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LIETUVIŲ TAUTINĖS M INTIES LAIKRAŠTIS

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
O 2008-IEJI METAI TEBŪNA LAIMINGESNI MŪSŲ TAUTAI!

ŠENGENAS NE TIK 
GRIAUNA,

BET IR STATO 
UŽTVARAS

V ilnius , g ru o d ž io  17 d. 
Nors Lietuvos įsiliejimas į Šen
geno erdvę leis m ūsų šalies gy
ventojams paprasčiau keliauti 
po Europos šalis, nekyla abe
jonių, kad Europos Sąjungos 
izoliuojamos Baltarusijos žmo
nių  vizitų į L ietuvą gerokai su
m ažės. V izos kaina baltaru 
siams netrukus išaugs net pen
kis kartus - nuo 12 iki 60 eurų.

Vilniui nepavyko įtikinti senų
jų  Europos valstybių, kad tokia 
kaina yra nepagrįstai didelė.

"Per Vokietijos pirmininka
vim ą Lietuva su kitomis kaimy
ninėmis valstybėmis dėjo labai 
daug pastangų, kad vizų kaina 
nebūtų 60 eurų. Deja, Europos 
Taryboje mes likome mažumo
je, o senosios valstybės laikėsi 
savo pozicijos Baltarusijai išim
čių nedaryti", - atsakydamas į 
Eltos klausim ą pirm adienį sa
kė Užsienio reikalų m inisteri
jos sekretorius Oskaras Jusys.

Vilniaus galimybės savaran
kiškai palengvinti Baltarusijos 
gyventojų keliones į Lietuvąyra 
itin ribotos, nes m okesčių dy
džius nustato ES. Visoms ša
lims, kurios nėra sudariusios 
specialių sutarčių, yra numaty
tas vienodas 60 eurų m okes
tis.

Pagrindinis įrankis, kuris 
gali palengvinti baltarusių ke
liones į Lietuvą, yra planuoja
mas susitarimas dėl vietos eis
mo. Jis leistų pasienio zonos iki 
50 kilom etrų gyventojams at
vykti į kaimyninės valstybės pa
sienio zoną. Tikimasi, kad to
kia sutartis bus pasirašyta ki
tąmet.

Be to, anot Užsienio reika
lų  m inisterijos Konsulinio de
partamento direktoriaus Vytau
to Pinkaus, Lietuvos diploma
tai yra peržiūrėję susitarimą dėl 
abipusių piliečių kelionių su Bal
tarusija.

"Tiems žmonėms, kuriems 
negalima išduoti pigesnių vizų, 
numatoma išduoti daugkartines 
vizas, galiojančias ilgą laikotar
pį. Kalbama apie pagyvenusius 
žmones, vaikus iki 16 metų, ki
tas kategorijas, tačiau kol kas 
toks susitarimo pakeitimas ne
įsigaliojo", - spaudos konferen
cijoje sakė V. Pinkus.

Kaliningrado srities gyven
tojams įvažiuoti į L ietuvą po 
Šengeno plėtros bus papras-

čiau ir pigiau nei baltarusiams, 
nes M askva yra susitarusi su 
ES dėl piliečių kelionių paleng
vinimo. Vizos Rusijos p ilie
čiams kainuos tiek pat, kiek ir 
anksčiau - 35 eurus. Be to, po 
Lietuvos įsiliejimo į Šengeną ru
sai pajus ir nemažą naudą - Lie
tuvos viza galios visoje Šenge
no teritorijoje, kitų valstybių na
rių  vizų tarnybų išduotos vizos 
galios ir Lietuvai. Supaprastin
to tranzito tvarka Rusijos pilie
čiams nesikeičia.

A nalogiškus susitarim us 
kaip Rusija su ES yra sudariu
sios ir U kraina bei Moldova. 
Pasak V. Pinkaus, Lietuva sie
kia, kad tokia sutartis atsirastų 
ir su Gruzija.

Lietuva, kaip ir dar aštuo- 
nios valstybės, visateise Šen
geno erdvės nare tam pa gruo
džio 21-ąją. Nuo šios dienos 
ties sausumos ir jūros sienomis 
nebeliks asmenų kontrolės. Oro 
uosto kontrolė bus panaikinta 
kovo 30 dieną, atsižvelgiant į 
naujai sudarytą skrydžių tvar
karaštį.

Užsienio reikalų ministerijos 
sekretoriaus O. Jusio teigimu, 
Šengeno plėtra į L ietuvą - di
delė garbė ir pareiga Lietuvai.

"Kaip vaizdingai yra pasa
kę kolegos ES - žinokite, kad 
jus įsileidžia į savo butą seniej i 
gyventojai. Ateidam i į tą  bu tą 
turime elgtis pagal to buto tai
sykles ir patys užtikrinti jo  sau
gumą", - sakė O. Jusys.

Šengeno erdvei priklauso 
visos ES valstybės, išskyrus 
Jungtinę K aralystę, A iriją  ir 
Kiprą, bei trys ne ES šalys - 
Norvegija, Islandija ir asocia
cijos sutartį pasirašiusi Šveica
rija. L G ĮT IC

JT KRITIKUOJA ŽMOGAUS TEISIŲ 
PADĖTĮ BALTARUSIJOJE IR Š.KORĖJOJE

Jungtinių Tautų Generalinė 
Asam blėja priėmė dvi rezoliu
cijas, kritikuojančias žmogaus 
te isių  padėtį B altarusijoje ir 
Šiaurės Korėjoje. Joms antra
dienio vakarą pritarta didele 
balsų  dauguma.

Rezoliucijos nėra teisiškai 
įpareigojančios, tačiau turi di
delę simbolinę reikšmę. „Prieš“ 
balsavo Rusija, Kuba, Iranas, 
Sudanas ir Zimbabvė, praneša 
agentūra AP .

Vyriausybė M inske ragina
m a paleisti visus politinius kali
nius. Žmogaus teisių  situacija 
Baltarusijoje 2007-aisiais toliau 
blogėjo ir tai kelia didelį susirū
pinimą, teigiama rezoliucijoje.

Po k lastočių  paženklin tų

JAV GRIEŽTINA GINKLŲ PARDAVIMĄ
JAV K ongresas p raė ju s į 

gegužės 19 d. priėmė įstatymo 
projektą, griežtinantį reikalavi
mus ginklų pirkėjams, praneša 
naujienų agentūra The Asso
ciated Press.

Pagal šią normą, visi duo
menys apie piliečių psichikos li
gas bus įrašomi į Nacionalinę 
kriminalinės informacijos siste
mą. Kiekvienas žmogus, norin
tis įsigyti ginklą, bus tikrinamas 
šioje bazėje.

Jei JAV prezidentas Geor
ge W. Bush per 10 dienų ne
vetuos įstatymo, kuriam  prita
rė abeji Kongreso rūmai, jis  įsi
galios.

JAV planuoja kasm et pen
kerius metus skirti iki 375 mln. 
dolerių šiam įstatymui vykdyti. 
Tai pirmasis ginklų pardavimo 
įstatym o sugriežtinim as nuo

prezidento rinkim ų 2006 m etų 
kovą žinybos įžvelgia vis griež
tesnius veiksmus prieš opozi
cionierius. Vyriausybė ragina
m a gerbti piliečių žodžio ir su
sirinkimų laisvę, nutraukti kan
k in im us ir eg zek u cijas  bei 
rengti rinkimus pagal tarptau
tinius standartus.

R ezoliucijoje dėl Šiaurės 
Korėjos vyriausybė taip pat kal
tinama režimo priešininkų kan
kinimais ir egzekucijomis. Čia 
smarkiai ribojamos piliečių tei
sės į žodžių ir susirinkimo lais
vę bei laisvą religijos išpažini
mą, taip pat teisė išvykti į už
sienį. Vyriausybė Pchenjane 
raginama įsileisti į šalį JT žmo
gaus teisių  įgaliotinį. L R T

1994 m.
Šį įstatymo projektą paska

tino parengti šių metų balandžio 
16 d. JAV Virginijos valstijoje 
įsikūrusiame politechnikos uni
versitete surengtos žudynės. 
Tada 23 m etų pietų korėjietis 
studentas Cho Seung Hui nu
šovė 32 žm ones ir nusišovė 
pats. L R T

JAV LĖTINA KARIŲ
IŠVEDIMO IŠ EUROPOS 

TEMPUS
JAV lėtina savo karių išvedi

mo iš Europos temus. Iki 2013 
m. 37 tūkst. amerikiečių karių 
liks Italijoje ir Vokietijoje, Vašing
tone paskelbė generolas Dick 
Cody. Anot laikraščio Washing
ton Post, JAV prezidentas Ge
orge W. Bush jau  pritarė šiems 
planams.

NAUJAS „GAZPROM“ 
VADOVAS?

Dabartinis Rusijos preziden
tas Vladimir Putin gali tapti Ru
sijos dujų monopolininkės „Gaz
prom“ direktorių tarybos pirmi
ninku, rašo Reuters, remdama
si verslo dienraščiu Vedomosti.

Laikraštis remiasi dviem šal
tiniais, artimais „Gazprom“, bei 
vienu šaltiniu, artimu viceprem
jerui Dmitrij Medvedev, kuris 
šiuo metu ir užima Rusij os dujų 
monopolininkės direktorių tary
bos pirm ininko postą. „Gaz- 
prom“ ir Kremlius atmeta šiuos 
komentarus.

Tokių pasikeitim ų  „G az
prom“ direktorių tarybos pirmi
ninko poste galima sulaukti po 
to, kai V. Putin ateinančių metų 
kovą pasitrauks iš Rusijos pre
zidento posto.

Primename, kad V  Putin pri
tarė D. Medvedev, kaip įpėdi
nio į Rusijos prezidento vietą, 
kandidatūrai.

D. Medvedev yra sakęs, kad 
jis pasitrauks iš „Gazprom“ di
rektorių tarybos pirmininko po
zicijos, jei taps Rusijos preziden
tu. Tačiau politikas nekonkreti
zavo, kas galėtųjį pakeisti Rusi
jos dujų monopolininkės direkto
rių tarybos pirmininko kėdėje. V. 
Putin sutiko tapti ministru pirmi
ninku, jei D. Medvedev taps Ru
sijos prezidentu. Dabartinis ša
lies vadovas paneigė planus va
dovauti didžiausioms šalies ener
getikos kom panijom s „Gaz- 
prom“ ar naftos koncernui „Ros
neft“. LRT

Pasak šaltinių Vašingtone, 
gynybos sekretorius Robert Ga
tes ryžosi atitinkamam žingsniui 
patartas aukštų generolų. LRT
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuva ir dar 8 naujosios ES narės nuo gruodžio 21 d. tapo 

Šengeno erdvės narėmis. Politikai džiūgauja, kad mūsų piliečiams, 
keliaujantiems po erdvę, kuriai priklauso 13 ES valstybių, Švei
carija ir Norvegija, kertant vidaus sienas nebereikės parodyti 
paso. Tačiau Valstybės sienos apsaugos tarnyba išplatino pra
nešimą, kuriame teigiama, kad asmens dokum entą vis tiek rei
kės nešioti su savimi. Pasienyje keliaujantiems žmonėms sustoti 
nebereikės, tačiau paso bet kada gali pareikalauti užsienio vals
tybių, po kurias žmogus keliauja, pareigūnai. Tik taip jie  galės 
įsitikinti, kad kelionė po Šengeno erdvę yra teisėta. Asmens do
kumento bus prašoma ir tuo atveju, j ei kils įtarimas, kad keliau
tojas su savimi turi uždraustų daiktų.

Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo skyrė naująjį vidaus 
reikalų m inistrą Regim antą Ciupailą, iki šiol ėjusį viceministro 
pareigas. Po pokalbio su Valdu Adamkumi R. C iupaila vardijo 
pirmuosius darbus: "Pradėsime nuo policijos, kuriai vadovauti 
reikalingas asmuo, galintis glaudžiai bendradarbiauti su Vidaus 
reikalų ministerija ir kitomis tarnybomis". Naujai iškeptas minist
ras prisipažino dar neišrinkęs kandidato į policijos generalinio 
komisaro postą: turįs ilgą sąrašą, tačiau favoritų kol kas ten ne
matąs. Jis patvirtino, jo g  vienas iš kandidatų yra buvęs Vytauto 
Grigaravičiaus pavaduotojas Vizgirdas Telyčėnas, pasitraukęs 
iš pareigų po konflikto su generaliniu komisaru. R. C iupaila ža
dėjo akylai prižiūrėti, kaip vykdoma policijos plėtros programa ir 
kaip skirstomos lėšos. Jo nuomone, pirmiausia būtina gerinti po
licijos įvaizdį, susirūpinti jų  mokymu ir algomis.

Naujojo Seimo rinkimai turėtų įvykti num atytu laiku - kitų 
m etų spalį. Pirmalaikiai parlamento rinkimai nebus surengti, nors 
apie juos prabilo net valdantys socialdemokratai. Gruodžio 18 d. 
pasklido žinia, esą valdančiosios Lietuvos socialdemokratų par
tijos vadovybė pritarė, kad pirm alaikiai Seimo rinkimai galbūt 
būtų  surengti kitų  m etų balandį. Pasak LSDP pirm ininko prem
jero Gedimino Kirkilo, "mažumos Vyriausybei sunku dirbti tokio
mis sąlygomis, todėl pirmalaikiai rinkimai gali būti išeitis iš da
bartinės situacijos". Tačiau sekančią d ieną paaiškėjo, kad LSDP 
vadovybė nėra priėmusi nutarim o surengti pirmalaikius Seimo 
rinkimus ir tik perduoda šį klausim ą aptarti Seimo socialdemok
ratų  frakcijoje. Šios frakcijos seniūnės Irenos Šiaulienės teigi
mu, "vadovybėje trumpai svarstėme tokį klausimą, pasikeitėme 
nuomonėmis - sutarta, kad dėl to iš esmės turi spręsti frakcija".

Gruodžio 19 d. apsilankęs Generalinėje prokuratūroje buvęs 
EBSW  prezidentas Gintaras Petrikas sužinojo, kad ikiteisminis ty
rimas dėl Lietuvos valstybinio komercinio banko turto iššvaistymo 
baigtas ir jis  nuo gruodžio 27 d. galės susipažinti su byla, kuri teis
me gali atsidurti jau  kitų m etų vasarį. G. Petriko bylos tyrim ą atli
kusio GP Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departa
mento vyriausiojo prokuroro Algimanto Kliunkos teigimu, "G. Pet
rikui inkriminuojami keturi nusikalstamos veiklos epizodai, už ku
riuos numatyta atsakomybė: už nusikalstamos veiklos organizavi
m ą ir didelės vertės svetimo turto iššvaistymą. Sankcija už tokios 
veiklos padarymą - laisvės atėmimas iki 7 metų". Įtariama, kad G. 
Petrikas 1995 m., būdamas LVKB tarybos pirmininku ir EBSW  
grupės prezidentu, organizavo LVKB priklausančio 16 mln. 211 
tūkst. litų vertės turto iššvaistymą.

Nepriklausomos Lietuvos jauniem s ir laisvai mąstantiems 
žmonėms - ne pakeliui su sovietmečio besiilginčiais veikėjais. Tai 
savo pilietišku poelgiu patvirtino populiari dainininkė Jurga Šedui- 
kytė, gruodžio 19 d. Rotušėje atsisakiusi priimti ja i skirtą apdova
nojim ą iš Vilniaus vadovų rankų. J. Šeduikytė - pirmoji lietuvė, 
pelniusi M TV Europos muzikos apdovanojimą. Gruodžio 19 d. 
nepriėmusi dar vieno prizo j i  taip išreiškė savo ir kitų menininkų 
protestą prieš sostinės vicemerą socialdemokratą Algirdą Palec
kį. Šis už kultūrą Vilniuje atsakingas veikėjas neseniai išrėžė, kad 
miestui nereikalingas profesionalus menas, o remti reikia liaudies 
kultūrą - kaip sovietmečiu. Tuo tarpu "Fluxus" meną, kurį kurdami 
Lietuvą visame pasaulyje išgarsino Jurgis Mačiūnas ir Jonas M e
kas, sostinės vicemeras pavadino šarlatanizmu. A. Paleckis savo 
skandalingais pareiškimais yra papiktinęs ir kitus menininkus.

Socialdemokratas Algirdas Paleckis, nesulaukęs LSDP 
vadovybės paramos savo iniciatyvai stabdyti Vyriausybės dery
bas su "NDX Energija", užsimojo rengti referendum ą partijos 
viduj e dėl derybų stabdymo ir pasitikėj imo Gediminu Kirkilu. Lie
tuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Vilniaus skyriaus inici
juojam am e referendume ketinama atsiklausti visų 15 tūkst. par
tijos narių  nuomonės dėl "trigalvio slibino". Be to, planuojam a 
kelti neeilinio suvažiavimo surengimo dėl pasitikėjimo dabartine 
socialdemokratų vadovybe ir naujos partijos programos svarsty
mo klausimus. A. Paleckio tikinimu, šią iniciatyvą dėl referendu
mo partijoje palaiko ne tik jo  vadovaujamas Vilniaus skyrius, bet 
ir partij os kolegos provincij oj e . L G ĮT IC

PALESTINIEČIAMS 
PAŽADĖTA 

7.4 MLRD. DOL.
Dešimtys šalių rėmėjų gruo

džio 17 d. pažadėjo per artimiau
sius trejus metus Vakarų remia
mai palestiniečių vyriausybei 
skirti 7.4 mlrd. dolerių pagalbą.

Prezidento Mahmoud Abba
s, kuris derasi dėl taikos su Iz
raeliu , vyriausybė siekė 5.6 
mlrd. dolerių per trejus metus. 
Šiais pinigais turi būti atgaivinta 
merdinti palestiniečių ekonomi
ką ir sustiprintos M.Abbas po
zicijos kovoje su islamistųjudė- 
jim u "Hamas", kuris birželį pe
rėmė Gazos Ruožo kontrolę.

"Laikome tai svarbiu tarptau
tinės bendrijos balsavimu dėl pa
sitikėjimo", - per baigiam ąją 
spaudos konferenciją sakė pa
lestiniečių premjeras Salam Fa- 
yyad, kuris kalbėjo kelios valan
dos po M.Abbas perspėj imo apie 
skaudžias pasekmes, je i pinigai, 
kurių tikėtasi, netaps realybe.

"Be šios pagalbos pratęsimo 
ir be likvidumo, kurio reikia pa
lestiniečių biudžetui, Gazos Ruo
že ir Vakarų Krante turėsime 
katastrofą", - anksčiau 87 vals
tybių ir organizacijų atstovams 
sakė M.Abbas.

