
jų  svarb iam e darbe. Š iais 
globalizacijos laikais visiškai 
naujai iškyla tapatybės iš 
saugojimo klausimas. Minis
tras pažadėjo , kad k o n fe 
rencijos dalyvių lankym osi 
Švietimo ir mokslo ministe
rijoje metu jos darbuotojai bus 
labai atidūs svečių klausimams 
ir pageidavimams.

PLB atstovas Lietuvoje 
Gabrielius Žemkalnis taip pat 
atkreipė dėmesį į mokyklos ir 
bendruom enės santykį, pa
brėždamas jo  tamprumo svar
bą. M okykla yra bendruo
menės dalis ir nuo bendruo
menės gyvenim o priklauso 
mokyklos gyvenimas. Būtinas 
nuolatinis abipusis bendradar
biavimas. Mokytojai turi daly
vauti bendruom enės darbe,

nebijoti prisiimti ir kitų pa
reigų. “Jūs esate lietuviškumo 
išlaikymo fronto pirmosiose 
linijose. Nuo jūsų pareina, kiek 
jaunimas žinos apie lietuvišką 
kultūrą, istoriją. Saugokite 
kalbą, kad į ją  nesiskverbtų 
visokia bjaurastis, su kuria mes 
susiduriame čia, Lietuvoje, per 
žiniasklaidą, pokalbius ir net 
Seimo narių pasisakym us” . 
Pasigirsta net tokių posakių 
kaip “nedarykite man pre- 
singo” arba “viską spręsime 
votavimu”. Kalba kinta kaip 
gyvas organizm as, bet to 
kiomis bacilomis galimą ją  ir 
užmušti” .

Valstybinės kalbos inspek
cijos atstovė Danguolė Miku- 
lėnienė priminė, kad šie metai 
yra Europos kalbų metai. Jie 
suteikia dažnų knygų parodų 
metu susitikti su kitų šalių 
atstovais ir pasikeisti mintimis 
apie save, palyginti, kaip kitos 
tautos sprendžia savo kalbos 
puoselėjimo uždavinius. Rei
kia pripažinti, kad mes esame 
šioje srityje nemažai pasiekę. 
Tačiau, iš visko sprendžiant, 
informacijos amžius suduos 
kalbai didesnį smūgį nei pvz., 
spaudos draudimo metai. La
bai svarbu, kiek žmonių pa
saulyje kalba ir domisi mūsų 
kalba. Tai ke lia  valstybės 
prestižą. “Kai matome, kaip 
noriai vaikai net ne iš lie 
tuviškų šeimų kaim yninėse 
šalyse mokosi lietuvių kalbos, 
suprantame, kad valstybė turi 
autoritetą. Į jus žiūriu kaip į 
lietuvių kalbos ambasadorius”.

D. M ikulėnienė taip pat 
pristatė kompaktinį diską su 
lietuvių kalbos tarmėmis, kurį 
parengė Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas. Jame 
tarmiškai apsakoma visa žmo
gaus gyvenim o aplinka ir 
buitis, kuri iliustruojama nuo
traukomis. Yra ir angliškas 
vertim as. Šis kom paktin is 
diskas pasaulinėje parodoje 
Hanoveryje buvo apdovanotas 
specialiu medaliu. D. Miku- 
lėnienė Švietimo ir mokslo

m inistrui pažadėjo tiek ne
m okam ų kopijų , k iek  L ie
tuvoje  yra m okyklų, o R. 
Motuzai -  kiek yra lietuviškų 
mokyklų už Lietuvos ribų.

A tsk iru  žodžiu  k o n fe 
renciją sveikino ir Išeivijos 
instituto direktorius, prof. dr. 
Egidijus A leksandravičius, 
kuris po kavos pertraukos 
perskaitė įdomų istorinį pra
nešim ą apie šešias lietuvių 
emigracijos kartas pradedant 
nuo XVI a. iki dabar. Prane
šimas jau buvo skelbtas per 
“L ietuvių  studijų  savaitę” 
Hiutenfelde, ir autorius atsi
prašė tų, kuriems jį reikėjo 
išklausyti antrą kartą. Be to, šią 
tikrai įdomią medžiagą galima 
rasti E. A leksandravičiaus 
knygoje “Praeitis, istorija ir 
istorikai”.

Departamento direktoriaus 
pavaduotojas Steponas Kul- 
bauskas supažindino klausy
tojus su dabartine lietuviškų 
m okyklų už L ietuvos ribų 
padėtimi. Pateikė daug svar
bios statistikos apie vidurines 
mokyklas, lituanistines moky
klas, lietuviškus fakultatyvus ir 
lietuvių kalbos pamokas. Deja, 
jo pateikta medžiaga kalbėjo 
beveik vien apie į Rytus nuo 
Lietuvos esančias mokyklas, 
su kuriomis Departamentas 
daugiausiai ir dirba. Buvo tik 
pam inėta, kad JAV turi 16 
lituanistinių mokyklų, kad jos 
egzistuoja Melbourne, Buenos 
A ires, Sao Paulo ir kitur. 
Kasm et išleidžiam a apie 1 
mln. Litų mokytojų, dirbančių 
užsienio lietuviškose moky
klose, atlyginimams ir pašal
poms. 100 tūkst. Lt. iš le i
džiam a vadovėliam s, žiny
nams, žodynam s ir kitom s 
knygom s. Apie 100 -  150 
vaikų iš užsienio gauna gali
mybę stovyklauti Lietuvoje.

Lietuvių etnografijos tyri
nėtojas, Ramuvos įkūrėjas, 
Lietuvos Filosofijos ir socio
logijos instituto mokslo ben
dradarbis Jonas Trinkūnas, 
sekdamas Vydūno filosofija, 
pateikė pranešimą “Tautinė 
kultūra ir tautinio identiteto 
išsau g o jim as” . Jam e nu 
skambėjo įdomi mintis apie 
gimtųjų vietų žemių poveikį, 
kurio svarbą pabrėžė Vydūnas. 
Todėl pranešėjas siūlė kiek 
galima dažniau lankytis pro
tėvių žemėje.

Po p ie tų  konferencijo s 
dalyvių laukė susitikimai Švie
timo ir mokslo ministerijoje 
bei ekskursija po Prezidentūrą. 
Vakare -  A. Adams baletas 
“Žizel” . „

Žilvinas Beliauskas
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Atkelta iš 2 p.

■ LIETUVOS VIETINĖS RINKTINĖS VETERANAI 
PASIGENDA VALDŽIOS DĖMESIO

LIETUVOS AMBASADOS PRANEŠIMAI

LIETUVOS GAMINTOJŲ PRODUKCIJA JAV RINKAI

Vilniaus Panerių m em o
riale minint Lietuvos vietinės 
rinktinės karių žūties 57-ąsias 
m etines, Lietuvos valdžiai 
buvo išsakyta pretenzijų de
ram ai nepagerb ian t nu žu 
dytųjų.

G egužės 17 d. Panerių  
memoriale prie medinės at
minimo lentos buvo paminėtas 
Vietinės rinktinės karių at
m inim as. Buvo aukojam os 
šv.Mišios, grojo Garbės sar
gybos kuopos orkestras, buvo 
padėtos gėlės prie paminklų 
nužudytiesiem s lietuviam s, 
lenkams ir žydams.

Per m inėjim ą L ietuvos 
vietinės rinktinės karių są
jungos pirmininkas Antanas 
Paulavičius apgailestavo, kad 
Vietinės rinktinės karių žu
dynės Paneriuose daugelį metų 
buvo nutylėtos. Jo teigimu, 
apie žudynes nebuvo kalbama, 
nes Vietinė rinktinė turėjo tris 
priešus - sovietus, A rm iją 
Krajovą bei vokiečius, kurie 
p rieš 57 -erius m etus P a 
neriuose gegužės 17-21 die
nom is įvykdė karių  egze
kuciją. “Atleiskite, kad taip 
ilga i ty lė jom e, kad jū sų  
pam inklas - rąsto  gabalas, 
atleiskite, kad minėjime nėra 
valstybės vadovų. Jei būtų 
minimi lenkai ar žydai, jie būtų 
a tskubėję” , - sakė A .Pau- 
lavičius.

Minėjime kalbėjo Lietuvos 
vietinės rinktinės karių są
jungos V iln iaus skyriaus 
pirmininkas Vytautas Jocius, 
kuriam  prieš ke lis  d e 
šimtmečius pavyko išvengti 
mirties nuo nacių kulkų. Jis 
sakė, jog  jam  skauda širdį 
matant, kad Paneriuose Lie
tuvos k aria i pagerb ti tik  
“apipuvusioje lentoje”.

Minėjime dalyvavo Krašto 
apsaugos viceministras Jonas 
Gečas. Jis sakė, jog svarstoma 
idėja  p asta ty ti m em oriale 
paminklą Vietinės rinktinės 
kariam s, tačiau K rašto ap
saugos m in is te rija  negali 
užsakyti paminklo projekto, 
nes žemė priklauso ne m i
nisterijai.

1944 metų pradžioje su
form uota  genero lo  Povilo  
Plechavičiaus vadovaujama 
Lietuvos vietinė rinktinė ko
vojo V iln iaus k rašte  su 
sovietiniais partizanais bei 
A rm ija Krajova, siekdam a 
atkurti nepriklausom ą L ie
tuvos valstybę.

Vietinės rinktinės kūrėjai 
pasip rieš in o  nacių  m ėg i
nimams organizuoti ją  pagal 
SS bataliono m odelį ir pa
naudoti karo veiksmams už 
Lietuvos teritorijos ribų.

1944 pavasarį, nacių oku
pacinėms pajėgoms pareika
lavus, kad Lietuvos vietinės 
rinktinės batalionai pereitų jų 
žinion, rinktinė pradėjo de
mobilizuotis.

Naciai tuomet nutarė rink
tinę likviduoti ir 1944 gegužės 
17-21 dienomis suėmė rink
tinės štabo narius ir dalį kitų 
karininkų, Paneriuose sušaudė 
100 jos karių, apie 3000 jų 
išvežė į Vokietiją p rivers
tiniams darbams.

Generolas P.Plechavičius 
po Antrojo pasaulinio karo 
pasitraukė į Vakarus, kur 1973 
metais mirė.

Žinias siunčia Lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 

centras

Siųsdami per Western Union®, jus tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiimti pinigus 185-tyje šalių ir 
95 tūkstančiuose vietų, tarp jų  ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs galite 
pasitikėti Western Union. Taigi siųsdami pinigus 
savo artimiesiems, siųskite juos tik per Western 
Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

JAV ir Kanadoje teiraukitės

1- 800-325-6000
J

www.westernunion.com
T
K

F
J
i

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje SM

S.m. gegužės 8-10 d.d. 
Quantico karinių jūros pajėgų 
bazėje Virginijos valstijoje 
vyko JAV Gynybos depar
tamento rengta įrangos, skirtos 
apsaugoti karines pajėgas, 
p a ro d a -d e m o n s tra v im a s , 
kurioje pirmą kartą dalyvavo 
Lietuvos gamintojai - Lietuvos 
tekstilės institutas. Lietuvos 
tekstilės institutas dem ons
travo kareivių apsaugos įrangą 
- liemenes, apsaugančias nuo 
peilio  dūrių, kulkų ir ske
veldrų, bei iš kompozicinės 
medžiagos pagamintus leng
vus šalmus, apsaugančius nuo 
skeveldrų ir kulkų. Tekstilės 
instituto gaminius pristatė įmonės 
direktorė Aušra Abraitienė.

