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Nesuvyniojo nieks Tavų
Sūnų į baltąją drobulę.
Ne prie namų, ne prie klevų
Sulaužyti kauleliai guli.

Nieks nenušluostė jų veidų,
Kada ant akmenų gulėjo.
Nieks neprisiminė maldų,
Kada vežimas nudardėjo.

 Prie balos tos, prie tos duobės,
Prie to durpyno, to žvyryno...
Į vietą amžinos garbės,
Kurią tik budeliai težino.

Ir tu likai vienui viena,
O Motina, sopulingoji.
Tu užmiršta... gal alkana?..
Ar šunys dar Tave aplojo?..

Ir tebelauki dar sūnų.
Nors to jauniausio, pagrandėlio...
Ir gula ant širdies švinu
Negrįžusių sūnų šešėliai.

Pavasaris. Vėl po langais
Alyvų trykštantis fontanas...
Nebepareis jau su draugais
Nei Juozas, Petras, nei Antanas.

Nebesužvangins grandine,
Necyptelės iš džiaugsmo Sargis.
Nebepriglaus po miline,
Ką suruošei — nebesuvalgys.

Ir rankų nebučiuos Tavų,
Nebeištars: — Atleisk, Motule
Ne prie namų, ne po klevu
Nesulaukti sūneliai guli...

1993 m. gegužė

PARTIZANŲ MOTINA
Vytautas Cinauskas

Paminklas Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL. Paminklas 
skiriamas Lietuvos partizanų ir Sibiro tremtinių prisiminimui.  
                                                                           G. Markevičiaus nuotr.

 Gegužės 12 d. Lietuvoje 
vyko prezidento rinkimų pir-
masis turas ir du referendu-
mai. Vienas – dėl pilietybės 
išsaugojimo, kitas – Seimo 
narių skaičiaus mažinimo. 20 
val. balsavimas baigėsi ir ne-
trukus bus skelbiami pirmieji 
rezultatai.

Rinkėjų sąraše yra 2 mln. 
472 tūkst. 405 piliečiai. 56 
tūkst. Lietuvos piliečių šį-
kart užsiregistravo balsuoti 
užsienyje. Užsienio lietuviai 
aktyviai dalyvavo rinkimuose 
ir nuogąstavo, ar visi spės iš-
reikšti savo valią.

Prezidento r inkimuo -
se dalyvavo eurokomisaras 
Vytenis Andriukaitis, filo-
sofas Arvydas Juozaitis, eu-
roparlamentaras Valentinas 
Mazuronis,  ekonomistas 
Gitanas Nausėda, Seimo nariai 

LIETUVA PASIRINKO: ANTRAJAME TURE –  
G. NAUSĖDOS IR I. ŠIMONYTĖS AKISTATA

Mindaugas Puidokas ir Naglis 
Puteikis, premjeras Saulius 
Skvernelis, Seimo narė Ingrida 
Šimonytė ir europarlamentaras 
Valdemaras Tomaševskis.

Suskaičiavus 1631 apylin-
kes (1972) aiškėja, kad intriga 
dėl antrojo turo visiškai išblė-
so. Čia susigrums G. Nausėda 
(31,41 proc.) ir I. Šimonytė 
(27,36 proc.) balsų.

Trečias ir toliau lieka S. 
Skvernelis (22,43 proc.), 
tačiau jo atsilikimas nuo I. 
Šimonytės su kiekviena dides-
ne apylinke vis auga.

Dažniausi skundai –  
dėl agitacijos

Kaip anksčiau informa-
vo Policijos departamento 
Komunikacijos skyriaus vedė-
jas Ramūnas Matonis, policija 
gavo 46 (18 iš jų – išankstinio 
balsavimo metu) praneši-

mus apie galimus pažeidimus, 
daugiausiai dėl neleistinos 
agitacijos, galimų papirkimų, 
įtartinų asmenų ar automobi-
lių prie rinkiminių apylinkių, 
viešosios tvarkos pažeidimų 
apylinkėse. Nemaža dalis pra-
nešimų nepasitvirtino.

