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JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS LIEPOS 4 DIENĄ 
ŠVENČIA 231-ĄJĄ NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ!
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Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso rūmai, kuriuose Senatas ir Atstovų nariai ne kartą priėmė Lietuvai naudingus sprendimus ir niekada nepripažino Sovietų Sąjungos 
rusų okupacijos teisėta.

SVARBIOS PAREIGOS NATO -  
LIETUVOS GENEROLUI

Nuo liepos 1 dienos Lietu
vos karinis atstovas NATO ir 
ES brigados generolas Edvar
das M ažeikis pradeda eiti 
NATO Karinio komiteto se
niūno pareigas, praneša Krašto 
apsaugos ministerija.

Seniūnas NATO Kariniame 
kom itete  yra antras pagal 
svarbą pareigūnas. Komiteto 
pirmininkui bei jo pavaduoto
jui negalint dalyvauti NATO 
karinio kom iteto posėdyje,

RUSIJA DAR SYKĮ PERSPĖJA NATO
Prieš prasidedant dialogui 

M askvoje R usija  paragino 
NATO vengti bet kokių veiks
mų, kurie keltų grėsmę Rusi
jos saugumui. Rusijos užsie
nio reikalų ministras Sergej 
Lavrov teigė, kad tokie klau
simai kaip priešraketinė gyny
bos sistema arba konvencinės 
ginkluotės Europoje kūrimas 
reikalauja labai atsargių ir ap
galvo tų  veiksm ų, praneša 
BBC. Jis teigė, kad nė viena 
pusė neturėtų imtis veiksmų, 
"kai savo saugumas yra stipri
namas kitų šalių saugumo sąs-

seniūnas pirmininkauja posė
džiui. Yra daug kitų organiza
cinių bei reprezentacinių funk
cijų, kurias atlieka seniūnas.

Tai pirmas atvejis NATO 
istorijoje, kai brigados gene
rolo laipsnį turintis atstovas 
yra atrinktas į šias pareigas. Iki 
šiol šį postą užimdavo gene
rolo leitenanto arba vicead- 
mirolo laipsnį turintys kari
niai atstovai iš senųjų NATO 
narių. NATO Karinio komite-

kaita".
NATO generalinis sekreto

rius Jaap de Hoop Scheffer pa
ragino Rusijos prezidentą Vla
dimir Putin glaudžiau bendra
darbiauti sprendžiant konflik
tus. Alternatyvų geriems ir svei
kiems santykiams tarp Vakarų 
karinės sąjungos ir Rusijos nė
ra, pareiškė jis birželio 12 d. 
Maskvoje susitikęs su V. Putin.

N uom onių skirtum am s 
įveikti, pasak H. de Hoop 
Scheffer, būtinos aktyvesnės 
pastangos. "Mes šioje srityje 
galime padaryti daugiau nei iki

to seniūno pareigas brg. gen. 
E.Mažeikis eis vienus metus.

NATO Karinis komitetas 
yra aukščiausias Siaurės Atlan
to Sutarties Organizacijos kari
nis valdymo organas. Karinia
me komitete priimami kari
niai strateginiai sprendimai bei 
formuojamas karinis patari
mas Siaurės Atlanto Tarybai, 
kuri p riim inė ja  po litin iu s  
sprendimus. Nuolatinis darbas 
NATO Kariniame kom itete 
Briuselyje atliekamas posė
džiaujant šalių deleguotiems 
kariniams atstovams. LR KAM

šiol", - pažymėjo NATO vado
vas.

Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Sergej Lavrov po pokal
bių su J. de Hoop Scheffer pa
reiškė nematąs suartėjimo tarp 
abiejų pusių ginčytinais klausi
mais. Pasak jo, pozicijos dėl 
tokių konfliktų, kaip JAV prieš- 
raketinės gynybos skydas ir 
Pietų Serbijos Kosovo provin
cija, nėra labai artimos.

NATO sąjungininkų ir Rusi
jos santykiai pastaruoju metu at
sidūrė krizėje. V. Putin Rytų Eu
ropoje planuojamą dislokuoti 
priešraketinės gynybos sistemą

RUSIJOS PREZIDENTAS “PAMIRŠO” KOMUNIZMĄ

M askva , b irželio  22 d. 
Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin mano, kad kitose šalyse 
būta daug baisesnių dalykų nei 
represijos Rusijoje Stalino 
valdymo metais, praneša agen
tūra AP. 1937 metų vadinamie
ji didieji valymai yra "baisioji" 
Rusijos istorijos pusė, pareiškė 
jis. Tačiau kitose šalyse buvo 
dar blogiau, pažymėjo V. Pu
tin susitikime su istorikais, 
kurį transliavo televizija. "Mes 
nenaudojom e branduolinių

pavadino grėsme Rusijai ir pa
grasino nukreipti į Europą savo 
raketas. Kosovo konflikte Rusi
ja grasina veto, jei Vakarų vals
tybės nuspręs pritarti Kosovo 
nepriklausomybei, nes Rusija 
Kosovui, kaip ir Čečėnijai, yra 
prieš nepriklausomybės pri
pažinimą tiems kraštams.

Jaapas de Hoop Scheffer 
Maskvoje lankėsi 50-ųjų NATO 
-Rusijos tarybos metinių proga. 
Maskva yra pareiškusi nepa
sitenkinimą galima NATO plėt
ra į Rytus ir buvusias Sovietų 
Sąjungos valstybes, pavyz
džiui, Ukrainą ir Gruziją. LRT

ginklų prieš civilius. Mes che
mikalais nepadengėme tūks
tančių kilometrų ir ant mažos 
šalies nenumetėme septynis 
kartus daugiau bombų nei per 
visą Didįjį tėvynės karą", - 
kalbėjo V. Putin, turėdamas 
omenyje antrojo pasaulinio ka
ro pabaigoje amerikiečių nu
mestas atomines bombas bei jų 
karą Vietname naudojant che
mines priemones.

Antrasis pasaulinis karas 
Sovietų Sąjungoje buvo vadi
namas Didžiuoju tėvynės karu. 
"Mes neturėjome ir kitų juodų 
pusių, pavyzdžiui, nacionalso- 
cializmo", - sakė V. Putin.

ELTA

SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI!

DIRVOS redakcija 
atostogaus liepos 2-15 

dienomis, todėl laikraščio 
nebus liepos 17 dieną. 
Poatostoginė laida bus 

liepos 24 d. 
Visiems skaitytojams 

linkime malonių 
vasaros atostogų!
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis ir kai ku

rie Europos šalių atstovai siūlė komunistinius simbolius Euro
pos Sąjungoje prilyginti fašistiniams nacių simboliams ir juos 
uždrausti. Kairieji europarlamentarai pareiškė nepasitenkinimą 
ir teigė, kad Stalinas buvo geresnis už Hitlerį. Ypač tuo 
pasižymėjo italų atstovai.

Lietuvos ryto redakcija rašo, jog “Paminklas komunizmo 
aukoms Washingtone jau stovi, bet tokio paminklo reikia ir 
Briuselyje, ir kitose Europos sostinėse.

Vyriausybe neturi nuolaidžiauti Lietuvos žydų paveldo fon
dui, neseniai pateikusiam Įstatymo dėl religinių bendruomenių 
nuosavybės teisių atstatymo pataisą. Su tokiu raginimu į Mi
nistrų kabinetą kreipėsi pasaulio litvakai -  iš Lietuvos kilę žy
dai. Jie laiške Lietuvos premjerui Gediminui Kirkilui rašo, jog 
“Stebina ir kelia nerimą, kad nei Lietuvos žydų bendruomenė, 
nei Lietuvos žydų paveldo fondas, nei JAV vyriausybė, nei Pa
saulio žydų komitetas mūsų neinformavo apie vykstančius pro
cesus” . Laišką pasirašė Vilniaus žydų rabino teismo dekanas, 
įgaliotas asmuo pagal tarptautinį įstatymą ir žydų ortodoksų 
religinį įstatymą rabinas Samuel Jakob Pfeffer.

Elektros energijos tilto į Lenkiją projektą vykdysianti bend
rovė bus įsteigta Lietuvoje, o jei vadovaus Lenkijos energetikų 
pasiūlytas asmuo. Jo pavaduotojas bus lietuvis. Elektros linija, 
sujungsianti Lenkijos ir Lietuvos energetikos sistemas, turėtų 
pradėti veikti 2011 metais.

Lietuva svarsto galimybę su dar trimis Azijos valstybėmis 
(Azerbaidžanas, Gruzija ir Kazachstanas) prisijungti prie Len
kijos ir Ukrainos bendrovės “Sarmatia”, kuri yra įsteigta naf
totiekiui tiesti.

Premjerui Gediminui Kirkilui pristatytas kandidatas į 
"Mažeikių naftos" generalinius direktorius Marek Mroczkows- 
ki, iki šiol buvęs "PKN Orlen" viceprezidentu. Po susitikimo 
su ministru pirmininku "PKN Orlen" valdybos pirmininkas 
Piotr Kownacki sakė, kad "Mažeikių naftos" valdybos posėdyje 
jo  kandidatūrai pritarta. "Esame patenkinti, jog į tokias atsakin
gas pareigas siūlomas patyręs žmogus, ir tikime, jog naujasis 
įmonės vadovas bus gerai sutiktas ir kolektyvo", - sakė premjeras 
G.Kirkilas. Jis pareiškė, kad Vyriausybė pasirengusi ir toliau 
bendradarbiauti su Lenkijos bendrove, nes "Mažeikių naftos" 
sėkmė svarbi ne tik ekonominiu, bet ir politiniu požiūriu.

Didžiojoje Britanijoje, Oksforde, saugomas daugiau nei 17 
tūkst. L ietuvos katalikų pasirašytas m em orandum as dėl 
tikinčiųjų represijų Sovietų Sąjungoje bus grąžintas Lietuvai. 
1971 metais pasirašytas memorandumas saugomas Kestono 
institute. Jo vadovas kanauninkas Michael Bourdeaux birželio 
27 d. memorandumą parodė Lietuvos ambasadoriui D. Britani
joje Vygaudui Ušackui ir Londono lietuvių Sv. Kazimiero 
bažnyčios klebonui Petrui Tverijonui. Ambasadorius padėkojo 
kanauninkui už šios svarbios Lietuvai ir pasauliui vertybės 
išsaugojimą ir sprendimą grąžinti memorandumą į Lietuvą. Lie
pos 9 dieną Kauno rotušėje rengiama oficiali memorandumo 
grąžinimo ceremonija, per kurią kanauninkas M. Bourdeaux 
memorandumą įteiks vienam iš parašų rinkimo iniciatorių Vys
kupų Konferencijos pirmininkui arkivyskupui Sigitui Tam- 
kevičiui.

Lietuvoje skursta apie 17 proc. žmonių. Daugiausiai nuo 
nepritekliaus kenčia kaimas, o mažiausiai -  didieji miestai. Vil
niuje vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje buvo diskutuo
jama, kaip padėti skurdžiai gyvenantiems ir socialiai remtini
ems žmonėms. Baltijos labdaros fondo mokymų koordinatorė 
Gražina Mongirdienė teigia, kad kaime gyvenantiems žmonėms 
stengiamasi padėti, kuriant smulkaus verslo įmones. “Kaime 
gyvenantys žmonės, neturintys didelių pajamų, didelių žemės 
plotų, negali pretenduoti į ministerijos ir kitų fondų siūlomą 
paramą. Jiems net informacija yra sunkiai prieinama. Todėl sten
giamės kurti smulkaus verslo įmones pačiose bendruomenėse, 
telkti jas į kooperatyvus” , -  Lietuvos radijui kalbėjo G. Mon- 
girdienė. Specialistės teigimu, ypač skurdo problema domisi 
Prezidentas Valdas Adamkus. Baltijos labdaros fondo atstovė 
pabrėžė, kad Lietuvoje nepritekliaus problema tikrai yra ir prieš 
ją  negalima užmerkti akių.

Prezidentas Valdas A dam kus , beveik pusę amžiaus 
gyvenęs JAV, kaip ir daugelis garbaus amžiaus amerikiečių, gaus 
didesnę gyvenimo pabrangimo kompensaciją pensijai - vadi
namąją COLA - dėl padidėjusių naftos kainų ir augančios infli
acijos. Kadangi gegužės mėnesį naftos kainos pakilo, kas šeštas 
amerikietis, o taip pat asmenys, negyvenantys JAV, gaus gyven
imo pabrangimo kompensaciją (COLA), skelbia “Federal News 
Radio” . JAV radijas praneša, jog šią kompensaciją gaus ir Lie
tuvos prezidentas Valdas Adamkus.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel pradedant Aštuonių didžiųjų pasitarimus Heiligendamm su Rusi
jos prezidentu Vladimir Putin ir JAV prezidentu George Bush. Pasitarimai dėl branduolinės apsaugos 
skydo Europoje baigėsi be susitarimo dėl Rusijos reikalavimo, kad Amerika atsisakytų plėsti NATO 
ir nesteigtų naujos branduolinės sistemos Čekijoje ir Lenkijoje. Reuters

KALTAS DĖL 
GENOCIDO

Irako aukščiausiasis bau
džiamasis tribunolas birželio 24 
d. nuteisė mirties bausme Sad
dam Hussein pusbrolį Ali Has
san al-Majid -  pagrindinį kal
tinamąjį represijų prieš Irako 
gyventojus kurdus byloje. 
Devintojo dešim tm ečio pa
baigoje jis Irako šiaurėje vado
vavo operacijai "Al Anfal", per 
kurią žuvo 180 tūkst. žmonių. 
Teismas nusprendė, jog įrody
ta jo  atsakomybė už cheminio 
ginklo naudojimą. LRT

IZRAELIS PERVES PALESTINAI 
350 MLN DOLERIŲ

ES SKYRĖ 30 MLN. EURŲ 
PARAMĄ GAZOS RUOŽUI

Europos Komisija skyrė 30 
mln. eurų humanitarinei pagal
bai Gazos ruože, iš jų  10,2 
mln. eurų sudaro Jungtinių 
Tautų paramos palestiniečių 
pabėgėliams agentūros lėšos, 
birželio 27 d. pranešė Europos 
Komisijos spaudos tarnyba. 
“Mes žinome, kad poreikiai 
visą laiką didėja. Problema -  
kaip be kliūčių pasiekti tuos, 
kuriems reikia pagalbos. ES 
jau skyrė 30 mln. eurų ir mes 
laukiame: suteikite mums ga
limybę atlikti šį uždavinį” , -  
spaudos tarnyba cituoja už hu
manitarinę pagalbą atsakingo 
EK nario Louiso Micheli pa-

Izraelio vyriausybė atšaldė 
Palestinos autonomijai skirtus 
mokesčius ir rinkliavas. Kaip 
pranešė ministras pirmininkas 
Ehud Olmert, maždaug 350 
milijonų JAV dolerių, kuriuos 
Izraelio fiskalin iai organai 
surinko nuo praėjusių metų 
kovo, dalimis bus pervesti į 
Palestinos nacionalinės admi
nistracijos ir naujosios vyriau
sybės sąskaitas.

Pinigų perdavimas prasidės, 
kai bus sukurtas mechanizmas, 
garantuosiantis, kad lėšos nepa
klius į rankas judėjimui "Ha
mas", kuris Izraelyje yra įtrauk
tas į teroristinių organizacijų 
sąrašą.

Egipto kurorte Sarm el Sei
che įvyko E. Olmert susitiki-

reiškimą.
L. Micheli teigimu, reikia 

imtis neatidėliotinų priemonių, 
kad humanitarinė situacija re
gione nepablogėtų. “Nėra jo 
kio pagrindo blokuoti human
itarinę pagalbą. Ji turi būti to
liau teikiam a Gazos ruožo 
gyventojams tokios pat apim
ties, kaip ir rizikos grupėms 
(Jordano upės) Vakarų krante 
bei kitoms krizės ištiktoms te
ritorijoms”, -  pažymėjo jis.

ELTA

Didžiosios Britanijos premjeras Tony Blair savo paskutinę tarny
bos dieną aptarė naują politinę situaciją su Californijos gubernato
riumi Arnold Schwarzenegger Londone. AFP

mas su Palestinos nacionalinės 
administracijos vadovu Mah
moud Abbas. Manoma, jog 
jame buvo kalbėta apie toles
nius žingsnius nuosaikioms pa
lestiniečių jėgoms remti ir tai
kos procesui atnaujinti. ELTA

PAKUTINĖ
PREMJERO KALBA
Londonas, birželio 27 d. 

(ELTA). Iš pareigų pasitrau
kiantis britų premjeras Tony 
Blair pasakė paskutinę savo 
kalbą parlamente, kurioje gynė 
sprendim ą nusiųsti į Iraką 
tūkstančius karių. Kartu jis iš
reiškė apgailestavimą dėl britų 
žūčių šioje šalyje.

T. Blair teigė neabejojąs, 
kad kai kurie žmonės mano, 
jog kariai Irake beprasmiškai 
rizikuoja gyvybe. “Tačiau aš 
tikiu, kad jie kovoja už sau
gumą šioje šalyje bei pasaulyje 
ir prieš žmones, kurie nori su
griauti mūsų gyvenim ą” , -  
pažymėjo jis.