Gegužės 6-11 d.d Balti- 
morėje tuo pačiu metu vyko 
dvi stam biausios pasaulyje 
tarptautinės lazerių fizikos

konferencijos CLEO/QELS 
2001. Konferencijose prane
šimus apie Lietuvos m oks
lin inkų  pasiek im us skaitė 
Vilniaus universiteto Lazeri
nių tyrim ų centro vadovas 
profesorius Algis Piskarskas, 
dr. Romualdas Danielius bei 
dr. Virgilijus Vaičaitis. Kon
ferencijų metu vyko paroda, 
kurioje kompanijos demons
travo įvairius lazerinius prie
taisus skirtus m oksliniam s 
taikymams, medicinai, pra
monei. Šioje parodoje buvo

LR AMBASADORIUS NIUJORKE

Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas lan
kėsi Niujorke, kur sieks užsi
tik rin ti v ie tinės adm in is
trac ijo s , nevyriausyb in ių  
in stitu c ijų  ir JAV etn in ių

pristatyta ir stambiausių Lie
tuvos lazerin ių  kom panijų  
“EKSMA” bei “Šviesos Kon
versija” produkcija, kuri susi
laukė didelio parodos dalyvių 
susidomėjimo. Šios kompani
jos pasirašė nemažai kontraktų 
lietuviškiem s lazeriams ga
minti. Pasak parodoje dalyva
vusio “Šviesos konversijos” 
direktoriaus dr. Algirdo Juoza
pavičius, šiuo metu pasaulio 
mokslo bei pramonės institu
cijose veikia per 200 lietuviškų 
lazerių.

organizacijų paramą Lietuvos 
narystei NATO, bei skatins 
JAV kompanijas aktyviau do
m ėtis verslo  galim ybėm is 
Lietuvoje.

Nukelta į 9 p.

http://www.westernunion.com
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LR Žemės Ūkio delegacija Ohio valstijoj su Ohio valstijos Žemės Ūkio departamento direktorium 
Fred Daley. Tai pirma delegacija po pavasarį pasirašytos bendradarbiavimo sutarties su Ohio Žemės 
Ūkio departamentu ir Ohio State Žemės Ūkio fakultetu.
Iš kairės: Antanas Trumpa, AB Rokiškio sūris” direktorius, Fred Daley, Ohio Žemės Ūkio departamento 
direktorius, Ingrida Bublienė, LR Garbės konsulė Ohio valstijoj, Vytautas Grusauskas, LR Žemės 
Ūkio viceministras ir Albinas Kusta, LR Žemės Ūkio universiteto rektorius.

AKTUALIOJI TRADICINIŲ TAUTININKŲ 
MĄSTYSENA DABARTINĖJE 

EKONOMINĖJE SITUACIJOJE

Šiandieninė situacija Lie
tuvoje tokia, kad visi (turime 
galvoje tas kalbančias galvas 
televizorių ekranuose), iki šiol 
tylėję, staiga prašneko apie 
ekonomiką. Pasiklausius ra
dijo, pasižiūrėjus televizijos 
girdime ir m atome, kad at
sirado daugybė patarėjų, kurie 
vos ne nuo ryto iki vakaro 
patarinėja valdžiai, kaip regu
liuoti ekonomiką, mokesčius ir 
tai, kas dar nesureguliuota. 
Tačiau ką beskirstyti, ką be- 
reguliuoti, kai visa biudžeto 
masė yra nepakankamai didelė 
valstybės poreikiams paten
kinti? Net pirmieji valstybės 
asm enys, tokie kaip buvęs 
prezidentas A. Brazauskas, 
nutyla kaip tik toje vietoje, kur 
reikia pasakyti pačius reikš
mingiausius žodius apie biu
džeto gausinim ą, jo  masės 
didinimą, apie būdus, kaip tą 
biudžetą gausinti.

Kažkas prisiminė, kad vals
tybė privalo turėti savo raidos, 
savo ateities v iziją , kurios 
neįstengiame sukurti nuo ne
priklausomybės paskelbimo. 
Ją tautininkai suformulavę turi 
jau  nuo 1996 m. rinkim ų į 
Seimą, bet kitos partijos (ar 
negalim a įta rti, kad dėl jų  
didybės manijos?) ja nesidomi. 
Tautininkų mintys - harm o
ningos visuomenės sukūrimo 
ir tautos pamaitinimo vizija.

Tautininkų sąjungos žmo
nės stebisi, kaip niekas ne
suvokia, kad Lietuvoje reikia 
pritaikyti ne vienos-kitos, o 
daugelio  partijų  program ų 
išmintį. Juk net šakinės mokslo

Kęstutis Baravykas
LTS programos grupės narys

įsta igos, kaip taisyklė ne
kontaktuojančios su kitomis 
m okslo įstaigom is ar u n i
versitetais, pasmerktos daryti 
klaidą po klaidos savo spren
dimuose. Uždarumas, pasi
pū tim as, m esianizm as yra 
pažangos stabdžiai. Tokiems 
papročiam s esan t, ne įm a
nomas nei pažangių užsienio 
valstybių gero patyrimo pri
taikymas Lietuvoje, nei tautos 
gyvenim o pažanga. Vieno 
instituto, vienos žinybos ap
rengti darbai negali būti ir 
niekada nebus visa apimantys. 
Jie tautos gyvenimo lygiui 
pakelti netinkam i, sukelia 
blogas pasekmes. Tuo ne kartą 
įsitikinome patys.

Visos L ietuvos vy riau 
sybės sirgo viena liga: kėlė, 
plėtė ir didino mokesčius (su 
viena kita išimtimi). Jos neži
nojo, o gal ir dabar nežino, kad 
pinigai be proto negyvi. Kad 
sunkiu valstybei metu gelbsti 
tik viena formulė:

Daug proto plius mažai 
pinigų duoda didelę naudą!

Ši formulė pasaulyje buvo 
taikoma karo metais, ji tin
kama naudotis ir krizių , ir 
nelaimių atvejais.

Kur to proto daug paimti?
Ogi iš savo liaudies, iš 

tautos masių. Iš taikom ojo 
mokslo institutų. Iš visų par
tijų programų, iš įvairiausių 
visuomeninių organizacijų. Iš 
tautos kūrybinių galių.

Šiandien Lietuva finan
sinėje krizėje, įstumta į skolas. 
Ji pažeminta įvairių tarptau
tinių organizacijų “globos” ,

kuri labiau panaši į špionažą, 
negu į rimtą pagalbą. Verslo 
planas, jeigu jame nefigūruoja 
užsienietiška pavardė, užsienio 
skolintojų akyse neturi vertės 
(suprask - tas planas nedavė 
šansų užsidirbti kokiam nors 
užsienio konsultantui). Viduje 
siaučia  gobšum o audros, 
besibaigiančios net stambių 
asmenų susišaudymais ir sa
vižudybėmis. Atsirado nauji 
terminai “bomžas”, “savartynų 
žmonės” ir pan.

Ką gi mąsto tautininkai?
1) Visų pirm a - grąžinti 

pagarbą žmogui, susigrąžinti 
spaudon ir į gyvenimą tokias 
sąvokas, kaip padorumas, gar
bė, pagarba, kilnum as, pa
sišventimas, korektiškumas, 
santūrumas, pasiaukojimas ir 
kitus, kuriuos mūsų visuomenė 
išmetė, degraduodama užsie
nio “masinės kultūros” ir “so
cialistinio paveldo” įtakoje.

2) Valstybė, Vyriausybė ir 
Seimas gali ir turi naudotis (ir 
nebijoti tą daryti) visų Lietuvos 
žmonių protu, išmintimi, visų 
tautos luomų žiniomis (kažką 
panašaus buvo užsiminęs ir 
Premjeras R.Paksas savo Nau
jametiniame sveikinime Lie
tuvos žmonėms).

3) Kad galima būtų “nuimti 
išminties derlių” nuo tautos 
proto, reikia jį inventorizuoti ir 
gausinti. Tam tautininkai yra 
numatę originalią valstybės 
valdymo struktūrą, mažesnį 
m inisterijų skaičių, nei yra 
dabar. Ir rūpintis yra numatyta 
ne vien turčiais, o ir aktyviąja 
tautos dalim i, kuri turi pa

kankam ą, šiandien dar ne- 
pasenusį išsimokslinimą. Taip 
susikurtų vidurinioji visuo
menės dalis, kurios nebuvimas, 
d irb tinas L ietuvos žm onių 
skurdas jau muša ūkinės vei
klos sritis, tokias, kaip buvęs 
Lietuvos pasididžiavim as - 
statybos industrija. Visi per
gyvename, kad trūksta užsa
kymų gyvenamajai statybai. O 
to priežastis - masių skurdas 
(užsienio kapitalistai jau seniai 
suprato, kad skurdas turi būti 
ribojamas, nes masinis skurdas 
sukelia perprodukciją bei kri
zes). V ėliau , kaip  num ato 
tautininkai, būtų pasirūpinta ir 
visa visuomene, priklausomai 
nuo valstybės ekonom inio  
kilim o, kurį tautininkai ga
ran tuoja  jų  pasiū lym ų įgy 
vendinimo atveju.

Pasiūlymai
Pasiūlymo originalumą su

daro tai, kad:
- pačia tauta, jos išprusimu, 

išsimokslinimu, mokslu, me
nais, trad icionalizm u , m a
terialiuoju kilnojam u ir ne
kilnojamu paveldu, išlikimu ir 
gausėjim u rūpintųsi viena - 
dem ografijos - m inisterija. 
Rūpinim asis tautos žmonių 
gyvenimo kokybe pradedant 
kūdikiu ir baigiant akademiku.

- Jai talkintų kūno kultūros 
ir sveikatos ministerija. Tai būti 
dvi pačios svarbiausios m i
nisterijos, sudarančios sąlygas 
Vyriausybėms ir kitiems val
dym o organam s pastov ia i 
semtis informacijos valdymo 
reikaluose (žinoma, jei pasi
mėgavimas valdžios galiomis 
nesunaikins valdančiųjų proto 
imlumo naujovėms, žinioms, 
ateinančioms iš kitų žmonių. 
Nors prieš tokį reiškinį pa
saulyje jau naudojami prieš
nuodžiai - intelekto koeficiento 
nustatymas, kurio minimalus 
lygis neleidžia į valdžią patekti 
bukagalviams, kaip pas mus jau 
yra buvę).