JAV valstybės sekreto rė 
Condoleezza Rice sakė, kad ši 
donorių konferencija, surengta 
po praėjusį mėnesį įvykusio su
sitikimo Anapolyje (JAV), ku
riuo buvo pradėtos pirmosios po 
septynerių m etų taikos dery
bos, buvo palestiniečių vyriau
sybės "paskutinė viltis išvengti 
bankroto".

2008 metais palestiniečiams 
bus skirta 3.4 mlrd. dolerių.

Europos K om isija pasiūlė 
daugiau kaip 600 mln. dol. pa
galbą. JAV 2008 metams paža
dėjo 555 mln. dol., o Prancūzija 
per trejus metus skirs 300 mln.

Kai Rusijos prez. Vladimir Putin paskelbė, kad jo įpėdiniu gali būti 
Dmitrij Medvedev, o jis pats būtų ministras pirmininkas, tai rusų 
žiniasklaida išplatino šią Valentin Kalininskij karikatūrą, kurioje jis 
“globoja” būsimąjį Rusijos prezidentą. JAV “Time” žurnalas j į  net 
drįso paskelbti metų žmogumi.

Prancūzijos prez. Nicolas Sarkozy sveikinasi su JAV Valstybės 
sekretore Condoleezza Rice, kuri atstovavo Ameriką, kai 87 
valstybės pažadėjo palestiniečiams skirti 7.4 bilijonus dolerių, kad 
jie galėtų gerai pasiruošti Palestinos valstybės sukūrimui. Šalia ir 
palestiniečių prez. Mahmoud Abbas. P F

J.M.BARROSO REMIA
„NORD STREAM“ 

PROJEKTĄ
Europos Komisijos pirminin

kas Jose M anuel Barroso pri
tarė dujotiekio „Nord Stream“ 
statybai.

„Tai projektas, kuris sujungs 
Rusiją su daugeliu Europos Są
jungos šalių. Jis taip pat skati
na bendrą energijos vartojimą“, 
- pareiškė EK  vadovas gruo
džio 20 d. spaudos konferenci
jo je Taline. Tuo pat metu, pa
sak jo , „Europos Kom isijai la
bai svarbu rasti šiuo klausimu 
politinį sprendimą su visomis ES 
šalimis, ypač tomis, kurias jis  
tiesiogiai liečia“. „Ir aš tikiu, kad 
mes sugebėsime susitarti“, - pri
dūrė jis. Tuo pat m etu EK va
dovas pasisakė už energijos tie
kim ų į ES skirtumus.

J.M .Barroso pažymėjo, jog  
ES stebės, kad tiesiant dujotie
kį būtų laikomasi ekologinių rei
kalavimų Baltijos jūroje.

Gruodžio 20 d. atvykęs dvie
jų  dienų vizito į Taliną Šengeno

dol. Pasak vieno diplomato, Sau
do Arabija pažadėjo 500 mln. dol., 
o Ispanija pasiūlė 360 mln. dol.

vizų erdvės išplėtimo nuo gruo
džio 21 dienos proga, EK vado
vas šį ES žingsnį pavadino „di
dele sėkme“.

Bendradarbiavimo energeti
kos srityje ir padėties Baltijos jū 
roje klausimai taip pat buvo ke
liami J.M.Barroso ir Estijos pre
zidento Tom Hendrik Ilveso su
sitikime. E L T A

DAR 70 MLRD.
KARIAMS IRAKE IR 

AFGANISTANE
Jungtinių Valstijų Senatas 

antradienį priėmė įstatymo pro
jek tą , num atantį papildom ai 
skirti 70 mlrd. JAV dolerių ka
rinėms operacijoms Irake ir Af
ganistane, p raneša nau jienų  
agentūra AP.

Demokratų partijos atstovai 
Senate - politiniai prezidento Ge
orge W. Bush oponentai - ban
dė į įstatymo projektą įtraukti 
pataisą, nustatančią amerikiečių 
karių išvedimo iš Irako terminą, 
tačiau j i  buvo atmesta.

Įstatymo projektą, leidžiantį 
2008 finansiniais metais išleisti 
gynybos reikmėms 555 mlrd. 
dolerių, parėmė 70 senatorių, o 
jam  nepritarė 25 Senato nariai. 
D okum ente num atytas lėšas 
planuojama paskirstyti tarp 14 
federalinių agentūrų.

Numatoma, jo g  tokios re
dakcijos įstatymo projektą pri
ims JAV Kongreso žemieji rū
mai ir dar iki m etų pabaigos jis  
bus pateiktas prezidentui pasi
rašyti. G. W. Bush jau  leido su
prasti, jog  yra pasirengęs pasi
rašyti šį dokumentą. L R T

LENKIJA NUSPRENDĖ 
IŠVESTI KARIUS IŠ IRAKO

Lenkijos vyriausybė gruo
džio 18 d. nusprendė iki 2008 
m. gruodžio 31 d. išvesti savo 
karius iš Irako.

Šį sprendimą dar turės pa
tvirtinti prezidentas. Premjero 
D onald Tusko vyriausybė ma
no, kad Irake iki pajėgų atitrau
kimo bus 900 kareivių.

D. Tusko jau  lapkričio 23- 
ią ją  parlamente paskelbė, kad 
lenkų daliniai kitais metais pa
liks Iraką. K arių išvedimas esą 
suderintas su JAV ir kitais są
jungininkais.

Lenkija misijoje Irake daly
vauja nuo 2003-iųjų.
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TAUTOS IŠLIKIMUI - SUSIVIENIJIMAI

Sulaukėme šventų. Kalėdų - Taikos šventės. M ūsų Lietuvoje 
jau  gyvenama priešrinkiminėmis nuotaikomis, nors Seimo rinki
mai bus tik spalio mėnesį. Partijose jaučiami rinkimų karštligės 
simptomai. Konservatoriai prikalbino prisijungti kitas partijas. Prie 
konservatorių prisijungė Tautininkų sąjunga. Sį reiškinį galime pri
skirti beveik Kalėdų stebuklui, nes abejojantys Europos Sąjungos 
būtinumu tautininkai susiliejo su euroentuziastais. Klausimas, kaip 
bus surasta bendra kalba bendrai veiklai?

Lietuvos savivaldybių rinkimuose už Tėvynės sąjungą bal
savo beveik 183 tūkstančiai, o už krikščionis demokratus - 60 
tūkstančių. Manoma, kad dalis balsavusių už krikščionis demok
ratus geriau norėtų balsuoti už bendrai dešiniuosius, bet ne būti
nai už Tėvynės sąjungą. Bus abejojančių susijungimo reikalin
gumu. Bet tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, yra svarbesnė deši- 
niųjųjungimosi dalis. Regis, prasidėjo judėjimas, kuris turėtų su
vienyti ne tik Tėvynės sąjungą ir Lietuvos krikščionis demokra
tus, bet ir įtraukti tautininkus ir sudaryti plataus masto visuome
ninį politinį centro dešinės pajėgų sąjūdį, kuris galėtų pasiūlyti 
kitokią Lietuvos ateitį, kaip atsvarą populistinei kairiųjų pažiūrų 
vyriausybei. Toks susijungimas turėtų duoti didžiulės naudos mū
sų tautai. Tėvynės sąjunga nebuvo abejinga krikščioniškosioms 
vertybėms, o Krikščioniškoji demokratija buvo konservatyvi ir 
ideologiškai Tėvynės sąjungai artima dešiniųjųjėga. Tad tų  dvi
ejų partijų susijungimas ir būtų naujos bendrystės sukūrimas, 
labai reikalingas Lietuvai. Tuo būtų sukurtas tvirtas idėjinis pa
grindas naujai politinei sąjungai.

Lietuvos žmonės yra pavargę dėl nuolatinio susipriešinimo. 
Seniai buvo laikas dėl tautos gerovės dirbti kartu. Iki šiol šios dvi 
pajėgos politikoje viena su kita elgėsi kaip priešai, krikščionims 
demokratams artimesni buvo liberalai, socialdemokratai, kartais 
ir Darbo partija. Tad susivienijimas yra labai svarbus įvykis, ro
dąs, kad lietuviai sugeba įveikti skirtumus ir kartu eiti, kai Lietuvai 
pavojus. Vienybės idėja šiuo metu labai svarbi kaip niekad anks
čiau, nes Lietuvos valstybė yra blogiausioje padėtyje - nėra nė 
vienos jėgos, kuri galėtų išvesti Lietuvą iš politinės aklavietės dėl 
ekonominio, energetinio ir valstybės saugumo padėties. Vienybės 
reikia, kad Lietuva galėtų išgyventi kaip valstybė ir kaip tauta.

Lietuvos politinius įvykius stebi Europa. Laišką LKD konfe
rencijai atsiuntė Vokietijos kanclerė Angela Merkel, kuri teigia: 
"Per šį suvažiavimą turėsite priimti svarbų sprendimą dėl jungi
mosi su Europos Liaudies partijai priklausančia Tėvynės sąjunga. 
Manau, tai svarbus žingsnis siekiant Lietuvoje įgyvendinti ben
dromis vertybėmis grįstus tikslus. Vokietijos CDU susikūrė kelių 
politinių partijų pagrindu. M ūsų istorinė patirtis parodė, kad viena 
didelė centro dešinioji partija yra geriausias socialinės taikos, de
mokratijos ir teisinės valstybės garantas. (...) Esu įsitikinusi, kad 
kitais metais jūs kartu su partneriais iš Tėvynės sąjungos turėsite 
puikią galimybę kurti savo šalies ateitį."

Paskelbus balsavimą, už LKD ir TS susijungimą balsavo 201 
delegatas, prieš 81, susilaikė - 4. Istorinis sprendimas gruodžio 15 
d. buvo priimtas 2/3 balsų dauguma.

"Dirvos" redakcija linki Jums malonių Kalėdų švenčių ir vi
siems lietuviams santarvės 2008-aisiais metais sukurti vieningą 
tautinį frontą Lietuvai. S. Tūbėnas

■

RIMTI REIKALAI IR NERIMTOS VIRGULES
Nežinia kieno ir kuriuo tikslu 

galimų senovinių žydų kapinių 
statybos sklype Vilniuje klausi
mas išpūstas į pasaulinę aferą. 
Pasėka - Lietuvos šmeižimas.

K ur bekasinėtum  sename 
istoriniame Vilniuje, gali tikėtis 
susidurti su kurios nors pasau
lio tautos nario kaulais. Bentjau 
lietuviai, kaip įrodyta, randa pa
garb ias kap ines senovės ar 
pastarųjų karų aukų išlikusiems 
palaikams. Tad labai išskirtinai 
nuskambėjo didis politinis tarp
tautinis alasas dėl statybos skly
po Snipiškėse.

N et JAV Kongrese atsira
do pora suklaid intų  ar kitus 
klaidinančių atstovų ko tik ne 
grasinančių bombarduoti Vilnių 
atom inėm is bom bom is. M at 
mes, čia, esą įžeidžiame visą 
am erikiečių tautą.

Išsigandusius galiu užtikrinti, 
kad tuo klausim u dar nebuvo 
tau tin io  JAV referen d u m o . 
Ypač keistokai pasirodė Vilniu
je  atsiradusi neva nešališka "už
sienio  ekspertų" delegacija. 
"Nešališkai" žiūrint, j i  atrodė 
kaip aukščiausio laipsnio šališ
kum ų parodos rodinys. Kas su
galvojo tokį rim to reikalo pa
vertim ą į pigią komediją? Dar
gi pridėtas ir virgulės demonst
ravimas.

Virgulės reikalu būč galėjęs 
kvietėjams sutaupyti daug lėšų 
eksperto kelionei. Jau prieš kokį 
65-ketą m etų Šiauliuose išmo
kau su vyšnios m edžio šakele 
atsekti požeminę vandens gys
lą. Prieš kokį 40 m etų Florido
je  senas elektrikas parodė kaip 
(metaline) virgule nustatyti pa
kastų elektros kabelių linijas. 
Tačiau, prisipažįstu, kad mano 
virgulinė patirtis nublanksta 
prieš importuoto eksperto už
simojimą matomai atrasti kelių 
m etrų gilumoje užkastus kau
lus ir dargi atskirti žydų kaulus 
nuo kitų tautų ar tikėjim ų narių 
kaulų. Antraip - kam  ta  virgulė 
rimtame kapinių klausime?

Kadangi aišku, kad toje mai-

V. PUTIN PASIRENGĘS
TAPTI PREMJERU

Rusijos prezidentas V ladi
m ir Putin pareiškė esąs pasi
rengęs eiti ministro pirmininko 
pareigas, jei Dmitrij Medvedev 
bus išrinktas prezidentu kitais 
metais. Tačiau V. Putin teigė 
nesieksiąs, kad premjerui būtų 
suteiktos papildomos galios.

Pagal Rusijos konstituciją, V. 
Putin negali siekti trečios prezi
dento kadencijos. Jis nusprendė 
remti pirmojo vicepremjero ir 
„Gazprom“ vadovo D. Medve
dev kandidatūrą per kitų metų 
kovąvyksiančius prezidento rin
kimus. Analitikai tvirtina, kad il
gamečio kolegos bejokios asme
ninės politinės pozicijos pasirin
kimas į savo įpėdinius rodo V. 
Putin siekį išlaikyti politinę įtaką 
net pasitraukus iš Kremliaus. Per

šatyje "nesueina galai su ga
lais", belieka galvoti apie k itą  
to alaso paskatą. Prisimena jau  
seniai, už Atlanto, sklidusias 
kalbas, jog  esama radikalių žy
dų grupuočių, kurių veikėjai pra
gyvena iš JAV žydųjiem s siun
čiam ų aukų ginti juos nuo anti
sem itizm o prasiveržim ų. Tai 
normalu ir pateisinama. Tačiau 
būta ir kalbų, kad kai kurios 
"gynėjų" grupuotės esą  išpro
vokuojančios antisemitinius ap
sireiškimus irjuos išpučiančios, 
kad pakračius aukų"gausybės 
ragą", iš ko jo s  pragyvena.

Apie tai gan konkrečiai kal
ba konservatyvus JAV žydas 
David Eisenberg dviejų žurna
lo puslapių straipsnyje "Perga
lė prieš neapykantą". Rašinį at
spausdino "The N ew  A m eri
can" žurnalas, kuriame kartais 
pasirodo ir m ano rašiniai. Pa
teikiu D.Eizenbergo straipsnio 
pradžios vertimą.

"Netrukus po popiežiaus Jo
no Pauliaus II praėjusį kovo 
mėnesį atliktos "Atleidimo litur
gijos", Lygos prieš šmeižim ą 
(AD L) direktorius A braham  
Foxm an užsipuolė K ata likų  
Bažnyčią, kaltindamas popiežių 
"nepaisymu katalikų specifinių 
nusižengim ų prieš žydus, ypa
tingai - holokaustu". Foksma- 
no pareiškimas buvo didžiai 
stebinantis juodinimas Kata
likų Bažnyčios, kurią savo 
priešu pripažino pagoniškas 
Nacionalinis socializmas (na
ciai) ir kuri Antrojo pasauli
nio karo metu išgelbėjo šim
tus tūkstančių žydų.

Autorius, išnagrinėjęs dau
gelį ADL vedamos kovos neva 
prieš rasinę neapykantą atvejų, 
gale prieina išvados, kad ta "ko
va" tolygi gesinančio gaisrus na
mų, kuriuos pats padegė.

Kitas, jau  grynai ekonomi
niais motyvais keliamus klau
simus svarstantis net aštuonių 
puslapių straipsnis "Holocaust 
Reparations - A  Growing Skan- 
dal" (Holokausto reparacijos -

JT KRITIKUOJA ŽMOGAUS TEISIŲ PADĖTĮ 
BALTARUSIJOJE IR Š. KORĖJOJE

Jungtinių Tautų Generalinė 
Asam blėja priėmė dvi rezoliu
cijas, kritikuojančias žmogaus 
te isių  padėtį B altarusijoje ir 
Siaurės Korėjoje. Joms antra
dienio vakarą pritarta didele 
balsų  dauguma.

Rezoliucijos nėra teisiškai 
įpareigojančios, tačiau turi di
delę simbolinę reikšmę. „Prieš“ 
balsavo Rusija, Kuba, Iranas, 
Sudanas ir Zimbabvė, praneša 
agentūra AP .

Vyriausybė M inske ragina
m a paleisti visus politinius kali
nius. Žmogaus teisių  situacija 
Baltarusijoje 2007-aisiais toliau 
blogėjo ir tai kelia didelį susirū-

partijos suvažiavimąjis teigė ne
ketinąs keisti įtakos balanso tarp 
prezidento ir premjero. E L  TA

augantis skandalas) buvo at
sp au sd in ta s  žym iam e JAV 
"neo-konservatorių" žydų žur
nale "Commentary" 2000 m. 
rugsėjo laidoje. Rašinyje pa
vyzdžiais parodoma reparacijų 
karštligės net okupacijų ir karo 
painiavose bandymai išnaudoti 
reparacijų plonybes. N ustebi
no sekančioje žurnalo laidoje 
kilęs skaitytojų triukšmas ir au
toriaus (žydo), lyg aršiausio na
cio, puolimai.

"Galimų" kapų galimo išnie
kinimo galim ybių pasaulinėn 
švieson iškėlimo bandymas at
rodo esantis to paties antisemi
tizmo provokacijos kelmo atža
la. Ypač, kad seniai įrodyta pa
garba Lietuvoje dabar užtiktiems 
svetimtaučių kaulams, jiems su
randant atitinkam as kapines. 
Vienintelė istorinė nepagar
ba Lietuvoje yra komunistų 
nukankintų ar kitaip nužudy
tų lietuvių politinių kalinių ir 
partizanų kaulams. Jų išnie
kintų lavonų kaulų vietos 
daugumoje nežinomos. Jas, 
aišku, žinojo ir žino NKVD ir 
KGB tarnavę lietuviai, rusai ir žy
dai. Kai kurie lietuviai žinomi ir 
yra apklausti. Rusai, aišku, ne
prieinami. Tačiau pasaulyje pa
sklidusius buvusius KGB ar 
NKVD žydus galėtų apklausti 
savų žmonių kaulų orumu teisė
tai besisielojąir virgules demonst
ruoją užsienio atstovai. Prelato 
Dr. Juozo Prunskio knygutėje 
"Lithuania's jews and the 
holocoust" nurodo pirmosios 
S o v ie tų  oku p ac ijo s N K V D  
(KGB) tautinę sudėtį: "Aukščiau- 
siųNKVD pareigūnų Kaune tar
pe buvo 50% rusų, 40% žydų ir 
10% lietuvių". Kaip tai bevertin
tume, aišku, kad daugiau žydų, 
negu lietuvių, gali žinoti, kur ieš
koti okupanto nužudytų Lietuvos 
patriotų kaulų. Sis, dabar viešu
mon iškeltas galimų žydų kapi
nių Vilniuje klausimas, sudaro ge
rą  progą kelti ir lietuvių kaulų 
klausimą.