Ką žmonės besakytų apie 
Irako karą, apie karius gali būti 
tik viena nuomonė: jie  yra 
geriausi, kalbėjo T. Blair. Jis ir 
trečiadienį sulaukė opozicijos 
kaltinimų bei kritiškų klausi
mų apie Irako karą.

T. Blair pažymėjo, kad, jo 
įsitikinimu, nėra pasirinkimo 
ryžtingai kovai su terorizmu. 
Kartu jis atkreipė dėmesį į tai, 
jog ateinančiomis savaitėmis ir 
mėnesiais britų karių skaičius 
Irake, kaip ir planuota, bus to
liau mažinamas.

Nuo invazijos pradžios 
2003 m. kovą iki šiol Irake 
žuvo 153 britų kariai.

Iš parlamento T. Blair išvy
ko į Buckingam rūmus, kur 
įteikė atsistatydinimo pareiš
kimą. Karalienė Elizabetha II 
pavedė jo  įpėdiniui Gordon 
Brown suformuoti vyriausybę.
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LIETUVOS SEIMAS NESUTINKA ŠALINTI 
KOMUNISTINIUS SIMBOLIUS

JAV sostinėje Washington, DC, birželio 12 d. Buvo ati
dengtas paminklas komunizmo aukoms atminti. Kai beveik 
kasdien skaitome apie nacionalizmo nacių Hitlerio koncent
racijos stovyklose žuvusius milijonus nekaltų žmonių, tai šio 
paminklo atidengimas yra labai reikšmingas istorinis įvykis, 
nepaisant, kad dabar teigiama, jog Stalinas buvo geresnis ne 
tik už Hitlerį, bet ir už italų Mussolini. Buvo ilgai belstasi į 
Kongreso duris, kad būtų gautas leidimas tokiam paminklui 
statyti. Iš Rytų sklido mintis, kad reikia užmiršti komunizmo 
padarytus nusikaltimus. Pagaliau prez. B. Clinton 1993 m. 
pasirašė leidimą įamžinti komunizmo aukas Amerikos sos
tinėje.

Tuo pačiu metu Lietuva minėjo Gedulo ir vilties dieną. 
Tauta, ne pilietinė visuomenė, pagerbė juodais kaspinais 
perrištomis trispalvėmis masinius 1941 metų birželio trėmi
mus į Sibiro tremtį. Tikslaus komunizmo aukų skaičiaus dar 
ir šiandien niekas negali žinoti, nes daugelis žuvo be teismo. 
Net pačiais kukliausiais apskaičiavimais, komunizmas nužudė 
ne mažiau kaip 100 milijonų žmonių (skaitykite Viliaus 
Bražėno straipsnį 4 psl.). Laikas visam pasauliui suvokti 
nusikaltimą komunistinių režimų esmę. Komunizmo dar ne- 
nusikračiusiose valstybėse, kaip Rusija, Kinija, Kuba, Bal
tarusija stengiamasi nutylėti komunistų nusikaltimus arba juos 
švelninti. Tad reikšminga, kad paminklo atidengime dalyva
vo pats JAV prez. Geoge Bush ir su komunistiniais režimais 
kovoję disidentai, tarp jų ir lietuviai -  prel. Alfonsas Svarins
kas ir Nijolė Sadūnaitė.

Savo kalboje prezidentas kalbėjo apie milijonus ukrai
niečių, žuvusių nuo Stalino sąmoningai sukelto bado ir apie 
be teismo sušaudytus rusus, lietuvius, latvius ir estus ir žuvu
sius Arkties mirties stovyklose.

Įvykiai Estijoje, kai iš sostinės centro buvo perkeltas so
vietų okupacijos simbolis -  Bronzinis karys, rodo, kad ko
munizmas Baltijos kraštuose kelia tiesioginį pavojų. Mūsų 
Lietuvoje, Seime, siūlymai uždrausti komunistinius simbolius 
nesulaukė pritarimo.

Mus gąsdina tai, kas ką tik įvyko Lietuvoje. Pirmą kartą 
pareikštas noras komunisto skulptūrą iš Grūto parko sugrąžinti 
į buvusią vietą. Pakruojo draugija “Atmintis” reikalauja 
valdžią Vienybės aikštėje atstatyti Karolio Požėlos -  vieno iš 
keturių sušaudytų komunarų -  paminklą, kuris kovojęs “už 
tikrą Lietuvos nepriklausomybę”. Tai praneša laikraštis Šiaulių 
kraštas. Jame K. Požėlos provaikaitis Juras Požėla, dabarti
nis socialdemokratas ir Vilniaus tarybos narys, rašo, kad “atėjo 
laikas diskusijai ne tik apie Karolio Požėlos nužudymą, bet ir 
apie 1926 metų perversmo kontekstą... kai atėjo diktatoriškas 
prezidentas Antanas Smetona, kuriam paminklų kažkodėl nie
kas nenuiminėja. Jam pritarė ir Pakruojo tarybos narys Jonas 
Čepulis.

Ko daugiau nebegalima laukti? Kad pasikviestų iš Mask
vos kokį KGB pulkininką, kad jis “įvestų tvarką” Lietuvoje? 
Dalis Lietuvos jau pradeda pamiršti, ką reiškia komunistų 
diktatūra.

S. Tūbėnas

MŪSŲ KARAI UŽSIENYJE IR AMERIKOJE
Šį pavasarį buvo išleista 

antroji JAV Marinų leitenanto 
pulkininko Dominik G. Nar- 
gelės knyga -  “Our Wars Over
seas And At Home”. Knygoje 
Vietnamo karo veteranas Nar- 
gelė vaizdingai aprašo savo 
įspūdžius kovose prieš komu
nizmo plėtimosi visame pasau
lyje. Šiame krašte Nargelei 
didžiausias iššūkis buvo įtikin
ti amerikiečių valdžios parei
gūnus, kad su komunistais ir 
teroristais negalim a derėtis 
kaip su patikimais žmonėmis.

Vyresni Dirvos skaitytojai 
gal prisimins žurnalisto Vytau
to Meškausko, Dominiko Nar- 
gelės giminaičio, straipsnius 
1965 metais (pradedant Dirva, 
Nr. 91): “Su marinais Viet
name”, kuriuose yra ištraukų 
iš Nargelės dienoraščio, rašyto 
jam  atliekant karinę tarnybą 
Vietname. Kaip ryšių kuopos 
vadas, pulk . N argelė p e r
gyveno žiaurių susirėmimų su 
priešu negailestingose ato
grąžų klimato sąlygose, JAV 
žin iask laida buvo ak ivaiz
džiai šališka Vietnamo karo at
žvilgiu, iškeldama tariamus 
Amerikos kariškių “žiauru
mus”, tuo pasitarnaudama ko
munistų varomai propagandai. 
Pulk. Nargelė tvirtina, kad JAV 
ir Pietų Vietnamo kariai laimė
jo  karą Vietname. Tačiau karas 
buvo p rala im ėtas pačio je  
Amerikoje, kai 1974 m. de
mokratų vadovaujami Senatas 
ir Kongreso atstovai išdavė 
Pietų Vietnamo respubliką ir 
nebeleido teikti lėšų jai apsi
ginti nuo komunistų agresijos.

Nargeles teigimu, istorija 
šiandien kartojasi. JAV ka
riškiai Irake yra panašiai aplei
džiami: dem okratų partijos 
inicijuotomis rezoliucijomis 
karius suvaržyti, reikalavimu 
paskelbti pasitraukimui iš Ira
ko data ir t.t. Ziniasklaida skel
bia apklausas kuriose preziden
tas Bush vertinamas nepalan
kiai, televizija nupiešia itin 
pesimistišką Irako karo eigos 
vaizdą. Pasak vyriausybės pa
tarėjo Dan Bartlett, jeigu JAV 
dabar atitrauktų kariuomenę iš 
Irako, teroristai netik nepaliks 
mūsų ramybėje, bet ras būdą 
atvykti iki mūsų namų!

Šiuo metu didžiausia grės
mę JAV saugumui kelia glo
balinis terorizmas, kuris gali 
pasireikšti bet kuriame krašte, 
ivairiomis priemonėmis. Prez. 
Bush suprato šią grėsmę, pra-

Didžiosios pasaulio vals
tybės paskyrė Tony Blairą spe
cialiuoju taikos ambasadoriu
mi Artimuosiuose Rytuose, su
teikdamos pasitraukusiam Di
džiosios Britanijos ministrui 
pirmininkui naują iššūkį. Ta
čiau jo  paskyrimo dieną Izrae
lio pajėgos Gazos ruože nu
žudė 12 palestiniečių. ELTA

Dominik G. Nargelė

vesdamas NSA (National Se
curity Administration) prog
ramą, kuri valdžiai duoda ga
lias sekti įtariamų žmonių tele
foninius pokalbius. Tačiau li
beralioji žiniasklaida iškėlė 
priekaištų, kad šis būdas rink
ti žinias apie žmones yra ne- 
konstitucinis.

Mano nuomone, nėra pa
saulyje kito lietuvio ar ameri
kiečio, kuris geriau pažintų ko
munistų skriaudas žmonijai 
kaip pulk. Dominikas Nargelė. 
Juolab, kad Nargelė karo lauke 
kovojo su šiuo kruvinu priešu 
ir buvo JAV įvertintas, ir ap
dovanotas žymenimis: Purple 
Heart, dvejais Navy Commen
dation medaliais ir Combat V 
žymeniu.

Pulk. Nargelė 1972 m. bu
vo paskirtas JAV Laivyno at
stovu (Naval Representative) 
misijoje Potsdame, Rytų Vo
kietijoje. Pareigos buvo stebėti 
sovietų ir Varšuvos pakto kari
nius manevrus, fotografuoti 
sovietų ginkluotę. Iš tiesų Nar- 
gelė dirbo žvalgyboj, šaltojo 
karo metu keletą kartų buvo 
sovietų sulaikytas R. Vokieti
joje ir apkaltintas šnipinėjimu. 
Po šios komandiruotės Narge

OUR WARS OVERSEAS
AMD AT HOME

VILNIUS - DRESDEN -  MEW YORK
DA MAMG - TAM KY

POTSDAM - SAMTO DOMINGO

...

Observations, Analysis, and Themes
It is the highest honor and privilege to serve our country.

L tC o l D o m in ik  G eo rg e  W argele USMC (R et)

Dominik G. Nargelės knygos Our Wars Overseas And At Home 
viršelis.

lė studijavo Georgetown Uni
versity, įsigydamas politinių 
mokslų daktaratą.

Dominikas Nargelė gimė 
Kaune, kartu su tėvais 1944 m. 
apleido tėviškę ir per Vokietiją 
pasitraukė į vakarus. Jo pir
moji autobiografijos knyga 
“From Immigrant to U.S. Ma
rine” buvo išleista 2005 m. 
leidyklos Xlibris Corp. Abejo
se Dominiko Nargelės kny
gose pateikiam a Vietnam o 
karo eigos kronika, aprašyta 
nuostabiai detaliai, bet lengvu 
stiliumi. Abi knygos iliustruo
tos retomis nuotraukomis.

Vėliausioje knygoje “Our 
Wars Overseas and At Home” 
Nargelė papildo žinias istorine 
perspektyva, analizuoja ir ap
rašo šiuolaikinio karo prieš te
rorizm ą pradžią, duodamas 
konkrečių faktų savo teigi
mams. Aprašo savo įspūdžius 
iš apsilankymo Vilniuje 2005 
metais. Dabar Lietuvoje trūks
ta knygų, kurios objektyviai 
įvertintų šaltąjį karą, jaunimas 
mažai žino ką veikė NATO 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą, ir koks buvo JAV 
karių įnašas kovojant prieš 
komunizmą. Nargelė puikiai 
orientuojasi šia tema ir vertėtų, 
kad ši knyga būtų išversta į li
etuvių kalbą.

Knygą “Our Wars Overseas 
and at H om e” galim a u ž 
s isaky ti in te rnetu  per 
www.Authorhouse.com arba 
per www.Xlibris.com. Knygą 
“From Immigrant to U.S. Ma
rine” galima nusipirkti per 
www.Xlibris.com ir knygy
nuose.

Gediminas Indreika

mailto:dirva@ix.netcom.com
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AKCIJA: KOMUNIZMĄ Į 
TARPTAUTINĮ TRIBUNOLĄ

Vilius Bražėnas

Jau daugelį metų laisvojo 
pasaulio bibliotekų ir žurnalistų 
bei mokslininkų lentynos buvo 
prikrautos knygomis apie ko
munistinį terorą pasaulyje. Tarp 
autorių gausu žymiausių komu
nizmo tyrinėtojų iš jo  aukų, 
buvusių komunistų ir šiaip pa
šaliečių stebėtojų tarpo. Dar 
daugiau dokumentinės medžia
gos, pateiktos nežymių, bet as
m eniškai raudonąjį režim ą 
patyrusių jo aukų. Yra daugiau 
negu reikia įrodymų, kad paga
liau pasmerkus komunizmą ir 
nubaudus dar gyvus žudikus ir 
jų  viršininkus bei teisintojus, 
kaip buvo pasmerktas jo  buvęs 
sąjungininkas nacizmas. Deja, 
to nėra, nors naciai sugebėjo 
nužudyti apie 25 milijonus 
žmonių, o komunistai -  net 
virš 100 milijonų. Tad gan tiks
liai tai nusako 2000 01 14 The 
Washington Times dienraštyje 
R.Emmett Tyrvell Jr. straipsnio 
antraštė -  “Outrage imbalance” 
(“Nėra pasipiktinimo balan
so”).

Tad aišku, kad yra daugiau 
nei reikia pagrindo pasmerkti 
komunizmą kaip kruviniausią 
režim ą žmonijos istorijoje. 
Ypač matant jo  gyvastingumą 
kituose pavidaluose ir jo pavojų 
ateinančioms kartoms. Vienas 
iš žymiausių Kremliaus neken
čiamų antikomunistų Robert 
Welch jau 1960 m. įspėjo: “Są
žiningam žmogui šiandien nėra 
nei poilsio, nei Nirvanos”. Džiu
gu šiame renginyje ir, tikėkime, 
kituose, lygiagrečiuose “Akci
jos” renginiuose, matyti tiek 
“sąžiningų žmonių” susiburiant 
kovai už Tiesą ir laisvę.

Senovės kiniečių filosofo ir 
stratego Sun Tsu patarimas -  
kovai laimėti privalu pažinti 
priešą. “Maskirovkos” meistrą 
komunizmą tikrai nelengva pa
žinti, net kurį laiką su juo tie
siog susidūrus. Dar sunkiau jį 
tiksliai apibudinti. Gal trum
piausiai ir aiškiausiai, anot seno 
anekdoto, komunizmą apibudi
no Maskvos studentai bendra
bučio užkampyje diskutavę 
klausimą: kas išrado komuniz
mą -  politikieriai ar mokslinin
kai? Prieita išvados, jog tai pa
darė politikieriai. Mokslininkai 
būtų jį pirmiausiai išbandę ant 
gyvulių. Žinoma, tam būtų tei
sėtai pasipriešinusi “gyvulių 
globos draugija”.

Komunizmas tik valdžiai 
užgrobti

Kad komunizmas sugebėjo 
patraukti net, berods, galvojan
čius ir daug kam skeptiškus bet 
dažnai tiesos vengiančius Vaka
rų intelektualus, galima aiškinti 
tuo, kad jis yra save apdengęs 
daugybe melo sluoksnių.

Išeitų, kad atpažinus komu

nizmo užslėptą esmę, reikia, 
lyg nuo svogūno, vieną po kito 
nulukštenti melo lukštus, kol 
pagaliau pradėsi pajusti komu
nizmo bjaurasties tvaiką. Pa
bandykime nulupti keletą sto
riausių melo sluoksnių. Vienas 
jų  -  kom unistų “partija” ir 
“ideologija”. Nulukštenę rasi
me, jog komunizmas (marksiz- 
mas-leninizmas) yra tik būdas 
valdžiai užgrobti, o ne koks 
nors politinių vienminčių susi
būrim as idėjai įgyvendinti. 
1917 m. Leninas saviesiems pa
aiškino: “Sukilimo tikslas yra 
paimti valdžią. Jos politiniai 
uždaviniai bus paaiškinti po 
paėmimo”.

Vienas labiausiai apkerpėjęs 
seno melo lukštas yra -  “SSRS 
nėra priverstinių darbų”. Ma
lenkovas 1950 m. skundėsi: 
“Mūsų priešai imasi didžiausių 
falsifikacijų ir klastočių. Imkit, 
pavyzdžiui, tą triukšmą, kuris 
keliamas ryšium su kaltinimu, 
kad Sovietų Sąjunga turi, jų va
dinamą, priverstinį darbą” . 
1941 m. Pravda praskynė tam 
melui kelią, paaiškindam a: 
“Buvo tokių, kurie klaidingai 
suprato teisę į darbą reiškiant 
teisę pasirinkti savo darbo 
vietą”.