Ikiteisminių tyrimų nepra-
dėta, ANK protokolų nėra. 13 
val. gautas pranešimas, kad 
Pakruojo r. Sosdvario k. rin-
kimų apylinkėje padėtas spro-
gmuo, kuris sprogs po vienos 
valandos. Apžiūrėta rinkimų 
apylinkė, planas SKYDAS 
nebuvo įvestas, nes asmuo 
policijai žinomas, tai jau sep-
tintas šio asmens melagingas 
pranešimas šiemet apie galimą 
sprogmenį. Asmuo (gimęs 
1972 m.) sulaikytas, pristaty-
tas į policijos komisariatą.

LRT

Negalutiniai rinkimų duo-
menys rodo, kad referendu-
mas dėl dvigubos pilietybės 
įvyko, tačiau nepakako pa-
sisakiusių „už”. Tuo tarpu 
aktyvumas referendume dėl 
parlamentarų skaičiaus ma-
žinimo neįveikė 50 proc. 
kartelės.

Vyriausiai rinkimų komisi-
jai (VRK) pateikus rezultatus 
iš 1922 rinkimų apylinkių, 
dvigubos pilietybės institu-
to išplėtimui pritaria 71,63 
proc. balsavusiųjų, tuo tarpu 
prieš pasisako 26,16 proc. 
rinkėjų. VRK duomenys rodo, 
kad referendume dalyvavo 

SEIMO NARIŲ SKAIČIUS NEKIS, DVIGUBOS PILIETYBĖS 
REFERENDUMAS ĮVYKO, BET BALSŲ „UŽ” NEPAKANKA

52,09 proc. balsavusiųjų. Tai 
reiškia, kad referendumas lai-
komas įvykusiu, tačiau balsų 
priimti Konstitucijos straips-
nio pakeitimą nepakanka.

Tuo metu referendume dėl 
Seimo narių skaičiaus mažini-
mo nuo viso rinkėjų skaičiaus 
„už” balsavo 35 proc., todėl 
laikoma, kad klausimui pri-
tarta. Nuo dalyvavusių rinkėjų 
skaičiaus „už” pasisakė net 
74,2 proc. Tačiau referendu-
mo aktyvumas siekia 47,1 
proc., tad nepaisant to, kad 
dauguma balsavusių pasisakė 
„už”, referendumas kol kas 
laikomas neįvykusiu.

Gegužės 13 d., 4.15 val. 
(Lietuvos laiku) duomenimis, 
dvigubos pilietybės instituto 
išplėtimą palaiko beveik 850 
tūkst. rinkėjų. Tam, kad refe-
rendume pateiktas klausimas 
būtų priimtas, reikalinga, kad 
jį palaikytų 1 mln. 236 tūkst. 
203 rinkėjai. Kadangi referen-
dume dalyvavo daugiau kaip 
pusė visų rinkimo teisę turinčių 
gyventojų, jis laikomas įvy-
kusiu. Tiesa, siekiant pakeisti 
Konstitucijos 12-ąjį straipsnį 
balsuoti „už” turėtų daugiau 
kaip pusė visų rinkimų teisę 
turinčių ir į rinkėjų sąrašą įra-
šytų asmenų.                15min.lt

Svarbus Jungtinės Kara-
lystės vyriausybės narys ge-
gužės 12 d. perspėjo, kad at-
einančius Europos Parlamento 
rinkimus kai kas laikys „pa-
skutine proga protesto bal-
sui”, apklausoms rodant, kad 
tęsiantis chaosui dėl „Brexit” 
populistai galėtų nušalinti pa-
grindinės srovės britų partijas.