Vilius Bražėnas

pinimą, teigiama rezoliucijoje.
Po k lastočių  paženklin tų  

prezidento rinkim ų 2006 m etų 
kovą žinybos įžvelgia vis griež
tesnius veiksmus prieš opozi
cionierius. Vyriausybė ragina
m a gerbti piliečių žodžio ir su
sirinkimų laisvę, nutraukti kan
k in im us ir eg zek u cijas  bei 
rengti rinkimus pagal tarptau
tinius standartus.

R ezoliucijoje dėl Siaurės 
Korėjos vyriausybė taip pat kal
tinama režimo priešininkų kan
kinimais ir egzekucijomis. Čia 
smarkiai ribojamos piliečių tei
sės į žodžių ir susirinkimo lais
vę bei laisvą religijos išpažini
mą, taip pat teisė išvykti į už
sienį. Vyriausybė Pchenjane 
raginama įsileisti į šalį JT žmo
gaus teisių  įgaliotinį. L R T

mailto:dirva@ix.netcom.com
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DAR NEIŠSPRĘSTA
Dr. Darius Furmonavičius

Norėdam i suprasti M ažo
sios Lietuvos dabartinės padė
ties priežastis, turėtum e žvilg
terėti į šio krašto tarptautinių 
santykių istoriją. 1919 m. Ver
salio konferencijoje Lietuva pa
teikė nepaprastai tv irtą pareiš
kimą, sakydama, kad lietuvių 
tauta nuo ankstyviausių laikų - 
tūkstan tm ečius gyveno prie 
Baltijos jūros ir nori turėti uos
tą, kad nori taikos. Ji neprašo 
sėdėti prie apskritojo stalo, prie 
kurio sėdi didieji ir derasi, ta
čiau nori būti pakviesta į tą  
kambarį, stovėti prie sienos ir 
girdėti, kas yra deramasi, o kai 
bus kalbam a apie tėvynę Lie
tuvą, galėti pasisakyti, ir kad jos 
balsas būtų girdimas. Sį labai 
gražų pareiškimą, adresuo
tą prez. Woodrow Wilson, 
profesoriui Vytautui Lands
bergiui pirmojo oficialaus vi
zito į Jungtines Amerikos 
Valstijas metu parode prezi
dentas George H. W. Bush, 
ir dabar jo  originalas yra sau
gom as prezidento  W oodrow 
W ilsono bibliotekoje Stanton 
miestelyje Virginijos valstijoje, 
kaip ir sutartis bei žemėlapiai.

Versalio konferencijoje 
Lietuvai buvo priskirtas Klai
pėdos kraštas, o Rytų Prūsi
jos pietinėse ir rytinėse terito
rijose buvo leidžiama gyvento
jam s apsispręsti, ar jie  norėtų 
jungtis prie Lenkijos, ar likti 
Vokietijos sudėtyje. Lenkijos 
m inistras pirm ininkas Pade
rewski prašė visos Rytprūsių 
teritorijos, argumentuodamas, 
kad jo je  gyvena vienas m ilijo
nas lietuvių, ir Lenkija bando 
sujungti visas buvusias bendros 
valstybės Žečpospolitos terito
rijas. Nemanyčiau, kad lenkų 
skaičiavimai būtų labai nutolę 
nuo realybės. Pasiremdami Dr. 
Vaclovo Dargužo kolekcijos 
žem ėlapiais, kurie parodo ir 
M ažąją L ietuvą - K lein Litau- 
en, bei aprašais apie gyventojų 
tankį bei lietuviškai kalbančių
jų  gyvenamąsias vietoves ir ki
ta  archyvine bei akadem ine 
medžiaga, galime vertinti, kad 
visoje teritorijoje (įskaitant ir 
L ietuvai g rąžin tą  K laipėdos 
kraštą) tuomet gyveno apie 2,5 
mln. gyventojų: iš jų  apie vieną 
m ilijoną vokiečių, mažiau nei 
pusė milijono lenkų (pietinėje ir 
rytinėje Rytprūsių dalyje, besi
ribojančioje su Lenkija) ir apie 
vieną m ilijoną lietuvių. Tai bu
vo kraštas, turėjęs pačias pa
žangiausias visoje Europoje že
mės ūkio technologijas, labai iš
sivysčiusią pramonę. Kas liko 
po Sovietų okupacijos, mes vi
si puikiai žinome.

Žvilgterėkime tolyn. 1943 
m. - Teherano konferenci
ja . Stalinas žemėlapyje savo 
ranka pieštuku brėžė raudoną

liniją, sakydamas Rooseveltui 
ir Churchiliui, kad jeigu jie  su
tiktų pripažinti šią linijąkaip So
vietų Sąjungos sieną, jis  sutik
siąs, kad pietinė Rytų Prūsijos 
dalis priklausytų Lenkijai (Že
mėlapis 1). Štai toks sandėris 
dėl Karaliaučiaus buvo pasiū
lytas Teherano konferencijoje, 
bet niekas nebuvo sutarta . 
A m erikiečių vertėjo Charles 
B olen m em uaruose sakoma, 
kad buvo jaučiam a, jo g  Chur- 
chilis grįžta į Londoną norėda
mas pasidalyti šiuo pasiūlymu 
su Lenkijos laikinąja vyriausy
be. Nors archyvuose ir neran
dama absoliučiai jokių įrodymų, 
kad kas nors būtų  sutarta Te
herano konferencijos metu, ta
čiau ta  raudona lin ija dar ir 
šiandien egzistuoja Europos že
mėlapyje.

1945 m. Potsdamo kon
ferencijoje Sovietų Sąjunga 
pateikė štai to k į pasiū lym o 
juodraštį, kuriame sakoma, kad 
sąjungininkai, ruošdamiesi trijų 
vyriausybių vadovų sprendimui 
dėl Koenigsbergo ir apylinkių 
teritorijos perdavimo Sovietų 
Sąjungai, patvirtino siūlymą, 
jog, laukiant galutinio teritorinių 
klausim ų sprendimo taikos su
reguliavime, vakarinė Sovietų 
Sąjungos dalis, esanti prie Bal
tijos jūros, turėtų eiti nuo ryti
nio Dancigo įlankos kranto da
lies, pažymėtos pridedamame 
žemėlapyje į Rytus ir Šiaurę 
nuo Braunsberg - Goldap iki 
Lietuvos TSR, Lenkijos Res
publikos ir buvusių Rytų Prūsi
jos sienų susikirtimo. Kitaip sa
kant, tai yra ta  pati raudona li
nija.

Britų vyriausybės Potsda
mo konferencijoje protoko
las randamas Churchilio ar
chyviniame centre Cambrid
ge universitete, beje, paties 
C hurchilio ranka pataisytas, 
taip sako: premjeras Stalinas 
pasakė, kad šis klausimas bu
vo diskutuotas Teherano kon
ferencijoje. Jis buvo iškeltas, 
kadangi egzistuojantys Rusijos 
uostai žiemą ilgesniam ar trum
pesniam laikui užšąla. Stalinas 
pareiškė, kad Rusijai būtina tu
rėti bent vieną neužšąlantį uos
tą  Vokietijos sąskaita. Jo argu
mentai buvo tokie: "Rusija pra
liejo tiek daug kraujo ir išken
tėjo neapsakom ą skausm ą per 
šį karą. Rusija buvo susirūpi
nusi garantuoti kokį nors Vo
kietijos teritorijos gabalą, kad 
galėtų suteikti nors nedidelį pa
sitenkinimą dešimtims milijonų 
žmonių, kurie nukentėjo kare". 
Nei prezidentas Roosveltas, nei 
Churchilis nepareiškė jokio pa
sipriešinimo šiam siūlymui, - 
sakė Stalinas. Tad, jis  norėjo šį 
reikalą patvirtinti dabartinėje 
konferencijoje.

Memel

1943 m. žemėlapyje, Teherano konferencijoje, Stalinas nubrėžė raudoną liniją padalijusią Rytprūsius.

Toliau b ritų  vyriausybės 
Potsdamo konferencijos proto
kole taip rašoma: "Prezidentas 
Trumenas pasakė, kad iš prin
cipo Jungtinių Valstijų delega
cija buvo pasiruošusi sutikti su 
šiuo pasiūlymu, bet jie  galvojo, 
kad koks nors patikrinimas et
niniais pagrindais yra būtinas. 
Bet jis  neišreiškė prieštaravi
mo Rusijos siekiui įsigyti gaba
lą  Vokietijos teritorijos".

Toliau: "Ponas Churchilis 
pasakė, kad premjeras Stalinas 
buvo teisus, sakydamas, kad 
šis reikalas buvo iškeltas Te
herane, ir prie jo  vėl buvo su
grįžta 1944 m. spaly M askvos 
konferencijoje, derybose dėl 
Kurzono linijos. Ir tęsdamas, 
Churchilis pasakė, kad 1944 m. 
gruodžio 15 d ieną jis  pasakė 
kalbą parlamente, jo je paminė
jo  Sovietų Sąjungos troškim ą 
turėti neužšąlantį Koenigsber- 
go uostą ir kad Lenkijos siena 
turėtų eiti į  pietus nuo šio uos
to. Jis davė suprasti, - tęsiam a 
b ritų  vyriausybės Potsdam o 
konferencijoje protokole, - kad 
jos didenybės vyriausybė sim
patizuoja šiam norui".

Atidžiai perskaičius paties 
Churchilio spausdinimo maši
nėle parašytą ir redaguotą 5500 
žodžių 45 minučių kalbą parla
m entin iuose debatuose apie 
Lenkiją (joje, beje, aiškiai pa
sakyta: "Mes nepritarėm e Vil
niaus okupacijai 1920 metais."), 
- ta kalba yra Churchilio archy
vų centre Cambridge universi
tete, kokios nors užuom inos 
apie šį Sovietų Sąjungos siekį 
nerandam e.

Apie K araliaučių ten sako
ma: "Jeigu Lenkija nusileis dėl 
Lvovo ir aplinkinių sričių pie
tuose Sovietų Rusijai ir jos pri
sijungs prie U krainos, tai j i  
gaus Šiaurę, Šiaurėje v isą Ry
tų  Prūsiją į Vakarus ir Pietus 
nuo K oenigsbergo tvirtovės, 
įskaitant didįj į Dancigo uostą".

Iš tiesų  apie kokį nors keti
nim ą sutikti perduoti Sovietų 
Sąjungai Karaliaučiaus kraštą 
toje kalboje, kaip minėjau, nie

ko nėra kalbama. Spausdinto
je  versijoje britų užsienio politi
kos dokum entų rinkinyje prie 
datos yra padėtas klaustukas, 
o bent toje kalboje, gruodžio 15 
d. kalboje, kai Churchilis kal
bėjo parlamente, to nesakė.

Taigi grįžkime prie tos ga
lutinės rezoliucijos, priim tos 
Potsdamo konferencijoje, teks
to, kuriame pasakyta, kad kon
ferencija sutiko iš principo su 
sovietų vyriausybės pasiūlymu, 
apimančiu galutinį tos teritori
jos perdavim ą Sovietų Sąjun
gai po to, kai ekspertai patik
rins tik rą  sieną vietoje. Žvilg
te rė ję  į derybų  p ro toko lus, 
(Amerikiečių protokolas yra 
saugomas prezidento Tru- 
meno bibliotekoje, Indepen
dence ir Nacionaliniame archy
ve Washingtone), matome, jog  
V alstybės sekreto rius sakė, 
kad tos teritorijos perdavi
mas turi būti atidėtas iki Tai
kos konferencijos, jis  turi vyk
ti po Taikos konferencijos. T ą 
patį patvirtina ir britų delegaci
jos protokolas (saugomas Pub
lic Record Office, N acionali
niam e archyve Londone).

Britų delegacijos protokolas 
teigia, jog  M olotovas pasakė, 
kad iš esmės nėra nesusiprati
m ų tarp trijų delegacijų. Sovie
tų  delegacija visiškai priima po
ziciją, kad nebus jokios terito
rijos perdavimo, teritorijos pe
rėmimo prieš Taikos konferen
ciją. Ir kad siena negali būti de
limituota be ekspertų išsiaiški
nimo vietoje.

Įsigilinę į britų derybų pasi
ruošim o m edžiagą, matom e, 
kad britų vyriausybei sovie
tų juodraštis nebuvo priim
tinas, nes jis  būtų  įpareigojęs 
Jos Didenybės vyriausybę pri
pažinti, kad Karaliaučiaus kraš
tas nėra pavaldus sąjungininkų 
tarybai Vokietijoje ir priimti tai, 
kad Rytų Prūsija daugiau ne
egzistuoja. Kitas dalykas -  Jos 
Didenybės vyriausybė būtų tu
rėjusi pripažinti Lietuvos inkor
p o rac iją  į S ovietų  Sąjungą. 
Nors 1943 m. britai žodžiu so

vietams buvo pripažinę Balti
jos valstybių inkorporaciją, po 
to j ie  pakeitė pozic iją  pagal 
amerikiečius ir jau  po 1943 m. 
laikėsi tvirtos nuomonės, kad to 
nepripažįsta. Churchilis yra ga
vęs stiprių laiškų ir iš Lietuvos 
atstovybės Londone, ir iš kar
dinolo ir ta  pozicija pasikeitė. 
Kas buvo galvojama? Karaliau
čiaus "saldainis" būtų atiduotas, 
je i "rusiška meška" (taip rašo
m a C hurch ilio  te legram ose 
JAV P rez id en tam s) su tik tų  
greitai pasitraukti iš Europos ir 
išvestų savo didelę kariuom e
nę.

Galim a drąsiai teigti kelis 
svarbius dalykus. Pirma, kad 
sovietai taikos konferencijoje 
sutiko svarstyti savo vakarines 
sienas. Įdomu, kad po galuti
nės deklaracijos Stalinas pasi
rašė po žodžiu "Lietuva", bet ne 
kokia nors "Lietuvos SSR". Ir 
antra, Sovietų Sąjunga įsiparei
gojo nepažym ėti savo vakari
nių sienų be šios būsimo taikos 
susitarimo. Archyvuose nėra 
nė vieno dokumento, pagal 
kurį Karaliaučiaus kraštas 
priklauso Rusijai. Aneksavę 
1946 m. sovietai inkorporavo tą  
k raštą , b e t te is išk a i n iekas 
jiem s to krašto nedavė. Jokių 
dokum entų nėra. Girdėdamas 
istoriją, jog  neva Karaliaučiaus 
kraštas R usijai perduotas 50 
metų, susidomėjau ir pradėjau 
žiūrėti archyvų medžiagą - N a
cionalin iam e archyve Was- 
hingtone, Churchilio archyvų 
centre Cambridge universitete, 
Nacionaliniame archyve Lon
done. N epavyko rasti doku
mentų, kurie tai patvirtintų. Iš 
tikrųjų, Sovietai, kaip minėjau, 
buvo įsipareigoję neinkorpo
ruoti šios teritorijos be galuti
nio taikos susitarimo ir todėl 
tai yra nelegali okupacija, 
nelegalios okupacijos įtvir
tinimas karine jėga .

D ar sykį grįžkime į praeitį. 
1944 m. b rita i bom bardavo 
Karaliaučių, bet kol kas dar nie
kas nekalba apie Karaliaučiaus 

(Nukelta į 5 psl.)
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LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS 
ČIKAGOJE

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 
IN CHICAGO

2007-12-17

Tautos Fondas

Mieli lietuviai,

Širdingai sveikinu Jus Šventų Kalėdų ir N aujųjų M etų proga. 
Tegul gražiausios m etų šventės pripildo Jūsų namus meilės, 
šilumos ir tarpusavio supratimo. Linkiu Jums Šventas Kalėdas 
praleisti su brangiausiais ir artim iausiais Jums žmonėmis, o 
negalintiems to padaryti linkiu bent mintimis sugrįžti į  Tėvynę 
L ietuvą ir prisiminti ten likusius artimuosius ir draugus.

Šių gražių švenčių išvakarėse nuoširdžiai linkiu Jums ir toliau 
puoselėti bei ugdyti lietuviškas tradicijas gyvenant toli nuo 
gimtinės. Prisiminkime, kad kiekvienas iš m ūsų yra m aža dalelė 
Lietuvos. Nors ir esame išsibarstę po v isą  pasaulį, visus mus 
jungia vienas žodis -  Lietuva. Tad išlikime savo šalies patriotais, 
mylėkime savo Tėvynę ir visomis išgalėmis prisidėkime prie jos 
vardo garsinimo. Tegul veikiančios lituanistinės mokyklos, stiprios 
lietuviškos organizacijos, lietuvių liaudies m eno kolektyvų 
pasirodymai, skaitoma lietuviška spauda ir gyvas lietuviškas žodis 
lydi mus ir artėjančiais metais.

Džiaugsmingų Jums Šventų Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų 2008- 
ų jų  Metų!

Nuoširdžiai Jūsų,

Arvydas Daunoravicius
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje 

211 East Ontario, Suite 1500
Chicago, Illinois 60611, USA 

Tel. +312 397 0382

nuoširdžiai linki savo nariams, rėmėjams, 
bendradarbiams ir 
visiems lietuviamsv

linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų 2008-ųjų Metų. 
Širdingai dėkojame už Jūsų paramą ir 

kviečiame Jus ir toliau savo aukomis remti Tautos Fondo 
kilnius lietuviško švietimo ir kultūros projektus.

TAUTOS FONDAS 
307 West 30th St.

New York, NY 10001-2703
TEL. (212) 868-5860 FAX (212) 868-5815 El. paštas info@tautosfondas.org

Interneto svetainė: tautosfondas.org

Tegul gražiausios metų šventės mums visiems būna tikrai lietuviškos.

Lietuvių Fondo vai du linkime, kad šių dienų 
ramybė, šiluma ir pagarba vienas kitam būtų 
Jūsų šeimose per ateinančius metus.

Lietuvių fondo narystė - tai puikiausia 
šventinė dovana, įtraukianti vaikus ir 
anūkus į mūsų plačiąją lietuvišką šeimą.