Tikriausiai “Akcijos” rengi
niuose pilna dar iš Gulago iš
likusių tokių klaidatikių.

Pabrėžtina ir tai, kad komu
nistai nėra, kaip skelbiasi, “re
voliucionieriai”. Jie yra papras
čiausi revoliuciniai parazitai, 
pasinaudoją tautiniais, sociali
niais ar kitais antidiktatūriniais 
perversmais. Tai įvyko jau Ru
sijos caro valdžios nuvertimo 
atveju. Kai 1917m. kovo 15d. 
buvo nuversta caro valdžia, 
“Didysis revoliucionierius” Le
ninas ramiai girkšnojo arbatą 
Šveicarijos mieste Ciuriche, 
maitinamas turtuolio socialisto, 
atseit -  “kapitalisto” kišenės 
trupiniais. Jis Petrapilį pasiekė 
(su vokiečių pagalba) tik ba
landžio 16 d. Šypseną iššaukė 
mano archyve užtiktas Wash
ington Inquirer straipsnis, ku
riame teigiama, jog (ar tik ne 
didžiausias revoliucijų išmin
čius? Leninas vos šešias savai
tes prieš caro atsistatydinimą 
buvo pareiškęs:

“Turbūt mes ir net mūsų 
vaikai negalės sulaukti dienos, 
kurią prasiverš [Rusijos] revo
liucija”.

Grįžtant nuo Lenino prie jo 
pasekėjų kontrrevoliucionierių, 
komunistai pagrobė valdžią nu- 
versdami revoliucines vyriau
sybes daugelyje kitų kraštų, 
kaip Kuba, Kinija, Nikaragua, 
Angola.

“Vakarų smukimas”
Deja, daugelis istorikų nu-

Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus, minint Gedulo ir vilties dieną, lydimas Kariuomenės 
vado Valdo Tutkaus, dalyvavo valstybinės vėliavos su gedulo juosta pakėlime birželio 14 d.

www.president.lt

tyli tai, kad daugumoje atvejų 
komunistams pavyko perimti 
valdžią tik todėl, kad jų pastan
gas, kaip pasirodė, parėmė ka
pitalistais vadinami pasaulinės 
valdžios, kaip ir komunistai, 
siekiantieji pasaulinio mono
polio didžturčiai socialistai. 
1975m. kalbėdamas Niujorke 
A .Solženycinas, anot JAV 
spaudos žinių, sukrėtęs daugelį 
klausytojų pareiškim u, kad
“kapitalistai bendrauja su 
komunistais” . Komunistai gi
riasi kova prieš “didelį pinigą”. 
Vargu ar kuris komunistas vie
šai pacituos Osvaldo Spengle- 
tio (Osvald Spengler) teigimą 
tuo klausimu jo knygoje “Va
karų smukimas”.

“Nėra nė vieno proletari
nio, ir net komunistinio, judėji
mo, kuris nėra veikęs pinigo in
teresams, pinigo nurodyta kryp
timi, kurį laiką pinigui leidus, 
idealistams tarp jo vadovų netu
rint mažiausios nuovokos apie 
tą faktą”.

Kitas didelis, mitu virtęs, 
melas yra “proletarinė” komu
nizmo kilmė. Visur, pradedant 
Marksu ir Engelsu, jo  prieša
kyje yra turtuolių, profesionalų, 
intelektualų vaikai. Kažkas tei
singai pasibaisėjo tuo, kad tokia 
kruvina utopinė idėja, kaip ko
munizmas, pateko į iškrypusias 
intelektualų smegenis. Gal ge
riausias siaubo pavyzdys buvo 
Raudonųjų chmerų siautėjimo 
pasėkos. Labai taikliai apie tai 
pasisakė čekų kilmės, Kanados 
lietuviams gerai žinomas, kana
dietis publicistas Lubor J.Zink. 
Jis “proletariato diktatūrą” api
būdino kaip, tikrumoje, “dik
tatūrą virš proletariato”.

Tad aišku, kad vargu, ar kas 
net tomais knygų galėtų vi
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siems patenkinamai apibudinti 
esmėje nelogišką, prieš žmo
gaus prigimtį atsistojantį, net 
savo “moksliškume” prisista
tyme sau prieštaraujantį, komu
nizmą. Eidami su kaltinimais 
komunizmui į Tarptautinį Tri
bunolą, nukreipkime informa
cijos ginklų ugnį į mums pa
siekiamo pasaulio viešąją nuo
monę, per mūsų ir jų profesines 
organizacijas, per intelektualus, 
per parlamentus ir, kiek įmano
ma, per žiniasklaidą. Nes tose 
srityse nusikaltimais nusikaltę 
laikomi tik komunistų sąjun
gininkai naciai. O galutinis tiks
las turėtų būti “Niurnbergas 
Nr. 2” . Niurnbergo Nr.2 teisėjų 
togas dėvėtų ne nusikaltėliai 
komunistai, kaip buvo pirma
jame Niurnbergo Teisme, o ko
munizmo nusikaltimų aukos. 
Neišleistina iš akių to, kad 
Tarptautinis Tribunolas yra 
Maskvos komunistų ir slaptų, 
vėliau išaiškintų, JAV komu
nistų kūrinio -  Jungtinių  
Tautų Organizacijos -  kūri
nys. Todėl vargu ar tarp teisėjų 
užtiktume bent vieną komuniz
mo auką. Galima tikėtis prie
šingų rezultatų.

Šį, už Lietuvos teritorijos iš
plėsta, “akcija” yra pagirtina ir 
būtina propagandinės grandi
nės grandis, kuri, kaip Baltijos 
Kelio antikomunistų, laisvės 
riterių, grandis pakeltų laisvus 
vakariečius griebti laisvės gink
lo -  Tiesos, pagaliau pasmerkti 
komunizmą šios kartos ir atei
nančių kartų akyse. Nes komu
nizmas yra baisesnis už bet ko
kią nupaišytą ar nufilmuotą pa
baisą.

Dalį davinių, surūšiuotų žu
dynių rūšimis, savo 1980 m. 
lapkričio 1d. biuletenyje patei

kė Australijoje kilusi ir JAV ke
lis metus (apie 1960 m.) spar
nus plačiai išskleidusi “Krikš
čionių Kryžiaus žygio prieš ko
munizmą” -  CACC -  organiza
cija. Matomai tai sukrėtė Krem
lių.

Kita Kremlių savo struktūra 
ir veiklos pobūdžiu matomai 
išgąsdinusi organizacija buvo 
1958 m. JAV įsisteigusi ir 2008 
m. 50-metį švęsianti organiza
cija yra John Birch Society -  
JBS. 1960 m. įvykusiame, 81 
valstybės kompartijų suvažia
vime, buvo paskelbtas vadina
masis “Raudonasis manifes
tas” . Jame buvo mestas šūkis 
“sustabdyti antikomunistinį ju 
dėjimą Vakaruose!” Net buvo 
nurodyta reikalas į tai įtraukti 
ne komunistus ir net antikomu- 
nistus.

Stulbinantys milijonai
Klastos meistrams dalinai 

tai pavyko, nors nepavyko vi
sai sustabdyti siaubingų faktų 
apie kom unistines žudynes 
skelbimo. Štai ką ACCC pa
skelbė minėtame biuletenyje 
apie žmonių kančias ir smurtinę 
mirtį per pirmuosius bolševi
kinius 30 metų (1917-1947) 
vien tik Sovietų Sąjungoje:

Civilinio karo aukos (įskai
tant badą ir “klasės priešų” žu
dynes) 18,000,000. Žemės ūkio 
kolektyvizacijos aukos (įskai
tant mirusius nuo bado, trėmi
mų, egzekucijų) 22,000,000. 
“Valymai” 1930-jų dešimtme
čio pabaigoje 19,000,000. 
Nužudyta karo metu (masiniai 
trėmimai, mirtys lageriuose, 
galimų (tariamų) priešų egze
kucijos, “pavyzdinės” egzeku
cijos) 15,000,000. Po karo eg
zekucijos ir kitokia priespauda 
9,000,000. Stulbinanti visuma 
83,000,000.

Duomenys iš Antono Anto- 
novičiaus Ovsejenkos knygos 
“The time of Stalin” . Paant
raštė: “Tironijos portretas”. Au
torius -  Gulago buvęs kalinys, 
Stalino nužudyto “Bolševizmo 
herojaus” -  vadovavusio Caro 

(Nukelta į 5 psl.)
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V.POCIŪNO NAŠLE PRAŠO 
ATNAUJINTI TYRIMĄ

Paslaptingomis aplinkybė
mis Baltarusijoje žuvusio Lie
tuvos pulkininko ir diplomato 
Vytauto Pociūno našlė Liudvi
ka Pociūnienė Generalinės pro
kuratūros prašo atnaujinti iki
teisminį tyrimą dėl valstybės 
saugumo karininko žūties. Ji 
taip pat viliasi, kad prokurorai 
ryšis pradėti ikiteisminį tyrimą 
dėl Lietuvai nusipelniusio V. 
Pociūno apšmeižimo po mir
ties. "Jeigu reikalingas mano 
prašymas, galiu jį  parašyti, 
tačiau manau, kad prokuratūra 
gali tyrimą pradėti savo inici
atyva. Tai jau ne šeimos, bet 
visos valstybes garbes reika
las", - sakė L.Pociūnienė. Su 
prokurorų medžiaga susipaži
nusi L.Pociūnienė mano, kad 
ikiteisminio tyrimo metu Gene
ralinė prokuratūra neatsakė į 
visus klausimus dėl Gardine 
dirbusio jos sutuoktinio žūties. 
Prašymą atnaujinti tyrimą pro
kurorams L.Pociūnienė turėtų 
įteikti šiomis dienomis.

M oteriai abejonių sukėlė 
mikropluošto tyrimo duomenys 
-  V.Pociūno panagėse rastas 
mikropluoštas yra svetimo 
žmogaus. Buvo atliktos tra
gišką vakarą su karininku bend
ravusių asmenų ekspertizės, 
tačiau po jų  paaiškėjo, kad ras
ti pėdsakai jiems nepriklauso.

"Keista, kad ekspertams net

(Atkelta iš 4 psl.)
AKCIJA: KOMUNIZMĄ Į...

Žiemos rūmų puolimui, sūnus. 
Ovsejenka pateikia tik SSRS 
“socializmo statybos” pirmųjų 
30 metų aukas. Bent 100 mili
jonų aukų susidarytų Sovieti- 
joje, pridėjus žudynių tęsinį iki 
Blogio imperijos galo, apie ką 
vien tik lietuviai turi daug ką 
pasakyti.

O pridėk dar apie 64,000,000 
ar 70,000,000 Kinijoje ir mili
jonus kitur Azijoje, Afrikoje, 
Pietų Amerikoje.

Marksizmo esme
Tad, kaip kas nors begali 

te isin tis , ar net didžiuotis 
priklausymu, bet kokiais ry
šiais, tokiam žudynių sindika
tui? Jau senokai bandoma atsa
komybę už komunizmą suvers
ti Stalinui ar kitiems žudikams. 
Mat, jie vadovavo “ne tikram” 
komunizmui. Vienok, apsižval
gę matome, jog, kas kur beva- 
dovautų komunistiniam reži
mui, jis visur pasižymi ašaro
mis, krauju ir lavonais. Reiškia, 
kad teroro kilmė yra ne komu
nizmo tironijos vykdytojuose, 
o pačioje utopinės marksizmo 
idėjos esmėje. Tai primena kaž
kieno nuomonę, jog baisiausias 
dalykas yra ginkluota utopija. 
Panašiai skamba ir teigimas -  
“komunizmas yra socializ
mas su revolveriu” . Net kai- 
riokiškas JAV žurnalas The

nebuvo užduotas klausimas, iš 
kur mikropluoštas galėjo atsi
rasti, - abejonėmis dalijosi L. 
Pociūnienė. -  Iš niekur pluoštas 
neatsiranda, galbūt jis į kažką 
buvo smarkiai įsikibęs, kai Vytą 
bandė išstumti per langą?"

Ji taip pat pabrėžė, kad ant 
palangės buvo rasti tik rankų 
pėdsakai -  nei kojų, nei kitų 
biologinės kilmės pėdsakų ne
rasta. "Labai keista, kad ant 
palangės nėra slydimo pėdsakų, 
ju k  žm ogus negalėjo  kaip 
paukštis išskristi, - sakė našlė.
-  Jeigu jis slydo, jei savaime iš
krito, turėjo išlikti pėdsakai".

Prašyme atnaujinti ikiteis
minį tyrimą L.Pociūnienė taip 
pat nurodo, kad pirštų pėdsakai 
buvo nagrinėjami tik identifi
kavimo požiūriu, tačiau jų at
siradimo aplinkybės, modelia
vimas pagal slydimo pėdsakus 
buvo palikti nuošaly -  išvis ne
nagrinėtas.

Pasak jos, byloje įvairių eks
pertizių rezultatai nesuvesti į 
visumą. Baltarusijos ir Lietuvos 
medicinos ekspertai byloje ne
atsako, ar ant V.Pociūno kūno 
yra grumtynių pėdsakų. "Nebū
tina iš naujo važiuoti į Balta
rusiją, - sakė karininko žmona.
- Galima suvesti visus vieš
bučio kambario parametrus į 
kompiuterį ir padaryti modelia
vimą. Jeigu tai būtų atlikta, gal

New Republic (1980 07 27) 
iškelia  kom unistin į terorą 
straipsnyje apie Etiopiją. Jame 
rašoma, jog ten “karinė chun
ta, remiama Sovietų, Rytų Vo
kietijos ir Kubos pajėgų, sukėlė 
teroro bangą, kuri jau atėmė 
500,000 etiopų gyvybių. Priedu 
tūkstančiai buvo įkalinti ir kan
kinami”. Tai vienas įrodymų, 
jog komunizmas yra tarptauti
nis žudynių sindikatas. Taipo
gi tai dar patvirtina išvadą, jog 
su komunizmu susijusi eiga 
normaliai būna visur ta pati: 
“Komunistai užgrobia val
džią, po to -  kalnai lavonų” . 
Jaunas antifašistas man kartą 
šaltai paaiškino: “Nesumušęs 
kiaušinių, neiškepsi omleto”.

Visi komunistai, vienaip ar 
kitaip, yra atsakingi už praė
jusio ir šio šimtmečio žudynes, 
terorą ir badmiriavimą. Jie, su 
naciais susitarę pasidalinti Eu
ropą ir pasaulį, pradėjo Antrąjį 
pasaulinį karą. Jų agentai Ang
lijoje ir JAV įtaigojo Ruzveltą 
ir Čerčilį nepriimti 1943 m. 
pavasarį antinacių vokiečių ge
nerolų kapituliacijos Vakarams 
pasiūlymo. Todėl dar du me
tus tęsėsi karių ir civilių žu
dynės, pasibaigusios veik pu
sės Europos įstūmimu sovie- 
tinėn vergijon.

To pasėkoje Lietuvos oku
pantų komunistų, kėgėbistų, 
kriminalinių stribų, su intelek
tualinių stribų paskatinimu bei

1989-ųjų kovas. Lietuvių tautotos mitingas už valstybinę nepriklausomybę Vilniuje.
Romualdo Poierskio nuotr.

daug kas paaiškėtų, o jei liktų 
neišaiškintų dalykų, tai nuta
rime nutraukti tyrimą tai ir tu
rėtų atsispindėti".

Generalinės prokuratūros 
byloje yra ne tik Lietuvos pro
kurorų, bet ir Baltarusijos tyrėjų 
surinkta medžiaga. Joje -  fo
tografijos, vaizdo įrašai, liudy
tojų paaiškinimai.

L .Pociūnienė tikisi, kad 
prokurorai pasielgs principin
gai ir išsiaiškins, kas ir kodėl 
po Lietuvai nusipelniusio kari
ninko žūties jį šmeižė.

LG0TIC

pateisinimu, buvo nužudyti, 
ištremti mirčiai lageriuose ir 
“ant plyno lauko” raudonojoje 
imperijoje miestų ir įmonių Si
b ire , an t tre m tin ių  kau lų  
statybai šimtai tūkstančių lie
tuvių.

Pagirtina tiekos valstybių 
piliečių akcija “Komunizmą į 
Tarptautinį Tribunolą”. Ta akci
ja  tikrai padės praskinti kelią į 
Niurnbergą II, kuriame, vietoje 
nusikaltėlių komunistų, teisėjų 
togas dėvėtų komunizmo au
kos. Nes vargu, ar kas tiksliai 
žino, ant kokios ideologinės 
spalvos pečių yra Tarptautinio 
Tribunolo teisėjų togos. O klau
simą verčia kelti tai, kad šis 
teismas yra kūrinys Jungtinių 
Tautų Organizacijos, kurią ant 
daugelio tautų laisvės griuvėsių 
pastatė Kremliaus komunistai 
bendraudami su amerikiečiais, 
kurie, kaip vėliau buvo įrody
ta, daugumoje buvo slapti JAV 
kompartijos nariai.