Švie t imo sekre tor ius 
Damianas Hindsas visuomeni-
niam transliuotojui BBC sakė, 
jog nėra abejonių, kad gegužės 
23 dieną Britanijoje vyksiantys 
Europos rinkimai bus sunkūs 
ministrės pirmininkės Theresos 

JK PERSPĖJIMAI DĖL PROTESTŲ 
BALSŲ PER EUROPOS RINKIMUS

May konservatoriams.
Dvi neseniai atliktos ap-

klausos rodė, kad naujai įkurta 
„Brexit” partija, kuriai vado-
vauja išstojimo iš Europos 
Sąjungos šalininkas Nigelas 
Farage’as, gali labai gerai 
pasirodyti ir ES, ir bet kokiuo-
se Britanijos visuotiniuose 
rinkimuose, atimdama bal-
sus iš Konservatorių parti-
jos ir pagrindinės opozicinės 
Leiboristų partijos.

Th. May norėjo išvesti šalį 
iš ES prieš bloko rinkimus, 
bet „Brexit” tebėra įstrigęs dėl 
politinės aklavietės.       LRT

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Antonio Guterresas, 
gegužės 12 d. N. Zelandijoje 
pradėdamas trumpą kelionę 
pietiniame Ramiojo vandenyno 
regione, perspėjo, kad pasaulis 
nepakankamai stengiasi apriboti 
temperatūros kilimą.

Griežtai ragindamas imtis 
veiksmų dėl klimato kaitos, 
A.Guterresas sakė, kad tarptau-

PASAULIS NEPAKANKAMAI KOVOJA  
SU KLIMATO KAITA

tinis politinis ryžtas slopsta ir 
kad labiausiai nukentės „fronto 
linijoje” esančios mažos salų 
valstybės. Per vizitą, surengtą 
prieš rugsėjo mėnesį Niujorke 
įvyksiantį klimato susitiki-
mą (Climate Action Summit), 
A.Guterresas taip pat apsilankė 
Fidžyje, Tuvalu ir Vanuatu, 
kuriems kelia pavojų kylantis 
vandenynų lygis.                 LRT
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją gegužės 7 dieną 
iškviestas Rusijos ambasados atstovas, kuriam išreikštas pro-
testas dėl Rusijos ambasados JAV viešai paskelbto ir tikrovės 
neatitinkančio pareiškimo apie Lietuvos partizanų vadą Adolfą 
Ramanauską-Vanagą po to, kai jo garbei Čikagos priemiestyje 
buvo atidengtas paminklas. Susitikime Rusijos pusei pasiūlyta 
atidžiau išsistudijuoti A. Ramanausko-Vanago asmenybę bei 
jo veiklą, kadangi tai yra pati netinkamiausia kandidatūra, 
Rusijai siekiant kažką apkaltinti kolaboravimu su naciais ar 
dalyvavimu Holokauste – jo nepriekaištinga reputacija buvo 
patvirtinta daugybės nepriklausomų ekspertų, tyrinėjančių to 
meto įvykius ir archyvinius dokumentus. Rusijos pusė pa-
raginta susilaikyti nuo dezinformacijos apie pasipriešinimo 
okupacijai dalyvius skleidimo ir bandymų perrašinėti istoriją, 
remiantis okupacinės sovietinės valdžios represinių struktūrų 
sufabrikuotais kaltinimais.

„Valstiečių” pirmininkui Ramūnui Karbauskiui pažadė-
jus siūlyti Sauliui Skverneliui likti premjeru, jei „valstiečiai” 
laimės Europos Parlamento rinkimus, jis pats tokią galimybę 
vertina skeptiškai. Premjeras tvirtino, kad yra priėmęs asmeninį 
sprendimą atsistatydinti ir jo neturėtų pakeisti galimas geras 
„valstiečių” pasirodymas Europos Parlamento rinkimuose po 
dviejų savaičių. S. Skvernelis sako planuojantis likti politikoje, 
dirbs Seime „valstiečių” frakcijoje.

Kandidatas į prezidentus Saulius Skvernelis nurodė, 
kad atsistatydins iš premjero pareigų, jei nelaimės rinkimų. 
Žiniasklaidai jis patikslino, kad iš posto pasitrauks liepos 12 
dieną.