L IT H U A N IA N  FO U N D A TIO N , IN C .

14911 127th Street ♦ Lemont, IL 60439 ♦ 630-257-1616 
admin@lithfund.org ♦ www.lithuanianfoundation.org

(Atkelta iš 4 psl.)
KARALIAUČIAUS...
atstatymą, bent taip kaip kaip 
kalbam a apie Irako atstatymą.

Šiuolaikinė padėtis yra pro
blematiška ir galime teigti, kad 
j i  prim ena vadinam ąją Kubos 
raketų krizę, kai N.Chruščio- 
vas bandė Kubon įvežti rake
tas, kurios galėtų sunaikinti vi
sas Jungtines Amerikos Vals
tijas, išskyrus Seattle, kurio ra
ketos nesiekė.

K araliaučiaus krašte šiuo 
m etu stovi 18-ka SS-21 trum 
pojo nuotolio balistinių raketų, 
120 km nuotoliu galinčių nešti 
branduolinę galvutę. Tai rake
tos ant dvylikaračių traktoriu
kų. D ar yra 8 raketos SS-C1- 
B ant aštuonių ra tų  vienoj pu
sėj ir dar tiek pat kitoj, galin
čios judėti 40 km  per valandą 
greičiu ir kurių veikimo nuoto
lis yra 750 kilometrų. Jos taip 
pat gali nešti branduolines gal
vutes. Tai oficialūs duomenys, 
jie  yra randam i Tarptautinio 
strateginių santykių instituto 
kasmetiniame leidinyje "Kari
nis balansas" ir 2006 m., ir 2007 
m. Duomenys yra vieši, jie  su
daromi padedant žvalgybai, bet 
prieinami ekspertams ir visuo
menei. Galime drąsiai teigti, kad 
Rusija yra sulaužiusi vieną pa
grindinių sutarčių - Vidutinio ir 
trum pesniojo nuotolio raketų 
apribojimo sutartį (INF Trea
ty), pasirašytą R. Reagano ir
M. Gorbačiovo, pagal kurią, vi
sos 500 - 5,000 km raketos tu
rėjo būti eliminuotos.

K ita vertus, pagal tuos pa
čius Tarptautinio strateginių ty

rim ų instituto duomenis oku
puotame Karaliaučiaus krašte 
yra 837 tankai, 1085 šarvuočiai, 
iš j ų  220 priklauso pėstinin
kams, 530 motorizuotos artile
rijos, 77 naikintuvai (vienas jų  
nukrito  L ietuvoje) ir dar 14 
transporto bei kovinių lėktuvų, 
55 m alūnsparniai (iš kurių 11 
MIG-24 puolamieji).

Kam viso to reikia? Nuo pat 
neprik lausom ybės atgavim o 
buvo keliamas Karaliaučiaus 
krašto demilitarizavimo klausi
mas. 1992 m. Baltijos asam- 
blėj oj e priimta rezoliucij a reika
laujanti branduolinio demilitari- 
zavimo. 1993 m. tuom etinis 
Prez. A.Brazauskas Jungtinė
se Tautose pasakė reikšm ingą 
kalbą. Rusija tada per daug ne
sipriešino, tai išklausė. Ir kai visi 
pradėjo kalbėti apie šią proble
mą, Rusija šiek tiek pradėjo ma
žinti kariuomenę ir kitas pajė
gas. Sį klausimą vėl būtinai 
reikia kelti. Labai keista, kad 
dabar šis klausimas nėra akty
viai keliamas. Tuo tarpu, kaip 
atsaką į amerikiečių strateginės 
gynybos planą statyti lokatorius 
Lenkijoje ir Čekijoje, rusų eks
pertai teigia, kad nėra jok ių  ap
ribojim ų Karaliaučiaus srityje 
statyti vadinamąsias "Iskander 
M" raketas. Jų  veikimo nuoto
lis iki 500 km, tad jokia sutartis 
jų  nevaržo ir jų  galima būtų pri
statyti kiek tik nori.

K ą reiškia vienos raketos 
"atsitiktinis" paleidimas? T ą  la
bai gerai suprato prezidentas 
Kenedis. Tos sovietų raketos vis 
tik nepasiekė Kubos. Lietuvai, 
jos saugumui, šios raketos, esan-

PUNSKO LIETUVIAMS -  
METŲ ŽMOGAUS 

APDOVANOJIMAS
Simbolinę dieną, kai Lietuvos 

ir Lenkijos piliečiai nekontroliuo
jam i gali kirsti sausumos sienas, 
Punsko lietuviams įteiktas Lie
tuvos radijo apdovanojimas.

M etų žmogaus vardą Lietu
vos radijas suteikė kiekvienam 
Punsko lietuvių bendruomenės 
nariui -  už tai, kad būdami ištiki
mi Lenkijos piliečiai yra pavyz
dys, kaip išsaugoti lietuvybę, puo
selėti savo tautines tradicijas, 
švietimą, palaikyti ir stiprinti ry
šius su savo etnine tėvyne. L R T

čios Karaliaučiaus krašte, kelia 
didelę grėsmę. Branduolinio de- 
militarizavimo klausimas yra vie
nas iš pačių svarbiausių Lietu
vos saugumo klausimų, nes je i
gu tokia raketa būtų  paleista, 
mes daugiau nebeatvažiuotume 
į Lietuvą ir m ūsų bei m ūsų vai
kų Baltijos jūros pakrantėje dau
giau nebebūtų. Tai yra labai 
svarbu, ir yra būtina įtikinti LR 
Seimo narius kokiu nors būdu 
prispausti Vyriausybę, kad Ka- 
raliauciaus krašto demilita- 
rizavimo klausimas būtų ak
tyviai keliamas visais tarp
tautiniais lygiais. Grėsmė yra 
ne tik mums, bet ir m ūsų sąjun
gininkams, Baltijos valstybėms, 
visai Europai ir visai Šiaurės At
lanto Sąjungai.

(Paskaita skaityta PLB ir Seimo 
komisijos posėdyje 2007 m. spalio 
16 d., minint Mažosios Lietuvos ge
nocido dieną)

MIELOS TAUTIETĖS IR MIELI TAUTIEČIAI
Vėl švenčiame į žemę atėjusio Dievo Gimimo šventę 

ir Naujuosius Metus.

Gimęs Kūdikėlis Jėzus švelniai prabyla į mus, moko 
suprasti ir giliausiai pajusti meilę, Dievo artumą, gerumą, 
jautrumą, broliškumą.

Sveikiname visus Kristaus Užgimimo Diena! Linkime 
lietuvybės labui dirbantiems džiaugsmingą Sv Kalėdą ir 
laimingą Naująją 2008-tą Metą.

Tegul ateinančiais metais dar labiau bręsta naujos 
idėjos, planai ir darbai tėvynės bei išeivijos lietuvią 
gerovei.

JAV LB Krašto valdyba - Vytautas Maciūnas pirmininkas 
ir valdybos nariai: dr. Stasys Bačkaitis, ses. M argarita 

Bareikaitė, Rimas Gedeika, Dalė Lukienė, Eugenija Misevičienė, 
Laurynas Misevičius, Gediminas Naujokaitis, Daiva Navickienė, 
Rainutis Pliura, Juozas Polikaitis, Kazys Razgaitis, Marija Remienė, 
Sigita Rosen, kun. Antanas Saulaitis, Stefa Urban, dr. Elona 
Vaišnienė, dr. Rimantas Vaitkus, Vaiva Vebraitė.

LIETUVOS SEIMAS PRATĘSĖ SOVIETINIŲ 
ĮSTATYMŲ GALIOJIMĄ

V ilnius , g ru o d ž io  18 d. 
(ELTA). Antradienį Seimas iki 
2009 sausio 1 d. pratęsė galioti 
Administracinių teisės pažeidi
m ų kodeksą, priim tą dar 1984 
m., ir Tautinių m ažum ų įstaty
mą, veikiantį nuo 1989-ųjų. Šie
du įstatymai -  paskutinis sovie
tinės tesės palikimas.

Vyriausybės manymu, Lie
tuvos TSR  tau tin ių  m ažum ų 
įstatymas neatitinka dabartinių 
realijų. Seime guli nauja jo  re
dakcija, tačiau per šią sesiją

parlamentas įstatymo dar ne
pakeitė.

„Praktiškai kiekvienais me
tais Seime būdavo priimamas 
nutarim as pratęsti sovietinio 
įstatym o galio jim ą“ , -  lrt.lt 
anksčiau  buvo sakęs Seimo 
Žmogaus teisių komiteto pirmi
ninkas Arminas Lydeka.

A dm inistracinių teisės pa
žeidim ų kodeksas irgi buvo 
daugybę kartų  taisytas ir lopy
tas, bet naujas -  vis dar nepri
imtas.

mailto:info@tautosfondas.org
tautosfondas.org
lithfund.org_%e2%99%a6_www.lithuanianfoundation.org
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sveikina visus savo narius, tautinės minties 
laikraščio "Dirva" leidėjus "Vilties" draugijos 
valdybą, laikraščio redakciją, skaitytojus, rėmė
ju s ir visiems linki linksmą Sv. Kalėdą švenčią 
ir laimingą naująją 2008 metą!

Valdyba:
Petras Bučas 

Eugenijus Bartkus
Jonas Variakojis 
Irena Dirdienė

Oskaras Kremeris

C H IC A G O , IL

L ie tu v o s  V idaus re ik a lų  
ministerijos delegacija lankėsi 
Lemonte, PL centre, kur Bo
čių  m enėje susitiko su negau
sia lietuvių grupe. Delegacijai 
vadovavo tos ministerijos sek
retorius A natolijus R im kevi
čius. Svarbiausi klausimai bu
vo dėl K onstitucinio Teismo 
nutarimo, kuriuo atim ta Lietu
vos pilietybė daugeliui lietuvių. 
Pareikšta, kad VRM  pilietybės 
neatim inėja, tačiau, kad tuo 
klausimu yra daug neaiškumo, 
sutiko ir delegacijos nariai. De
legacijos vadovo nuomone, Lie
tuvos Konstitucija yra pasenu
si ir pataisos būtinos, ypač dėl 
užsienyje gimusių vaikų. T ą  su
sitikimą suruošė Lietuvos kon

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

LINKI LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
VILTINGŲ 2008 METŲ!

Si seniausia lietuvių fraternalinė organizacija, įkurta 
prieš 121 metus Pennsylvanijoje, kad apjungtų lietu
vius ir teiktųjiem s param ą nelaimėje, sėkmingai vei
kia. Am erikoje ir Kanadoje per išduotas gyvybės ap- 
draudas už prieinam ą kainą.

SLA ilgai gyvuos, je i jų  narių gretos nuolat didės! 
Ypač laukiamas jaunimas ir naujieji tėvynainiai!

Kreipkitės į SLA įstaigą: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

307 W. 30th St., New York NY 10001 
Tel. (212) 563-2210.

SLA VYKDOMOJI VALDYBA 
Kęstutis K. Miklas, prezidentas 
Saulius Kuprys, viceprezidentas 

Genovaitė Meiliūnienė, sekretorė
Vida Penikienė, iždininkė 

Nicholas B. (Bakšys) Boxter, iždo globėjas
Lionginas Kapeckas, iždo globėjas 

Dr. Aldona Skripkus, daktarė kvotėja

sulatas Čikagoje.
JAV L B  K ultūros taryba

2007 m etų premijas įteikė jau  
25-ąjį kartą. Sudaryta komisija 
dailininko prem iją paskyrė R i
mui Čiurlioniui, tautinių šokių 
mokytojai Nijolei Pupienei, mu
zikui Stasiui Sližiui ir spaudos 
bendradarbiui Aleksui Vitkui. 
Premijas įteikė Lietuvių fondo 
tarybos pirm. Arvydas Tamu
lis, o prisiminimo vinjetes Kul
tūros tarybos pirm. Dalė Lu- 
kienė. Juos pasveikino Lietu
vos konsulas Arvydas Dauno- 
ravičius. Po oficialios dalies 
m eninę program ą atliko sol. 
Nida Grigalavičiūtė ir akompa
niatorius Manigirdas Motekai- 
tis.

A m erikos lietuvių  tau ti
nes sąjungos Čikagos skyrius,

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus surengtose Kūciose 2007 m. gruodžio 12 d. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rengėjai su "Dirvos" redaktoriumi Vytautu Radžiumi. Iš k. Jonas 
Variakojis, skyriaus pirm. Matilda Marcinkienė, ALT s-gos valdybos pirm. Petras Buchas, Irena 
Dirdienė, Vytautas Radžius ir Jūratė Variakojienė.

kuriam pirm ininkauja M atilda 
Marcinkienė, suruošė savo na
riams ir svečiams jau k ų  kalė
dinį pobūvį - Kūčias Balzeko 
lie tuv ių  kultūros patalpose . 
ALT sąjungos pirm. Petras Bu
chas pradėjo pobūvį, linkėda
mas malonių Kalėdų švenčių ir 
pakvietė pasistip rin ti Irenos 
Dirdienės pagamintais 12-ka 
valgių, padedant Jūratei Varia- 
k o jien e i. Po  lab a i gardaus 
maisto vyko kalėdinis "koncer
tas", kurį vedė Algimantas Bar- 
niškis ir jam  pritarė visi, kurie 
giedojo tas giesmes.

E d v in a s  M in k š t im a s ,
tarptautinio Čiurlionio pianistų 
konkurso laureatas, koncertuos 
Lietuvių dailės muziejuje 14911 
127st Str., Lemonte. K oncertą 
rengia Lietuvos vaikų globos 
būrelis "Saulutė".

G erlikų šeim os trijų  kar-

LABDAROS POKYLIS "SEKLYČIOJE" 
ANTANAS PAUŽUOLIS

JAV Lietuvių Bendruome
nės Socialinių reikalų tarybai yra 
paskirta rūpintis išeivijos lietu
viais, kurie kreipiasi į ją, prašy
dami patarimų. Čikagoje ši įstai
ga yra įsikūrusi "Seklyčioje", jai 
vadovauja Juozas Polikaitis. Į  ją  
kreipiasi tautiečiai, gyvenantys 
Marquette Park ir priemiesčių 
apylinkėse. Nemažai paklausi
m ų ateina ir iš tik dabar atvyku
sių m ūsų tautiečių. Suteikti pa
tarnavimams Socialinis skyrius 
išlaiko vieną tarnautoją, kuri ge
rai nusimano įvairiuose reikaluo
se. Siekiant užtikrinti šiokias to
kias pajamas, Tarybos pirminin
kas Juozas Polikaitis sukvietė 
Lietuvių Bendruomenės narius 
į prieškalėdinį pabendravimą. 
"Seklyčioje" š. m. gruodžio 8 
dieną.

Vakaro pabendravimas pra
dėtas malda, kuri skambėjo taip: 
"Pasaulio Kūrėjau, Dieve, susi
rinkome atšvęsti labdaringą po
kylį, kad galėtume paremti ki
tus, kuriems pagalba yra reika
linga. Viešpatie, palaimink mus 
visus, atvykusius į šias patalpas, 
nepabūgusiems grasinančio oro. 
Laimink ir tuos, kurie naudosis 
teikiamais patarimais."

Vakarui pirmininkavo Socia
linių reikalų tarybos pirmininkas 
Juozas Polikaitis ir pakvietė Lie
tuvos Respublikos Generalinį 
konsulą Čikagoje Arvydą Dau- 
noravičių pasidalinti mintimis su 
pokylio dalyviais. Jis pabrėžė, 
kad šventų Kalėdų laikotarpis 
yra taip pat susijęs su dovanų

tų  m enininkų - Petronėlės Ger- 
likienės, jo s  sūnaus Pranciš
kaus ir vaikaitės Jurgitos Ger- 
likaitės - tapybos ir grafikos kū
rinių paroda įvyks sausio 18 d., 
7:30 val. Vak., Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre. Parodoje 
dalyvaus ir dailininkė.

pasidalinimu su artimaisiais. "Jū
sų geriausia dovana yra daly
vavimas šitame suėjime su tiks
lu prisidėti remiant savo tautie
čius", - sakė gen. konsulas.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė Regina Na- 
rušienė, negalėdama atvykti, sa
vo sveikinimus perdavė telefo
nu.

Danutė Bindokienė atstova
vo Lietuvių fondo Tarybos pir
mininkui Arvydui Tamuliui, ku
ris dėl kitų įsipareigojimų nega
lėjo dalyvauti šiame suėjime. 
Taip pat pranešė, kad Lietuvių 
fondas "Seklyčia i" paskyrė 
15,000 dol. param ą šiems rei
kalam s: socialinėm s progra
moms įgyvendinti, pastato sto
gui sutaisyti, "paguodos" telefo
nui psichologinei linijai išlaikyti 
ir socialinei informacinei pagal
bai internete.

P as iv a iš in u s  g e ria u s io s  
"Seklyčios" maisto gamintojos ir 
jos padėjėjų maistu, prieita prie 
didžiosios loterijos, kurią vedė 
Juozas Polikaitis, Antanas Va
lavičius. Laimėtojais tapo šie as
m enys: po 100 dol. A ldona 
Pinch, NJ, Joseph Kwain ir M. 
Bytautas, IL - 200 dol. L ai
mingiausias buvo Balys Erslo- 
vas iš Beverly Shores, IN, lai
mėjęs 500 dolerių. Vėliau buvo 
surengta mažoji loterija iš gera
darių suaukotų daiktų, kurią ve
dė Rita Sakenienė.

P relatas Juozas Prunskis 
"Seklyčiai" yra paskyręs pinigų 

(Nukelta į 7 psl.)
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AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINE SĄJUNGA
APLINKRAŠTIS

2007 GRUODIS
1. Šiais metais, prisilaikant ALT Sąjungos statuto, turėjo įvykti m ūsų seimas. Valdyba savo 

paskutiniame posėdyje, remiantis 2005 m. seimo rezoliucija Nr.4, kuri sako: "Centro valdyba šau
kia, reikalui esant, pasitarimus, konferencijas, seimus su seimo teisėmis, spręsti Sąjungos ateities 
reikalus (išskyrus Sąjungos uždarymo klausimą), nutarė sekantį seim ą kviesti 2008 m. Tai būtų 
m ūsų 60-asis veiklos jubiliejinis seimas. Tokia proga tikimės sulaukti daugiau atstovų, narių  ir 
kartu svečių. Praeitis parodė, kad jubiliejai, kokie jie  bebūtų, sulaukia m ūsų visuomenės daugiau 
dėmesio.