Tačiau organizuotas Tiesos 
Taranas gali nugriauti ir sto
riausias melu ramstomas tylos 
sienas. Kad vyriausybės pak
lustų mūsų balsui, reikia tautų 
laisvės dvasią atstovaujančių 
parlamentų. O tokius parlamen
tus gali išrinkti tik tų tautų “ba
jorų” -  intelektualų bei inte
ligentų apšviesta balsuojanti 
visuomenė.

Tai nurodo veiklos kryptį po 
šios pagirtinos akcijos.

KGB NUŽUDYTO PARTIZANO DUKRAI -  
150 TŪKST. LT

Būdama septynerių metukų 
tėvo ir dėdės netekusi kaunie
tė pasiekė istorinį teisingumą: 
pirmą kartą Lietuvos istori
joje nuo sovietų represijų  
nukentejusio partizano duk
rai teismas priteisė 150 tūkst. 
litų neturtinei žalai atlygin
ti. Kaunietė Martina Bikuli- 
čienė savo tėvo kario savano
rio Jono ir dėdės Antano Ašt- 
rauskų neteko dar 1953 metų 
sausio 2-ąją, kai juos Sakių 
rajone, Žalgirio miške nužudė 
KGB darbuotojai.

Žalą M .Bikuličienei pri
valės atlyginti buvusi KGB 
agentė M artina Žukaitienė 
(gim. 1930 m.), įdavusi bun
keryje besislapsčiusius brolius 
partizanus, ir jų  sunaikinimo 
operacijoje dalyvavęs KGB 
papulkininkis Vytautas Vasi
liauskas (gim.1930 m.).

Nužudyto partizano dukrai 
palankų sprendimą paskelbė 
Lietuvos apeliacinis teismas. 
Anksčiau Kauno apygardos 
teismas buvo nusprendęs, kad 
nuo sovietų represijų nukentė
jusiai moteriai kompensacija 
nepriklauso. "Iki šiol maniau, 
kad Lietuvoje nėra teisybės, - 
jeigu tavo šeimos nariai nužu
dyti, atrodo, tu turi trankyti 
galvą į sieną ir jos neįmanoma 
pramušti", - po teismo žur
nalistams prisipažino M.Biku- 
ličienė.

Iš M.Žukaitienės ir V.Vasi- 
liausko partizano dukra už tė
vo nužudymą reikalavo 200 
tūkst., o už tėvo brolio - 50 
tūkst. litų.

Partizanų kūnai iki šiol nėra 
rasti. M .Bikuličienė teisme 
buvo pareiškusi, kad atsisa
kytų bet kokių pretenzijų bu
vusiems KGB darbuotojams, 
jeigu šie parodytų, kur yra sle
piami palaikai. "Manau, kad 
jie žino, kur yra mano tėvelis 
ir dėdė, tačiau greičiausiai

čekisto priesaika neleidžia 
išduoti", - moteris sakė, kad 
buvę KGB darbuotojai už iš
tikimybę iš Rusijos gauna di
deles pensijas.

Teismas yra nustatęs, kad 
M.Žukaitienė pranešė LTSR 
Valstybės saugumo ministeri
jos Kauno srities Sakių rajono 
darbuotojams apie pasiprieši
nimo sovietų okupacinei val
džiai politinės grupuotės, ku
riai priklausė broliai Aštraus- 
kai, buvimo vietą. V.Vasiliaus- 
kas pasinaudojo šiais duome
nimis ir su kitais asmeninis 
bunkerį apsupo ir užpuolimo 
metu partizanus nušovė.

Nustatyta, kad V.Vasiliaus- 
kas surašė nužudytųjų parti
zanų atpažinimo aktus ir pagal 
pareigybines KGB instrukcijas 
privalėjo jų  kūnus užkasti. 
M .Žukaitienei už partizanų 
slėpimosi vietos atskleidimą 
esą buvo sumokėti du tūks
tančiai rublių.

Kauno apygardos teismas 
už dalyvavimą brolių nužu
dyme KGB darbuotojus buvo 
nuteisęs atitinkamai 5 ir 6 me
tams, tačiau dėl senyvo am
žiaus bei teigiamos charakte
ristikos nuo bausmių jie buvo 
atleisti. Partizano dukra šį nuo
sprendį apskundė aukštesnės 
instancijos teismams, nors jos 
skundo nepalaikė valstybiniai 
kaltintojai.

Partizanai Antanas ir Jonas 
A štrauskai buvo nužudyti 
1953 metų sausio 2-ąją Sakių 
rajone, Žalgirio miške.

Lietuvos valstybė, 1998 m. 
spalio 6 d. priimdama Valsty
bės paramos žuvusių pasiprie
šinimo 1940-1990 metų oku
pacijom s dalyvių šeimoms 
įstatym ą, dėl šeimos narių 
netek ties partizano  dukrai 
2000-ųjų lapkričio 24 d. iš
mokėjo vienkartinę 20 tūkst. 
litų pašalpą. LRT
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PRELATO JONO KUČINGIO KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS
neužmiršti, kas esi, atsispindė
davo visuose jo  pamoksluose. 
Neužmirštami liko Prelato žo
džiai, pasakyti per pamokslą 
1986-tais metais, kai Los An
geles mieste vyko Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Seimas. Kalbėdamas apie bol
ševikų pasisakymus dėl išeivi
jos patriotinių organizacijų 
veiklos, Prelatas pasakė: “Mū
sų politinių vienetų jie vengia 
ir bijo, kaip velnias kryžiaus. 
Žmones, dirbančius organizaci
jose, bolševikai visaip pravar
džiuoja, vadindami “vaduoto
jais”, buržujais, liaudies prie
šais, parazitais. Kodėl taip? To
dėl, kad šių žmonių darbas yra 
be galo reikšmingas Lietuvai. 
Todėl šiais jums skiriamais titu
lais” didžiuokitės. Jie jūsų ne
žemina, bet aukština.”

Didi pagarba ir padėka ten
ka prelatui Jonui Kucingiui, 
kuris ne vien įkūrė lietuvišką 
parapiją, bet tuo pačiu ir stiprią, 
veiklią, darbščią daugiau kaip 
pusšimtį metų bujojančią Los 
Angeles lietuvių viensėdiją prie 
saulėto Ramiojo vandenyno. Jis 
yra ne vien Šv. Kazimiero pa
rapijos, bet visos pietų Kali
fornijos lietuvijos patriarchas.

Rūta Šakiene

Birželio dešimtą Los Ange
les lietuviai atšventė ir paminė
jo šv. Kazimiero lietuvių para
pijos patriarcho, garbės kle
bono, šios bažnyčios steigėjo 
prelato Jono Kučingio -  Ku
činsko kunigavimo septynias
dešimties metų jubiliejų. Baž
nyčia prisirinko pilna. Tikėtasi 
paties Los Angeles vyskupo, 
bet jis dėl ligos nepasirodė. 
Nežiūrint to nusivylimo, šventė 
buvo pakili. Klebonas Stanis
lovas Anužis vietoje savo pa
mokslo paskaitė pamokslą, 
pasakytą tuometinio klebono 
Jono Kučingio 1957-tais me
tais. Sveikinimo žodį tarė gar
bės gen. konsulas Vytautas Če
kanauskas ir aktorė Rūta Lee.

Susirinkę prelatą pagerbti 
maldininkai solenizantą sveiki
no sukildami ant kojų, dažnais 
plojimais ir valiavimais. Patsai 
Prelatas, kuris Kūčių išvakarėse 
sulauks devyniasdešimt devin
to gimtadienio ir neabejotinai 
švęsime jo  šimtąjį 2008-tai- 
siais, visą pamaldų metą išsė
dėjo tiesus ir žvalus, viską ati
džiai stebėdamas, o pasibaigus 
apeigoms, iškalbingai ir nuo
širdžiai visiems padėkojo. Ne
parodė nuovargio ir sveikina
mas ilgos vilkstinės gerbėjų, 
kiekvienam turėdamas žodį ir 
rankos palietimą.

Įšventintas Telšių katedroje 
1937 m. birželio 6 d., 1938- 
tais, sociologiją ir pedagogiją 
studijavo Italijoje. Po metų 
grįžta Lietuvon, paskiriamas 
Lietuvos Kunigaikščio Margio 
bataliono ir Telšių amatų mo
kyklos kapelionu. Bataliono 
karininkų žmonos priklausė 
LDK Kunigaikštienės Birutės 
draugijai, taigi kunigas Jonas 
Kučingis buvo ir jų kapelionas. 
Apie tai Prelatas gražiai prisi
mena savo atminimų knygoje 
“M ano gyvenim o tak a is” . 
Apie vietines Birutietes jis rašo 
taip: “ .. .Birutietėms vadovavo 
Ona Pulkaunikienė, labai ma
loni ir išmintinga ponia, pulk. 
Pulkauniko, Telšių apskrities 
karo komendanto, žmona. Jos 
rūpinosi karių šeimomis, ruoš
davo Kūčias kariams ir mies
to vargšams, bei kitokia labda
ra”.

Rusams, o vėliau vokie
čiams, okupavus Lietuvą, bu
vo kilnojamas į Varnius, Kra
žius, Šilalę, Telšius. Tais nera
miais ir pavojingais metais ku
nigui Jonui Kučingiui, kaip ir 
daugeliui kitų, teko pergyven
ti tardymus, slapstymus ir sle
giančią ateities nežinią. Komu
nizmo siaubui artinantis prie 
Tėvynės vartų, 1944 m. rugsė
jo  8 d., Marijos gimimo ir Tau
tos šventės dieną, atlaikęs 
Švėkšnos bažnyčioje paskuti
nes šv. Mišias, pasitraukia į Va
karus, gal kaip ir dauguma be
sitraukiančių nuo komunizmo 
ir karo fronto, tikėdamas, kad

neužilgo vėl grįš namo.
Tuo pačiu metu, tūkstan

čius mylių už Atlanto ir viso 
Amerikos žemyno, prie Ra
miojo vandenyno kranto, prel. 
Julius Maciejauskas dėjo pa
stangas įkurti lietuvišką para
piją Los Angeles mieste. Pasė
kos buvo gana menkos -  po 
plačiausias apylinkes išsimėtęs 
nedidelis skaičius lietuvių, sto
ka lėšų ir jau gerai pažengęs 
prelato amžius bei šlubuojanti 
sveikata. Bet vistiek, įgijęs pri
vatų namą, jame įrengęs baž
nyčią ir kleboniją, prelatas J. 
Maciejauskas nenustojo vil
ties.

Vokietijos stovykloje gy
vendamas, kun. Jonas Kučins
kas (pavardę pakeitė vėliau, 
gaudamas Amerikos pilietybę) 
gavo šios naujai besikuriančios 
parapijos klebono, prel. J. Ma- 
ciejausko, kurį pažino dar iš 
anksčiau, o taip pat ir Los An
geles arkivyskupo J. Cantwell, 
iškvietimą. Taip jaunas ir labai 
energingas kunigas pakėlė 
sparnus į naują žemę, naujus 
jau tiek blaškyto gyvenimo ke
lius. Vos pasiekęs Ameriką bu
vo pirmiausia kito kunigo per
spėtas nevažiuoti į Los Ange
les -  nes ten tikrai nėra jokios 
ateities.

Nežiūrint tokio aštraus per
spėjimo, idealistas kunigas 
1946 m. rugsėjo 4 d. atvyksta 
į Los Angeles ir čia atranda sa
vo viso gyvenimo paskirtį.

Neužilgo, trumpai susirgęs, 
mirė prel. J. Maciejauskas. Ku
nigas Jonas Kučingis tampa 
vos alsuojančios šv. Kazimie
ro parapijos klebonu. Ir tuoj 
kimba į darbą visokiais būdais 
tą parapiją plėsti, ugdyti. Išau
go nedidelė, bet labai jauki 
bažnyčia, erdvios mokyklai 
patalpos, dvi salės su visais 
virtuvės įtaisymais renginiams 
ir tuomet jau besikuriančių or
gan izacijų  susirinkim am s. 
Klebonas dėjo skelbim us į 
lietuviškus laikraščius, kvies
damas kitur gyvenančius lietu
vius keltis į “saulėtą naują pa
rapiją”, atsikeliantiems padė
jo surast darbus ir pastogę, kar
tais net laikinai apgyvendin
damas klebonijoje. Pradėjo 
leisti parapijos žinių laikraštėlį 
Lietuvių žinios, kuris ir dabar 
dar stipriai laikosi. Kas vasarą 
surengdavo šventę “Lietuvių 
dienas”, sukviesdamas svečius 
iš arti ir toli, suorganizuoda
mas įvairių meno sričių paro
das. Už didelius darbus stei
giant ir stiprinant lietuvišką pa
rapiją kun. Jonas Kučingis 
1965-tais metais užsitarnauja 
prelato titulą.

Klebonas J. Kučingis visa
da talkino lietuviškoms orga
nizacijoms, dosniai rėmė ir 
vertino lietuvišką spaudą. Jo 
gili meilė Lietuvai ir šventa pa
reiga jai padėti, bei niekuomet

D ID Ž IO J I  B R IT A N IJ A

GEDULO IR VILTIES DIENA NOTTINGHAME

Sekmadienį, birželio 17 d. 
Nottinghamo St. Barnabo ka
tedroje įvyko iškilmingas iš
vežtųjų į Sibirą ir vieno švie
siausių Europos lietuvių kunigų 
- Stepono Matulio, MIC, Lietu
vių Katalikų Centro - “Židi
nio” įkūrėjo ir Dž. Britanijos 
lietuvių sielovados vadovo, 
mirties 4-ųjų metinių paminėji
mas.

Kun. dr. Steponas Matulis, 
MIC, baigęs dominikonų An- 
gelicum universitetą Romoje 
1946 m. daktaratu bei paruošęs 
antrą daktaratą Grigaliaus uni
versitete Romoje 1953 m., bu
vo paskirtas Marijonų naujo
kyno vadovu, o 1957 m. Mari
jonų dvasios vadovu Romoje. 
1958-aisiais paskirtas Londono 
lietuvių parapijos rektorium. 
1965-aisiais įkūrė Nottinghame 
jaunimo “Židinį” - lietuvių ber-

Po pamaldų dalyviai rinkosi Willford Hill kapinėse prie kun. dr. 
Stepono Matulio, MIC kapo.

Lietuvos katalikų centro -  “Židinio” nuotr.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos kūrėjas, patriarchas prelatas 
Jonas Kučingis. Victor Baldwin nuotr.

niukų bendrabutį, Aušros Vartų 
Marijos koplyčią, atgaivino pa
saulio lietuvių katalikišką tau
tinės minties žurnalą “Šaltinį,” 
kurį leido, redagavo ir spaus
dino “Židinio” spaustuvėje.

Iškilmingas šv. Mišias au
kojo Lietuvos Marijonų vyres
nysis kun. dr. Vytautas Brilius, 
MIC. Savo pamoksle anglų kal
ba jis pabrėžė tikėjimo reikšmę 
išlaikant nepriklausomybės vil
tį ir juodžiausiais Sibiro kančių 
metais. Taip pat paminėjo, kad 
ir mūsų laikais netrūksta netei
sybės ir nekaltos kančios visa
me pasaulyje. Tai išgydyti gali 
Kristaus dvasia. Iškilmingas 
giesmes lotynų kalba giedojo 
katedros choras.

Minėjime dalyvavo Kolum
bo Riterių iš Peterborough va
dovai, Nottinghamo, Leiceste- 
rio ir kitų universitetų lietuviai

daktarantai ir dėstytojai, Di
džiosios Britanijos Lietuvių 
Katalikų bendrijos nariai iš Pe
terborough ir Nottingham.

Po pamaldų dalyviai vyko į 
lietuvišką Willford Hill kapinių 
kampelį aplankyti kun. dr. Ste
pono Matulio, MIC kapą ir vė
liau į “Židinį” pabendrauti. 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Katalikų Bendrijos pirmininkas 
Steponas Vaitkevičius pakvietė 
paskaitai kun. dr. Vytautą Bri- 
lių. Jis kalbėjo apie dvasinius 
kančios, vienybės ir atlaidumo 
aspektus. Toliau buvo trumpa 
dr. Dariaus Furmonavičiaus 
apžvalga anglų kalba apie iš
vežimus ir aukų skaičius.

Po iškilmingo minėjimo visi 
dalyviai susėdo arbatėlei prie 
bendro stalo “Židinio” kieme
lyje. Nuoširdžiausiai dėkojame 
šauniosioms Nottinghamo šei
mininkėms Felei Damaševičie- 
nei ir Genutei Juozelskienei bei 
visiems dalyvavusiems, ypatin
gai kun. dr. Vytautui Briliui, 
MIC, East Midlands Kolumbo 
riterių sekretoriui Joseph Rod- 
riges, Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Katalikų Bendrijos 
pirmininkui Steponui Vaitke
vičiui, Nottinghamo universite
to daktarantei Gabrielei Akso- 
maitytei ir Bremnerių šeimai su 
mažais vaikučiais atvažiavu
siems ilgą kelią iš Market Har- 
borough. Taip pat dėkojame 
Juozui Kojeliui už sveikinimą 
ir Stasiui Kasparui uz sveiki
nimą ir 20 svarų auką.