4) B aig ian t kalbas apie 
statybas, matome, kad PVM 
lengvata statybininkams nieko 
neduotų, kai nėra paties darbo. 
G al geriau p rasiskolinusiai 
va lstybei paim ti dar vieną 
paskolą sodų bendrijų narių 
privataus nekilnojamojo turto 
rekonstrukcijai į gerą, ilgaamžį 
nek ilno jam ąjį tu rtą , p a 
doriesiems suteikiant ilgalaikes 
paskolas? Būtų darbo staty
bininkams, o kad paskolinti 
sodininkams ir jaunoms šei
m om s p in iga i nebūtų  p ra 
valgyti, paskolos dalį mokėti 
talonais, už kuriuos būtų per
kamos tik lietuviškos statybinės 
medžiagos.

Kas atsitiktų? Nieko ypa
tingo, tik įvyktų statybų bumas. 
Paskolas gavusių jaunų šeimų 
nariai būtų įdarbinti statybos 
firmose ir dar atliktų techninės 
priežiūros inspektorių vaid
m enį, pagyvėtų  s ta tyb in ių  
medžiagų pramonė, biudžetas

surinktų daugiau lėšų, kurių 
dalį galima būtų skirti didelio 
p ro to  ir m ažų investic ijų  
formulei - visuomenės kūry
binių galių stiprinimui.

Biudžetas
1) Kaip gi j į  p ildy ti ir 

gausin ti, je i  v isų  v ad o 
vaujančiųjų mintys vienodos: 
greičiau atsiskaitykim e su 
bankrutuojančių įmonių dar
bininkais! O kas bus po atsi
skaitymo? Masinis nedarbas, 
to pasėkoje - vėl didėjantis 
Sodros nepajėgumas bedar
bius aprūpinti pensijomis ir 
neramumas... To niekas ne
galvoja, vien tautininkai sako: 
įveskime naujovių į gamybą. 
Nebegaminkime prekių, ku
rios nebeturi paklausos, įjun
kim e k iek  galin t p latesn į 
protą, išlaikykim e veiklą, 
gam inančią naujoves nors 
vienam e žlungančios g a 
myklos ceche. Atsiradus nau
jos prekės paklausai (o tai 
dažniausiai priklauso ne nuo 
didelių investicijų į mecha
niką, o nuo menedžerių proto 
šmaikštumo) atkus, atgims ir 
visa gam ykla. Negrės be
darbystė, nedidės spaudimas 
visų “mylimai” SoDrai.

2) O kaip dar pildyti biu
džetą, sveikatos priežiūrą, 
teatrus, daugiavaikes (tik ne 
girtuoklių) šeimas ir šeimy
nas?

Tautininkai tvirtina, kad 
būtina analizuoti pažangių 
valstybių pasiteisinusią patirtį 
ir ją  kūrybiškai (gink Dieve, 
ne aklai, uniformistiškai, kaip 
kad re ik a lau ja  pon ia  E. 
Leontjeva) pritaikyti mūsų 
besikuriančiai valstybei. Tai 
turi būti ir Mokslo ir technikos 
(o ne vien tik prekybos verslo) 
inkubatorių  sistem a (nau
jo v išk ų  techn in ių  m inčių  
m aterializacijos, kitais žo
džiais tariant - naujų prekių 
gamybos “pasėjimo” sistema) 
ir taikomojo mokslo sukurtų 
naujų prekių plėtotės (kitaip 
sakant - “daig in im o”) s i
stema, taip pat kitos eksportą 
ir visą ekonomiką ugdančios 
priemonės.

3) Turi būti atkurtos mikro 
įmonės prie Lietuvos išradėjų 
sąjungos. Ekonomikos atgai
vinimui būtina įjungti esamą 
v isos L ietuvos inžin ie rių  
sąjungos intelektą.

Ir visą iniciatyvą šiame 
procese turi vykdyti Vyriau
sybė., Ji ir skirta tam, kad 
padėtų  procesam s, stim u
liuotų juos, o nesielgtų kaip 
neraštingas eksploatatorius.

Visas čia  trum pai n u 
šviestas ekonomikos ugdymo 
procesas telpa viename žo
dyje - inovacinis procesas. Ir 
tas menkas minėtų proto ir 
išradybos sistemų funkcio
navimo užtikrinimo išlaidas 
vyriausybė privalo sugebėti

Nukelta į 12 p.
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CLEVELAND, OH

DAINUOKIM, DAINUOKIM, 
DAINUOKIM

Beata Čiurlionienė

Šių metų gegužės 5 dieną, 
šeštadienį, rinkomės į Dievo 
Motinos Parapijos salę gerai 
nežinodami ko tikėtis. Para
pijos choras “Exultate” ir jo 
vadovė Rita Kliorienė pakvie
tė visus į pavasario šventę - 
Dainų Vakarą. “Tikimės, kad 
atvykote pasiruošę išdainuoti 
50 dainų” , - buvo parašyta 
pirmame programos puslapy
je. Ar žiūrovai rinkosi pasiruo
šę - sunku pasakyti, bet tik 
užėjus į salę tuoj pat norėjosi 
dainuoti. Visur, kur pažvelgsi, 
pulsavo pavasaris - choristai 
purpuriniais m arškinėliais,

Vieni jauniausių Dainų vakaro progamos atlikėjų, iš kairės: 
dvynukai Emma ir Erikas Raulinaičiai, Arbela Čapaitė ir Dariukas 
Čepulis.

Jauni Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos dainininkai apsirengę 
specialiai Dainų vakarui paruoštais marškinėliais gražiai atliko 
liaudies dainas. Iš kairės: Kristijonas Vaitkus, Neris Klimaitė, Laura 
Tuljak. Antroj eilėje matosi Kristina Paškonytė ir Linas Vaitkus.
Fotografijos Vyto Kliorio.

PRISIMINIMO DIENA
Gegužės 28 d. pirmadienį 

JAV švęs Prisiminimo dieną, 
kada bus prisiminti ir pagerbti 
karuose žuvusieji. Clevelando 
Šv. Jurgio parapijos Katalikų 
karo veteranų 613-tas postas 
vėl praves m etines P ri
sim inim o Dienos iškilm es. 
P radedan t 8:30 val. ry to  
apeigomis klebonijos sode, 
kurias seks Mišios bažnyčioje 
ir iškilmės bus užbaigtos pu
sryčia is salė je . V isi p a 
rapijiečiai yra kviečiami da
lyvauti su šeim om is ir b i
čiuliais šioje šventėje.

Ger.J.

choristės - alyvinėm palai
dinėm, balionai, gėlių puokšt
ės, stalo papuošimai irgi tos 
pačios spalvos. Tai kai salė 
užpildė “Jaunimo giesmės” 
p irm ie ji akordai, n iekam  
neliko abejonių, kad 50 dainų 
tą vakarą bus išdainuota. ... 
Juk lietuvių tauta - dainuojanti 
tauta. Daina lydėjo lietuvius 
ir skaudžią, ir linksmą va
landą. Daina guodė, daina 
suteikė viltį, daina linksmino, 
daina jungė, daina vienijo. 
Trimitams nuskambėjus (tri
mitavo tą vakarą Mike War- 
nick ir Lisamarie Heiman)

CHICAGO, IL

JAV LB-NĖS 
KULTŪROS TARYBOS 

VEIKLOS PLANAS

Veiklos planas buvo 
pristatytas Kultūros tarybos 
posėdyje, kuris įvyko ba
landžio mėn. 23 d. Marijonų 
svetainėje. Marija Remienė, 
LB-nės Kultūros tarybos 
pirm. pristatė sudarytos 
veiklos planą.

1. Poezijos dienos buvo 
Detroite gegužės mėn. 13 d. 
ir Čiurlionio galerijoje ge
gužės 19 d., PLC Lemonte 
gegužės 20 d.

“Exultate” choro vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė po pirmos dainos sveikina vakaro dalyvius, ir teigia, 
jog beliko išdainuoti tik 49 dainas.

prasidėjo pirmoji vakaro dalis 
- choro “Exultate” koncertas.

Pirmoji dalis
Rita Kliorienė pradėdama 

vakarą, sakė: “Mes sudainuosim 
pirmą dalį dainų, bet didžiau
sias darbas šį vakarą  teks 
Jum s!” Ir jau  pirm os dalies 
metu matėsi, kad susirinkusieji 
nori p risijung ti. Pasigirdus 
dainos “Augo klevelis” priedai
niui, daugiau nei pusė salės 
pritarė choristams. O pasku
tiniąją pirmosios dalies dainą 
“Dainuokim, dainuokim” jau 
drąsiai traukė pilnutėlė salė

Pertrauklos metu žiūrovai 
galėjo  ne tik  p asidž iaug ti 
“G randinėlės” sušoktais šo
kiais, bet ir dalyvauti šokėjų 
pravedamuose lietuvių liaudies 
žaidimuose ir rateliuose. Sukosi 
poros, pynėsi grandinės, ir jauni 
ir seni mielai kilo iš savo vietų 
ir jungėsi į ratą.

Antroji dalis
A ntroje koncerto  dalyje 

pasirodė tokias visiems gerai 
žinomas dainas kaip “Du gai
deliai” , “Griežle griežlele” , 
“Pempel, pempel” ir kt. Jaunieji 
koncerto dalyviai savo daineles 
paįvairino nupieštom is iliu 
stracijomis bei garsiniais įtar- 
pais, kuriuos atliko savo pačių 
sukurtais instrumentais - lazde
lėmis, medinėmis kaladėlėmis .

Po jau n ų jų  dain in inkų  
pasirodym o svečia i tu rė jo  
progos pasivaišinti choro narių 
paruoštomis vaišėmis. Vėlgi 
buvo m alonu pastebėti kaip 
gražiai, skoningai ir skaniai 
viskas buvo paruošta.

Trečioji dalis
Trim itų garsam s vėl nu

skambėjus prasidėjo trečioji 
vakaro dalis, kurią pravedė 
dalis choro “Exultate” ir šokių

2. Knygos sutiktuvės ge
gužės 25 d. - Antano Ra
gausko "Ginčai dėl skonio" - 
Leonas Narbutis.

3. Jaunųjų atlikėjų fes
tivalis - birželio 3 d., sek
madienį, PLC Lemonte.

4. Prem ijų kom isijos - 
sudaryta Dailės ir Žurnalisto.

Dar reikia sudaryti: Ra
dijo, Muzikos, Teatro dar

grupė “Grandinėlė”. Rita Klio- 
rienė pakvietė visus aktyviai 
įsiju n g ti ir dainuo ti 
kartu . N et ir n e ž i
nantiem s žodžių  ar 
melodijos nebuvo sun
ku prisijungti. Dainų 
žodžius galim a buvo 
m atyti ir skaityti ant 
salės sienų, be to visų 
dainų žodžiai ir natos 
buvo atspausdinti vaka
ro programėlėje, kurią 
labai g raž iai išle ido  
Dievo M otinos Para
pija. Šioje vakaro dalyje 
pagrinde skambėjo su 
karo tema surištos dai
nos. Atrodė, kad šios 
dainos daugiausia su
jaudino ir pagavo su
sirinkusių dėmesį, su
sidarė įspūd is, kad
nebuvo nei vieno žiūrovo, 
kuris nedainuotų.