Pirmajame prezidento rinkimų ture pirmaujantis eko-
nomistas Gitanas Nausėda sako, kad premjerui Sauliui 
Skverneliui pasitraukus iš pareigų, pirmalaikiai Seimo rin-
kimai yra realus, nors nelabai tikėtinas scenarijus. Pasak jo, 
atsistatydinus S. Skverneliui ta pati valdančioji dauguma galėtų 
tęsti darbus su kitu premjeru, gali būti formuojama mažumos 
arba technokratinė Vyriausybė.

Lietuvos socialdemokratų partijos narys, eurokomisaras 
ir kandidatas į prezidentus Vytenis Povilas Andriukaitis tei-
gė, kad svarstys dalyvauti Seimo rinkimuose, o ketvirta vieta 
prezidento rinkimuose – tikėta. Pas V. Andriukaitį į štabą buvo 
atvykę ir Ingridos Šimonytės rinkimų štabo nariai, perdavė 
gėlių ir pasveikino su dalyvavimu. Kaip teigia V. Andriukaitis, 
pasiūlymo palaikyti Šimonytę antrajame rinkimų ture neišgir-
do. Taip pat kol kas nesikreipė ir kito kandidato atstovai su 
tokiu pasiūlymu.

„Matome, kad tendencija tokia, kad nepavyks mūsų 
kandidatui patekti į antrąjį turą”, – LRT televizijai sakė 
Ekonomikos ir inovacijų ministras, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininko pavaduotojas Virginijus 
Sinkevičius. Tiesa, kalbėdamas apie traukimąsi iš valdančio-
sios daugumos, jis kiek švelnina toną. Anot V. Sinkevičiaus, tai 
turi spręsti ne vienas žmogus, o dauguma. Tiesa, kalbėdamas 
apie traukimąsi iš valdančiosios daugumos, jis kiek švelnina 
toną. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia 
Henke DELFI laidoje sakė, kad džiaugiasi žmonių aktyvumu 
ir tikina, kad bet kokiu atveju referendumas jau yra laimėtas. 
Lietuvos piliečiai skundėsi referendumuose naudota formuluo-
te, dėl ko dažnai buvo sunku suprasti kaip balsuoti. Balsavimo 
biuleteniuose buvo daug perteklinės informacijos. VU Teisės 
fakulteto profesorius habil. dr. Vytautas Nekrošius sakė, kad 
kol kas turėjome per mažai paaiškinimo apie referendumus.

Kandidatas į prezidentus Valdemaras Tomaševskis 
DELFI laidoje įvertino savo rezultatą ir tikino, kad toks rezul-
tatas jį tenkina ir yra pakankamai geras. „Turime nepriklausomą 
kandidatą, o tokie kandidatai paskutiniuose rinkimuose laimi 
daug balsų, o kalbant apie antrą turą, tai mes nepraktikuojame 
palaikymo, nenorime būti nesąžiningi savo rinkėjų atžvilgiu”, 
– tikino politikas.

Prieš gegužės 12 d. rinkimų pabaigą pranešta apie aibes 
nesklandumų: pradėjo piltis pranešimai, kad didžiulės rinkėjų 
eilės nusidriekė ne tik prie Lietuvos ambasadų užsienyje, bet 
ir prie balsavimo apylinkių Lietuvoje, eilės buvo ir balsavi-
mui jau pasibaigus. Keliose apylinkėse baigėsi balsavimo 
biuleteniai. Dėl stringančių IT sistemų buvo apsunkintas iš 
anksto neprisiregistravusių rinkėjų aptarnavimas ambasa-
dose. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura 
Matjošaitytė paaiškino, kad situacija susidarė dėl itin didelio 
rinkėjų aktyvumo, kita priežastis – galima buvo balsuoti bet 
kurioje rinkimų apylinkėje.

JAV prezidentas Donaldas 
Trampas (Donald Trump) ge-
gužės 10 d. padidino spaudimą 
prekybos kare su Kinija, nu-
rodęs padidinti muitus beveik 
visoms prekėms, įvežamoms iš 
antrosios didžiausios pasaulio 
ekonomikos, kurioms tarifai 
dar nebuvo padidinti anksčiau.