Lietuvių katalikų centro 
“Židinio” inf.
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C L E V E L A N D ,  OH

TRAGIŠKOJO 
BIRŽELIO MINĖJIMAS

S.m. birželio 10 d. Cleve- 
lando lietuviai, drauge su lat
viais ir estais, prasmingai prisi
minė Sovietų Sąjungos įvykdy
tą karinę Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupaciją bei plataus 
masto žmonių naikinimą, pra
dedant su 1941 m. teroru bei 
masiniais trėmimais į Sibirą, 
kur daugelis žuvo. Šį metinį mi
nėjimą nuo 1979 m. rengia Cle- 
velando Baltiecių komitetas.

3:00 val. p.p. Dievo Moti
nos bažnyčioje vyko ekumeni
nės pamaldos už žuvusius ir nu
kentėjusius baltiečius. Pamal
das pravedė Dievo Motinos pa
rapijos klebonas, kun. Gedimi
nas Kijauskas, S.J., estų dvasiš
kis kun. dr. Peeter Vanker iš 
Kanados ir vietinis latvių dva
siškis bei dabartinis Clevelan- 
do Baltiecių komiteto pirmi
ninkas kun. dr. Paul Barbins. 
Prieš pamaldas buvo įneštos 
JAV, Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Europos sąjungos, NATO 
ir Baltiecių vėliavos, kurių ei
senai vadovavo komiteto narys 
bei JAV armijos atsargos brig. 
gen. Vilmars Kukainis. Drauge 
su vėliavomis įžygiavo visi 
dvasiškiai ir užėmė savo vietas 
prie altoriaus.

Pamaldas pradėjo kun. Ge
diminas Kijauskas, SJ su pra
dine malda ir savo įžanginiu 
žodžiu. Po to sekė Sv. Rašto 
skaitymai anglų, estų, latvių ir 
lietuvių kalbomis. Toliau -  mal
dos ir Dievo Motinos parapijos 
choras “Exultate”, vadovauja
mas muz. Ritos Kliorienės, 
gražiai sugiedojo A.Vanagaičio 
“Maldą”, muz. R. Kliorienės 
“Lietuva -  Tėvų žemė šventa” 
ir S. Sodeikos “Siaurės Pa
švaistė”.

Savo pamoksle kun. P. Bar
bins paminėjo paminklų svar
bą, su pavyzdžiais, pradedant 
šv. Raštu ir baigiant su dabar
tiniu “Komunizmo aukų pa
minklu” Washingtone. Jis pa
stebėjo, kad jaunoji karta per 
mažai žino apie komunistų te
rorą ir trumpai nupasakojo savo 
patyrimus. Kun Barbins gimė 
ir augo JAV-ėse ir jo artimieji 
nenukentėjo nuo komunistų. Jis 
gavo žinias iš knygų ir vyres
niųjų pasakojimų. Taip pat pa
minėjo pokalbį apie Birželio 
įvykius su klebonu G. Kijaus- 
ku, kuris buvo jam naudingas. 
Jis pabrėžė, kad yra labai svar
bu prisiminti šiuos Baltijos tau
toms skaudžius įvykius ir pa
gerbti bei pasimelsti už komu
nizmo aukas.

Toliau buvo maldos ir daly
vių savo kalba sukalbėta “Tėve 
Mūsų”.

Iškilmingos pamaldos buvo 
užbaigtos su dvasiškių palaimi
nimu visomis keturiomis kal
bomis ir “Exultate” sugiedotais 
JAV, Estijos, Latvijos ir Lietu-

Birželio 10 d. minėjime Clevelande ekumenines pamaldas pravedę dvasiškiai, minėjimo rengėjai su 
vėliavomis. I-oje eilėje (iš k.): Brig. Gen. V. Kukainis, B. Pautienienė, K. Ruus, estų kun. P. Vanker, 
kun. G. Kijauskas, SJ, latvių kun. P. Barbins ir M. Nasvytienė. II-oje eilėje: A. Pautienis, JAV, -  G. 
Rankis, Estijos -  A. Traks, Latvijos -  P. Noviks, Lietuvos -  A. Nasvytis, Europos Sąjungos -  A. 
Masciuckas, NATO -  V. Taraška ir Baltiecių su vėliava -  O. Klans. A. Zvejnieks nuotr.

vos himnais. Vargonais palydė
jo  choro vadovė muz. Rita 
Kliorienė. “Exultate” yra stip
rus ir gerai vadovaujamas cho
ras, kuris paliko gilų įspūdį vi
siems dalyviams, ypatingai jį 
pirmą kartą išgirdusiems.

Po pamaldų vyko subuvi
mas parapijos žemutinėje salė
je. Trumpas kalbas pasakė ir 
pranešimus padarė kun. kleb. 
G. Kijauskas ir Latvijos radijo 
ir TV kontrolės agentūros vice- 
pirm. B. Strods. Ji minėjo visą 
eilę negerovių dabartinėje Lat
vijoje, ypatingai sunkumų su 
rusais, kurie nesilaiko nustaty
tos tvarkos ir daugelis kalba tik 
rusiškai, nenorėdami išmokti 
latvių kalbos.

Klebonas paaiškino naują 
Clevelando vyskupijos tvarką, 
kuri siekia sumažinti parapijų 
skaicių uždarydama arba kelias 
parapijas sujungdama į vieną. 
Jis tikisi, kad ši nauja tvarka per 
daug nepaveiks Dievo Motinos 
parapijos. Klebonas ragino vi
sus baltiečius dirbti kartu ir atei
tyje paminėti šiuos skaudžius 
birželio įvykius.

Toliau vyko vaišės, kurias 
gražiai suruošė komiteto narė 
ir LR Garbės konsulė Ingrida 
Bublienė su savo talkininkė
mis. Minėjime dalyvavo per 
200 baltiecių. A. Pautienis

JONO ŠVEDO KŪRINYS

Clevelando kompozitoriaus 
Jono Švedo kūrinys bus Lietu
vos kompozitorių kompaktinėje 
plokštelėje. Naujos muzikos 
specialistas pianistas Andrius 
Vasilauskas įgrojo fortepijono 
kūrinius Maskvos konservato
rijos didžiojoje salėje. Tarp jų -  
Jono Švedo “Four Unsingular 
Pieces”. Lietuvos kompozitorių 
sąjunga išleis kompaktinę plokš
telę su kūriniais: V. Montvilos 
“Miražo variacijos”, F. Bajoro 
“Variacijos”, B. Kutaviciaus 
“Sonatos”, O. Balakausko 1 ir 2 
“Kaskados” , J. Švedo “Four 
Unsingular Pieces”.

FLORIDOS LIETUVIU 
BIULETENIS 

ATOSTOGAUS
Šiuo metu Floridos Paat- 

lantis yra gerokai ištuštėjęs -  
didžiuma mūsų tautiecių jau 
išvykusių praleist vasarą tarp 
savųjų šiaurėje. Vidurvasaryje 
ir šioje apylinkėje poilsiauja
ma, bet kokia visuomeninė 
veikla taip pat atostogauja. Ir 
kai trūksta žinucių užpildyti 
biuletenio eilutes, tad pus- 
tušcio biuletenio išleidimas 
būtų beprasmis ir nuostolin
gas. Atsiprašome visų šio biu
letenio rėmėjų, kad ir jis šią 
vasarą nuo ateinancio mėnesio 
du mėnesius taip pat ilsėsis. 
Sekantis biuletenio numeris 
pasirodys tik rugsėjo mėnesį.

DAYTONA BEACH, FL
L ietuvių Bendruom enei 

nesudarius valdybos, liko tik
tai Lietuvių klubas, o “Sie
tyno” choras taip pat nusilpo. 
Nutrūko repeticijos ir choro 
koncertai, bet dėka chorvedžio 
Antano Skridulio pastangų, 
choras dar gieda per lietuvių 
pamaldas ir veda bendrą dai
navimą susirinkimų salėje.

Lietuvių klubui su valdy
bos ir narių pagalba vadovau
ja  Juozas Baltrušaitis. Išskyrus 
vasarą, Prince of Peace baž- 
nycioj sekmadieniais popiet 
vyksta šv. Mišios, kurias atlie
ka lietuvių draugas ir kapelio
nas kun. Richard Grasso. Dėl 
pablogėjusios sveikatos ir pa
didėjusių pareigų New Yorke, 
lietuvių vyskupas Paulius Bal
takis, OFM, nebegali aplankyti 
Floridoje įsikūrusių lietuvių, 
bet visada mus prisimena.

Po vasaros atostogų poil
sio, ypatingai reikės naujų 
žmonių, kurie galėtų pakeisti 
ir papildyti Daytona Beach lie
tuvius ir jų  lietuvišką veiklą.

Birželio 13 dieną šauniose 
Palm Beach golfo klubo patal
pose vyko gerai žinomo spor
tininko Vytauto Grybausko

pagerbimas. Žmona Joana su
kvietė ne tik Amerikoj gyve- 
nancius gimines ir svecius, bet 
ir Lietuvos Sporto Sąjungos at
stovus. Olimpinio komiteto 
pirmininkas Artūras Poviliū
nas ir generalinis sekretorius 
Vytautas Zubernis solenizantui 
Vytautui įteikė prezidento Val
do Adamkaus siunciamą aukš- 
ciausios pagarbos medalį, ir jį 
pakvietė dalyvauti Lietuvos 
Olimpiniam komitete.

PALM BEACH, FL

Palm Beach Bendruome
nės pabendravimo popietės jau 
beveik 30 metų vyksta kiek
vieno mėnesio antrąjį antradie
nį nuo 12 valandos iki 3 va
landos popiet apylinkės valdy
bos parinktame restorane. Se
niau šios tradicinės pabendra
vimo popietės buvo labai po
puliarios. Susirinkdavo net iki 
70-80 mūsų tautiecių. Po pietų, 
šalia oficialių pranešimų, bū
davo ir kultūrinės programos, 
įvairių sukakcių minėjimai, 
paskaitos opiais klausimais ir 
santraukos žinių iš Lietuvos. 
Dalyvių skaicius ėmė mažėti 
ir šiuo metu yra sumažėjęs net 
iki pustuzinio asmenų, kad net (Nukelta į 11 psl.)

Tautos fondo suvažiavimo, įvykusio 2007 m. birželio 2 d., New 
Yorke, metu dr. Nijolė Bražėnaitė, Lietuvos mokyklų įdukrinimo 
ir paramos komisijos pirmininkė, pertraukėlės metu su Juozu Gied- 
raiciu, Tautos fondo Garbės pirmininku.

C H IC A G O , IL

Kiek mūsų išžudė, klausia 
Čikagoje gautas žurnalas “Vei
das”, kuris viršelio puslapyje 
spausdina diktatoriaus Stalino 
nuotrauką, ir rašo, “Jei ne oku
pacijos, Lietuva šiandien turėtų 
5 mln. gyventojų.

Joninių  renginys įvyko 
birželio 24 d. Arabian Knights 
Farms, W illowbrook, IL. Jį 
rengė Amerikos lietuvių tele
vizija ir jame dalyvavo daugiau 
negu trys tūkstanciai žmonių, 
neseniai atvykusių iš Lietuvos. 
Visą popietę vyko įvairios 
programos, verslininkai turėjo 
savo pavėsines ir prekiavo ga
miniais. Pabaigoje kai kas ir 
apsikumšciavo, bet policija su
tramdė.

Čikagos Marquette Parke
birželio 24 d. vyko musulmonų 
suorganizuotas renginys, kurio 
metu islamo išpažintojai ne tik 
linksminosi, bet ir meldėsi ir 
klausėsi muzikos.

Dailininkės Janinos Mon- 
kutės-Marks autorinė paroda 
“G yvenim as tę s ia s i” buvo 
atidaryta birželio 15 d. ir tęsis 
iki rugpjūcio 12 d. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje Čika
goje. Menininkę gausiai su
sirinkusiems žiūrovams pristatė 
adv. Danas Lapkus. Jos kūryba 
susilaukė daug puikių įverti
nimų.

Highland Park, Čikagos to
limame priemiestyje, prasidėjo 
tradicinis 2007 metų tarptauti
nis festivalis birželio 1 d. ir baig
sis rugsėjo 16 d. Jame groja Či
kagos simfoninis orkesras.

Lyric Opera Čikagoje jau 
paskelbė kito sezono aštuonių 
operų spektaklius su pasaulio 
solistais, dirigentais ir reži
sieriais.

kyla klausimas ar verta toliau 
tęsti pabendravimo popietes. 
Tuo labiau, kad ir dabar turimas 
restoranas, duodamas atskirą 
kambarį be atskiro užmokes- 
cio, tikėjosi sulaukti pelno nuo 
mūsų žadamo gausaus skai- 
ciaus dalyvių  užsakom o
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Europos Sąjungos vadovų pasitarimuose, Briuselyje, Lietuvos prezidentas V.Adamkus, dešinėje, Vokie
tijos kanclerė A.Merkel ir Lenkijos prezidentas L.Kaczynski. www.president.lt

PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI EUROPOS VADOVU 
SUSITIKIME TEKO SVARBUS VAIDMUO

Prezidentui Valdui Adamkui 
Europos vadovų susitikime te
ko taikyti su senosiomis Euro
pos Sąjungos valstybėmis susi
pykusią Lenkiją. "Tada ir pra
sidėjo mano maratonas -  aukš
tyn ir žemyn. Nuo vokiečių ir 
prancūzų pas lenkus bei atgal 
keliavau gal keturis ar penkis 
kartus", -  teigė Lietuvos vado
vas. Jis atskleidė, kaip Lenki
jos prezidento principingumas 
įkaitinęs Prancūzijos vadovą.

Lenkijos vadovai broliai 
Lech ir Jaroslaw Kaczynski 
niekaip nenorėjo pritarti "dvi
gubos daugumos" principui -  
sprendimus ES priima ne ma
žiau kaip 55 proc. visų ES šalių, 
kurios atstovauja ne mažiau 
kaip 65 proc. visų Bendrijos 
gyventojų.

Pagaliau lenkai nusileido, 
kad šio principo įgyvendinimas 
būtų atidėtas iki 2014 metų.

Prezidentui V. Adamkui būti 
tarpininku tarp, atrodytų, nesu
taikomai susipykusių pusių ten
ka nebe pirmą kartą. Oranžinės 
revoliucijos Ukrainoje metu 
taikė tenykščius vadovus Vik
tor Juščenka ir Viktor Janu- 
kovič.

Pasak Prezidento, sunkes
nės derybos buvo Briuselyje nei 
Ukrainoje. "Nors padėtis Uk
rainoje buvo labai įtempta, pati 
konflikto esmė buvo aiškesnė. 
O Briuselyje ginčai buvo la
biau komplikuoti, juose susidū
rė daug įvairių interesų ir jiems 
atstovaujančių grupių", -  sakė 
V. Adamkus. Briuselyje derybų 
atmosfera nebuvo rami. "Dau
gybė pokalbių akis į akį, ginčų. 
Kartais -  net pakeltu tonu ir 
vartojant labai aštrius posakius. 
Ketvirtadienį pasibaigus pirma
jai vakarienei, ponia Angela 
Merkel priėjo prie manęs ir 
prezidento L. Kaczynski ir pa
siūlė susirinkti Vokietijos dele
gacijos patalpose.

Prie m ūsų prisijungė ir 
Prancūzijos prezidentas Nicol

Sarkozy. Jis vakarienės metu 
labai aiškiai pasakė, kad spren
dimą būtina rasti, o Lenkija -  
šio sprendimo dalis.

Vokietijos ir Prancūzijos 
vadovai puolė karštai įtikinėti 
L. Kaczynski švelninti savo po
ziciją. Ypač stengėsi N. Sarko
zy. Jis kalbėjo labai emocingai 
-  tai pakeltu, tai švelniu tonu, 
gestikuliavo.

Kartais negalėdavai atsikra
tyti įspūdžio, kad jis dalyvauja 
kokiame nors rinkimų kampa
nijos renginyje ir miniai žmo
nių kalba apie socialinį teisin
gumą. Tuo tarpu jis kalbėjo vie
ninteliam L. Kaczynski.

Tačiau Prancūzijos prezi
dento kalba Lenkijos vadovo 
nesujaudino, ir maždaug antrą 
valandą nakties išsiskirstėme.

Penktadienį nuo ryto vėl 
prasidėjus įvairiems susitiki
mams Lenkijos prezidentas 
teigė, kad jis negali atsitraukti 
nė per žingsnį. Jis tvirtino, kad 
tokia yra vyriausybės pozicija, 
jokioms nuolaidoms nepritars 
Lenkijos parlamentas, be to, 
kritikos ugnį atidengs Lenkijos 
spauda.