Sekančios pertraukė lės 
metu svečiai turėjo progos 
pasivaišinti kavute ir pyragais.

Tebūna kasmet
Ilgai netrukus vakaras tę

sėsi toliau. Jauniesiems daini
ninkams sudainavus penkias 
dainas, “finalinę estafetę” vėl 
perėm ė choras “E xultate” . 
Daina sekė dainą ir net ne
pastebėjom kaip vėl visą salę 
užpildė “Jaunimo giesm ės” 
akordai. Sunku buvo patikėti, 
bet “kalendorius” , kurio pa
galba buvo skaičiuojam os 
dainos, jau buvo tuščias. 50 
dainų!!! Vienos labai gerai 
žinomos, kitos tik girdėtos, 
trečios visai naujos. Ar buvo 
sunku? Šv. Kazimiero ir Auš
ros Aukštesniosios lituanis
tin ių  m okyklų  vaikai į šį 
k lausim ą beveik  išim tinai 
atsakė “Ne, nesunku!”.

buotojo, Mokytojo ir Tau
tinių šokių mokytojo.

5. Vysk. Motiejaus Va
lančiaus minėjimas spalio 7 
d. Jaunimo centre, Čikagoje.

6. JAV LB-nės 50 m. pa
minėjimas - Kultūros taryba 
rūpinasi vaišėmis. Spalio 
mėn. 13 d. J.C. m ažojoje 
salėje.

7. "Ąžuoliukai" - spalio

P risim in iau  dar 1958 
m etais pavasarį profesorės

Renė Motiejūnaitė-Booth, Grandinėlės 
vadovė sėkmingai ir nuotaikingai 
pravedė liaudies ra te liu s, dainų 
intarpuose įtraukdama publiką.

Jadvygos Č iu rliony tės 
išsakytas m in tis: “Jei ž iū 
rėsime į liaudies dainą kaip į 
istorinės praeities reiškinį, tai 
ji atrodo, yra pasmerkta išnykti 
arba tapti muziejine retenybe. 
Bet jei kompozitorius liaudies 
dainos pagrindu kurs naują 
meną, tokį, kuris atitinka mūsų 
dienų idėjinį gyvenimo turinį, 
tempus, ritmus - mes turėsime 
naują šiuolaikinę muziką. Jei 
norim e, kad mūsų liaudies 
kū ryb in is  pa lik im as būtų 
tautinės formos branduoliu, 
reikia j į  įjungti į mūsų da
bartinį gyvenim ą ir ieškoti 
priemonių jo  pagalba atkurti 
naują tikrovę.” Tad dainuo
k im , d a in u o k im , d a in u o 
kim.

Susirink im  į kasm etinę 
Dainų ir Pavasario Šventę. 
Dainų užteks, reikia tikėti, kad 
entuziazmo ir jėgų tam irgi 
užteks.

mėn. 14 d. Marijos mokyklos 
auditorijoje.

8. "Žaltvykslės" spek
taklis lapkričio mėn. 25 d. JC.

9. Gautos 4 pjesės kon
kursui. Į vertinimo komisiją 
sutiko Danutė Bindokienė ir 
pedagogė Stasė Peter
sonienė.

J.Žygas
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Įdomus Ustukių malūno stendas. Savininkas 
Giedrius Uždavinys.

Atkelta iš 1 p.

Dr. Franc Fišler vėl pagyrė 
Lietuvą už didelę pažangą, kad 
derybose su ES mes vejamės 
pirmosios bangos valstybes ir 
mažai kuo atsiliekam e nuo 
L enkijos ir Č ekijos d e ry 
bininkų, tačiau buvo diplo
matiškai atsargus dėl galimos 
paramos ir investicijų, kad gal 
jos naujoms narėms negalės 
būt teikiamos iš karto. Kvies
damas ryžtingai pertvarkyti 
žemės ūkį, jį pritaikyti prie ES 
reikalavimų, kvietė nebijoti 
galimų trumpalaikių, skaus
mingų, bet būtinų restruk
tūrizavimo procesų.

Gera proga dar kartą pagirti 
savo ūkininkus, gamintojus, 
perdirbėjus pasinaudojo  ir 
Žemė ūkio ministras K. Kris- 
tinaitis. Pasidžiaugęs, kad 
Lietuvos gamintojas jau suge
ba dirbti rinkos sąlygomis, 
visus kvietė susipažinti su 
naujom is technolog ijom is 
įrenginiais ir perimti viską kas 
yra pasau ly je  geriausio . 
AgroBalt paroda skiriama visų 
B altijos šalių žemės ūkiui 
populiarinti. Ji ypač turi ska
tin ti L ietuvos, L atvijos ir 
Estijos bendradarbiavimą, šių 
šalių žemės ūkio plėtrą. Mi
nistras dar kartą patvirtino, kad 
Lietuvos žemės ūkio pasi
rengimas europinei integra
cijai vyksta labai rim tai ir 
intensyviai.

Parodoje pagarba duonai
Kaip besistengtum glaustai 

rašyti, tikriausiai neįmanoma 
aprašyti visko ir perduoti tą 
vaizdą bei nuo taiką, kuri 
tvyro jo  ,,L itexpo” parodų 
rūmuose visas keturias dienas 
parodos „A groB alt 2001" 
m etu. Tad apsiribosiu  tik  
keliais pastebėjimais ir pokal
biais su eiliniais jos dalyviais.

Vos ne kas kartą įėjus į 
ketvirtąjį paviljoną, pirmiau
siai galėdavai išgirsti linksmą

muziką. Taip lankytojus pasi
tikdavo ,,G rim edos” m uzi
kantai. Tad gal ir nenuostabu, 
kad prie šios firmos prekys
talio, kur ne tik demonstravo, 
bet ir pardavinėjo įvairiausių 
rūšių  kvapnius m ėsos ga
minius, čia pat susidarydavo ir 
eilė. Firmos savininkas R i
mantas Grikšas kalbėjo, kad jų 
įmonė, kurioje dirba 140 žmo
nių, įsikūrusi Šilalės rajone 
Džiaugėnų kaime, per parą 
sudoroja per 7 tonas įvairios 
skerdienos, daugiausia kiaulių, 
kurias perka Šakių rajone 
Lekėčių gyvulininkystės įmo
nėje. Pagaminta produkcija 
turi paklausą ir ją  parduoda 
visoje Lietuvoje. Kol kas ryšių 
su užsieniu neturi, bet ateityje 
savo produkciją galėtų eks
po rtuo ti ir į V akarus, nes 
kokybė tikrai gera. Savininkas 
džiaugėsi, kad pradėjęs nuo 
nulio, šiandien turi pelningą 
verslą. Pasiteiravus, o kaip su 
jautienos gaminiais, ar pirkėjai 
nebijo žin iasklaidos išgar
sintos kempinligės, atsakė, kad 
ne, nes jautienos kainos vėl 
kyla, o apie tokią ligą Lietu
voje kol kas neteko girdėti.

Daugelio lankytojų dėmesį 
pa traukdavo  ir išrad inga i 
įrengtas Pasvalio rajono Us- 
tukių malūno stendas. Balti 
m iltai, atrodė, čia pat yra 
sum alti girnų, kurias suko 
medinis vandens malūno ratas. 
O šalimais gražiose pakuotėse 
puikavosi įvairūs kepiniai, 
kruopos. Malūno savininkas 
Giedrius Uždavinys aiškino, 
kad jų  malūnas yra prie Pa
svalio ant Mūšos upės. Ir nėra 
tik malūnininkas, bet rimtas 
verslininkas, nes turi dar ir 
kepyklą  bei ke tu rias  p a r
duotuves. Šiuo metu per parą 
sumala apie 20 t įvairių grūdų, 
o galėtų sumalti net ir 30 t. 
Anksčiau bandė dirbti žemę, 
buvo išsinuomojęs net 50 ha

Patys kvapniausi Onos Ribokovienės įmonės 
šakočiai. Lankytojus pasiruošusi aptarnauti 
ponia Nijolė Lukoševičienė.

žem ės, be t šiuo m etu n e 
suspėja, tad užsiima tik ma
limu, kepim u ir prekyba, o 
grūdus perka visoje Lietuvoje, 
kai paprašo, sumala ir aplin
kiniams gyventojams.

Gal tik man taip atrodė, bet 
dėm esį ir pagarbą duonai, 
pyragams galėjai jausti visuose 
paviljonuose. Vienoje vietoje 
galėjai pamatyti gausybę gel
tonų šakočių. Tai verslininkės 
iš Kauno Onos Ribakovienės 
įmonės gaminiai. Gi kitoje 
vietoje pasigrožėti nors akimis 
kvietė kalnai kepalų gražiai 
parudusios naminės duonos, 
kitur - pynės ir riestės įvairių 
pyragų.

Atrodo visko būta ne tik 
skrandžiui, bet akiai, pava
sariniam sodui, namams. Ti
k riau sia i nė v iena paroda 
nebūtų paroda, jeigu joje ne
būtų gėlių. Taip ir šioje, atrodė, 
kad privilegijuotais ekspo
natais buvo suskintos, augan
čios, svyrančios, skęstančios 
žalumoje ir degančios įvai
riomis spalvomis gėlės. Malo
nu, kad šalia seniai pripažintų 
gėlių augintojų, kuriuos jungia 
Lietuvos šiltnamių asociacija, 
lygiaverčiais partneriais tampa 
auginantys gėles ūkininkai. 
Kaip dažnoje parodoje, taip ir 
šioje grožėtis ir pirkti gėles 
siūlė ūk in inkų  V ioletos ir 
R im anto O lisevičių  įkurta  
firma ,,Oliseta”. Prieš 10 metų 
Ukmergės raj. atsiėmę 13 ha 
žemės, sutvarkė sodybą, įkūrė 
šiltnamius ir visą žemę pavertė 
d idžiu liu  gėlynu, kuriam e 
kiekvienais metais pražysta 
šimtai bijūnų, jurginų, raganių, 
petunijų ir dar kitokių įvai
riausiais vardais vadinamos 
gėlės. Jų išaug in tos gėlės 
puošė ne vieną parodą, mugę, 
konferenciją, ar šiaip didesnę 
šventę. Kiekviename naujai 
įkurtame ar įkurtame ūkyje 
malonu pabūti, pasidžiaugti

gražiais pastatais, laukais ar 
gyvuliais, bet šių ūkininkų 
sodyboje - maloniausia iš viso, 
nes čia tiek daug grožio.

Šalimais, šalia gausybės 
lieknų vaismedžių sodininkų, 
sėdėjo gal jauniausias 12 ar 13 
metų amžiaus parodos dalyvis. 
Tai prie Vilniaus, Vaiduose, 
gyvenančio ūkininko Viktoro 
Kosoveco sūnus Igoris, kuris 
kartu su tėvu prižiūri žemaūgių 
obelaičių ir kitų vaismedžių 
plantacijas, kartu ir parodoje 
dalyvauja. Gerai, pagalvojau, 
kada tėvai ne tik savo darbu su 
vaikais dalijasi, bet ir to darbo 
garbe.