Vis dėlto Pekinas pareiškė, 
kad bus tęsiamos derybos, mė-
ginant išspręsti šį ginčą.

Nors prezidentu tapęs vers-
lininkas per tviterį parašė, kad 
dvi dienas Vašingtone vyku-
sios prekybos derybos buvo 
„atviros ir konstruktyvios”, D. 
Trampas greitai pakeitė toną ir 
išpildė grasinimą, skelbtą kelis 
pastaruosius mėnesius.

„Prezidentas... nurodė 
mums pradėti procesą, kad 
būtų padidinti muitai beveik 
visam likusiam importui iš 
Kinijos, vertinamam apie 
300 mlrd. dolerių (267 mlrd. 
eurų)”, – sakoma JAV atstovo 
prekybos reikalams Roberto 
Lighthizerio pranešime.

Šis sprendimas buvo pri-
imtas nepraėjus nė parai po 
Vašingtono žingsnio padidinti 
nuo 10 proc. iki 25 proc. 
muito tarifus daliai importo iš 
Kinijos, kurio apyvarta verti-
nama 200 mlrd. dolerių (178 
mlrd. eurų). Keliomis dieno-
mis anksčiau D. Trampo admi-
nistracija apkaltino Pekiną 
nusigręžus nuo savo įsiparei-
gojimų.

Tikėtina, kad naujoji im-
porto apmuitinimo tvarka 
įsigalios tik po kelių mėnesių.

Kinijos vyriausiasis preky-
bos derybininkas vicepremje-
ras Liu He anksčiau perspėjo, 
kad Pekinas „privalės atsaky-
ti” į bet kokį JAV muitų tarifų 
didinimą.

Ankstesnės pastangos iš-
spręsti prekybos ginčą gegužės 
10 d., penktadienį baigėsi be 
jokio susitarimo, bet nebuvo 
ir paaštrėjimo, todėl išliko ne-
didelė viltis, kad Vašingtonas 

JAV RUOŠIASI DIDINTI MUITUS  
BEVEIK VISOMS IŠ KINIJOS ĮVEŽAMOMS PREKĖMS

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump).                                                                     AP

ir Pekinas gali rasti būdą, 
kaip išvengti žalos pasaulio 
ekonomikai.

„Per pastarąsias dvi dienas 
Jungtinės Valstijos ir Kinija 
dalyvavo atviruose ir kons-
truktyviuose pokalbiuose dėl 
prekybos tarp abiejų šalių 
padėties”, – savo „Twitter” 
žinutėje rašė D. Trampas.

„Santykiai tarp [Kinijos] 
prezidento Xi [Jinpingo] ir 
manęs tebėra labai stiprūs, ir 
derybos bus tęsiamos ateityje”, 
– pridūrė jis.

Nauji muitai Kinijos im-
portui „galės arba negalės būti 
atšaukti, priklausomai nuo 
to, kas nutiks būsimų derybų 
atžvilgiu!”, rašė D. Trampas.

Trys nesutarimai
Liu He sakė žurnalistams, 

kad derybos buvo „vaisingos” 
ir kad abi pusės neįvardytu lai-
ku vėl susitiks Pekine. Vis dėlto 
jis perspėjo, kad Kinija nenusi-
leis dėl „svarbių principų”.

„Derybos nežlugo – vei-
kiau priešingai, tai yra norma-
lus posūkis vykstant deryboms 
tarp dviejų šalių; tai neišven-
giama”, – aiškino Liu He.

Ši iš pažiūros teigiama 
žinia, nuskambėjusi prieš pa-
skelbiant, kad D. Trampas 
nurodė didinti tarifus, buvo 
džiugiai sutikta Volstrite, ku-
riam pastaroji savaitė buvo 
gana įtempta.