Kone visą laiką L. Kaczyn
ski palaikė ryšį su savo broliu 
premjeru J. Kaczynski. Mums 
buvo pranešta, kad premjeras 
sukvietė skubų ir nenumatytą 
Lenkijos vyriausybės prezidiu
mo posėdį. Iš Varšuvos prezi
dentui buvo liepta nieku gyvu 
nedaryti nuolaidų.

Padėtis nesikeitė iki vaka
rienės. Prieš ją  atmosfera jau 
buvo kaip reikiant įkaitusi. N. 
Sarkozy net pareiškė, kad užsi
spyrusi Lenkija neturėtų dik
tuoti savo sąlygų visai Europai. 
Tai greičiausiai užgavo lenkus, 
ir padėtis, užuot pagerėjusi, dar 
labiau pablogėjo. O prie vaka
rienės stalo pradėjo sklandyti 
Varšuvai labai priešiška nuo
monė: esą jei ji taip nori, pasi
liks viena", -  pasakojo  V. 
Adamkus. Tuomet jis paraginęs

to nedaryti. "Aiškinau, jog tai 
būtų klaida, visam pasauliui 
aiškiai parodanti, kad ES nėra 
tokia vieninga ir susiklausiusi, 
kaip pati mėgina teigti. Siūliau 
nespausti Lenkijos ir mėginti 
toliau ieškoti išeičių.

Po to vėl tarėmės keturiese 
-  aš, Lenkijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos vadovai. Buvo pri
eita iki dalykų, ne itin įprastų 
bendraujant aukščiausiu diplo
matiniu lygiu.

L. Kaczynski -  nė iš vietos. 
Jis atkakliai rėmėsi savo parla
mentu -  šis esą nepritars jo 
kioms nuolaidoms. Tai suner
vino N. Sarkozy. Jis net ėmė 
siūlytis vykti į Lenkiją ir jos 
parlamente Vokietijos bei Pran
cūzijos vardu asmeniškai pra
šyti supratimo.

Tada Lenkijos vadovas iš
ėjo. Aš su A. Merkel ir N. Sar
kozy dar kartą derinau, kokias 
nuolaidas jie pasirengę daryti. 
Išgirdęs pasiūlymų nuskubėjau 
į lenkų delegacijos patalpas, 
kurios buvo kitame aukšte.

Tada ir prasidėjo mano ma
ratonas -  aukštyn ir žemyn. 
Nuo vokiečių ir prancūzų pas 
lenkus bei atgal keliavau gal 
keturis ar penkis kartus.

Neslėpsiu, kartais teko glu
dinti kampus -  mat šalys savo 
poziciją kartais išdėstydavo 
tokiais žodžiais, kad juos švel
ninti, mano nuomone, buvo tie
siog būtina. O dėstydamas vie
nos pusės nuomonę kitai, žino
ma, esmės nekoreguodavau", -  
sakė V. Adamkus.

Anot Lietuvos vadovo, išau
šus šeštadienio rytui, maždaug 
5 val. 15 min., visi jau buvo tiek 
pervargę, kad A. Merkel nutarė 
pasinaudoti pirmininkaujančio
sios privilegijomis. "Ji pareiškė, 
kad dėl principinių klausimų 
viskas sutarta. Paklausė, ar kas 
nors turi kokių nors prieštara
vimų, ir iškart trenkė plaktuku 
į stalą, taip paskelbdama, kad 
posėdis baigtas.

LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas nusiuntė 

laišką Estijos gynybos ministrui Jaak Aaviksoo, kuriame išreiškė 
užuojautą dviejų Afganistane žuvusių Estijos karių šeimoms ir 
jų  artimiesiems. Laiške ministras pabrėžė, kad šių dviejų žmo
nių žūtis yra ne tik Estijos, bet ir visų NATO šalių, šalių, kurias 
jungia bendros taikos ir saugumo vertybės, kurios kovoja už 
saugesnės aplinkos Afganistane sukūrimą, didelė netektis.

Laiške rašoma, kad Lietuvos karinės pajėgos didžiuojasi 
dirbančios petys į petį su Estijos kolegomis atkuriant Afgani
staną, ir reiškiamas įsitikinimas, kad aukojusių savo gyvybes 
vardan šio tikslo mirtis niekad nebus beprasmė. Du taikdariai iš 
Estijos žuvo Afganistano Hilmendo provincijoje per apšaudymą 
raketomis, dar keturi buvo sužeisti. Žuvę estų taikdariai - 
išminuotojų kuopos vado padėjėjas 24 metų seržantas Kalle Torn 
ir tos pačios kuopos vairuotojas 33 metų jaunesnysis seržantas 
Jako Karuks. Estijos ginkluotųjų pajėgų atstovai Afganistane 
tarnauja taikdarių formuotėje, priskirtoje Didžiosios Britanijos 
kariniam kontingentui.

Krašto apsaugos ministerijoje akredituota pirmoji Gruzijos 
gynybos atašė Lietuvai majorė Lela Cikovani. Ji reziduos Vil
niuje ir bus taip pat akredituojama Latvijai, Estijai ir Lenkijai. 
Siuo metu tarp 30 šalių akredituotų gynybos atašė Lietuvai mjr. 
L. Cikovani bus vienintelė moteris. Pirmoji moteris akredituotų 
Lietuvai gynybos atašė diplomatiniame korpuse buvo Jungti
nių Amerikos Valstijų gynybos ir oro pajėgų atašė pulkininkė 
Tiiu Kera, 1993-1995 metais rezidavusi Vilniuje. Vėliau plk. T. 
Kera buvo suteiktas brigados generolės laipsnis.

Sv. Jurgio bažnyčia ir vienuolynas gali būti atnaujinami 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Tokią galimybę 
aptarė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir pranciškonų 
vienuolis brolis Astijus Kungys. Kartu su Lietuvos pranciškonais 
žadama kurti viešąją įstaigą, kuri siektų gauti ES fondų paramą. 
Meras A. Kupčinskas pranciškonų idėją pažadėjo apsvarstyti 
su kitais miesto vadovais, aptarti viešosios įstaigos steigimo 
galim ybes Savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje. Sv. 
Pranciškaus Mažesnieji broliai observantai (bernardinai) Kaune 
įsikūrė tuo pat metu kaip ir Vilniuje. 1468 m. juos čia pasikvie
tė Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis. Puikūs 
gotikiniai ansamblio pastatai su įspūdinga, virtuoziškai sumūryta 
šventove neabejotinai buvo viena didžiausių to meto Kauno 
puošmenų.

46.3 procento Lietuvos gyventojų nemano, kad Rusija gali 
tapti demokratiška valstybe, 48 proc. - linkę tikėti tokia gal
imybe. Demokratine Rusija labiau linkusios tikėti moterys, vidu
tinio amžiaus, vidurinio išsimokslinimo, mažesnių pajamų at
stovai, rajonų centrų gyventojai, rodo “Spinter tyrimų” atlikta 
apklausa.

47 proc. apklaustųjų mano, kad Rusija yra nedraugiška 
Baltijos šalių atžvilgiu, 14 proc. laikosi priešingos pozicijos. 
Trečdalis pasirinko neutralų atsakymą -  nei draugiška, nei 
nedraugiška. Nedraugiška Rusija dažniau atrodo vyrams, jau
niausio amžiaus žmonėms, aukštąjį išsimokslinimą turintiems 
tyrimo dalyviams.

Tiesioginę Rusijos grėsmę Lietuvai įžvelgia 26 proc. 
apklaustųjų. Dažniau tai 26-35m, aukštesnio išsimokslinimo, 
didesnių pajamų, didmiesčių gyventojai. LG0TIC

Visiems atsisveikinant Vo
kietijos kanclerė man angliškai 
padėkojo: "Ačiū už tai, ką pada
rėte Lenkijos labui", -  teigė V. 
Adamkus.

Galiausiai prezidentas sako 
nesąs patenkintas pasiektais re
zultatais. "Manau, kad ES susi
skaldymas šio susitikimo metu 
tapo neregėtai ryškus. Lieka 
daugybė neišspręstų problemų, 
kurias turės spręsti šalių vy
riausybės. Romano Prodi sako 
tą patį, ką ir aš, tik stipresniais 
žodžiais. Derybų maratono pa
baigoje, paryčiais, Italijos 
premjeras, priėjęs prie manęs, 
dūsavo, kad viskas, kas vyks
ta, -  beprotybė.

Vis dėlto svarbiausia, kad 
ES sutarė pajudėti reformų ir 
glaudesnio bendradarbiavimo 
link", -  sako V. Adamkus. LRT

KANADOS KARIAI 
PAGERBĖ

LIETUVOJE ŽUVUSIO 
TĖVYNAINIO ATMINIMĄ

Klaipėda/Šilutė, birželio 
20 d. Tarptautinėse pratybose 
"Gintarinė viltis" dalyvaujan
tys Kanados kariai pagerbė 
per Antrąjį pasaulinį karą Lie
tuvoje žuvusio tėvynainio at
minimą. Kariai vyko į Macikų 
kaimo kapines Šilutės rajone, 
kur palaidotas K arališkųjų 
Kanados oro pajėgų pirmojo 
rango viršila Keith Oliver Per
ry.

Kanados kariai budėjo gar
bės sargyboje kartu su Lietu
vos karinių jūrų pajėgų kariais. 
Ceremonijos metu kapinėse 
buvo atidengtas atminimo pa
minklas viršilai K. O. Perry.

LGITIC

http://www.president.lt
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PADAUGĖJO KINO ŽIŪROVŲ, 
BET SUMAŽĖJO SKAITYTOJŲ 

BIBLIOTEKOSE
Vilnius, birželio 20 d. Per

nai Lietuvos kino salėse apsi
lankė dvigubai daugiau žmonių 
nei užpernai, padaugėjo žiū
rovų teatruose, lankytojų mu
ziejuose, tačiau sumažėjo skai
tytojų bibliotekose.

Statistikos departamentas 
parengė leidinį "Kultūra, spau
da ir sportas", kuriame skel
biami 2006 m. duomenys apie 
kultūros įstaigų, radijo ir tele
vizijos, valstybinių archyvų, 
sporto organizacijų veiklą bei 
knygų, žurnalų ir laikraščių 
leidybą. Leidinyje pateikiami 
Lietuvos bei kai kuri kitų Eu
ropos valstybių statistinė infor
macija.

2006 m. Lietuvoje labiau
siai išaugo kino teatrų lanko
mumas. Per metus kino teatruo
se apsilankė 2,5 mln. žiūrovų, 
o tai yra dvigubai daugiau nei
2005 m. Kino žiūrovų skaičius
2006 m. buvo didžiausias per 
pastaruosius 15 metų.

Statistikos departamento 
duomenimis, šalyje veikia 48 
kino teatrai, kuriuose yra 77 ki
no salės. Per metus vietų skai
čius šalies kino salėse padidėjo 
700. Vilniaus miesto kino teat
ruose veikia 21 kino salė, vienu 
metu galinti talpinti beveik 4 
tūkst. žiūrovų, Kaune - 8 salės 
ir 2,1 tūkst. vietų jose.

Per metus parodyti 143 nau
jausi įvairių šalių kino filmai, 
iš kurių daugiau nei 60 procentų

Vilniaus universiteto Petro Skargos kieme

4.51 Saulės sutikimas ant Stalo kalno, 0 ,00 „Ryto darbai darbeliai“ 
Kalnų parke, prie Vilnelės, 11.00-19.00 folkloro ansamblių, liaudies 
meno, amatų, virtuvės programos Sereikiškių parke, 12.00 „Saulė 
karalienė“ ant Gedimino kalno, 20.00 koncertas ir vakaronė...

Arkos galerijoje

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadione

17.00 žygiuotė K atedros a ikštėje, 18.30 koncertas R otušės aikštėje, 
21.00 retrovakaronė Sereikiškių parke

Kalnų parke

Vingio parke

Kanklių p o p ie tė  SI

2007 metų Dainų šventės plakatas.

sukurta JAV.
Muziejų lankytojų 2006 m. 

buvo 2,9 mln., palyginti su
2005 m., jų  skaičius padidėjo 
160 tūkstančių. Šimtui Lietu
vos gyventojų tenka 85 muziejų 
lankytojai. Daugiausia lanky
tojų sulaukė Lietuvos jūrų mu
ziejus (460 tūkst.), Lietuvos na
cionalinis ir Trakų istorinis mu
ziejai (po 200 tūkst. lankytojų), 
Grūto parkas (120 tūkst. lanky
tojų).

Teatrai, kurių šalyje yra 32,
2006 m. parodė 4,4 tūkst. spe
ktaklių. Žiūrovų skaičius per 
metus padidėjo daugiau nei 100 
tūkst. ir siekia beveik 1 mln. 
(2006 m. - 970 tūkst.). Ypač pa
daugėjo žiūrovų nevalstybi
niuose teatruose. Devyniolikoje 
nevalstybinių teatrų lankėsi 253 
tūkst. žiūrovų, jų skaičius per 
metus išaugo beveik 66 tūks
tančiais.

Tuo tarpu bibliotekų skaity
tojų skaičius per metus sumažė
jo 16 tūkstančių. Vienas skaity
tojas bibliotekoje per metus 
lankėsi vidutiniškai 14 kartų.

Šalyje veikia 1396 bibliote
kos, iš jų dauguma (82 proc.) 
yra kaime.

Beveik pusė Kultūros mi
nisterijai pavaldžių bibliotekų 
turi kompiuterius, iš jų 80 pro
centų prijungti prie interneto. 
Savivaldybių viešosiose bib
liotekose 2006 m. veikė 2,0 
tūkst. vartotojams skirtų kom-

KULTŪROS PUSLAPIS

piuterizuotų darbo vietų. Per 
dvejus metus kompiuterizuotų 
darbo vietų skaičius skaityklose 
padvigubėjo.

2006 m. buvo išleista 4548 
knygos, jų  tiražas per metus 
padidėjo nuo 7,8 mln. iki 8,8 
mln. Išleisti 449 žurnalai ir 334 
laikraščiai. Laikraščių metinis 
tiražas padidėjo beveik 20 pro
centų, žurnalų - 15 procentų.

Pasak Statistikos departa
mento, Baltijos šalyse kultūros 
įstaigų lankomumo tendencijos 
yra panašios: b ib lio tekose 
mažėja skaitytojų, daugėja te
atro, muziejų lankytojų. Tačiau 
Lietuvoje teatrų ir muziejų 
lankytojų yra mažiau. Iš 1000 
gyventojų vidutiniškai per me
tus teatruose Estijoje apsilankė 
600, Latvijoje - 330, Lietuvoje 
- 220 žiūrovų. LGjTIC

STUDENTAI IŠ 21
ŠALIES MOKYSIS
LIETUVIŲ KALBOS
Į tradicinius Vilniaus uni

versiteto Lituanistinių studijų 
katedros organizuojamus vasa
ros lituanistikos kursus šiemet 
susirinko 90 studentų iš 21 
šalies. Kursų dalyviai atvyko iš 
Brazilijos, Didžiosios Britani
jos, JAV, Suomijos, Rusijos, 
Baltarusijos, Lenkijos, Latvi
jos, Slovėnijos, Prancūzijos, 
Kanados, Italijos, Ispanijos, 
Argentinos, Estijos, Vengrijos, 
Švedijos, Nyderlandų, Argen
tinos, Ukrainos, Peru.

Daugiausia studentų atvyko 
iš JAV - 25. 12 studentų kur
suose dalyvauja jau ne pirmą 
kartą, kai kurie iš jų net 3-ią ar 
4-tą kartą. 15 studentų yra lie
tuvių kilmės užsieniečiai. Mė
nesio kursai vyks nuo birželio 
26 d. iki liepos 25 d. Pirmieji 
dviejų savaičių kursai praside
da nuo birželio 26 d. iki liepos 
11 d. Kursuose iki pietų bus 
mokoma lietuvių kalbos pen
kiose grupėse, į kurias studen
tai suskirstyti pagal kalbos 
mokėjimą. Po pietų vyks pas
kaitos apie Lietuvos kultūrą, 
bus rengiam os ekskursijos. 
Šeštadieniais studentai vyks į 
Kauną, Rumšiškes, Druski
ninkus. LGjTIC

Vydūno fondas praneša
apie buvusio Vydūno fondo 
prezidiumo dalyvio Romo Vis
kantos, Ph.D., Purdue univer
siteto profesoriaus emerito ap
dovanojimą Doctor honoris 
causa. Šį garbės doktorato ti
tulą jam suteikė Purdue univer
sitetas 2007 m. gegužės 13 d. 
Vilniaus universiteto dviems 
studentėms Jurgitai Raškevi- 
čiūtei (VilniausVU) ir Laurai 
Auksutytei (Kauno VDU) bu
vo įteiktos Sofijos Ciurlionie- 
nės premijos, kurias įsteigė 
Vydūno fondas. Su dėkingumu 
paminim Dalios Tallat-Kelp- 
šaitės (Urbutienės) atidarytą 
sąskaitą tėvų vardu Lietuvos 
studentams padėti.