2. Dideliais darbais negalime pasigirti: stengiamės išlaikyti m ūsų Sąjungos veiklos gyvastį pa
gal esamas ir galimas aplinkybes. Kaip ir praeityje palaikom e gerus ryšius su Sauliais, Ramovė- 
nais, ALTu, "Vilties" draugija, "Dirvos" redakcija bei kitomis organizacijomis. Atstovaujame Są
ju n g ą  visur kur esame kviečiami, arba jaučiam e reikalą dalyvauti.

3. M ūsų Sąjungos veiklos istoriją (1975-2008) sutiko parašyti prof. Mečislovas Treinys, gyve
nantis Kaune. Jam  pristatyta visa m ūsų veiklos medžiaga. Buvo sutarta, reikalui esant, kad auto
rius savo nuožiūra gali pasikviesti tinkam ą pagalbininką. Pagal paskutines žinias, darbas pamažu 
eina pirmyn.

4. Š ią vasarą Chicagos skyrius bendromis jėgom is su Sąjungos valdyba surengė puikią gegu
žinę. Gražus oras, gera nuotaika, daug svečių, tad atrodo, kad ir pelnas buvo pasigėrėtinas.

5. Lapkričio mėn. 25 d. dalis valdybos narių  dalyvavome Leono Kriaučeliūno 10 m. mirties 
paminėjime ir jam  skirtos knygos "Tai mano Lietuva" aptarime.

6. 2007 metai buvo gana judrūs. Įvyko nemažai pasikeitimų laikraštyje "Dirva" ir daug Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos gyvenime. Kad susidarytume tikresnį įvaizdį, kaip ir kokie pasikeitimai vyko 
Lietuvių Tautininkų Sąjungoje, (buvo išsiųstas) projektas. Rašant ši aplinkrašti, minimas projektas 
jau  yra realybė. Plačiau tuo reikalu prasitarti šiuo metu būtų  gana sunku. Tikime, kad kiekvienas 
tą  projektą perskaitęs susidarys savo nuomonę.

7. Gruodžio mėn. Chicagos skyrius surengė puikią tautininkų tradicinę K ūčių vakarienę. Sky
riaus darbuotojoms už jų  energiją ir nenuilstam ą darbą Sąjungos valdyba taria nuoširdų ačiū.

8. Baigiant 2007 metus Sąjungos valdyba sveikina visus m ūsų Garbės narius, Tarybos narius, 
skyrių pirmininkus ir visus narius bei rėmėjus.

Sveikiname "Vilties" draugijos Pirm ininkąA lgirdą M atulionį, "Dirvos" redaktorių Vytautą Ra
džiu, visus bendradarbius, rėmėjus ir skaitytojus.

Linksm ų Šv. K alėdų ir laim ingų 2008 Metų!

Algimantas Barniškis Tautinės sąjungos Kūciose pravedė kalėdi
nes giesmes, o jam pritarė gausiai dalyvavę Čikagos ir apylinkių 
lietuviai. J. Variakojienes nuotr.

Gerbiamas DIR VOS Redaktoriau, pone Radžiau!

Sveikinu Jus ir Jūsų v isą DIRVOS štabą šventų Kalėdų proga 
ir linkiu jum s laimingų N aujųjų 2008 Metų. Išlaikykite ir toliau 
laisvą DIRVOS laikraštį, kuris jungia kartu IŠEIVIJĄ su Laisva 
LIETUVA.

Jūsų Kazys Bendoraitis, Schwetzingen, Vokietija

(Atkelta iš 6 psl.)
LABDAROS POKYLIS...

sumą ir gautus procentus įpa
reigojo Socialinių reikalų tarybos 
pirmininką kas metai paskirti 
pensininkui, vyrui ar moteriai, 
pasižymėjusiam lietuviškoje ir 
krikščioniškoje veikloje. Šio va
karo vedėjas J. Polikaitis pra
nešė, kad 2007 m etų prelato 
Juozo Prunskio premija yra pa
skirta D anutei B indokienei ir 
pakvietė A ldoną Šmulkštienę 
pristatyti premijos gavėjos nu
veiktus lietuviškus ir krikščioniš
kus darbus. Ji šią paskirtį atliko 
su nuoširdžiu įsijautimu, pateik
dama ilgą sąrašą Bindokienės 
nuveiktų darbų.

Premiją, žymenį ir gražių gė
lių puokštę Danutei Bindokienei 
įteikė pats Tarybos pirmininkas, 
pranešdam as, kad nuo 2008 
m etų Danutė Bindokienė suti
ko redaguoti "Pensininką", ku
rio leidimas buvo nutrauktas.

Danutė Bindokienė, atsiim- 
dama premiją, padėkojo Socia
linių reikalų tarybai už suteiktą 
garbę būti apdovanotai šiuo gar
bingu žymeniu.

Pasibaigus numatytai pro
gramai, vakaro vedėjas pakvie
tė "Seklyčios" maisto gamintoją 
Elenutę ir jos padėjėjas, padė
kojo jom s už įspūdingai suruoš
tą vakarienę

Iškilmingos vakarienės me
tu ir po jos visus susirinkusius 
linksmino Stasė ir Vytautas Jag
minai akordeonu ir būgnu.

DEL 2007 M. KONKURSO MOKSLO PREMIJOMS
Konkursas skelbiamas 5 pre-Pranešame, kad vadovaujan

tis Mokslo premijų skyrimo lie
tu v ių  k ilm ės užsien iečiam s 
mokslininkams bei Lietuvos Res
publikos pilietybę turintiems 
mokslininkams, gyvenantiems 
užsienyje, nuostatais, patvirtintais 
Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2006 m. rugsė
jo  21 d. įsakymu Nr. ISAK-1853 
(Žin. 2006, Nr. 105-4022; 2007, 
Nr. 115-4715) skelbiamas 2007 
m. mokslo premijų skyrimo lie
tu v ių  k ilm ės užsien iečiam s 
mokslininkams bei Lietuvos Res
publikos pilietybę turintiems 
mokslininkams, gyvenantiems 
užsienyje, konkursas (toliau va
dinama - konkursas).

Kandidatus konkursui gali 
teikti Pasaulio LietuviųBendruo- 
menė ir kitos užsienio šalių lietu
vių bendruomenės. Jeigu šalyje 
lietuvių bendruomenės nėra pa
raiškas gali teikti pavieniai moks
lininkai.

Konkurse gali dalyvauti moks
lo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą 
turintys Lietuvos Respublikos pi
liečiai ilgiau nei trejus metus nuo
lat gyvenantys užsienyje bei lie
tuvių kilmės asmenys pateikę 
krašto lietuvių bendruomenės iš- 
duotąužsienio lietuvių kilmę pa
tvirtinantį pažymėjimą arba kitus 
Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymo (Žin. 2002, Nr. 95-4087; 
2006, Nr. 46-1645) 26 straipsnio 
4 dalyje nurodytus lietuvių kilmę 
įrodančius dokumentus.

mijoms:
- Premija už pastarojo de

šimtmečio pasiekimus mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
veikloje humanitarinių ir sociali
nių mokslų srityse;

- Premija už pastarojo de
šimtmečio pasiekimus mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
veikloje fizinių, biomedicinos ir 
technologinių mokslų srityse;

- Premija už viso gyvenimo 
nuopelnus mokslui ir pasiekimus 
humanitarinių ir socialinių moks
lų srityse;

- Premija už viso gyvenimo 
nuopelnus mokslui ir pasiekimus 
fizinių, biomedicinos ir technolo
ginių mokslų srityse;

- Premija už mokslo pasieki
m ų ir patirties sklaidą.

Premijos dydis - 13,000 Lt. 
Detalesnę informaciją apie kon
kursą galima rasti Švietimo ir 
mokslo ministerijos interneto sve
ta in ė je , ad resu  h ttp :// 
www.smm.lt/nauj ienos/konkur- 
sai.htm . Paraiškos ir dokumen
tai priimami iki 2008 m. sausio 
31 d. el. paštu ausra.gribaus- 
kiene@ sm m .lt arba faksu +370 
5 2190100.

M aloniai kviečiame teikti 
mokslininkųkandidatūras mokslo 
premijoms gauti.

Dr. Stasys Backaitis, JAV
LB Krašto valdybos mokslo 
reikalams vicepirmininkas, 
PLB Švietimo komisijos narys

G erbiam ieji p. P rezid en te, R edaktoriau ,

Priimkite artėjančių švenčių proga pačius geriausius JUMS 
linkėjimus ir leiskite palinkėti JUMS ir visiems JŪSŲ bendražy
giams tvirtybės m ūsų tautiškumo dirvoje - Jūsų leidžiamas laik
raštis reikalingas ne tik išeivijai, bet ir Lietuvoje.

Algimantas Liekis, Vilnius

N E W  Y O R K , NY

LR GENERALINIAME KONSULATE NEW YORK 
PRISTATYTA KNYGA APIE SIBIRO TRĖMIMUS

Lietuvos Respublikos gene
raliniame konsulate N ew  York 
gruodžio 12 d. pristatyta Juzės 
Avižienytės-Žukauskienės kny
ga "Nelaukta kelionė".

"Knygos autorė apie sun
kius išgyvenimus pasakoja ne
kaltindama likimo, bet atskleis
dama, kaip neeiliniu darbštumu 
ir sumanumu lietuviai sugebė
jo  išgyventi ir rodyti pavyzdį 
aplinkiniams", - pristatyme pa
žym ėjo L ietuvos generalinis 
konsulas ambasadorius Jonas 
Paslauskas, pabrėždamas ramų 
ir taurų rašytojos toną.

Knygos leidėja Tautos fon
do valdybos p irm in inkė dr. 
Giedrė Kumpikaitė papasako
jo  apie knygoje objektyviai ir 
analitiškai aprašytą savo šei
m os isto riją  ir išgyvenim us 
(knygos autorė - dr. Kumpikai- 
tės teta), sulaužytus likimus, bei 
ilgą šios knygos kelionę pas 
skaitytoją. Šiemet sukako 20 
m etų nuo knygos autorės m ir
ties. "Mano teta gynė savo šei
m ą kaip liūtė... Gal toks jos at
sitolinimas nuo fizinių ir mora

linių kančių - šalčio, bado, prie
spaudos, padėjo jai išlikti gyvai. 
Visur jaučiasi geležinė valia ne
pasiduoti. Jos istorija nėra uni
kali, yra tūkstančiai panašių, bet 
kiekviena skirtinga. Vieno as
mens kančios yra visos lietu
v ių  tautos skriauda",-rašo G. 
Kumpikaitė knygos įžanginia
me žodyje.

Ši knyga, pasak dr. Giedrės 
Kumpikaitės, jau  išversta į an
glų kalbą ir šiuo metu ja i ieško
m a leidėjo. Dr. G. Kumpikaitė 
dėkojo Tautos fondui už pagal
bą platinant šią knygą JAV.

"B ūtina pasako ti apie šį 
tolstantį m ūsų tautos istorijos 
etapą. R eik ia rodyti dėm esį 
kiekvienai knygai, kino filmui, 
kurie gali atskleisti šį skaudų 
m etą ir m ūsų vaikams, ir visam 
pasauliui", - sakė Lietuvos ge
neralinis konsulas ambasado
rius Jonas Paslauskas džiaug
damasis, kad knyga suras sa
vo kelią  ir pas anglakalbius 
skaitytojus.

LR generalinio konsulato 
New York inf.

http://www.smm.lt/nauj
mailto:ausra.gribaus-kiene@smm.lt
mailto:ausra.gribaus-kiene@smm.lt
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LIETUVA IR PASAULIS
E uroparlam entaras Justas V incas P aleckis baiminasi, kad 

Lietuva neteks m ilžiniškų pinigų dėl sumažėjusio turistų srauto. 
M at Rytų šalių - Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Kazachstano 
piliečiai - į L ietuvą keliaudavo nemokamai arba vizas pirkdavo 
su didelėmis nuolaidomis. M ūsų šaliai įsiliejus į Šengeno erdvę, 
vizos kainuos nuo 35 iki 60 eurų. Pavyzdžiui, baltarusiams vizos 
pabrangs net 12 kartų. Tačiau, kaip sakė atsistatydinęs vidaus 
reikalų ministras Raimondas Šukys, "baikite pagaliau visi visur 
ieškoti m inusų - reikia džiaugtis tuo, k ą  pavyko pasiekti, o ne 
verkšlenti ir išgyventi". Pasak jo , "laisvai naudosimės visomis 
ES duom enų bazėmis, todėl palengvės pam estų ar pavogtų do
kumentų, ieškom ų žm onių paieška, sustiprės saugumas". Tuo 
tarpu Valstybinio turizmo departamento direktorius Alvitis Lu
koševičius prognozuoja, kad Lietuva neteks dešimčių tūkstančių 
turistų, pasak jo , "vizų politika neteisinga".

L ietuvos am basadoje R om oje Lietuvai perduotas Lozo
raičių šeimos archyvas. Archyvo perdavimo Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijai aktą antradienį pasirašė Lietuvos ambasado
rius Italijoje Šarūnas Adomavičius, Daniela Lozoraitis ir Daina 
Lozoraitis. A rchyvą sudaro buvusio Lietuvos užsienio reikalų 
m inistro ir diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio vyresniojo, taip 
pat ambasadoriaus S. Lozoraičio jaunesniojo archyvai, to meto 
spaudiniai ir Lietuvos atstovybių Vašingtone, P ietų Amerikoje, 
Paryžiuje ir Romoje dokumentai.

P riim dam as L ozoraičių  šeimos archyvus, Lietuvos amba
sadorius Italijoje Š. Adomavičius padėkojo S. Lozoraičio jaunes
niojo našlei Danielai Lozoraitis už ilgametį rūpestį ir išsaugotus 
ypač svarbius Lietuvos diplomatijos istorijai dokumentus. Š. Ado
mavičius pabrėžė ambasadoriaus Kazio Lozoraičio vaidmenį, 
kom plektuojant ir tvarkant šiuo archyvus ir padėkojo jo  dukrai 
Dainai Lozoraitis už pagalbąjuos perduodant. "Šie archyvai pa
dės Lietuvos istorikams, mokslininkams ir visiems besidom in
tiems Lietuvos užsienio politika dar giliau pažvelgti į Lietuvos 
diplomatijos istoriją, atrasti naujus dokumentus, liudijančius Lie
tuvos diplomatų indėlį į Lietuvos Nepriklausomybės gynimo by
lą", - sakė Š. Adomavičius.

V ilniuje p lanuojam a surengti archyvų pristatym ą visuo
menei, o spaudinius perduoti Nacionalinei Martyno Mažvydo bib
liotekai, kur j ie papildys vardinę Lozoraičių šeimos biblioteką. Ją 
tikim asi inauguruoti 2008 m etų pavasarį, pranešė Užsienio rei
kalų ministerija.

L ietuvos am basadorius Artūras Žurauskas gruodžio 18 d. 
N ikosijoje įteikė skiriamuosius raštus K ipro prezidentui Tassos 
Papadopoulos. Susitikimo metu prezidentas ir ambasadorius pa
sidžiaugė, kad Lietuvos ir Kipro santykiai įvairiose srityse su
stiprėjo ir toliau sėkmingai plėtojami. A. Žurauskas pabrėžė, kad 
abi valstybės šiuo metu išgyvena svarbius įvykius: Lietuva prisi
jungia prie Šengeno zonos, o Kipras taps euro zonos nariu. Anot 
Užsienio reikalų ministerij os pranešimo, pokalbio metu paminėta 
Kipro padalijim o problema. Ambasadorius akcentavo, kad su
pranta šios problemos esmę ir išreiškė visišką Lietuvos param ą 
Kipro integralumui ir nepriklausomybei. A. Žurauskas taip pat 
išsakė viltį, kad problema greit bus išspręsta teisingais ir taikiais 
būdais. Atėnuose reziduojantis ambasadorius A. Žurauskas - tre
čiasis Lietuvos ambasadorius Kiprui. Lietuva ir Kipras diploma
tinius santykius užmezgė 1992 m etų gruodžio 3 dieną.

L ietuvai dar kartą neleista visiškai uždrausti paukštienos 
importo iš Lenkijos, kur aptiktas paukščių gripas. Žemės ūkio 
ministerija gruodžio 21 d. gavo sveikatos apsaugos eurokomisaro 
laišką, kuriame nurodoma laikytis Europos Komisijos numatytų 
riboj imu -  neįsileiti paukštienos tik iš tam tikrų Lenkij os regionų. 
Leisti veikti savo nuožiūra Lietuva Briuselio prašė ir anksčiau. 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas Kazimieras 
Lukauskas tuom et sakė, kad dėl artim ų ry šių  su Lenkijos 
paukštininkais Lietuvoje susiklostė „labai sudėtinga situacija“. Anot 
jo, baltarusiai jau  ėmėsi griežtų priemonių, o kiti kaimynai to nedaro 
todėl, kad jų  paukštynai su Lenkija neturi tiesioginių kontaktų.

Į L ietuvą sugrįžta lietuviškų radijo „Amerikos balsas“ laidų 
archyvai. Juos gruodžio 20 d. perėmė Lietuvos ambasada Vašingtone. 
Įrašųjuostas, kurios sutalpintos į 24 dėžes, į Lietuvąketinama persiųsti 
per keletą artimiausių savaičių, praneša Užsienio reikalų ministerija. 
„Amerikos balso“ direktoriaus Danfortho W. Austino teigimu, tai 
visi lietuviškų laidų įrašai, kuriuos šiuo metu turi „Amerikos balsas“. 
Apie sprendimą perduoti archyvus šių metų liepą paskelbė JAV 
federalinis registras, prašymąpatenkino JAV nacionalinis archyvas. 
Amerikos balsas - JAV radijo stotis, nuo 1951 iki 2004 m etų 
transliavusi ir programą lietuvių kalba. U ž geležinės uždangos 
atsidūrusiai Lietuvai ši programa buvo svarbus informacijos šaltinis, 
prisidėjęs prie šalies demokratizavimo procesų. Sovietmečiu buvo 
sudaromi specialūs trukdžiai, kad Lietuva jos girdėti negalėtų.

Lietuvos prezidentas V. Adamkus (d.) ir Lenkijos prezidentas Lech Kachinski dalyvavo oficialioje 
ceremonijoje, skirtoje Šengeno zonos plėtrai paminėti. www.president.lt

V. ADAMKUS: GRIŪVA PASKUTINES SIENOS
Valdas A dam kus ir Lech 

Kaczynski prie Lietuvos ir Len
kijos sienos pakėlė simbolinius 
užtvarus, skyrusius dvi kaimy
nines valstybes.

„Esame didžiausio pasieki
mo liudininkai, kai griūva pas
kutinės sienos.