Kaip visose parodose, taip 
ir šioje - ne svarbiausia buvo 
parduoti ar parodyti ką esi 
užauginęs, pagam inęs, bet 
sužinoti kaip kitiems sekasi, 
kas yra naujo, išmokti, kaip 
būtų galim a d irb ti geriau. 
Todėl be augintojų, perdirbėjų, 
prekybininkų naujausias že
mės ūkio mokslo žinias pa
rodoje propagavo, skleidė 
žemės ūkio krypties mokslo 
institutai, aukštosios moky
klos, Žemės ūkio rūmai, kon
sultavimo ir kitos švietėjiškos 
tarnybos.

Ne vienam lankytojui apie 
žemės ūkio kooperacijos nau
dą, kooperatyvų kūrimo gali
mybes aiškino prof. Antanas 
Stancevičius. Būdamas Lie
tuvos žemės ūkio kooperatyvų 
asociacijos pirmininku, gerai 
žino ne tik kooperatyvų vei
klos principus, gaires bet ir 
problemas. Pasirodo, kad Liet
uvoje šiuo metu yra apie 300 
žemdirbiškųjų kooperatyvų, 
nors veiklūs ne visi, gal tik 2/ 
3. K ooperatyvų asociacija  
savo nariams padeda reali
zuoti pagamintą produkciją, 
apsirūpinti geromis sėklomis ir 
k itom is gam ybos p riem o 
nėmis.

Medžio drožėjas Vytautas Baranauskas.
Straipsnis iliustruotas dr. L. Milčiaus nuotraukomis.

Šventė baigėsi - lauksime 
kitos

Jeigu reikėtų pasakyti kas 
šių metų „A groB alt 2001" 
parodoje buvo svarbiausia, 
reikėtų gerokai pasukti galvą, 
nes nesvarbių, nereikalingų ar 
prastų dalykų nebuvo iš viso. 
Net 15 parodos dalyvių buvo 
apdovanoti auksu. A pdo
vanojim o konkursu i buvo 
pristatyti 72 maisto produktų 
pramonės gaminiai, iš jų  54 - 
Lietuvos, taip pat trys lietu
viškos pakuotės. Sužinojus, 
kad aukso medalius gavo AB 
,, Žemaitijos pienas” už Bio 
jogurtą, AB „Gubernija” už 
kvietinį alų ar AB ,,Kaišia- 
dorių paukštynas” už įdarytas 
viščiukų šlauneles, su tarp
tautine vertinim o kom isija, 
kuriai vadovavo Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
direktoriaus pavaduotojas dr. 
Zenonas Stanevičius, nebuvo 
galima nesutikti, nes tai dau
gelių gyventojų mėgiami ir 
gerai vertinami produktai.

Daug kas vyko per keturias 
dienas parodoje. Parodos orga
nizatoriai sako, kad ją aplankė 
per 43 tūkstančiai lankytojų. 
Norėtųsi tikėtis, kad kitų metų 
pavasarį j i  bus dar sp a l
vingesnė, turtingesnė, gau
sesnė. Tik norėtųsi ją  matyti 
tautiškesne, kad joje dalyvautų 
ne tik šalies ūkininkai, svečiai, 
bet ir užsienio šalyse gyve
nantys bei žemės ūkiu besi
verčiantys lietuviai. Žinau, kad 
daug tokių yra ir Amerikos 
valstijose. Gal Pasaulio lietu
vių bendruomenė šiame rei
kale galėtų imtis iniciatyvos ir 
paak in ti parodos o rg an i
zatorius būti išradingesniais, 
ateityje nepamiršti į Lietuvoje 
organ izuo jam us reng in ius 
pakviesti ir savo tautiečius 
gyvenančius svetur. Jų daly
vavim as būtų visapusiškai 
naudingas ir tikrai šventiškas.
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CLEVELAND LIETUVIŲ AUKOS 
LIETUVOS BEI UŽSIENIO LIETUVIŲ 

REIKALAMS
2001 m. VASARIO 16-osios proga aukojo:

200 dol. Č.I. Šatkai;
150 dol. J.R. Ardžiai;
100 dol. F. Klimaitis, M. Mikonienė, K.D. Paškoniai, A.B. 

Pautieniai, V.O. Rociūnai, V.T. Urbaičiai;
80 dol. Kun. Kleb. G. Kijauskas, 60 dol. Dr. J.I. Stankaičiai,
50 dol. V.L. Apaniai, G.V. Bučmiai, Dr.; A.R. Čepuliai, 

B.Čyvienė, Dr. V.V. Gruzdžiai, J.Gudėnas, PJ. Klioriai, K.M. 
Marcinkevičiai, V.A. Miškiniai, Z.S. Obeleniai, S. Radzevičiūtė, 
PA. Razgaičiai, I.Sušinskienė, M. Svarcienė;

45 dol. J.S. Kazlauskai;
40 dol. V.J. Balai, A.Balašaitienė, O. Banionienė, R. Bridžius, 

R. Č iuberk ienė, A .G iedraitienė, S .L aniauskienė, H.M. 
Macijauskai, R.R. Minkūnai, H.S. Stasai;

35 dol. Dr. E.R. Šilgaliai, 30 dol. P.N. Bieliniai,E.Čigienė, 
V.A. Petukauskai, A.Styra, V.O. Šilėnai, D. Trimakas, J.B. 
Vasariai;

25 dol. R.D. Apanavičiai, M.G. Aukštuoliai, A. Babickienė, 
V.L. Kaunai, Dr. M.E. Laniauskai, A. Lūža, A.V. Matulionis, 
D .R. N asvyčia i, V.M. N asvyčia i, A. P e trausk is , V.Z. 
Pliodžinskai, V.E. Račkauskai, O Ralienė, O Skardienė, I. 
Stankus, D.D. Staniškiai, B.E.Steponiai;

20 dol. V.A. Bakūnai, F.S. Baldauskai, H.I. Belzinskai, 
J.Biliūnas, M. Dulebienė, Z. Dučmanas, S. Idzelienė, S.J. 
Ignatavičiai, J.Jankus, V.J. Januškiai, S. Juodišienė, G. 
Karsokienė, S. Knistautienė, S.K. Lazdiniai, V.P. Matulioniai, 
D.Mikoliūnienė, J. Narušas, V.G. Plečkaičiai, M. Puškorienė, 
J. Rastenis, J.E. Saikai, V. Sniečkus, J. Steponienė, J.Stuogienė, 
J.J. Thompson, R.R. Šliažai, K.S. Šukiai, R.A. Zorskai, M. 
Žemgulys;

16 dol. G.Dr. N. Juškėnai;
15 dol. D.Armonienė, O. Naumanienė, V.K. Prikockiai, V.D. 

Ramoniai;
10 dol. A.E. Aželiai, J. Balbatas, L. Balienė, A.T. Kalvaičiai, 

N. Kaminskienė, I. Laurinaitienė, A.M. Liutkai;
B. M ainelienė, A. R au lina itienė , A. R ukšėnas, E. 

Steponavičienė, V. Stimburienė, V.B. Taraškai;
5 dol. S.Sankalaitė, J. Vencienė;
1 dol. be pavardės.

LIETUVOS AMBASADOS PRANEŠIMAI

Atkelta iš 5 p.

P ag rind in ia i V .U šacko 
vizito  m om entai - bendras 
ambasadorių, atstovaujančių 
Vilniaus politinio proceso bei 
per paskutinįjį NATO plėtros 
etapą p riim tas šalis, su si
tikimas su Niujorko guber
nato rium i G eorge Pataki; 
V .U šacko susitik im as su 
A tviros visuom enės fondo 
įkūrėju, filantropu ir finan
sininku George Soros; dar
biniai pietūs su JAV Verslo 
tarybos nariais.

Verslo klausimai taip pat 
vyravo  V .U šacko su s iti
kimuose su vienos didžiausios 
kom panijos, užsiim ančios 
Europoje ir A zijo je  p ag a 
mintos produkcijos pristatymu 
JAV, “Nissho Iwai” vadovais 
bei JAV turizmo kompanijos 
“Uniontours” vadove Step
hanie Horton.

V.Ušackos taip pat susitiko 
su įtakingos nevyriausybinės 
po litinės in stituc ijo s- U ž
sienio reikalų tarybos - lei-

Gegužės 6 d. LR ambasadoje Vašingtone įvyko Janinos Marks 
gobelenų parodos atidarym as. J. M arks - JAV lietuvių 
menininkė, gyvenanti ir kurianti Čikagoje ir Floridoje. Jos darbai 
eksponuojami Lietuvos galerijoje Vilniuje, lietuvių centro 
galerijoje Lemonte bei privačiose galerijose. Parodos rengėjai 
- Lietuvos ambasada JAV bei Pasaulio lietuvių bendruomenės 
kultūros taryba. Paroda ambasadoje veiks iki birželio 8 d. 
Nuotraukoje parodos atidarymo metu Janina Marks ir LR 
ambasadorius Vygaudas Ušackas.

džiamo žurnalo “Foreign Af
fa irs” redak torium i Jam es 
Hoge bei Amerikos užsienio

politikos komiteto prezidentu 
George D.Schwab.

Rolandas Kačinskas

LAIŠKAI

JAV LJS VICEPIRMININKO 
INTERNETO TINKLAMEISTRO REIKALAMS ŽODIS

Suaukotos sumos:
JAV Lietuvių bendruomenei ...........  2,481.50 dol.
Amerikos Lietuvių Tarybai .............  1,220.50 dol.
Viso aukų gauta .................................  3,702.00 dol.

Dėkojame visiems aukotojams
ALT Skyriaus ir LB Apylinkės Valdybos

PRANEŠIMAS

Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisijos 
pastangomis jau penktąjį kartą paskelbtas rašinių konkursas 
už Lietuvos Respublikos ribų veikiančioms lietuviškoms 
mokykloms. Šį kartą buvo kviesti tik vyresniųjų klasių gimnazistai 
ir licėjaus moksleiviai.

K aip aktyvus lie tuv is  
nuskridau į Australiją atsto
vauti JAV Čikagos jaunimą ir 
padiskutuoti pasaulio lietuvių 
jaun im o  padėtį P asaulio  
jaunim o kongrese. Po ilgos 
savaitės d iskusijų , buvau 
išrink tas  JAV LJS v ice 
p irm in inku  dėl in terneto - 
tinklameistro ir taip pat Pa
sau lio  L ie tuv ių  Jaunim o 
Sąjungos Vicepirmininku JAV 
reikalams.

Gimęs Los Angeles mies
te, lankiau  Šv. K azim iero  
šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą. 1994 metais baigęs La 
Canada gimnaziją, įstojau į 
Californijos Berkeley univer
sitetą, kur m okiausi m ole
kulinę ir lastelinę biologiją 
(Molecular and Cell Biology) 
ir dirbau biochemijos labo
ratorijoje. 1998 metais įsigijau 
bakalauro laipsnį UC B er
keley ir įstojau į University of

Illinois Urbana-Cham paign 
toliau tęsti studijas, siekiant 
dvigubo daktarato B ioche
mijos ir Medicinos srityse.