KULTŪROS KRONIKA
Žymus Lietuvos chorų dirigentas, pedagogas, Lietuvos 

Muzikos ir Teatro Kauno fakulteto docentas, muzikos leidinių 
redaktorius ir natografas Romualdas Misiukevičius mini 60-ties 
metų sukaktį. Ta proga žurnalas “Muzikos barai” (Nr. 1 ir 2) 
spausdina su juo labai įdomų pasikalbėjimą, kuris yra paruošęs 
per 70 chorų dirigentų. Jo chorai konkursuose yra laimėję pirmą
sias premijas. Kai 1988 m. jo choras dainavo Estijos filharmoni
jos salėje ir išskleidė Lietuvos trispalvę ir pirmą kartą sugiedojo 
dr. Vinco Kudirkos “Tautinę giesmę” -  Lietuvos himną -  salėje 
visi atsistojo... Jo choro dirigavimo klasę yra baigęs ir dabarti
nis Kultūros ministras Jonas Jučas. Jo studentai dabar jau vado
vauja muzikos mokykloms Lietuvoje.

Nuotraukoje jis stovi pirmas dešinėje su savo vadovaujamu vyrų 
choru “Perkūnas” prie dr. Jono Basanavičiaus paminklo Vilkaviškyje.

Dvyliktasis Pažaislio muzikos festivalis prasidėjo birželio 3 
d. ir baigsis rugsėjo 2 d. Pirmasis koncertas pradėtas Pažaislio 
vienuolyne su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Kauno 
valstybiniu choru, “Ąžuoliuko” choru, kurie ir vyks Vytauto 
Didžiojo universiteto salėje, Šešuolėlių dvare, Pranciškonų vie
nuolyno Šv. Jurgio bažnyčioje, Kaišiadorių kultūros centre, Zyp
lių dvare, Ryšių istorijos muziejaus kiemelyje, Žemaitkiemio 
dvare -  Miko Petrausko opera “Birutė”, Kauno pilyje Mindaugo 
karūnavimo -  Valstybės dienai Balio Sruogos istorinė kronika 
“Kazimieras Sapiega”, Kauno įgulos karininkų ramovėje bus Eu
ropos Sąjungos kam erinis orkestras, Zapyškio šv. Kono 
Krikštytojo bažnyčioje Izraelio styginis kvartetas, Jachtklube 
Johann Strauss muzika ant vandens su Lietuvos simfoniniu orkest
ru, diriguojamu Juozo Domarko, Kauno arkikatedroje Karališ
kosios kolegijos choras iš Anglijos, Žolinių atlaiduose Pažaislyje 
šv. Mišias aukos arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius, 
giedos Virgilijus Noreika ir Kauno valstybinis choras, diriguos 
Petras Bingelis, Ciurlionio dailės muziejuje bus fortepioninis trio, 
Mykolo Žilinsko dailės galerijoje dainuos Vytautas Juozapaitis ir 
gros Petras Geniušas, pianistė Mūza Rubackytė ir daugelis kitų 
menininkų iš užsienio kraštų. Baigiamasis koncertas -  rugsėjo 2 
d., kuriame dainuos Irena Milkevičiūtė, jos duktė Asmik Grigo
rian, Virgilijus Noreika, Vytautas Juozapaitis, Merūnas Vitulskis, 
Eduardas Kaniava, Kauno simfoninis orkestras ir Kauno valsty
binis Petro Bingelio choras.

Lietuvos valstybinės operos teatro Puccini “Madama Butter
fly operos pastatyme: Irena Zalenkauskaitė -  Cio čio sun, Vytau
tas Juozapaitis -  Šarpless ir Arūnas Malikėnas -  Jamadoris.

Vilniaus Vytauto klube nariai Vilniaus karininkų ramovėje 
visuomenei pristatė naują Vytauto Kaziulionio knygą “Dainavos 
apygardos partizanų atminties paminklai”. Laisvėje augusiai kartai 
nežinoma, kas vyko Lietuvos miškuose ir kaimuose iki 1953 metų. 
Komunistai dabar iškreiptai vaizduoja Lietuvos laisvės kovas. 
Filmas “Niekas nenorėjo mirti” -  vos ne vienintelis tų kovų atspin
dys, rašo Vytautas Visockas “XXI amžiaus” priede birželio 15 d. 
Bet išleista šmeižikiška Mariaus Ivaškevičiaus knyga “Žali”. Ko
laborantai daro viską, kad istorinė tiesa nepasiektų jaunosios kar
tos. Autorius rašo, kad tautiškumo dvasios vis mažiau mūsų gy
venime, kaip ir lietuvių kalbos. Džiaugiamės knygos pasirodymu, 
nes dar yra žmonių, kurie kruvinų kovų vietose pastatė , kad ir 
kuklius paminklus ir surinko žvyrduobėse ir šuliniuose sumestus 
didvyrių kaulus. Labai vertinga knyga mūsų tautos istorijai.

Čikagos spaudoje rašoma, kad filmas “Mimoza” yra pirmas 
lietuvių filmas. Tai yra klaida, nes rašytoja režisierė Birutė 
Pūkelevičiūtė pirmą vaidybinė filmą mums pateikė 1965 m. 
gruodžio 4 ir 5 dienomis. Tai buvo spalvotas filmas “Aukso žą
sis”, kurios premjera įvyko McCormick teatre. “Aukso žąsies” 
filmavimas prasidėjo Montrealyje 1963 m. Garsas įrašytas Yale 
universteto studijoje, sinchronizacija baigta Los Angeles “Spec
tra Sound” studijoje.

Vilniaus 2007 metų festivalį, kuriam vadovauja Lietuvos 
operos generalinis direktorius G. Kėvišas, pradėjo Operos ir baleto 
teatro choras, orkestras ir solistai birželio 14 d. atlikdami Johann 
Bach “Pasiją pagal Joną”. Dirigavo Rolf Beck iš Vokietijos, režisa
vo Robert Wilson iš JAV, kostiumų dailininkė -  Frida Parmeggi- 
ani iš Italijos, solo šokių choreografė Lucinda Chillds iš JAV. 
Choro vadovas buvo Ceslovas Radžiūnas.
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MIRĖ KOVO 11-OSIOS AKTO 
SIGNATARAS A.KAROBLIS

ATSISVEIKINOME SU VYTAUTU GIRNIUMI

Po sunkios ligos birželio 19 
d. mirė 11-osios Akto signa
taras 66 metų Antanas Karob
lis. Jis buvo Vytauto Didžiojo 
universiteto docentas, prorek
torius, šio universiteto atkū
rimo bei visuomeninio judėji
mo "Sambūris" atkūrimo ini
ciatorius, Kovo 11-osios Akto 
signatarų klubo valdybos na
rys.

A. Karoblis gimė 1940 m. 
rugpjūčio 17 d. Pasvalio rajono 
Daujėnų kaime. 1966 m. ne
akivaizdiniu būdu baigė Vil
niaus universiteto Matemati
kos fakultetą, įgijo fizikos- 
matematikos mokslų daktaro 
laipsnį.

1953-1957 m. dalyvavo 
pogrindinėje antisovietinėje 
veikloje, už kurią buvo pa
šalintas iš Joniškėlio vidurinės 
mokyklos. Bendrojo lavinimo 
mokyklą po metų pertraukos 
baigė neakivaizdžiai. Jo ne
priėmė studijuoti į Vilniaus 
un iv ers ite tą , tada nuslėpė 
biografinius duomenis ir įsto
jo  į Vilniaus pedagoginį insti
tutą, iš kurio po dviejų mėne
sių buvo pašalintas.

1959-1961 m. dirbo Purvų- 
Guodžių durpyne, po to Pas
valyje darbininku. 1961-1966 
m. neakivaizdiniu būdu mokė
si Vilniaus universitete ir dir
bo bendrojo lavinimo mokyk
lose Kupiškio, vėliau- Rad
viliškio rajonuose.

1967-1969 m. Kauno po
litechnikos institute dirbo asi
stentu. 1970-1972 m. - Vil
niaus universiteto aspirantas. 
1973-1989 m. dirbo Kauno po
litechnikos instituto vyres
niuoju dėstytoju ir docentu. 
Nuo 1989 m. ėjo  Vytauto 
Didžiojo universiteto prorek
toriaus pareigas.

1988-1992 m. buvo Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Kauno miesto tarybos nariu ir 
Kauno politechnikos instituto

Sąjūdžio tarybos pirmininku, 
kultūros fondo "Aukuras" tary
bos nariu bei Lietuvos moks
lininkų sąjungos tarybos na
riu.

1989-1998 m. - Vytauto Di
džiojo  un iversite to  senato 
narys.

Nuo 1998 m. - Lietuvos 
socialdemokratų partijos na
rys, Kauno rajono skyriaus pir
mininkas. 2000 m. išrinktas į 
Kauno rajono savivaldybės 
tarybą.

1992 m. pateko į tuometi
nių sąjūdininkų nemalonę ir 
net užsitraukė jų  pyktį, kai ne
pritarė žemės ūkio pertvarkai 
bei prezidento institucijos su 
dideliais įgaliojimais įvedimui. 
Pašalintas iš Sąjūdžio.

1995 m. kartu su bendra
minčiais įkūrė visuom eninį 
judėjimą - Lietuvos sambūrį, 
kurio devizas - "Prikelkime 
Lietuvą". Po dvejų metų dėl 
finansinių sunkumų šio judėji
mo veikla nutrūko.

A. Karoblis yra paskelbęs 
mokslinių straipsnių iš tikimy
bių teorijos ir matematinės 
statistikos srities, metodinių 
mokymo priemonių funkcinės 
analizės, tikimybių teorijos ir 
atsitiktinių procesų klausimais 
bendraautoris. Periodinėje 
spaudoje yra paskelbęs straips
nių politine, ekonomine bei

Korp. Neo-Lithuania filis
teris Vytautas Girnius, eidamas 
91-sius metus, mirė Floridoje 
2007 m. birželio 10 d. Pa
šarvotas buvo Čikagoje birže
lio 15 d. Brady-Gill laidojimo 
namuose, St. Evergreen Park, 
IL. ir birželio 16 d. palaidotas 
Sv. Kazimiero kapinėse šalia 
žmonos Jados.

Atsisveikinimą su kol. Vy
tautu  pravedė Korp. Neo- 
Lithuania vyr. valdybos arbi
ter e legantiarum  Vaclovas 
Mažeika. Tautinės sąjungos 
vardu atsisveikino Jūratė Va- 
riakojienė ir Korp. Neo-Li
thuania Č ikagos padalin io  
valdybos vardu Eglė Juod- 
valkė (ji dėl sveikatos nega
lėdama asmeniškai dalyvauti 
atsisveikinimą atsiuntė raštu.)

Vaclovas Mažeika atsisvei
kindamas kalbėjo:

“Susirinkome šiandien čia 
atsisveikinti su Korp. Neo- 
Lithuania filisteriu kol. Vytau
tu Girnium, kuris prieš keletą 
dienų apleido šį pasaulį ir pasi
davė Dievo globai. Vytautas 
buvo aktyvus korporantas, 
stropiai lankydavo sueigas ir 
parengimus, o paskutiniu metu 
buvo Čikagos padalinio iž
dininku.

Prisimenu, susipažinau su 
Vytautu prieš 70 m etų kai 
mudu abu tuo pačiu laiku bu
vome korporacijos junijorai 
kol. Juodvalkiui esant junijorų 
tėvūnu. Per tuos 70 metų teko 
vienaip ar kitaip su Vytautu 
bendrauti, net kurį laiką tame 
pačiam name gretimuose bu
tuose gyventi.

Jis gimė 1916 metais spa
lio 28 d. Pavytės kaime, Gar
liavos valsčiuje, Kauno apskri-

teisine temomis.
Išrinktas Aukščiausiosios

Tarybos deputatu rūp inosi 
mokslo, švietimo, kultūros, 
valdymo ir žemės ūkio reika
lais. LGĮTIC

Atsisveikinimas su a.a. Vytautu Girniumi. Garbės sargyboje -  Edu- 
ar-das Modestas ir Liucija Hofmanienė, kalba Vaclovas Mažeika.

tyje. Savo vaikystę praleido 
žaliajame kaime lankydamas 
pradžios mokyklą ir ją  baigęs 
įstojo į Kauno Aušros berniukų 
gimnaziją. Mokslas sekėsi ge
rai ir po 8 metų Vytauto Di
džiojo Universitete pradėjo 
studijuoti Teisių fakultete. Bū
damas tvirtai tautiniai nusi
teikęs be abejojimo įsijungė į 
patriotinę studentų korporaciją 
Neo-Lithuania. Prisiėjo atlikti 
ir karinę prievolę, ką padarė 
įstodamas aspirantu į preziden
to Antano Smetonos Karo mo
kyklą ir ją  baigęs gavo atsar
gos jaunesnio leitenanto laips
nį. Baigęs Teisių fakultetą, kai
po jaunas teisininkas, dirbo 
Kauno apygardos teisme. So
vietam s okupavus L ietuvą 
teisme darbą prarado ir jau 
vokiečių metais dirbo prekių 
paskirstymo įstaigoje. Antrą 
kartą Raudonajai armijai oku
puojant Lietuvą, su šeima pa
sitraukė į Austriją, kur ir su
laukė karo pabaigos. Prasidė
jus emigracijai atvyko į Jung
tines Amerikos Valstijas ir ap
sistojo Čikagoje. Amerikoje 
savo te is in inko  p rofesijos 
negalėjo pritaikyti, pradėjo 
dirbti precizinių įrankių ga
mykloje, kurioje sėkmingai 
prisitaikė, išmoko gaminti pre
cizinius įrankius ir neblogai 
uždirbdamas ten sulaukė ir 
pensijos am žiaus. G yven

damas Čikagoje sukūrė šeimą 
su Jada ir su ja  laim ingai 
išgyveno 40 metų. Įsigijo na
mus Čikagoje, Floridoje ir ne
didelį namuką M ichianoje. 
Taip pat buvo nusipirkęs ūkį, 
kurį apsodino vaismedžiais ir 
jame dirbdamas vasaros metu 
praleisdavo daug laiko.

Būdamas pensininku žie
mas praleisdavo Floridoje, o 
vasaras Čikagoje, Michianoje 
ar savo ūkyje. Vytautas mėgo 
lošti tenisą, buvo gero, švel
naus būdo, šnekus ir buvo ma
lonu su juo bendrauti. Jungėsi 
ir į visuom eninį lietuvišką 
gyvenim ą, be korporacija i 
Neo-Lithuania dar priklausė 
Tautinei sąjungai, Lietuvių 
Bendruom enei ir Lietuvoje 
slaptai kovos organizacijai 
Laisvės kovotojams.

Vytautas buvo vienas iš tų 
veteranų Kauno neolithuanų, 
kurių tik keli bėra likę.

Korporacijos Neo-Lithua
nia ir Laisvės Kovotojų sąjun
gos vardu tariu Tau paskutinį 
‘S udiev’. Ilsėkis ram ybėje 
šioje svetingoje A m erikos 
žemėje.

Nuoširdi užuojauta pus
seserei Birutei Kasakaitienei, 
švogeriui Petrui D irdai su 
žmona Irena, podukrai Giedrei 
Valaitis, sūnėnui Algiui Dirdai 
ir visiems artimiesiems.”

Vaclovas Mažeika

“LIETUVIU TAUTOS -  LIETUVIU 
KALBOS LIKIMAS”

Dr. Algimantas Liekis

XXX.

Visai nesijaudina, kad, kai 
kuriais duomenimis, per 15 
pastarųjų Nepriklausomybės 
metų jau  daugiau kaip 300 
tūkstančių lietuvių, pačių dar
bingiausių, sumaniausių paliko 
Lietuvą ir išvyko į svetimus 
kraštus, taip pat į JAV, ieškoti 
uždarbių ir geresnio, teisin
gesnio, kaip dažnas jų teisinasi, 
gyvenimo. Kitaip sakant, išsi
kovojusi Nepriklausomybę Lie
tuva prarado kur kas daugiau 
savo vaikų negu per 50 žiau

riausios okupacijų metų, o iš 
viso, pavyzdžiui, vien Ameri
koje per beveik 150 metų nuo 
masinės emigracijos į tą kraštą 
pradžios, pasak kai kurių tyrėjų, 
esą arti trijų milijonų lietuviškos 
kilmės amerikiečių. Tai lyg antra 
Lietuva, tik , gaila, kad tik kele
tas dešimčių tūkstančių iš jų 
bemoka lietuviškai ir jiems dar 
kiek rūpi Lietuva.

Amerika -  tai didžiausias 
pasaulyje tautų “suvirinimo” 
katilas, kuriame be prievartos

formuojasi nauja amerikiečių 
tauta, angliška -  airiška savo 
dvasia. Jei SSRS okupacijos 
metais Sibiran ištremtųjų Lietu
von sugrįžo apie 70 procentų, 
o iš Amerikos vidutiniškai tik 
5 -  6 procentai į ten išvykusių 
ar ieškoti uždarbių, ar bėgusiųjų 
nuo Lietuvos okupantų per
sekiotojų. Kitaip sakant, Ame
rika yra ypač daug skolinga lie
tuvių tautai už tuos turtus, ku
riuos ji šiandieną turi.