Nebelieka X X  a. pastatytų 
užtvarų, kurie simbolizavo to
talitarinį režim ą ir nepasitikėj i
mą. Šiandien su nauja viltimi 
žvelgiame į ateitį, kuri priklau
so nuo m ūsų pačių“, -  ceremo
nijos m etu sakė V. Adamkus.

Prezidentas V. Adamkus iš
reiškė viltį, kad žmonės pasi-

Briuselio ir Vilniaus parei
gūnai gruodžio 20 d. tarėsi, kaip 
paspartinti elektros tilto su Len
kija statybą, nors šiam projek
tui įgyvendinti dar net nėra gauti 
leidimai.

V ilniuje viešėjęs Europos 
energetikos tinklų koordinato
rius W ladyslaw  M ielczarski, 
atsakingas už Vokietijos, Len
kijos ir Lietuvos elektros tinklų 
sujungim ą, atkreipė dėm esį, 
kad prieš pradedant įgyvendinti 
projektą pirm iausia reikalingi 
Lenkijos ir Lietuvos reguliuo
jančių  institucijų leidimai, Lie
tuvoje -  Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės kom isi
jos. Taip pat būtina gauti Euro
pos Komisijos pritarimą.

W. M ielczarski įsitikinęs,

LIETUVIŠKI PASAI KEIČIA SPALVĄ
Nuo kitų m etų sausio Lietu

voje bus pradėti išduoti naujo eu
ropinio pavyzdžio Lietuvos Res
publikos piliečio pasai.

Naujųjų pasų vidiniuose pus
lapiuose bus pateikta Lietuvos 
nacionalinė ir etninė informaci
ja, taip pat šie pasai bus ben
dros Europos Sąjungos šalių pa
sų spalvos -  vyšninės.

„Pasas taps ne tik asmens 
dokumentu, bet ir pristatys, su
pažindins visą pasaulį su Lietu
va ir m ūsų nacionaliniais, etni-

naudos atsivėrusia galim ybe 
laisvai keliauti, plėtoti verslą ir 
kultūrą.

Lenkijos vadovas L. K ac
zynski pasveikino Lietuvos Pre
zidentą su šiuo istoriniu įvykiu ir 
pabrėžė, kad prisijungimas prie 
Šengeno erdvės -  bendras abie
jų  valstybių laimėjimas.

Devynios Europos Sąjungos 
narės -  Slovakija, Slovėnija, 
Vengrija, Čekija, Lenkija, M al
ta, Latvija, Lietuva ir Estija -  
penktadienį prisijungė prie Šen
geno erdvės.

Šengeno sutartis leidžia šio
je  erdvėje keliauti be pasų.

JUNGTIS SU LENKIJA VIS DAR LIEKA SVAJONE
kad Lietuvos ir Lenkijos ener
getikos sistemos sujungsiantis 
tiltas bus pastatytas per 4 -5  
metus po to, kai bus gauti visi 
leidimai.

Su W. M ielczarski susitikęs 
Lietuvos ūkio ministras Vytas 
Navickas garantavo, kad L ie
tuva yra visiškai pasirengusi 
įgyvendinti projektą.

„M ūsų kainų kom isija tokį 
leidimą gali suteikti per savai
tę, tačiau kas nors turi į j ą  kreip
tis -  tam  pirm iausia turi būti 
įkurta įmonė“, -  po susitikimo 
sakė ministras.

Lietuvai ir Lenkijai iki šiol 
nepavyko pasirašyti bendros 
įmonės, kuri statytų elektros til
tą  į Lenkiją, steigimo sutarties, 
nors tai planuota padaryti jau

niais simboliais, vietovėmis, pvz. 
KuršiųNerija, Gedimino pilimi“, 
- sakė nauj ąj į dokumentą spau
dos konferencijoje pristatęs vi
daus reikalų  m inistras R egi
mantas Čiupaila.

Paso duom enų lape integ
ruota nekontaktinė elektroninė 
laikmena, kurioje įrašomi as
mens duomenys bei asmens at
vaizdas. Šiame pase yra dau
gialypis lazerinis vaizdas, ko ne
buvo ankstesniuose piliečio do
kumentuose.

Be naujųjų narių, prie šio 
susitarimo yra prisijungusios 
Belgija, Liuksemburgas, N y
derlandai, Vokietija, Prancūzi
ja , Italija, Ispanija, Portugalija, 
Graikija, Austrija, Švedija, Suo
mija, Danija, Norvegija ir Islan
dija -  iš viso 24 šalys.

Saugum ą Šengeno erdvėje 
užtikrina sustiprinta išorinių sie
nų  kontrolė, intensyvėjantis 
Šengeno šalių sienos apsaugos 
tarnybų, policijos ir teisinis ben
dradarbiavimas, bendra Šenge
no šalių vizų politika ir Šenge
no informacinės sistemos funk
cionavimas. LRT

kelis kartus.
Lenkija reikalauja 1000

1200 megavatų galios elektros, 
pagamintos būsimoje naujojoje 
atominėje elektrinėje Lietuvo
je , kitaip žada blokuoti ar ne
dalyvauti bendruose šalių ener
getikos projektuose.

Tačiau su šalies elektros 
perdavim o tinklo operatorės 
„Lietuvos energijos“ vadovu 
Rym antu Juozaičiu susitikęs 
W. M ielczarski sutarė, kad pa
raišką dėl licencijos valdyti bū
simą elektros tiltą teiks Lietu
vos bendrovė.

Iš viso Lietuvos ir Lenkijos 
energetikos sistem as turintis 
sujungti elektros tiltas prelimi
nariai vertinamas beveik 3,45 
mlrd. Lt.

Pasak Vidaus reikalų minis
terijos, per metus Lietuvoje vi
dutiniškai išrašoma ir išduoda
ma apie 200 tūkst. pasų. Nau
jasis pasas kiekvienam piliečiui 
kainuos 100 litų.

Pareigūnų teigimu, šis doku
mentas atitinka pasaulinius sau
gumo reikalavimus, j į  sunku pa
dirbti. Paso puslapiuose bus at
spausdinta ir tautinė simbolika.

Pasai išduoti iki 2008-ųjų 
sausio 1 dienos galios iki juose 
nurodytos galiojimo datos pabai
gos. LGITIC

http://www.president.lt
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NUOSTABIOJI KŪRĖJA
Stasė Petersonienė

Birutė Pūkelevičiūtė gimusi 
Kaune, 1923 m. Save laikė kau
niete ir savo gimtąjį miestąKau- 
n ą  labai mylėjo. Pagal autobiog
rafinį rom aną "Aštuoni lapai", 
tėvai atrodo dzūkai.

Birutė mirė šių m etų rugsė
jo  27 d. Kodėl minime ją?  Juk 
šįmet mirė ir daugiau išeivijos 
rašytojų: Kralikauskas, Barėnas, 
Blekaitis, Žalys, k ą  tik palaido
jom e Vandą Vaitkevičienę. Visi 
jie  mums brangūs ir bus vienaip 
ar kitaip paminėti.

M inime B. Pūkelevičiūtę, 
nes Čikaga jos kūrybos lopšys. 
Čia j i  parašė visus didžiausius 
savo kūrinius. Kaip kartą spau
doje pasisakė, kad jos knyga pa
rašytos Western gatvės autobu
suose važiuoj ant į darbą iš Mar
quette parko į miesto centrą.

O koks didelis jos kūrybos 
kraitis. Romanai: "Aštuoni lapai" 
("Draugo" premija), "Devintasis 
lapas" ("D raugo" p rem ija), 
"Rugsėjo šeštadienis", "Naujų 
m etų istorija". Poezija: "Metū
gės", Atradimo ruduo". Apsaky
mai: "Marko Polio Lietuvoj". 
Vaikams: "Peliukas ir plaštakės", 
"Daržovių gegužinė", Kalėdų 
dovana "Žirginėliai", "Rimas pas

PAGERBTI 2007 METŲ KULTŪROS IR 
MENO PREMIJŲ LAUREATAI

V iln iu s , g ruodž io  21 d. 
(ELTA). Kultūros m inisterijo
je  įteiktos m etų prem ijos už 
nuopelnus atskirose kultūros ir 
m eno srityse.

P rem ija už nuopelnus L ie
tuvos valstybės kalbai, rašti
jo s  istorijai ir knygos m enui 
įteik ta K auno technologijos 
universiteto R etų  knygų sky
riaus vedėjai Nijolei Lietuvnin- 
kaitei.

U ž bibliotekininkystės bib
liografijos, knygotyros m oks
linius tyrinėjimus bei praktinę 
veiklą bibliotekose pagerbtas 
Lietuvos nacionalinės M arty
no M ažvydo bibliotekos B ib
liografijos ir knygotyros cen
tro vyresnysis bibliografas Jo
nas M ačiulis.

Vilniaus mokytojų namų di
rektorei Zenobijai Žepnickie- 
nei įteikta prem ija už aktyvią, 
kū ryb ingą veiklą, o Š iau lių  
"Aušros" m uziejaus Istorijos 
skyriaus vedėja Irena Nekra- 
šienė prem ija įvertinta už mu- 
ziejininkystės ir muziejų verty
b ių  restauravim o darbus.

Už būdingiausių mūsų kraš
to tautodailės, am atų tradicijų 
išsaugojimą ir perdavim ą pa
gerbtas Vidas Cikana, o už ver
tingų tradicinės kultūros lobių - 
papročių, dainų, šokių, instru
mentinės muzikos, tautosakos 
ir kitų liaudies kūrybos bei dva
sinio paveldo sričių išsaugoj imą 
ir pateikim ą rinkėjams, archy
vams bei visuomenei prem ija

Kęstutį" ir kt. Vaidinimai: "Auk
so žąsis", "Žmonės ir beržai", 
"Antroji Saliomėja painiavose".

Birutė sakydavo, kad litera
tūra yra jos oficialus vyras, o te
atras - mylimasis. Ir teatro stu
dijas pradėjusi Kaune ir pasi
traukus į Vakarus ji  režisierė ir 
aktorė. Pradžia Montreal, K a
nadoje, tęsinys - Čikagoje.

Birutės Pūkelevičiūtės ir li
teratūrinių tem ų pasirinkimas 
įspūdingas, ir jos pažiūros į ra
šytojų bei aktorių darbą išeivi
jo je stebėtinas. Jų  darbąji lygi
na su pasaka "Dvylika brolių 
juodvarniais lakstančių". Piktos 
raganos užkerėti broliai dieną 
yra juodvarniai. Tai rašytojai ir 
aktoriai, kurie dirba įvairiausius 
paprastus darbus - fabrikuose, 
įstaigų valytojai, sargai. Vaka
rais ir savaitgaliais jie , kaip ir 
juodvarniai, atvirsta žmonėmis: 
rašo, kuria, repetuoja veikalus, 
mokytojai ruošiasi šeštadieni
nėms mokyklų pamokoms.

Koks įdomus palyginimas? 
A r tai pajėgia suprasti Lietuvos 
inteligentija?

Birutė gyvenime ir sau bu
vo labai reikli ir aiškios, griežtos 
nuomonės, kur reikėjo tiesą ap-

įteikta Jonui Jauniui Vyliui, o 
Kazimieras Banys apdovano
tas už etninės kultūros paveldo 
rinkimą, puoselėjim ą bei sklei
dimą.

A ntroji Balio Buračo foto
grafijos m eno prem ija paskir
ta fotomenininkui, Lietuvos fo
tomenininkų sąjungos pirminin
kui Antanui Sutkui.

Jaunųjų menininkų katego
rijoje šiemet premijuoti kino 
scenaristas Saulius D runga, 
operos solistė N om eda K az
lauskaitė, konceptualaus meno 
kūrėjas Juozas Laivys ir m edi
jų  menininkė Eglė Budvytytė.

Septynios prem ijos už ak
tualiausius ir ryškiausius pub
licistinius kūrinius įteiktos ra
šytojai ir literatūros kritikei 
A leksandrai Fom inai, poetui, 
eseistui, literatūros kritikui Val
demarui K ukului, televizijos 
žurnalistei A istei M ažutytei, 
rašytojai ir m enininkei Pauli
nai Eglei Pukytei, teatro kriti
kui Ridui Viskauskui, menoty
rininkėm s Laim ai Kreivytei ir 
Skaidrai Trilupaitytei.

Pirm ą kartą įteiktos premi
jos už geriausiai parengtus ir 
vykdytus vaikų ir jaunim o kul
tūrinės edukacijos projektus. 
U ž juos apdovanoti Tatjana ir 
Ivanas Kuzminai, R ita M aci
jauskienė, Algirdas Juškevičius 
bei Kelmės kultūros centras.

M uzikinį sveikinim ą cere
m onijos svečiam s dedikavo 
pianistė Evelina Puzaitė.

ginti.
Kai dabartinėj Lietuvoje jos 

"Aštuonių lapų" knygos leidėjai, 
pagal įprastą buvusią sovietinę 
tvarką, pradėjo knygą savaip tai
syti ir redaguoti, B. Pūkelevičiū- 
tė pakėlė triukšmą. Tik taip, kaip 
autoriaus, paties kūrėjo parašy- 
tąknygąprivalote spausdinti. Tik 
taip. Ir, žinoma, ji  laimėjo. Kny
ga išėjo nesugadinta.

B. Pūkelevičiūtė iškeliavo į 
Amžinuosius namus šių m etų 
rugsėjį.

Ačiū monsinjorui kun. Gru
šui, Vilniaus katedros vikarui, 
kuris suorganizavo įspūdingas 
laidotuves. Apie jas man pasa
kojo poetė Eglė Juodvalkė, bu
vusi laidotuvėse.

Birutė buvo pašarvota vie
noje katedros koplyčioje. Bega
lės vainikų ir gėlių puokščių, la
bai daug žmonių. Po šv. M išių į 
Antakalnio kapines, į rašytojų 
kalnelį palydėjo daug jos gerbė
jų . Kun. Grušo rūpesčiu suruoš
tos gedulingos vaišės viename 
re s to ran e . Ir  ten  iš kase tės 
skambėjo žavingas, dramatiškas 
Birutės balsas, ja i skaitant "Ve
lykų ryto" ištraukas iš romano 
"Aštuoni lapai".

Nutilo sodriai skambantis di
dysis talentas, duotas Visatos 
kūrėjo . Tegul ja i  būna gera 
Viešpaties soduose.

VYRIAUSYBE PAKEITĖ 
NACIONALINIŲ PREMIJŲ 
SKYRIMO NUOSTATUS
V iln iu s , g ru o d ž io  19 d. 

(LGĮTIC). Siekdama Naciona
linių kultūros ir meno premijų 
skyrimui suteikti daugiau skaid
rum o ir viešumo, Vyriausybė 
trečiadienį pritarė Nacionalinių 
premijų skyrimo nuostatų pakei
timams.

M inėti nuostatai papildyti 
punktu, kuriuo Nacionalinių pre
m ijų skyrimui suteikiama dau
giau viešum o - apsvarsčiusi 
kandidatų kūrybą, komisija slap
to balsavimo būdu atrinks kūrė
jus baigiamojo posėdžio balsa
vimui. Atrinktų kūrėjų vardai ir 
pavardės bus skelbiami Kultū
ros ministerijos interneto svetai
nėje ir spaudoje. Taip pat nu
statyta, kad Nacionalinė kultū
ros ir meno premija yra skiria
m a tik vieną kartą ir pakartoti
nai tam pačiam asmeniui skiria
m a negali būti.

Šįmet daugiau kaip dvigubai 
- iki 104 tūkstančių litų padidin
tos šešios Nacionalinės kultūros 
ir meno premij os už indėlį į Lie
tuvos kultūrą ir m eną paskirtos 
septyniem s žinomiems kūrė
jams.

Lietuvos nacionalinės kultū
ros ir meno premijos laureatais 
šįmet tapo dailėtyrininkas Alfon
sas Andriuškevičius, dainų au
torius ir atlikėjas Vytautas Ker
nagis, poetė Zinaida Nagytė- 
Katiliškienė, kompozitorius Ša
rūnas Nakas, aktorius Vytautas 
Paukštė, menininkai Nomeda ir 
Gediminas Urbonai.

“Amžių vingiuose”, tapyba. Danguolė Jurgutis, Detroit, MI

KULTŪROS KRONIKA
A gnei R adzev ič iū te i, M. K. Čiurlionio m enų gimnazijos 

moksleivei, dar tik penkiolika, o j i  jau  laikoma gabiausia Lietuvos 
pianiste. Jaunos merginos nejaudina vis didėjantis dėmesys ir 
net tai, kad gruodžio 13 dienąjos pasirodym ą tiesiogiai translia
vo tarptautinis "Mezzo" televizijos kanalas. K ur kas svarbesnė 
yra muzika. A. Radzevičiūtė jau  dabar yra nuskynusi laurus ne 
viename muzikos konkurse. Jaunoji pianistė antrus m etus iš ei
lės yra M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo "Pagalba 
Lietuvos vaikams" globotinė, sėkmingai įveikusi visus atrankos 
konkurso etapus. Taip pat M ichele Sogny fondo "SOS Talents" 
(Šveicarija) globotinė. Koncertai Šveicarijoje ir Prancūzijoje jau  
senokai tapo Agnės kasdienybe. "Visą laiką norėjau, dirbau, sie
kiau. Kaip jaučiuosi, kad pakliuvau į "Mezzo"? Laiminga", - visai 
nesididžiuodama sakė jaunoji pianistė.

M uzikos in form acijos ir  leidybos centro leidžiamoje "Lie
tuvių muzikos klasikos" serijoje pasirodė diskas, skirtas M ikalo
ju i Konstantinui Čiurlioniui (1875-1911) ir jo  studijų metams Leip
cige. Kompaktinę plokštelę įrašė pianistas Petras Geniušas ir 
Čiurlionio kvartetas. Vokietijos ambasados Lietuvoje inicijuotas 
leidybos projektas unikalus tuo, kad leidžia įdėmiau pažvelgti į 
itin trumpo, bet reikšmingo M. K. Čiurlionio gyvenimo laikotar
pio kūrybą, panagrinėti jo  ryšį su kompozicijos mokytoju Leipci
ge Carl Reinecke, Čiurlionio studijų m etų kasdienybę, susižavė
jim us, baimes ir nusivylimus. Apie tai liudija plokštelę lydintis 
Šarūno Nako esė, paremtas M. K. Čiurlionio laiškais Naujoje 
kompaktinėje plokštelėje skamba M. K. Čiurlionio kanonai, pre
liudai, fuga, mazurka, styginių kvartetas - visi sukomponuoti Leip
cigo laikotarpiu, melancholiškai ilgesingi, paženklinti Rytų Euro
pos muzikai būdingu šviesiu liūdesiu. Taip pat kompaktinės plokš
telės turinio pabaigoje pristatomas M. K. Čiurlionio mokytojo K. 
Rainekės Fortepijoninis kvintetas A-dur (1866).