Jaunystėje, lankydam as 
šeštadieninę m okyklą, ak
tyviai dalyvavau skautų ir 
ateitininkų veikloje ir šokau ir 
da inavau  su Los A ngeles 
Spindulio ansambliu. Studijų 
metais universitete aktyviai 
dirbau ir dar dirbu su skautais 
kaip skautas Vytis ir kiekvieną 
vasarą grįžtu į Los Angeles 
miestą pastovyklauti Los An
geles R am iojo vandenyno 
Rambyno stovykloje.

Dabar gyvendamas Cham- 
paign-U rbanoje, dalyvauju 
taip pat universiteto klube Bal
tic C lub, kur un ivers ite to  
lietuviai ir latviai susirenka kas 
antrą savaitę  pabendrau ti. 
Daug dirbu su JAV LJS ir PLJS 
lietuvių jaunimo klausimais. 
M astom e kaip  a tnau jin ti

lietuvių jaunim o liepsną. Iš 
mano pusės yra aišku, kad 
jaunim as yra aktyvus. Tas 
aktyvumas nėra per jaunimo 
sąjungą, o tik per skautus, 
ateitininkus, ir šokių ir dainų 
grupes.

Jaunim o Sąjungos nuo
m onė įtik in ti jaun im ą su 
s iv ieny ti vėl per Jaunim o 
Sąjungą ir a tnau jin ti tų 
jaunuo lių  lie tuvybę, kurie 
nep rik lauso  p rie  ak tyvių  
organizacijų.

K aip In te rneto  tink la- 
m eistris  aš tik iuosi, kad 
internetas yra labai svarbus 
jaunim o sąjungai. Mes ra 
šom e program as to liau  
p agerin ti m ūsų in te rneto  
sveta inę. G alim a surasti 
w w w .jav ljs .com , P asim a
tysime interneto apylinkėse, o 
gal ir Čikagos ar Los Angeles 
miestuose!

Aras N. Mattis

Rašinių konkurse paskelbtos trejos temos:
1. Ar vysk. Motiejaus Valančiaus darbai gyvi ir šiandien?
2. Lietuvių tautos trėmimai -  šešiasdešimtmečio  

paminėjimas ir
3. Esu rašytoja(as), rašyčiau...
Rašinio apimtis -  ne mažiau 800 žodžių. Konkursas baigėsi 

balandžio 30 d. Gauti 36 rašiniai iš Lenkijos, Vokietijos, Maskvos 
ir “Lietuvių namai” Vilniuje.

Rašinių vertinimo komisija sudaro: Laima Apanavičienė, Vida 
Brazaitytė, Alicija Brazaitienė, Regina Kučienė ir Aldona 
Rauchienė.

Konkurso mecenatai -  Raimundas Grigaliūnas (jau penktą 
kartą) ir PLB Švietimo komisija.

Regina Kučienė

BRANGAUS TURTO DEKLARAVIMAS

Neseniai mus pasiekė kai 
kurių iš užsienio sugrįžusių 
lietuvių nusiskundimai, kad, 
sumanius pernešti savo san
taupas į banką su geresnėmis 
palūkanomis, šie staiga ėmė 
reikalauti pinigų deklaravimo 
pažym os. Tai žm ones n u 
stebino, nes prieš keletą metų 
jie  be jokių vargų pasidėjo 
santaupas į sąskaitas, o staiga 
-  še tau, kad nori. Kiti sako, 
kad je igu  jie  pinigus įgijo

nesąžiningu būdu, tai policijos 
reikalas juos gaudyti, o prie ko 
čia bankai? “Mes laikėm pi
nigus ir New Yorke ir Lon
done, bet niekur negirdėjom 
kažkokių  d ek la rac ijų ” , - 
skundėsi m ūsų lankytojai. 
Mums buvo žinomos dekla
ravimo taisyklės ir deklaracijų 
re ikalav im ai iš nuolatin ių  
šalies gyventojų, įsigyjant 
brangų tu rtą , be t “n e 
susipratimai” su bankais iškilo

pirmą kartą, todėl nutarėme 
pasidomėti giliau, kas ir kaip.

Pasirodo, pagal įstatymą 
“Dėl gyventojų pajamų bran
giam  tu rtu i įs ig y ti d e k la 
ravim o” bankai priim dam i 
pinigus į terminuotus indėlius 
turėjo  panašių  deklaracijų  
reikalauti jau nuo 1993 metų, 
tik deklaruojamo turto dydis 
visą laiką buvo keičiam as. 
Tačiau g re ič iau sia i dėl 
patrauklum o klientam s, dėl 

Nukelta į 12 p.

http://www.javljs.com
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Jaunos “Exultate” choro Dainų vakaro dalyvės. Iš kairės: pirmoj eilėje Monika 
Cepulytė, Ramunė Bartuškaitė, Alina Raulinaitytė. Antroj eilėje matosi Lina 
Mojorovaitė ir Ernesta Bartuškaitė.

Patys jauniausi Dainų vakaro dalyviai ir busimieji dainininkai Daiva ir Andrius 
Biliūnai, Laurutė O'Meara klausosi gražių liaudies dainų.
Fotografijos Vyto Kliorio.

TALENTŲ MOKYKLA
Alytė Valentukevičiūtė

Tęsinys. Pradžia 15 nr.

XIV
Po metų, staiga supratau, 

esu užmirštųjų sąraše. Jaučiau 
nereikalingumą. Kitos mer
gaitės tokiais dalykais sau 
nekvaršindavo galvų. Jos sakė:

Kam gi tos aukštos m a
terijos! Jei nepritampi čia, tai 
išeisi į kitą mokyklą.

Jos lankydavosi šokiuose ir 
gana artim ai bendravo  su 
vaikinais. Man gi rūpėjo išli
kimas mokykloje. Jų nuomone 
aš nesuaugusi svajoklė. Deja 
jos daug ko apie mane neži
nojo. Bet ju k  aš ir neatsi- 
verdavau. O kam? Nenoriu, 
kad kas naršytų po mano sielą. 
Slaptas svajones išsakydavau 
dienoraščiui. Tiesa nebuvau 
jau tokia vėpla kaip atrodžiau. 
Progai pasitaikius ir aš ding- 
davau. Tūnodavau giminaičių 
namuose. Ten laiką leisdavau 
daug geriau nei internate. 
Pareidavau ir vėl skaitydavau. 
Tad manęs per daug niekas ir 
neklausinėdavo.

Teisybė, girdėdavau tylias 
ir dygias replikas skirtas man. 
Mačiau pavydžius žvilgsnius. 
Ž ino jau  m ane dabar ypač 
apkalba. Nenutuokiau dėl ko. 
Būdavo nemalonu apie save 
išgirsti kažkieno sugalvotą 
istoriją. Kalbėjo, kad domiuosi 
juodąja magija. Ir auklėtoja 
Gučaitė labai rim tai gyrėsi 
mano spintoje radusi okul
tizmo vadovėlį. Nieko pana
šaus aš ne tu rė jau  ir 
nenujaučiau kas prikišo prie to 
nagus ir kas knisosi mano 
daiktuose. Toji Gučaitė mums 
atrodė iš tiesų trenkta boba. 
Merginos ją  dažnai pašiep
davo. Vasarą ji keliaudavo į 
K aukazo kalnus. O iš ten 
grįžus pasakodavo:

- Kalnai mano turtas!
Kai ji tai sakydavo jos bal

sas drebėjo kaip senos ožkos. 
Ją greitai praminėme Kalnų

Ožka. Vos tik  pam ačiusios 
paty liukais krizendavom e. 
A išku , j i  la im ei n ep a
stebėdavo.

Gučaitė tikrasis senmergės 
atspindys.

P ilka jo s  oda prim inė 
išdžiūvusią salamandrą. Lūpos 
bebaimės ir bekraujės. O plau
kai trumpi ir prigludę, prisi
ploję prie bukos bepakaušės 
galvos. Ji dėvėdavo tamsius 
rūbus. Nešiodavo žiedą ap
suktą į kitą pusę akele, kad visi 
galvotų, jog ji ištekėjusi. Bet 
visa jos povyza rėkte rėkė: ji 
yra vienišė panaši į vorą be 
tinklo. Nors žmonės kalbėjo, 
apie tos būtybės pamaldumą, 
mums ji pasirodė apsimetėlė.

Sykį jos tikrasis veidas 
išryškėjo, kai su grupe skrido į 
susitik im ą su Popiežium i. 
Išsipūstė kaip į vestuves. Pag
aliau išsitrinko galvą, susitaisė 
cheminį sušukavimą. Net nusi
pirko aukštakulnius batelius ir 
apsitempė labai madingą suk
nią. Ją pamačiusios vos galo 
negavom  iš juoko . N egi į 
Vatikaną ji  skrenda melstis? 
Mes labiau tikėjome, kad ji 
š ita ip  g e lb stis i nuo sen 
mergystės ir varo ieškoti vyro.

Su susirūpinimu gražiausiai 
rausdavosi m ūsų spintose. 
Tikėjosi ten rasti kažką intri
guo jančio? A rba kas būtų 
įrodymu, esą netinkamai elgia
mės. Ko nors neįskundusi ji 
tiesiog nesustigdavo. Ji rado ne 
tik tariamą okultizmo vado
vėlį (kaip vėliau paaiškėjo, tai 
detektyvas). Vieną dieną jos 
niekingi pirštai ištraukė “Erš
kėčių paukščius”. Ir pasklido.

Įtūžėlė netgi išplėšė kai 
kuriuos puslapius, tuos, kur 
de ta lia i aprašom os m eilės 
scenos. Kartą, kai ji įsliuogė 
daryti eilinės kratos, su drauge 
paspendėm spąstus. Į viršutinę 
spintelę įdėjome nudvėsusią

pelę. Kai Gučaitė įeis, atsi
darys durelės ir pelė užlėks jai 
ant galvos.

- Na ką ten turit! - paklausė 
ji įšokusi.

Jau siekė spintos durų. 
Truktelėjo, pelė tėškėsi ant 
akinių. Si suspigo ir puolė 
lauk. Mes tyliai juokėm ės. 
Taip ją  pamokėme. Juk ir mes 
turime turėti privačių daiktų.

XV
Nors mokiausi pakankamai 

gerai staiga ėmiau nesutarti su 
smuiko mokytoja. Anksčiau, 
nors ji atrodė ir nuoširdi, dabar 
netikėtai persimainė į tikrą 
ž iežu lą  kank inanč ią  savo 
mokinius. Ji skleidė apkalbas, 
kad visai nedirbu. Tai matyt 
buvo Gučaitės nuopelnai. O jei 
specialybės mokytoja staiga 
darosi nepatenkinta, tai reiškia, 
artinasi bėda. Juk svariausias- 
pedagogo žodis! Cia jis viską 
lemia. Ji išsikvietė mano tėvą 
ir tiesiogiai prabilo apie išli
kimą.

- Jei ji ketina baigti m o
kyklą, jū s  tu rė tum ėte  tuo 
pasirūpinti.