Kita vertus, tai, kad Lietu
vą palikdavo ir šiandien palie
ka darbingiausi ir darbščiausi, 
ji pasmerkiama ir toliau vilktis 
turtingųjų valstybių uodeguoje, 
paliekama būti jų  stiprintoja, 
specialistų rengėja, o kartu ir 
malonės prašytoja. Tad jei pa
žvelgtume į emigraciją savo 
Tautos, nepriklausomos valsty

bės stiprinimo požiūriu, tai tik 
sielotis reikėtų , jog į svetimus 
kraštus plūdo ir toliau plūsta lie
tuviai, o ne džiaugtis, nes jie
stiprina tuos kraštus, jų, o 
ne lie tu v ių  tautą. Tad iš 
tikrųjų ir minėtojo paukščio 
yra atplėštas vienas sparnas 
ir dar svetim ų plunksnų  
p rik a išytas. Ir je i to liau  
m ažės lietuvių  L ietuvoje, 
nebus lemta tam paukščiui 
p ak ilti gražesn iam  ir i l 
gesniam skrydžiui.

Bet kodėl Amerikoje toks 
neatsparus lietuvis, kodėl taip 
greitai jis, jo  vaikai, jau nekal
bant apie vaikaičius, suanglė
ja , kodėl jaun i lietuvaičiai 
paniekina, nesilaiko ir “Lietu
vių chartos” , kurios 4 punkte 
pabrėžta: “Šeima yra tautos 
gyvybė. L ietuvis kuria  tik

lietuvišką šeimą ...” Tačiau, 
atrodo, daugiau kaip 60 pro
centų ir pokario metų lietuvių 
imigrantų, karo pabaigoje pa
sitraukusių į Vakarus, tarp 
kurių vyravo patriotinė ne
priklausom os L ietuvos in 
te ligen tija , vaikų bei v a i
kaičių, ypač gimusių JAV, yra 
jau sukūrę mišrias su svetim
taučiais šeimas, kuriose lietu
vių kalba beprisimenama tik 
susitikus su savo tėvais ar se
neliais, ar atvykus pasisve
čiuoti į Lietuvą. Palyginus su 
Rusijoje buvusiais tremtiniais 
ar atsidūrusiais joje dėl kitų 
priežasčių, tarp jų  santykinis 
surusėjimas visą laiką buvo 
mažesnis, negu išeivijos su
anglėjimas JAV, vienoje iš de
m okratiškiausių  pasaulio  
valstybių. (Bus daugiau)
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 1-2 d., ŠALFASS Golfo turnyras, Renaissance 
Quail Hollow Resort, Painesville, OH. Rengia Clevelando li
etuvių golfo klubas.
RUGSĖJO 9 d., 11:30 v.ryto Šv. Jurgio parapijos gegužinė 
parapijos sodyboje.
RUGSĖJO 29 d. šeštadienį, 6:30 v.v. Dainavos vyrų vieneto 
koncertas, Dievo Motinos parapijos salėje. Rengia vyr. skaučių 
“Židinys”.
LAPKRIČIO 11 d . nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. -  Šv. Jurgio parapi
jos Rudens šventė.
LAPKRIČIO 17 d., šeštadienį, 6 v.v. -  “EXULTATE” choro 
25-mecio koncertas.
2008 m. kovo 30 d., sekmadienį -  Atvelykio stalas Dievo Mo
tinos parapijoj. Rengia vyr. skaučių “Židinys” .

CLEVELANDO LIETUVIŲ AUKOS IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ REIKALAMS

2007 m. Vasario 16-osios proga aukojo

100 dol.: V. Barzdukienė
Dr. V.A. Mauručiai, P.N. Bieliniai

K.D. Paškoniai V.J. Januškiai
75 dol.: S.Kazlauskienė

G.V. Bučmiai A.M. Liutkai
60 dol.: A. Lūža

V.Urbaitis B. Mainelienė
50 dol.: V. Miškinis

Z.S. Obeleniai M. Puškorienė
A.B. Pautieniai V.E. Rack

Dr. E.R. Šilgaliai D. Staniškis
45 dol.: V. Tamulis

R.Čiuberkienė H.R. Tatarūnai
V.O. Šilėnai R.A. Zorskai

40 dol.: 15 dol.:
O. Banionienė E.A. Bliumentaliai
J.C. Klioriai A.Giedraitienė

H.M. Macijauskai N. Palubinskienė
R.R. Minkūnai V.C. Prikockis
M.G.J. Yutches 10 dol.:

30 dol.: R.V. Adomavičiai
A.Babickienė Dr. V.V. Gruzdžiai
R.I. Bubliai N. Kaminskienė
Z.Dučmanas G. Kijauskienė
J.Gudėnas I. Laurinaitienė

A.Petrauskis J. Narušas
H.Stasas M. Palaima

A.Stempužienė K. Palubinskas
25 dol.: A. Raulinaitienė

G.Aukštuolienė V.B. Taraškai
I.T. Beržinskai R. Vodopalas
G.Karsokienė G.E. Žemaičiai

V.G. Plečkaičiai Suaukotos sumos:
O.Ralienė JAV Lietuvių Bendruomenei

P.A. Razgaičiai 1,235.00 dol.
V.Spirikaitienė Amerikos Lietuvių Tarybai
E.Steponienė 560.00 dol.
K.S. Šukiai Iš viso aukų gauta

V.Žiedonienė 1,795.00 dol.
20 dol.:

E.Alšėnienė Dėkojame visiems aukoto-
D.Armonienė jam s ir Vasario 16-osios
L. Balčiūnaitė minėjimo mecenatams.
N. Balčiūnienė LB Apylinkės ir

A.Baliūnas ALT skyriaus Valdybos

(Atkelta iš 7 psl.)
FLORIDOS LIETUVIŲ...
maisto pietums, bet jo  negau
na. Jei mūsų valgytojų skaičius 
nepadidėsiąs, restoranas bus 
priverstas atšaukti to kamba
rio naudojimą be užmokesčio.

Esant tokioj padėty, kyla 
klausimas, ar šias mėnesines 
mūsų apylinkės lietuvių pa
bendravimo popietės yra tęs- 
tinos. Ar mūsų tautiečiai at
kreips į tai dėmesį ir ar galime 
tikėtis didesnio skaičiaus da
lyvių? Šių popiečių ateitis pri
klausys nuo dalyvių skaičiaus 
būsimuose popietėse liepos 10 
d., rugpjūčio 14 d. ir rugsėjo 
11 d.

Lietuvių biuletenis, 2007.06.22, 
Nr.261.

DRAUGE SU VYTAUTU POCIŪNU 
ŽUVO IR TIESA?

Kodėl žurnalistams, teisė
saugai ir politikams taip sunki
ai sekasi išsiaiškinti prieš me
tus Baltarusijoje žuvusio Lietu
vos pulkininko ir diplomato 
Vytauto Pociūno žūties aplin
kybes? Kodėl pastangos jas 
ištirti sukėlė tokią sumaištį 
mūsų valstybėje? Kodėl prieš 
parlamentinį šio klausimo ty
rim ą stojo ne tik kai kurie 
stambūs verslininkai, šalies 
premjeras, prezidentas, Konsti
tucinis teismas, bet ir nemaža 
dalis žiniasklaidos?

Sią temą birželio 25 d. Lie
tuvos radijo laidoje "Tarp Rytų 
ir Vakarų" Dariaus Kuolio kal
binami aptarė žurnalistas My
kolas Drunga, Vytauto Pociū
no našlė žurnalistė Liudvika 
Pociūnienė, jo kurso draugas 
politikas Kęstutis M asiulis. 
Generalinės prokuratūros pozi
ciją pristatė Viešųjų ryšių sky
riaus vedėja Aurelija Juodyte.

(Apgailestaujame, kad dėl 
laikraštyje vietos trūkumo, 
negalime atspausdinti viso, la
bai vertingo, pasikalbėjimo, 
bet spausdiname tik dali, ku
rioje atsispindi Generalinės 
prokuratūros pozicija, -  red.)

D. Kuolys: Pradėkime mū
sų pokalbį nuo oficialios infor
macijos, kurią sutiko suteikti 
Generalinė prokuratūra. Štai 
pernai, 2006 metų lapkričio 30 
dieną, prokuroras Justas Lau
cius priėmė nutarimą nutraukti 
ikiteisminį tyrimą dėl Vytauto 
Pociūno žūties. Gruodžio 1 die
ną labai glausta jo  santrauka 
buvo paskelbta visuomenei. 
Gal galėtume prisiminti pa
grindines šio nutarimo išvadas?

A. Juodyte: Prokuratūra 
pranešė, kad ikiteisminio tyri
mo metu surinkti duomenys 
buvo pagrindas konstatuoti, jog 
pulkininko Vytauto Pociūno 
žūtis buvo nelaimingas atsitiki
mas. Kadangi nebuvo nustaty
ta nusikalstamos veikos požy
mių, ikiteisminis tyrimas buvo 
nutrauktas.

Kokie faktai leido prokuro
rui padaryti tokią išvadą? Pa
grindinis dalykas, matyt, buvo 
teismo medicininis tyrimas, at
liktas tiek Baltarusijoje, tiek 
Lietuvoje, kuris konstatavo, 
kad mirtis ištiko karininką dėl 
labai stipraus kūno sumušimo, 
atskirų kūno dalių traumų, 
kaulų lūžių, vidaus organų 
sužalojimo. Šie sužalojimai at
sirado vienu metu prieš pat 
mirtį.

Nutarime konstatuota, kad 
Vytautas Pociūnas krito gyvas, 
o mirtis jį ištiko iš karto po 
sužalojimų. Tiriant nebuvo ras
ta jokių kitų sužalojimų, nebu
vo rasta jokių apsinuodijimų, 
narkotinių medžiagų.

Taip pat nustatyta, kad V. 
Pociūnas prieš pat nelaimingą 
atsitikimą kambaryje buvo vie
nas, kad kambaryje nepastebė
ta jokių grumtynių pėdsakų. 
Ekspertai taip pat neaptiko jo 
kių V. Pociūną žeminančių pėd
sakų, kuriuos minėjo Lietuvos 
žiniasklaida.

D. Kuolys: Lietuvos žinia- 
sklaida minėjo, kad Vytautas 
Pociūnas įkaušęs užsilipo ant 
palangės nusišlapinti ir iškrito 
pro langą. Kuo remdamasi pro
kuratūra paneigia šitą plačiai 
paskleistą versiją?

A. Juodyte: Ant palangės 
buvo rasti tik rankų pėdsakai. 
Tai leido konstatuoti, kad V. Po
ciūnas buvo atsirėmęs į palangę 
visa kūno mase. Nebuvo rasta 
jokių pėdų pėdsakų.

D. Kuolys: Taigi jis nebu
vo užsilipęs ant palangės ir ant 
jos nestovėjo?

A. Juodyte: Prokuroro nu
tarime ir ekspertų išvadoje tai

DIRVAI
AUKOJO

Lietuvių tautiniai namai,

Los Angeles, C A ....................1,000

K.Tirva, Glenview, I L ................ 45

T.Bukaveckas, Chicago, IL ......40

J.Smulskis, Lima, O H ................ 40

S.Abraitis, Garretsville, OH .... 25

J.Bernot, Union, N J ....................25

A.Kavaliūnas, Culver, I N ........25

S.Lee, Seminole, F L .................. 25

E.Eitas, E.Wareham, M A .........22

J.Kirvelaitis, Homergen, I L .....22

O.Mironas, Paso Robles, CA ... 22 

J.Petronis, Los Angeles, CA .... 22

G.Narbutas, Vista, C A ............... 20

G.Taoras, Dover, N H ................. 20

Anominis, Cleveland, OH .......  10

A.D.Basiulis, Redondo Bch., CA. 10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

konstatuojama: nerasta nei kojų 
pėdsakų, nei kitų biologinės 
kilmės pėdsakų.

D. Kuolys: Bet Valstybės 
saugumo departamento dar
buotojai politikams ir žinia- 
sklaidai kalbėjo, kad ant pa
langės rasta šlapimo?

A. Juodyte: Kaip sakiau, 
jokių kitų biologinės kilmės 
pėdsakų, išskyrus Pociūno ran
kų atspaudus, nebuvo aptikta.

D. Kuolys: Seimui liudiję 
VSD kontržvalgybos pareigū
nai dėl to nukentėjo: buvo ap
šmeižti, atleisti arba nušalinti 
nuo pareigų.

L. Pociūniene: Bet jie gyvi. 
Tie siūlai, kurie pradėti vynioti, 
turi būti išvynioti iki galo. LRT

A.f A.
BIRUTEI ČYVIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukrai RITAI ir 
šeimai, taip pat dukrai VIDAI, sūnums VITUI ir SAU
LIUI ir jų  šeimoms, bei visiem artimiesiems.

Giedrė, Simas ir Kaja Kijauskai

A.f A.
ARVYDUI KIŽIUI

iškeliavus į amžinąjį Visagalio prieglobstį, jo žmoną DANUTĘ 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Antanina ir Pranas Petraičiai 
Rasa ir Auksė
Jūratė ir Linas Šepikai
Judita ir Kęstutis Petraičiai su šeima

Parduodama laidojimo vieta
Our Souls kapinėse prie Clevelando (Chardon) 

Section 13, lotas 715 dviem žmonėm 
Skambinti Monikai į Floridą. Tel. 1 954-537-1098
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SPORTAS

Kauno “Žalgirio” krepšininkai į Vilnių ne veltui vežėsi baltus chalatus su užrašu “Čempionai” . 
Paskutinėse rungtynėse žalgiriečiai sostinėje 81:77 įveikė “Lietuvos ryto” komandą. Lietuvos čem
piono titulą “Žalgiris” susigrąžino po metų pertraukos. Pernai buvo laimėtojais “Lietuvos ryto” 
krepšininkai.

DISCOVERY CHANNEL" KOMANDOJE 
-  T.VAITKUS

Jungtinių Amerikos Valstijų 
dviračių komanda "Discovery 
Channel" paskelbė devynių 
sportininkų, kurie dalyvaus 94- 
ose prestižinėse "Tour de Fran
ce" lenktynėse, prasidedančiose 
Londone liepos 7 dieną, sąrašą, 
praneša voanews.com.

Lenktynėse pirmą kartą da
lyvaus ir 25-erių metų Lietuvos 
dviratininkas Tomas Vaitkus.

Komandos vadovas Johan 
Bruyneel teigė, jog komandos 
nariai stengsis padėti Levi Leip- 
heimer, kuris turėtų kovoti dėl 
geltonos spalvos marškinėlių. 
Jis šiose lenktynėse jau tris kar
tus yra finišavęs geriausiųjų 
dešimtuke ir, anot J. Bruyneel, 
šiuo metu yra "geros formos ir 
pakankamai patyręs", jog galėtų 
užlipti ant podiumo. Komandos

Patria Imports
We Sell Koldūnai 
Gourmet Deli Meats & Breads 
Imported Condiments & Foods 
Wines, Beer & Waters 
Candies, Gifts and More!
794 East 185th St. •  216-531-6720

TA UPA I
SAVI PAS SAVUS 

KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

Reiškiame gilią užuojautą

A.f A.
VYTO RAČKAUSKO

žmonai ELZEI, giminėms ir artimiesiems 
netekusiems savo brangaus VYTO.

A •  V *  1  •  V •Artimuosius nuoširdžiai užjaučia:

Edis ir Aldona Bliumentaliai 
Jadzė Dautienė 
Zenonas ir Stasė Obeleniai 
Bronė Paulionienė 
Pranas ir Antanina Petraičiai 
Vacys ir Liuda Petkai 
Edis ir Irena Rydeliai 
Henrikas ir Roma Tatarūnai

vadovas pareiškė, kad "Discove
ry Channel" komanda prieš šias 
prestižines lenktynes yra pasi
ruošusi pasirašyti po Tarptau
tinės dviračių sporto sąjungos 
antidopingo įstatais.

"Šiuo metu savijauta labai 
gera. Tikiuosi "iššauti" kokia
me etape, - Eltos korespon
den tu i sakė T. V aitkus. - 
Smagu, jog galėsiu išbandyti 
jėgas šiose prestižinėse lenk
tynėse. Šiemet daug padėjau 
komandos draugams įvairiose 
lenktynėse, todėl komandos 
vadovai įtraukė į sudėtį varžy
boms Prancūzijoje". Jis pernai 
tapo pirmuoju lietuviu, laimė
jusiu "Giro d'Italia" etapą.

ELTA

CNC MACHINISTS 
A LAKE COUNTY COMPANY 
IN NEED OF EXPERIENCED 

CNC MILLING SET-UP & 
OPERATORS. CALL TOM 

AT 440-951-9972

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais
10:00-11:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 82-32 

Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. Fax: (718) 
479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

Jeigu planuojate p irtį i arba parduoti namą, 
prieš priimdami galutini sprendinių apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit
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