N au jų jų  m etų  v a k a rą  Lietuvos valstybiniam e operos ir 
baleto teatre tradiciškai geriausiem s šių m etų  operos ir baleto 
solistams bus įteikti "Operos Švyturių" apdovanojim ai. 2007 
m etų operos solistu išrinktas tenoras K ęstu tis A lčau sk is už 
Evangelisto partiją  "Pasijoje pagal Joną", M etų  operos soliste 
tapo sopranas Sandra J a n u ša itė , atlikusi Čio Čio San vaid
m enį operoje "Madam Baterflai" ir Zyglindos vaidm enį "Valki
rijoje". M etų  baleto solistu pripažintas A u rim as P au lau sk as  
už Soloro vaidm enį spektaklyje "Šešėliai" ir M ėlynojo Paukš
čio partiją  "M iegančiojoje gražuolėje". M etų  baleto soliste iš
rinkta O lga K onošenko , sukūrusi keturis vaidmenis: K iti ("Ana 
K arenina"), Gamzati ("Bajaderė"), Balerinos ("Raudonoji Ži- 
zel") ir Florinos ("M iegančioji gražuolė"). M etų  operos viltim i 
paskelbtas R am ū n as U rb ietis  už Piloto partiją  spektaklyje 
"Mažasis princas", M etų  baleto viltim i tapo M artynas R im ei-  
kis , atlikęs Hilariono vaidm enį balete "Žizel" ir Jorgos vaidm e
n į balete "Graikas Zorba". Šįmet paskirta specialioji teatro no
m inacija - M ažoji m etų operos viltis. Šį titu lą  pelnė m ažasis 
operos dainininkas R im an tas Z a ld o k a s , sukūręs pagrindinį 
M ažojo princo vaidm enį ("M ažasis princas").
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PRIES SESIASDESIMT METŲ 
PASAULINIS SKAUTŲ SĄSKRYDIS 

MOISSON, PRANCŪZIJA 
1947

(JAMBOREE MONDIAL DE LA PAIX)
Vytautas Matulionis 

III dalis

Kalbų, spalvų ir tautų m iši
nys - lyg Babelio bokštą besta
tant! Visi su užsidegimu ieško
jo  įdom ių ženklų, ja is  keitėsi, 
užsispyrusiai derėjosi. Dar ir 
dabar stalčiuje tūno tą  dieną su
medžiotas "lobis", įskaitant iš 
amerikiečio skauto "iškaulytą" 
diržo sagtį papuošta lelija ir tik
ruoju mazgu, o ant lentynos, 
kiek apdulkėjęs, stūkso rausvai 
rudas lavos gabalas iš Islandi
jos Hekla ugnikalnio, su įrašu 
"1947, Island".

08.19 A ntrad ien is. Šeštą  
val. ryto išvykome apžiūrėti gar
siųjų Prancūzijos karalių rūmų 
- Versalio (Versaille), 23 km. į 
p ietvakarius nuo Paryžiaus. 
Tai tikrai karališkas statinys: vi
sur marmuras, auksas, krista
las, skulptūros, gobelenai... 
Perėjome ir per Veidrodžių ga
leriją (Galerie des Glaces) ku
rioje buvo pasirašytos Pirmojo 
pasaulinio karo paliaubos. Gro
žėjomis didžiuliu rūmus supan
čiu parku, jo  statulomis, tven
kiniais, fontanais, ežerėliais, 
oranžerijomis, Grand Trianon ir 
Petit Trianon rūmais. Šio par-

Amerikiečių skautų uniformos diržo sagtis.

TAIKOS UGNIES ISTORIJA
1986 metais Austrijos skau

tai parsivežė iš Betliejaus ta i
kos ugnį, kurią išplatino savo 
šalyje. K itais m etais taikos 
liepsnelė iškeliavo jau  į  Vokie
tiją, Čekiją, Slovakiją. Betliejaus 
taikos šviesos geografija plėtė
si, estafetės būdu keliavo be
veik per visą Europą. Šiuo metu 
daugiau nei 30-yje Europos ša
lių Taikos šviesos nešimas yra 
virtęs nauju, džiaugsmingų Ka
lėdų papročiu, užkariavusiu šir
dis žmonių, kurie siekia taikos 
pasaulyje.

Kasmet vienas vaikas vyks
ta į  Betliejų ir Jėzaus Kristaus 
gimimo grotoje uždega žvakę. 
Ugnis parvežama į  Vieną, o vė
liau pradeda kelionę - trauki
niais, autobusais, automobiliais, 
slidėmis ir pėsčiomis į  šeimas, 
bažnyčių bendruomenes, m o
kyklas ir darželius, ligonines, se
nelių prieglaudas, nakvynės na
mus, kalėjimus - pas tuos žmo-

ko gamta buvo visiškai pakeis
ta žmogaus rankų ir jo  vaizduo
tės: kiekvienas medis, gyva
tv o re , k rū m as ar g ė ly n as  
kruopščiai apkarpyti, paversti 
geometrinėmis figūromis, įman
triai iš le n k t i .  Nuo rūm ų spin
duliais driekėsi balto žvyro ta
kai. N et ir pati Marie Antoinet
te, užsigeidusi vaidinti piem e
naitę, parko gilumoj buvo pasi
stačius "kaimelį" (Le Hameau) 
kurio tvenkiny plaukiojo karpiai, 
antys ir žąsys, o vešlioj pievoj 
ganėsi karvės ir avys. Kaip gai
la, kad nuostabus šio parko gro
žis neišliko. 1999.12.28. baisi 
audra j i  tiek suniokojo, kad dar 
ilgai truks kol jis  atgaus savo 
pirmykštį įvaizdį.

08.20. Trečiadienis. Šian
dien lankėme "šviesos miestą" 
(La Ville Lumiere) - Paryžių. 
Iš karo nualintos Vokietijos "iš- 
trūkusiems" jaunuoliams jis  at
rodė kaip pasaka: gėlėti parkai, 
plačios gatvės, puošnūs pasta
tai ir rūmai, bažnyčios, skulp
tūromis pasipuošę tiltai, veidro
džiais spindintys, prekių pilni 
krautuvių langai i r .  jokių griu

nes, kurie liūdi ir yra nusivylę.
Betliejaus taikos šviesa nė

ra joks magiškas ženklas, ku
ris galėtų išburti taiką. Jis yra 
žmonijos brolybės, draugystės 
simbolis, prim enantis mums, 
kad mes turime prisidėti prie 
taikos išsaugojim o. A kcijos 
tikslas - pasiekti kuo daugiau 
žmonių ir paskatinti kiekvieną 
aktyviai kurti taiką savo aplin
koje, siekti tolerancijos visoms 
etninėms, kultūrinėms, politi
nėms ar religinėms grupėms.

Šiais metais, gruodžio 21 d. 
10 valandą, j au dvyliktą  kar
tą  B etliejaus ta ikos liepsne
lę perim s ir L ietuvos skau
tai iš m ūsų kaim ynų lenkų. Ji 
bus gabenama į  daugelį Lietu
vos m iestų ir kaimų. Vilniaus 
arkikatedroje tą  dieną bus au
kojamos iškilmingos Mišios, po 
kurių ugnelė keliaus po visas 
miesto bažnyčias iki Kūčių va
karo.

vėsių  tik  k ą  praūžusio  karo 
žaizdų! Bežingsniuojant gatvė
mis, į  akį krito keistoki, apskriti 
statiniai ant šaligatvių. Mums 
buvo paaiškinta, kad tai yra les 
pissoirs skirti praeivių patogu
mui. Pasinaudojome jais ir mes, 
nes ilgai gatvėmis bevaikštant, 
šių patogum ų mums verkiant 
prireikė. Ilgesnius nuotolius 
įveikėme požeminiu traukiniu 
M etro  rūpestingo  prancūzo 
skauto globojami.

Paryžiaus simboliu tapęs Ei
felio bokštas, anksčiau tik pra
bėgomis apžiūrėtas, stebino sa
vo dydžiu. Keturiomis išlenk
tomis "kojomis", sudarančiomis 
keturias didžiules arkas po ku
riomis jauteisi nykštuku, lyg mil
žiniškais nagais įsikibęs į  žemę, 
jis  kilo 300 m etrų į  dangų ir iš 
toliau atrodė lyg iš vielos su
pinta skulptūra. Tačiau, žiūrint 
iš arti, jis  atsiskleidė kaip gele
žies "virbalų" ir luitų "rezginys" 
su tv irtin tas  nesuskaitom ais 
tūkstančiais kniedžių, kaip tiks
liai apskaičiuota "meniška m e
talo painiava.". Trijuose jo  res
toranuose knibždėjo lankytojų 
spiečiai. Nusipirkus bilietus ir 
keltu pakilus į jo  viršūnę, Pary
žius atrodė kaip bažnyčių bokš
tais nusagstytas žemėlapis, be
sidriekiąs į  ūkuose skęstantį to
lį, lyg žvelgtum į  j į  skriejančio 
paukščio akimis.

A tėję prie Triumfo arkos 
(Arc de Triomphe de L'Etoile, 
dabar P lace  de C harles de 
Gaulle), stovinčios nepaprastai 
judrioje Champs-Elysees gat
ves aikštėje į  kurią subėga dvy
lika gatvių, padėjome vainiką 
prie Nežinomojo kareivio kapo 
prie jam  atminti amžinai degan
čios ugnies, o Lietuvos konsu
lui Bačkiui įteikėme Vytį. Ope
ros rūmus (L'Opera de Paris, 
taip pat žinomus kaip Palais 
Garnier) matėme tik iš lauko, 
o taip norėjosi išvysti jų  puoš
nų vidų. Gilų įspūdį padarė N a

Didžiulis taikos ilgesys sly
pi giliai mumyse. Mes ilgimės 
saugumo ir šilumos, vilties ir 
šviesos. Deja, m ūsų pasaulis 
dažnai mums rodo kitą  veidą.

Teroras Amerikoje, konflik
tas tarp Izraelio ir Palestinos, 
Talibano režimas ir kitos fun
damentalistinės grupės - tai tik 
keletas pavyzdžių.

Drąsos ir vilties trūkumas, 
rezignacija ir baimė sparčiai 
plinta.

Mes, jauni žmonės, norime 
kovoti už teisybę ir taiką, už to
leranciją ir bendradarbiavimą. 
Taip gyvendami mes turėtume 
vienas kitą padrąsinti, vienas už 
k itą  melstis...

Tik taip įm anom a taika - 
tarp šalių ir tautų, pasaulėžiūrų 
ir religijų. Jei aš savo artim ąjį 
ar ją , kad ir koks jis  būtų, - ne
laikau priešu, bet tuo, kuris ieš
ko gyvenime to paties kelio, ta
da nereikia man jo  ar jos nuga
lėti, mes galime eiti kartu.

poleono kapas ir jo  didžiulis sar
kofagas H otel des Invalides 
pastate - bažnyčioje.

Seniausioje Paryžiaus daly
je , Ile de Cite, dunksanti kated
ra Notre Dame de Paris, apie 
kurią sukurta tiek legendų, trau
kė savo dydžiu, aukštais goti
kiniais skliautais, pro vitražus į 
vidaus prieblanda besiskver
biančiomis vaivorykštės spal
vomis, negailestingo laiko ap- 
dilintomis skulptūromis ir, lyg 
nebaigtais, kresnais bokštais. 
Bendras įspūdis buvo ne grakš
čiai lengvos gotikos, bet nepa
judinamo, giliai į  žemę įsmigu
sio pilko akmens. Prie kated
ros, atkakliai besiderant su įky
riais prekeiviais, sutikome ir ke
letą lietuvių vienuolių, jau  se
niai gyvenančių Prancūzijoje. 
Jos labai domėjosi m ūsų gyve
nimu. Buvo miela su jom is pa
sikalbėti. Šis susitikimas ir joms 
ir mums buvo maloni staigme
na.

A p s ila n k y m a s  L u v ro  
(Louvre) meno m uziejuje (se
nuose karalių  rūm uose) - tik 
ra atgaiva sielai. P irm ą kartą 
stovėti veidas į  veidą  su gar
siausiais pasaulio meno kūri
niais buvo nepakartojamai įdo
mu. Žvelgiant į  knygų pusla
piuose regėtų kopijų originalus, 
nugara ėjo m alonum o šiurpu
liai. Rodiniu gausa tiesiog svai
gino, jaunos akys nespėjo gro
žėtis, o atmintis, atrodė, nesu
gebės to stulbinančio įspūdžių 
tvano išsaugoti ateičiai. Tačiau 
kai kas išvengė užmaršties dul
kių: berankė Venera (Venus 
de M ilo), Sparnuotoji pergalė 
(V ic to ire  de S am o th race), 
mįslingai besišypsanti Leonar
do da Vinci M ona L isa ir kiti, 
talentingų žm onių vaizduotėj 
gimė ir tikrovėje įkūnyti, kūri
niai, kurių šešėliai, net ir po še
šiasdešim t m etų , karts nuo 
karto iškyla iš apsamanojusios 
pasąm onės.

LIETUVIAI -  VIENI DIDŽIAUSIŲ EUROOPTIMISTŲ
Lietuviai išlieka vieni didžiau

sių eurooptimistų Europos Sąjun
goj e, tačiau vis labiau nusivilia sa
vo šalies parlamentu ir Vyriau-

Tai yra viso pasaulio skau
tų  judėjim o pagrindinė mintis. 
Per susitikimus mes susipažįs
tam e, bendraujan t atsiranda 
supratimas, pasitikėjimas, drau
gystė. Draugystė be ribų. Taip 
gimsta taika!

M es negalime prarasti drą
sos, kai prievarta žaloja viso pa
saulio taikos viltį ir viso pasau
lio teisingumo siekį. Būtent da
bar turime leisti savo balsams 
prabilti, turime išdrįsti eiti toliau 
savo keliu.

Europos skautų informacija

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima tr&čiadieniais 
10:00-11 s00 vai, vak, iš WPAT stoti as 030 AM banga,
Dėl praneš imu i r skelbimų kreiptis d r. Giedrė Kum pikas, 32 32

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. [713)776 1637. Fax: (713) 
473 3423. E mail: 

Prancūzijoje išleistas proginis 
Jamboree pašto ženklas.

08.21. Ketvirtadienis. Poil
sis ir paskutinis patikrinimas. 
Anglų skautininkas priimamas 
į  lietuvių skautų garbės narius. 
Jam  įte ik iam as lie tu v išk as  
skautiškas kaklaraištis.

08.22. Penktadienis. A ntrą 
valandą po pietų išvykstame iš 
Jamboree.

08.23. Šeštadienis. Po aš- 
tuonių valandų traukiniu, mes 
jau  Frankfurt am Main.

Kelionė namo nebuvo tokia 
įdomi ar nuotykinga kaip vyks
tant į  Jamboree. Nors ir pavar
gę, bet kupini naujų įspūdžių, 
jautėm ės jau  šiek tiek "pasau
lio matę", "praplėtę akiratį" ir 
"surim tėję". Ta naujai įgyta 
"rimtis" išėjo į  naudą (o gal mes 
pernelyg sureikšminom savo 
"didįjį žygį"?), darant praneši
m ą apie Jamboree M emmin- 
geno lietuvių gimnazijos moki
niams. Ta labai kukli "spaudos 
konferencija", m ūsų pasitenki
nimui, buvo priimta dėmesingai. 
Porą m etų susirašinėjom (dar 
silpna anglų kalba) su naujais 
draugais iš Alžyro, Amerikos, 
Kanados, Prancūzijos. Iš Am e
rikos net ir šalpos siuntinių su
silaukėm! Tačiau, emigracijos 
sumaištyje, tie ryšiai nutrūko ir 
jų  atnaujinti nepavyko.

(Pabaiga)

sybe. Duomenys apie ES šalių 
piliečių nuotaikas šį rudenį ir jų  
kaitą skelbiami naujausiame Eu- 
robarometro leidime.

Daugiau nei 80 proc. lietuvių 
mano, jog  narystė ES šaliai da
vė konkrečios naudos. Panašiai, 
keliais procentais daugiau, gal
voja ir airiai bei lenkai.

Į bendresnį k lausim ą- ar na
rystė ES apskritai yra gerai, ar 
blogai -  teigiamai atsako 65 proc. 
lietuvių ir patenka į  optimistiškiau
sių šalių dešimtuką. Labiausiai 
džiaugiasi naryste liuksemburgie
čiai, olandai ir belgai -  tarp 80 ir 
70 proc.

Lietuvos kaimynai latviai -  
apimti eurodepresijos: patenkinti 
naryste tik 37 proc. LRT
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RENGINIŲ KALENDORIUS
2008 M.

SA U SIO  26  d., šeštad ien į, Ateities klubas rengia Dainavos 
vyrų vieneto koncertą.

K O V O  16 d., Verbų sekm adien į, rengiami pietūs Dievo M o
tinos parapijoje padėti Lietuvos beglobiams vaikams. Ruošia “Vai
ko vartai į mokslą” globėjos.

K O V O  30  d., sekm adien į, Atvelykio stalas D ievo M otinos 
parapijoje. Rengia vyr. skaučių “Židinys” .

B A L A N D Ž IO  19 d., šeštad ien į, “Exultate” choro 25-mečio 
banketas.

Ohio Department 
of Insurance

Ted Strickland, Gubernatorius 
Mary Jo Hudson, Direktorė

S u s is ie k im u i:  Robert Denhard, Public Information Officer at (614) 644-3366 
Jarrett Dunbar, Public Information Officer at (614) 644-2475

DRAUDIMO SKYRIUS PAPILDOMAS UŽSIENIO KALBŲ 
VERTIMO PASLAUGA

"Language Line " paslaugos, kurios padės susikalbėti 
su draudimo skyriaus klientais 162 kalbomis

COLUMBUS - Ohio valstijos draudimo departamento (Ohio 
Departm ent o f  Insurance) direktorė M ary Jo Hudson praneša, 
kad šiuo metu departamentas turi naują galimybę atsakyti į klientų 
klausimus 162 kalbomis. Departamentas pasamdė įmonę "Lan
guage Line", norėdamas suteikti aptarnavimą papildomiems klien
tams.