- Ką jūs turite omenyje?
- Aš padėčiau  p e re iti į 

dešimtą klasę...
- Bet? Teiravosi tėvas.
- Su sąlyga...
- Jūs norite pinigų? Kyšio?
Ji tylėjo. Tyla reiškė “taip”.
Apimta nevilties, kad man

taip nesiseka ir viskas šioje 
žem ėje yra apspręsta p ra 
keiktais pinigais, aš jau nesis
tengiau mokytis. Piktai bėgau 
iš pamokų ir užsiėmimų. Ding- 
davau nieko nesakius. Vis 
svarsčiau ar nepasielgus kaip 
kartą man šnabžtelėjo mama. 
Gal dar ne! Mokytoja suprato, 
pinigų negaus ir ji darys viską 
jog man sumažintų pažymį. 
Ne! Aš iše isiu  garb ingai! 
Išeisiu  kaip man ir patarė 
mama. Gana tų beprasm ių 
pastangų. Juk yra ir kitų mo
kyklų. Š im tai geresn ių  
mokyklų.

Tačiau siaubingiausias da
lykas dar laukė. Jis nutiko 
beveik  p rieš pačius b a i

giamuosius egzaminus. Mane 
palaikė kitu žmogumi. Tai dar 
kartą  pa tv irtino  faktą, esą 
auklėto jos v isai nepažįsta  
internato vaikų.

Paskutiniaisiais metais aš 
gyvenau su dviem artimom 
draugėm Lorita ir Onita. Mes 
gerai sutardavome ir beveik 
niekada nesidarbavome. Ne- 
paslaptis, buvome skirtingų 
charakterių, mąstymo ir sva
jonių. Lorita kiauras dienas 
grodavo mokykloje. Galima 
sakyti, ji tapo mano geriausia 
drauge. Tačiau daugelyje da
lykų m udvi lenk tyn iauda
vome. Ja visi laikė perspek
tyvia sm uikininke. A teitis 
žadėjo sėkm ę m uzikoje ir 
karjerą. Lorita grieždavo net 
po dešimt valandų. Jai lengvai 
sekėsi harmonija, solfedžio. O 
aš p riešingai, nei j į  nebe
įstengiau susikaupti. Grodavau 
daug, bet be naudos. Harmo
nijos uždavinius išspręsdavau 
dvejetam. Laimei, solfedžio 
sekėsi ne taip  jau  b logai. 
Gelbėjo absoliuti klausa. Dik
tantus prarašydavau per dvi 
minutes ir beveik visada ne
klaidingai. Nuostabiai tiksliai 
girdėdavau bosą ir jo  liniją. 
K lasiokai tuo m etu v a rli
nėdavo ir klausė manęs atsa
kymų.

Nesustojau galvojusi, štai 
įvyks stebuklas ir aš prasi- 
laušiu. Tada visi nustebs ir 
pripažins klydę. Grojau ne ką 
m ažiau nei draugė. Tik ne 
v isada ant pulto  gulėdavo 
gaidos, dažniau romanas. Dėl 
to nusigrodavau  ir p e rgy 
vendavau, kad ir vėl koks 
žmogelis neatvėręs durų ne- 
krupteltų. Tada viskas iš naujo! 
Prasidėdavo eilinė intonacijos 
korekcija. Kai mane apimdavo 
pyktis aš sviesdavau smuiką ir 
rašiau  eiles. E ilės nesi- 
rimuodavo, liejosi padrikos ir 
liūdnos.

Onita visai kitoks žmogus. 
Ji mokėsi chorvedybos. Per 
dieną prie pianino praleisdavo 
tik valandą. Visa kita dienos 
dalį ji  švaistydavo su drau
gėmis. Dažnai simuliuodavo

pamokas. Kai mudvi su kita 
drauguže keliaudavome į ry
tines pamokas, pratybas, ji 
voliodavosi lovoje. Juk po 
naktinių pasivaikščiojimų ji 
atrodydavo galutinai išsekusi. 
J iedv i su kaim yne D ita 
skuosdavo į šokius. Būtent 
nuo D itos ir p rasidėjo . Ji 
garsėjo paleistuvystėmis. Ir 
je i ne j i  viskas būtų buvę 
gerai.

Kitos mergaitės privengė 
Ditos. Nieks su ja nebendravo. 
Paskutiniu metu ta mergelė 
taip sustorėjo, jog neliko nė 
abejonės, ją  išmes iš baleto. Ji 
tiesiog visai nesijaudino. Jos 
su Onita dar aktyviau bėgdavo 
į šokius. D ingdavo iš in 
ternato. G rįždavo vėlai, ir 
naktinė budėtoja piktai niur
nėdavo išvydusi prietrankes.

N eaišku kodėl, bet vy
riausioji auklėtoja staiga ėmė 
keistai į mane žiūrėti. Tartum 
būčiau kažkuo prasikaltusi. Aš 
buvau apkaltin ta negražiu 
elgesiu su specialybės m o
kytoja, ir dar dėl to, kad daug 
laiko praleidžiu už internato 
ribų.

G ražią ir saulėtą dieną 
mane pakvietė į vyrauklėtojos 
kam barį. M ane išvydusi ji  
nusuko akis. Dėstė, esą esu 
apsileidusi ir šioje mokykloje 
užimu vietą. Prašė, kad pa
rašyčiau pareiškim ą ir pati 
savo noru išeiti. Aš ne įsi
vaizdavau kas nutiko, o ji  
vis:

-Kaip tau negėda! Po viso 
to, geriau jau būtų pasitraukti!

Grįžau į savo aukštą. Pa
simetusi pasižiūrėjau į vei
drodį. Nejaugi aš - monstrė?

Gal man užbėgti įvykiams 
į priekį ir im tis kitos spe
c ia lybės. Juk m an v isada 
būdavo itin maloniau skam
binti pianinu nei graužti smui
ką. Galvojau, apie viską turiu 
pasaky ti m am ai. Ji padės 
susigaudyti šioje maišalynėje. 
Pirmiausiai aš nulėkiau pa
sipasakoti fortepijono moky
tojai. Juk ja  taip tikėjau...

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS

GEGUŽĖS 28 d., 8:30 val. Prisiminimo dienos (Memorial 
Day) apeigos, šv.Mišios ir pusryčiai. Rengia katalikų karo 
veteranų 613-asis postas Šv. Jurgio parapijoje.

BIRŽELIO 17 d., 2:30 val. p.p. Tragiškojo birželio (1941) 
pam inėjim as. E kum eninės pam aldos už žuvusius ir 
nukentėjusius baltijiečius Latvių parapijoje (Lakewood). Rengia 
Cleveland Baltijiečių Komitetas.

LIEPOS 22 d., 11:30 val. Sv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.

LIEPOS 14 d., šeštadienį, 4 v.p.p. 5-oji, jubiliejinė Gijos 
gegužinė, Beachland piknikų vietovėje, linksmins akordeonistas 
Bronius Mūras.

RUGPJŪČIO 12 d. nuo 12-os iki 6-os v.v. Lietuvių klubo 
popietė Amerikos italų klubo pokylių vietoje.

RUGSĖJO 23 d. Madų paroda “Rudens lapai”, rengia skautės 
Židinietės.

SPALIO 12 d. 6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos salėje 
LIETUVIŲ DIENOS Ą žuoliukų koncertas. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

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

GRUODŽIO 15-16 d. Sv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 
pardavimas.

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

PSICHOLOGŲ SUVAŽIAVIMAS LIETUVOJE

2002 m. birželio 26-29 d. Vilniuje vyks pasaulio lietuvių 
psichologų konferencija, kurią organizuoja Lietuvos psichologų 
sąjunga kartu su Vilniaus universitetu.

Pagrindinis konferencijos tikslas -
pristatyti Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių psichologų 

pasiekimus ir pasidalinti žiniomis apie vykdomus tyrimus. 
Konferecijos akademinė programa apims visas psichologijos 
šakas. Taip pat bus svarstomi ir psichologų veiklos klausimai: 
psichologų rengimas, licenzijavimas ir t.t. Konferencijos kalba: 
lietuvių, anglų.

Kviečiame lietuvius psichologus ir psichologijai giminingų 
mokslų atstovus bei visus besidominčius psichlogija Lietuvoje 
šiame suvažiavime dalyvauti.

Del informacijos prašome kreiptis j organizacinio komiteto 
pirm. Gintautą Valicką, Lietuvių psichologų sąjunga, Didlaukio 
47, Vilnius 2057, Lithuania (el.p.: gintautas.valickas@fsf.vu.lt) 
arba Organizacinio komiteto pirm. pavaduotoją Algj Norvilą, St. 
Xavier University, 3700 W. 103rd St., Chicago, IL 60655 (el.p.: 
norvilas@sxu.edu).

Tauriam lietuviui
A. f  A.

JURGIUI MALSKIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučia žmoną ELENĄ 
ir sūnų RAIMUNDĄ su visa šeima.

Nora ir Vincas Čečiai
Genė Karsokienė
Mirga ir Dženaras Kižiai
Salomėja Knistautienė
Elena Nainienė
Rimutė ir Donatas Nasvyčiai
Elena Šarkauskienė

51-jų SALFASS-gos ŽAIDYNIŲ 
KREPŠINIO IR TINKLINIO 

VARŽYBOS
Kaip jau  buvo skelbta anksčiau, 51-sios sukaktuvinės 

ŠALFASS-gos žaidynės įvyks 2001 m. liepos 4-7 d.d., Toronte, 
Ont., Kanadoje. Vykdo - Toronto PPSK “Aušra” . Šios žaidynės 
vyks 50 metų sukakties ženkle nuo I-jų Š. Ame-Lietuvių sporto 
žaidynių, įvykusių 1951 metais Toronte.

Varžybinė programa: a) Krepšinio - vyrų A ir B, moterų 
ir jaunių bei mergaičių A (1982 m. gimimo ir jaunesnių); b) 
Tinklinio - vyrų, moterų ir mišrių (Co-Ed) komandų; C) Lauko 
teniso; d) Stalo teniso; e) Kėgliavimo ir f) Šachmatų. Papildomai, 
dar bus vykdomos nepirmenybių, parodomosios varžybos: golfo, 
šaudymo sporto ir berniukų B (1985 m. gimimo ir jaunesnių) 
krepšinio.

Pasibaigus preliminarinei registracijai, duodame daugiau 
papildom ų bei pakartotinų krepšinio ir tinklinio varžybų 
informacijų. Likusių sporto šakų papildomas informacijas 
pateiksime po gegužės 26 d.

Vyrų A ir B krepšinio varžybas numatoma pradėti liepos 4 
d., trečiadienį ir užbaigti liepos 7 d. šeštadienį. Visų kitų klasių 
krepšinis vyks tik liepos 6 ir 7 d.d., penktadienį ir šeštadienį.

Krepšinio varžybų koordinatorius: Rimas Miečius.
Tinklinio mišrių komandų varžybas numatoma vykdyti liepos 

6 d., penktadienį, o vyrų ir moterų - liepos 7 d., šeštadienį. Mišrią 
komandą sudaro 6 žaidėjai-jos. Aikštėje turi būti nemažiau kaip 
2 moterys (arba nemažiau kaip 2 vyrai) visą laiką.

Tinklinio koordinatorius: Mindaugas Leknickas, 141 Blyth 
Cresc., Oakville, Ont. L6J 5H5, Canada. Tel. 905-844-7000.

Žaidynėse dalyvauti kviečiami visi Š. Amerikos lietuvių 
sporto vienetai ir individai, atlikę 2001 m. metinę ŠALFASS- 
gos narių registraciją.

Galutinė krepšinio ir tinklinio varžybų dalybių registracija 
privalo būti atlikta iki 2001 m. birželio 8 d. imtinai, pas žaidynių 
vadovą: Rimas Miečius, 54 Burrows Ave., Etobicoke, Ont. M9B 
4W7, Canada.

Tel. 416-234-0878; Faksas: 416-234-8506; E -m ail: 
rimmer1@sympatico,ca.

N orite  daugiau  in fo rm acijos?  Sekite  W ebsite: 
www.salfass.com.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

DIRVAI
AUKOJO

G.Balanda, Warren, M I ........  35
V.Gruzdys, Cleveland, OH ... 35 
A.Brizgys, Kingwood, TX .... 25 
V.Aukštuolis, Westmont, IL 20 
V.Besperaitis, Sedona, AZ .... 15 
K.Palubinskas, Cleveland, OH 15
I. Vinclovas, Mayfield H. OH . 15
M.Lembertas, Santa Monica 12 
K.Narbutaitis, Clev., OH .....  10
A. Vasis, Cleveland, O H .......  10
J. Velička, Lakewood O H .....  10
B. Banaitis, Arlington, M A .... 5
A.Pesys, Dearborn Hts. MI ... 5

Visiems aukotojams 
Nuoširdžiai dėkojame

Priimamas gyventojas
Išnuomotame name 
gyvename 2 žmonės, 
priimtumėme dar trečią. 
Visai arti Dievo Motinos 
parapijos. Skambinkit: 
Živilei (216) 738-1978

IŠNUOMOJAMAS ATREMONTUOTAS DVIEJŲ 
KAMBARIŲ BUTAS VILNIUJE, 

pačiam miesto centre, dviems savaitėms 
ar ilgiau.

Skambinti 1-301-365-5180

Aš norėčiau JAVLJS vardu 
“Dirvai” nuoširdžiai padėkoti 
už tokią  s tip rią  pagalbą 
padauginti JAVLJS veiklą su 
mūsų straipsniais. Labai ačiū. 

Kristina V. Jonušaitė
JAVLJS sekretorė

JAV PAŠTAS K A PST O SI IŠ N U O STO LIŲ

Šių metų pradžioje (sausio 
7 d.) JAV Pašto tarnyba pakėlė 
kainas vietiniams laiškams ir 
siuntoms. Tačiau to nepakako, 
nes vėl paštas verkšlena, kad 
m etus teks užba ig ti su 2 
b ilijonų  dol. nuostoliu . Ta 
proga, š.m. liepos 1 d. vėl bus 
keliamos kainos.

Pirmos klasės 34 ct laiško 
kaina už pirmą unciją pasilieka,

bet už kiekvieną papildomą 
unciją teks mokėti po 23 ct (2 
ct brangiau).

Atviruko persiuntimas kai
nuos 21 ct (1 ct brangiau).

Priority mail -  Pirmenybės 
siunta: 1 svaras 3.50 dol. arba 
du svarai 3.95 dol. -  ne
keičiama.

Express mail -  skubos siun
tos: 8 uncijos 12.45 dol. (20 ct

A. f A.
BRONIUI MAURUČIUI

mirus, Floridoje, reiškiame gilią užuojautą 
broliui Dr. VYTAUTUI MAURUČIUI.

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija

brangiau), iki 2 svarų -  16.25 
(25 ct brangiau).

Certified mail -  Patvirtinta 
siunta: 2.10 (20 ct brangiau).

Domestic money orders -  
Vietinės pinigų perlaidos: 90 
ct (15 ct brangiau).

Pašto dėžutės nuoma: ne
pakeista.

Advertising mail -  skel
bimai: pabrangs nuo pusės iki 
trijų ketvirčių cento už lakštą.

Periodicals -  Periodiniai 
leidiniai: pabrangs apie pusę 
cento už egzempliorių.

Pašto tarnyba aiškina, kad 
jos deficitas atsiranda dėl 
pašto  siuntų  sum ažėjim o, 
degalų  pabrangim o ir p a 
didintų algų. Spėjama, kad 
naujas kainų pakėlimas iki 
spalio 1 d. sutelks iki 200 
milijonų dol., o ateinančiais 
ataskaitos metais iki 975 dol. 
milijonų.

Ger.J.

mailto:gintautas.valickas@fsf.vu.lt
mailto:norvilas@sxu.edu
http://www.salfass.com
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BRANGAUS TURTO

DEKLARAVIMAS

Atkelta iš 9 p.

patogumo ar dar kitų priežasčių 
ilgą laiką jie to nedarė. Be to, 
dar neveikė ir “Pinigų plovimo 
prevencijos įstatym as” . Zi- 
n iask la ido j nuskam bėjus 
skandalams apie per bankus 
išplautus nešvarius pinigus, 
taisyklės sugriežtėjo . Kaip 
mums pasakė keliuose spe
cialiai aplankytuose bankuose, 
deklaravimo reikalavimas tai
komas jau maždaug du metus. 
Tai lieč ia  tik  term inuotus 
indėlius, už kuriuos mokamos 
didžiausios palūkanos, ir kai 
įnešama arba gaunama suma 
v irš ija  46 tūkstanč ius Lt. 
Laikant pinigus einam ojoje 
sąskaitoje arba kaupiamojoje 
sąskaitoje, bankai deklaracijos 
nereikalauja, o tik perduoda 
duomenis M okesčių inspek

cijai. Visas kitas slaptumas 
išsaugomas. Reikia pabrėžti, 
kad ir čia šios taisyklės galioja 
tik  nuo latin iam s šalies 
gyventojams tiek Lietuvos, 
tiek užsienio piliečiams t.y. 
tiems, kas Lietuvoje gyvena 
daugiau kaip 183 dienas per 
metus.

Mokesčių įstaigoje 
Mokesčių inspekcijos De

klaravimo poskyryje, kuris 
V ilniuje yra Verkių g. 37, 
pasidom ėjom e, kiek sudė
tinga ši procedūra. Viskas 
būtų gana paprasta, je i ne 
reikalavimas prie skelbiamos 
sumos pridėti pažymą apie 
sumokėtus mokesčius. Ban
dėme tarnautojams įrodinėti, 
kad mūsų klientų atžvilgiu tai 
sukuria savotišką absurdą -  jų 
santaupos gali būti įgytos 
kitoje šalyje prieš keletą metų, 
iš kur jie  dabar ims tokias

pažym as. K aip L ietuvo je  
dažnai būna, tokie tarnautojai 
nieko nenori girdėti ir spręsti, 
o nelabai ir gali, apie tai kas 
netelpa į jų  instrukcijų rėmus. 
Reikia pažymos ir tiek.

Susisiekus su Valstybinės 
m okesčių inspekcijos G y
ventojų pajamų ir turto de
k larav im o grupės d a r
buotojais, bendrą kalbą surasti 
buvo lengviau, nes jie ir kuria 
taisykles, pagal kurias de
klaruojamas turtas. Jie greitai 
suprato, kaip beprasm iška 
taikyti tai iš užsienio šalių 
atvykusiems tautiečiam s, ir 
telefonu nurodė šiais atvejais 
pasitenkinti nurodymu, kad 
pinigai buvo uždirbti užsienyje 
iki atvykstant į Lietuvą. O 
mūsų Centrui iškilo uždavinys 
rašyti Mokesčių inspekcijos 
vadovui oficialų raštą, prašant 
visoje Respublikoje patvirtinti 
tokias turto deklaravimo tai

sykles, kurios nesudary tų  
problemų deklaruoti pinigus 
mūsų Centro klientams.

Ir dar. Žinojome, kad Seime 
svarstom a galimybė dekla
ruojamo turto sumą padidinti 
iki 120 tūkst. Lt. Šiandien 
sužinojome, kad Prezidentas 
tokią įstatymo pataisą atmetė. 
Jis  te ig ia , kad  “neaišku , 
kokiais kriterijais remiantis 
brangaus turto minimali vertė 
padid inam a iki 120 tūkst. 
l i tų ” , ir  s iū lo  šią  sum ą 
sumažinti iki 50 tūkst. Litų. 
Prezidento dekrete taip pat 
n u rodom a, kad  Seim o 
priim tos pataisos “gali ap
sunk in ti ko ru p cijo s  fak tų  
išaiškinimą ir ištyrimą” .

Be to, V.Adamkaus te i
gimu, minėto įstatymo nuo
statos turi būti suderintos su 
Pinigų plovimo prevencijos 
įstatymo nuostatomis.

Žilvinas Beliauskas
Direktorius

AKTUALIOJI TRADICINIŲ ...
Atkelta iš 6 p.
prijungti prie to didelio išli
kusio proto visos tautos ge
rovės kėlim o vardan. Kitų 
būdų mes dar nežinome. Nei 
taupym as, nei pensin inkų  
apiplėšimas biudžeto prieau
gio neduoda.

Tik sekant šiais pasiūly
mais, gali baigtis ekonominis 
biurokratijos karas prieš tautą, 
vadovaujant Vyriausybei.

Mums lieka tik palinkėti 
sėkmės.

P.S. Beje, apie viziją. Ją 
tautininkai siūlo tokią: Lietuva 
turi būti pažangi, išlaikiusi svei
kas tradicijas, tautiškai orientuota, 
tolerantiška demokratinė besi
vystanti pereinamojo laikotarpio 
valstybė, žengianti į saikingai 
reguliuojamos rinkos ekonomiką, 
besilygiuojanti į ekonomiškai 
pažangias ir išsivysčiusias infor
macines industrines valstybes, 
kur sugebėjimai ir išmintis nu
kreipiami visos visuomenės su
klestėjimo labui.

(Tautininkų žinios, 2001 metų 
balandžio men.)

EUROPA TRAVEL 692-1700
lfJJUUL!liLlLjLj<fcHiL!LlLjLjLUiliHULj2UL

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

paupotu , prepaid tkheu

SERVING OUR COMMUNITY
FOR OVER 35 YEARS

J i J VJ. /-r r-1 ■: M i-fr-O W I

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

S AVI PAS SAVUS
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; El. paštas TAUPA@AOL.COM 
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

DARBO VALANDOS:
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRA APDRAUSTA (NCUA)

O P E N
Man.-ftk: a «mia b pm hkh E. HW V* Sr.
£at: 0 un  io 4 pm OvwLinct Ob. 441

Paul Stetanar

Rita Staškutė-Žvirblienė

B orn  To  T rave l
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
K E L IO N Ė S  Į L IE T U V Ą  - 2 0 0 1
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujama FINNAIR. SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis”.

mailto:TAUPA@AOL.COM