"Norime įsitikinti, kad m ūsų paslaugos prieinamos kiek įma
noma daugiau Ohio valstijos gyventojų" -, teigė Direktorė Hud
son. "Naudojame šį naują kalbos įrankį, norėdami garantuoti, 
kad šie klientai galėtų užduoti bet kokius su draudimu susijusius 
klausimus ir gerai žinoti v isą informaciją. Skatiname visus skam
binti į departam entą telefonu: 1-800-686-1526."

Klientai skambinantys į departam entą ir kuriems reikia ver
tėjo pagalbos, bus sujungti su "Language Line" kalbos atrinkėju, 
kuris skambinančiajam uždavęs kelis klausimus, skam butį nu
kreips atitinkamos kalbos vertėjui, kuris padės susikalbėti klien
tui ir departamento darbuotojui. Įmonėje "Language Line" dirba 
2000 vertėjų, kurie kalba 162 kalbomis, įskaitant: ispanų, soma- 
lių, prancūzų, kantoniečių, vokiečių, italų, rusų ir portugalų.

Ohio draudimo departamento klientai, kuriems kyla klausimų ar 
susirūpinimų dėl jų  draudimo gali paskambinti departamento klientų 
karštąja linija, telefonu: 1-800-686-1526. Nemokamą informaciją 
taip pat galite rasti svetainėje adresu: www.ohioinsurance.gov.

P.S. Sįpranešimą spausdiname kaip “Dirvos ”patarnavimą Ohio valstijai 
—Public Service Announcement.

KATEDROS AIKŠTĖJE KALĖDINIŲ RENGINIŲ NEBUS
Girtųjaunuolių dainos, dūž

tantys buteliai, muštynės -  taip 
kasm et N aujuosius sutikdavo 
K ated ros aik štė . V iln iu je  į 
2 0 0 8 -u o siu s  bus b an d o m a 
įžengti kultūringai.

Įprastų kalėdinių renginių 
aikštėje šiemet nebeliko. N e
bus jo je  ir tradicinio šventinio 
koncerto, fejerverkų.

Šiemet fejerverkai persikels

NAUJIENŲ
PRANEŠIMAS

2100 Stella Court, Columbus, Ohio 43215 
(614) 644-2658 www.ohioinsurance.gov

ant Tauro kalno. M ero Juozo 
Imbraso teigimu, išskaidant di
delius švenčiančių žmonių srau
tus siekiam a užtikrinti pačių 
žm onių saugumą.

Kardinolui Audriui Juozui 
Bačkiui ir vyskupui Juozui Tu
naičiui miesto vadovas yra ža- 
dėj ęs nerengti j okių triukšmin
gų renginių, galinčių sudrumsti 
šventoriaus ramybę. LRT

L A IŠ K A I

TĘSIAME GRAŽIĄ TRADICIJĄ
1990-ųjų spalio pirmąjąVil- 

niuje buvo įkurta vidurinė mo
kykla "Lietuvių namai", po savo 
stogu priglaudusi lietuvių kilmės 
vaikus, įvairių istorinių aplinky
bių, likimo išblaškytus po visą 
pasaulį. Lyg paukščiai vaikai su
grįžta į protėvių šalį, kurios daž
nas nebuvo matęs, o tik apie ją  
girdėjęs iš artimųjų pasakojimų. 
Daugelis čia pirm ą kartą išgirs
ta  savo protėvių kalbą.

M okykloje vaikai išmoksta 
ne tik skambaus gimtojo žodžio, 
bet ir susipažįsta su Lietuvos 
gamta, m iestais, garbinga pra
eitimi, papročiais, tradicijomis. 
Dauguma mokinių aktyviai da
lyvauja kultūrinėje mokyklos 
bendruomenės veikloje.

Nuo 1996 metų, remiant ir 
globojant JAV lietuviams Van
dai ir  V aclovui M ažeikom s , 
m okykloje vyksta kasmetinis, 
tapęs tradiciniu, m oksleivių li
teratūros kūrybos darbų kon
kursas.

Geriausių darbų autoriai ap
dovanojam i mokyklos diplo
m ais bei Vandos ir Vaclovo 
M ažeikų piniginėmis premijo
mis. Konkursui pateiktus dar
bus vertina sudaryta mokyklos 
mokytojų vertinimo komisija, o 
laureatai apdovanojami spalio 
m ėnesį - minint mokyklos gim
tadienį.

Š ia is m eta is  v ykusiam e 
konkurse ak tyviai dalyvavę

KALĖDINĖ DOVANA JUBILIEJINEI 
ŠILUVAI

Pagrindinės Jubiliejaus iškil
mės vyks 2008 m. rugsėjo 6-15 
dienomis Dievo Motinos apsi
reiškimo vietoje Šiluvos švento
vėje, Raseinių rajone. Rugsėjo 
15 diena (pirmadienis) yra skir
ta  ypatingai maldai ir šventimui 
su lietuviais, gyvenančiais išei
vijoje ir Lietuvos etninėse žemė
se. Kviečiame atvykti, Lietuvos 
žemėje drauge džiugiai švęsti šį 
didį Jubiliejų ir su padėka gar
binti Šiluvos Marijos Sūnų.

Šiuo Kalėdų metu nepamirš
kime savo kalėdinės dovanos Ši
luvai. 400 metų Jubiliejaus pro
ga aukos siunčiamos per Lietu
v ių  k a ta lik ų  re lig in ę  ša lp ą  
(Lithuanian Catholic Religious 
Aid) adresu: 64-25 Perry Ave
nue, Maspeth, N Y  11378-2441 
(nurodant “Šiluvos šventovei”). 
Taip pat auką galima pervesti 
K auno arkivyskupijos kuri
jai (Šiluvos šventovei), sąskaitos 
nr. LT27 7044 0600 0316 3655, 
AB SEB V iln iaus bankas, 
SWIFT: CBVI LT 2X, Vilnius, 
Lithuania.

Nuoširdžiai ačiū visiems au- 
kojantiems. Jūsų dovana padės 
atlikti šiuos svarbius pasiruoši
mo Jubiliejui darbus: Šiluvos ba
zilikos bei Apsireiškimo koply
čios remontą; Sakralinės erdvės 
aikštėje sutvarkymą; Piligrimų 
kelio ruošimą, automobilių aikš-

mokiniai rašė apie tai, kas juos 
paskatino  dom ėtis L ietuva, 
mokytis lietuvių kalbos; sam
protavo, ar svetur gyvenan
tiems lietuviams būtina išlaiky
ti tautiškumą, gim tąją kalbą. 
Kiti pasakojo savo šeimos is
toriją ar parašė Padėkos laiš
k ą  pasirinktam  adresatui.

M aloniai siunčiame į "Dir
vą" geriausius kūrybinius dar
bus, tikimės, kad ir toliau plėsi
me moksleivių literatūrinę veik
lą  bei kūrybinės minties raišką 
lietuvių kalba m ūsų mokyklo
je.

Džiaugiamės ir sveikiname 
šių m etų konkurso laureatus: 
A ną M iniajevą 9 kl. mokinę, 
V irginiją M isiukonytę 12 kl. 
mokinę, A rtūr Anikejev 11 kl. 
mokinį, A ną Cernialį 10 kl. mo
kinę, Dionisą Marcinkevičių 10 
kl. mokinį.

Nuoširdžiausi, šilčiausi pa
dėkos žodžiai šio konkurso glo
bėjams ir rėmėjams JAV lietu
viams Vandai ir Vaclovui M a
žeikoms. Jų  dėka puoselėj amas 
m okinių kūrybiškumas, meilė 
gimtajai kalbai. Tikimės, jog  tas 
lietuviškas žodis, kurį, dalyvau
dami literatūriniuose konkur
suose, mokiniai sušildo savo šir
džių šiluma, lydės juos v isą gy
venimą.

Lietuvių kalbos mokyto
jos Aušra Dambrauskienė 
irVioleta Zubrickaitė

telių ir tualetų įrengimą; Infor
macijos centro ir Šiluvos muzie
jaus statybą; Jubiliejinių leidinių 
spausdinimą ir kita. Prikelkime 
laisvos Lietuvos dvasines ver
tybes ir šventoves, nuo seno 
branginamas daug iškentusios 
lietuvio širdies. Perduokime tai 
ateinančiom s kartom s. Jūsų  
maldos bei aukų dėka piligrimi
nė Lietuvos Šiluva tebūnie pa
traukli, o Šiluvos Marijos kvieti
mas šlovinti K ristų tetaps gar
sus visame pasaulyje.

Džiaugsmingos Kristaus Gi-

vus

STEAM PROFESSIONALS. INC
Valome kilimus ir baldus

Š ventine
N u ola id a
10%

fe c ftrn fa  Wfeife M a g ic  12 0 ū p ro
w w  w. w tu tem  a gi c x  om

Paruošti specialistai
Kokybiškas valymas

NeapsiTilsite mus iškvietę
Galite pasinaudoti 10% nuolaida Pensininkam ar Veteranam

Skambinkite 216 - 299 3005
Gintaras Baltrūnas savininkas

Slalome karnas su specialia nuolaida
2  kambariai 65 JcL dabar sOdol 45 dūL dabar 35 dūlffctėhi
3 kambariai 5»S čLL dabar 70di>l dvivietė Sufi -55 dūL dabar 4-S dūl
i? kambariai 155 doL dabar l iū d o ! trivietė s-ofia. 6-5 d o i dabar bb do-1
Pridėkite kita kambarį tik uz 20 dol

Vai o me i r mobilius kreipkitės dėl kainos
U z  atliktą valym ą 10% nuo sąskaitos skirsi m e Lietuvių Bendruomenei

DIRVAI
AUKOJO

R.Bužėnas, Henderson, N V ..... 100

F. Klimaitis, Cleveland, O H ........ 100

K.Navakauskas, Coventry, R I .... 55

D.Gricius, Los Angeles, C A .........50

K.Ceputis, Evanston, IL .............. 45

V.Matulis, Stuart, F L ....................45

R.Valaitis, Brecksville, O H ..........45

J.Yurkus, Etobicoke, C A N ..........45

D.Kasaitis, Baltimore, M D .........30

O. Adomavičienė, Centervl., MA. 25

V.Armalis, Baltimore, M D ........... 25

A. Barzdukas, Falls Church, VA .. 25

J.Liauba, Cincinnati, O H ............. 25

J.Variakojis, Chicago, I L .............. 25

V.Vaskys, Philadelphia, P A ..........25

V.Bakūnas, Novelty, O H ............. 22

P. Dovydaitis, Los Angeles, CA .. 20

J. Dunduras, Cleveland, O H .........20

K. Kaspariūnas, Largo, F L ........... 20

B. Kronas, Willowbrook, I L .........20

G. Leonas, Bradford, N H ............. 20

R.Strimaitis, Los Altos H., CA ... 20

P.Petraitis, St.Pete. Bch., F L .......20

Z.Dučmanas, Wickliffe, O H ........ 15

M.Puškorienė, Cleveland, OH .... 15

L. Raslavičius, Elk GroveVill, IL . 15 

B.Gedvilienė, Willoughby, OH ... 10

M. Gruzdys, Bay Village, O H  10

S.Juodvalkis, Euclid, O H ............10

L.Kaunas, Euclid, O H ................... 10

D.Nagrodcki, Bristow, V A ..........10

J.Savaitis, York, PA ....................... 10

D.Uzas, Maspeth, N Y .................10

A.Tamushaitis, N.Richmond, WI . 5

I.Ulpaitė, S.Boston, M A ............... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

mimo šventės!
Palaimingų Jubiliejinių2008-

ųjų Viešpaties Metų!
Šiluvos žinia Išeivijoje, 
siluva.iseivijoje@gmail.com

http://www.ohioinsurance.gov
http://www.ohioinsurance.gov
mailto:siluva.iseivijoje@gmail.com
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Tėvų Jėzuitų įsteigtas Jau
nimo centras 1957 metais Či
kagoje šventė 50 m etų lietuviš
kos veiklos sukaktį ir ta  proga 
išleido 136 puslapių leidinį. Ja
m e L ie tu v o s am basadorius 
Audrius Brūzga savo sveikini
m o tekste prim inęs, kad šis 
centras ir šiandien puoselėja 
lietuviškąją tautinę kultūrą ir 
švietimą Amerikoje, pareiškia: 
"Tai lyg dalelė Lietuvos, toli nuo 
tikrosios gimtinės, tačiau dau
gelį JAV gyvenančių lietuvių 
priartinantis prie j ų  tėvų, sene
lių ir prosenelių šaknų."

S p au sd in am as L ie tu v o s 
G eneralinio konsulo Arvydo 
Daunoravičiaus sveikinimas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkės Reginos Naru- 
šienės žodis, JAV LB pirminin
ko Vytauto M aciūno, L ietuvių 
fondo, Vydūno fondo ir dauge
lio organizacijų sveikinimai. Lei
dinys iliustruotas buvusių Jau
nimo centro valdybų pirminin
kų  ir valdybų narių  bei įvairių 
kom itetų bei kom isijų taip pat 
direktorių nuotraukomis. Kro-

A T S IŲ S T A  P A M IN Ė T I

nikinio pobūdžio straipsniuose 
aprašyta visa m ilžiniška tauti
nė, kultūrinė, religinė, Pedago
ginio instituto ir lituanistikos stu

dijų lituanistinių mokyklų veik
la, kuri per 50 m etų vyko Jau
nimo centre su neįkainuojamos 
vertės archyvais.

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutini sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit 
LINUI MULIOLIUI-216-387-3204 

liną s@! f i xlerrea I ty . com
www.Clev eland HnusingMarket.com 

.LyndhurslOhioHMnes.com 
.Euelid-Hocnes.rofliEI © B  '.Richmond-Heights-Homes.com

■a-<atv . M uy fie M Homes. nt* t 
www.Peppcr-Pike-Hotncs.com 
www.SouthEuclidHocne&jcam

- i r  b -----------1 w Heath MKMl-Ohiu-Homeš.com
w w  f ixlerKcnky com 

Eixler Realty Group, Ine.
Linas MuUolis - Mob. Tel. - 216-387-3204

S P O R T A S

R. BERANKIS -  2007 METŲ PASAULIO JAUNIŲ ČEMPIONAS
Lietuvos tenisininkas Ričar

das Berankis gruodžio 16 d. 
paskelbtas 2007 m etų pasaulio 
j aunių (iki 18 metų) teniso čem
pionu, pranešama Tarptautinės 
teniso federacijos (ITF) inter
neto tinklalapyje.

17-metis tenisininkas yra 
pirmasis Lietuvos bei apskritai 
Rytų ir Vidurio Europos atsto
vas, kuriam  pavyko užbaigti 
metus pirmuoju planetos jaunių 
reitingo vietoje. Pasaulio čem
piono titulo likimas sprendėsi 
paskutinę šio sezono savaitę 
M eksikoje vykusiame „21 Co- 
pa M undial Yucatan“ turnyre.

Prieš savaitę po pergalės 
neoficialiame pasaulio jaun ių  
teniso čempionate -  „Orange 
Bowl“ turnyre -  R. Berankis 
iš pirmosios pasaulio vietos iš
stūmė ilgą laiką pirmavusį bal
tarusį V ladim irą Ignatiką, o ta
pęs „21 Copa M undial Yuca
tan“ turnyro nugalėtoju lietuvis 
garantavo sau pasaulio jaun ių  
čempiono titulą.

R. Berankis šiemet laimėjo 
atvirojo JAV čempionato („US 
Open“) jaunių  varžybas, pasie
kė A u s tra lijo s  čem p io n a to  
(„A ustralian Open“) ir Vim- 
bldono j aunių turnyrų pusfina
lius, o atvirojo Prancūzijos čem
pionato („French Open“) jau 

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

nių varžybose nukeliavo iki ket
virtfinalio.

Pasaulio jaunių čempione ta
po lenkė Urszula Radwanska.

IT F  š ių  m etų  p a sa u lio  
ten iso  čem p ion a is paskelbė 
šveicarą Roger Federerį ir bel
gę Justine Anen. Pirmoji pa
saulio raketė R. Federeris tapo 
vos antruoju tenisininku po ame
rikiečio Pete Sampraso, iškovo
jusiu  pasaulio čempiono titulą 
ketverius metus iš eilės. 26-erių 
m etų šveicaras antrus metus iš 
e ilės  p a tek o  į v isų  k e tu rių  
„Grand Slam“ turnyrų finalus ir 
tris iš jų  -  „Australian Open“, 
Wimbldono ir „US Open“ -  lai
mėjo. Jis taip pat laimėjo Teni
so p ro fesio n a lų  asoc iacijos 
(ATP) „Masters“ taurės varžy
bas bei tapo pirmuoju tenisinin
ku per metus teniso aikštėse už
dirbusiu daugiau nei 10 mln. JAV 
dolerių.

J. Henin pasaulio čempione 
tapo antrus metus iš eilės ir tre
čiąjį sykį per savo karjerą. Sis 
titulas belgei atiteko ir 2003 me
tais. Ji šiemet laimėjo „French 
Open“ ir „US Open“ turnyrus 
bei tapo M oterų teniso asocia
cijos (WTA) čempionato nuga
lėtoja. Iš viso praėjusiam e se
zone J. Henin laimėjo dešimt 
turnyrų ir pralaimėjo vos ketu

METAMS - $5£ 

PUSEI METU - $4( 
PIRMA KLASE - $7f 
RO PAŠTU j UŽSIENĮ 

METAMS-$130.0

ris iš 67 žaistų mačų. Belgė ta
po pirm ąja tenisininke per me
tus turnyruose uždirbusia virš 
5 mln. JAV dolerių.

Vyrų dvejetų čempionais ta
po amerikiečiai broliai Bob ir 
M ike Bryans, o m oterų -  Zim 
babvės tenisininkė Cara Black 
ir JAV atstovė Liezel Huber.

V ezim ėliuose žaidžiančių 
tenisininkų pasaulio čempionais 
tapo japonas Singas Kunieda ir 
olandė Esthera Vergeer.

Apdovanojimai ITF pasau
lio čempionams bus įteikti kitų 
m etų birželio 3 dieną Paryžiuje 
vyksiančio atvirojo Prancūzijos 
čempionato metu. E L T A

( fr-

TAUPAS
LITHUANIAN CREDIT UNION

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216) 481-6677; EI. 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 ĮFOOv.r.- 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100.000 YRAAPDRAUSTA (NCUA)

http://www.Clev
HnusingMarket.com
LyndhurslOhioHMnes.com
Homes.com
http://www.Peppcr-Pike-Hotncs.com
Home%c5%a1.com
mailto:TAUPA@AOL.COM