Gegužės 10 d. JAV iždo se-
kretorius Stevenas Mnuchinas 
ir R. Lighthizeris apie dvi 
valandas tarėsi su Liu He, o 
paskui išvyko į Baltuosius 
rūmus raportuoti D. Trampui. 
Pastarasis pareiškė, kad nėra 
jokio reikalo skubėti susitarti 
ir tvirtino, kad šiose derybose 
JAV yra stipresnioji šalis.

„Derybos su Kinija vyksta 
tiesiog puikiai – nėra jokios 
būtinybės skubėti, kadangi 
Kinija Jungtinėms Valstijoms 
JAU moka 25 proc. muitus už 
250 mlrd. dolerių vertės pre-
kes ir produktus”, – tviteryje 

parašė D. Trampas.
„Sutariame dėl daugelio 

sričių, bet, kalbant atvirai, dar 
esama sričių, kur išlieka nesu-
tarimų, ir manome, kad jie yra 
susiję su svarbiais principais”, 
– pabrėžė Liu He.

Jis atkreipė dėmesį į tris 
daugiausiai nesutarimų ke-
liančias sritis: ar šalys turėtų 
atšaukti visus per prekybos 
karą įvestus muitų tarifus, 
kai bus pasiektas susitarimas, 
kokia turi būti konkreti Kinijos 
importuojamų JAV prekių 
apyvarta, taip pat koks galėtų 
būti „subalansuotas” sutarties 
tekstas.

„Bet kuri šalis turi išlaikyti 
savo orumą, todėl tekstas turi 
būti subalansuotas”, – sakė 
vicepremjeras.

Susitarimas negali siųs-
ti signalo, kad Liu He ir jį 
remiantis Xi Jinpingas per 
daug nusileido Jungtinėms 
Valstijoms, baiminantis, kad 
tai gali išprovokuoti palygi-
nimų su ankstesniais „nely-
giais susitarimais”, primestais 
Kinijai kolonijinių galybių 
XIX ir XX amžiuje.

„Kiekviena šalis turi svar-
bių principų, ir mes nedarysi-
me nuolaidų principų klausi-
mu”, – perspėjo Liu He.

„Tamsa prieš aušrą”
Šanchajuje įsikūrusios turto 

valdymo įmonės „First Seafront 
Fund Management” vyriausia-
sis ekonomistas Yang Delongas 
sakė naujienų agentūrai AFP, 
kad D. Trampo tono „staigus 
sugriežtėjimas” veikiausiai su-
sijęs su artėjančiais 2020 metų 
JAV prezidento rinkimais.

„JAV tikisi, kad Kinija 
padarys didesnių nuolaidų 
daugelyje sričių, bet šios 
nuolaidos gali padaryti žalos 
mūsų ekonomikos plėtros 
pamatams arba paveikti mūsų 
institucijų reformą, – nurodė 
jis. – Kalbant apie jos esmi-
nius interesus, Kinija negalės 
nusileisti.”                       LRT



3. DIRVA . 2019 m. gegužės 14 d. . 

TEL. (216) 531-8150
FAX (216) 531-8428

E-mail: dirva@ix.netcom.com
P.O. BOX 19010 CLEVELAND, OHIO 44119-0010 

19807 CHEROKEE AVENUE . CLEVELAND, OHIO . 44119
Leidžia Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugija „Viltis”, Inc.

Algirdas V. Matulionis, pirmininkas / president
Gediminas Markevičius, redaktorius / editor

2713 West 71St St, Chicago, IL 60629-2005
E-mail: dirva.redaktorius.chicago@gmail.com

DIRVA (USPS 157-580)
Postmaster: Send address changes to DIRVA

19807 Cherokee Ave. Cleveland, OH. 44119-0010
Periodicals postage paid at Cleveland, Ohio and additional mailing offices. 
Published bi-weekly by American Lithuanian Press & Radio Assn. 
VILTIS, INC. - Subscription per year - $55.00, first class - $78. Single 
copy - $2.00. Air mail overseas - $130.00.

Pre nu me ra ta me tams - $55.00, pu sei me tų - $40.00, pir ma kla se - $78. 
Oro pa štu į už sie nį me tams - $130.00. At ski ro nu me rio kai na - $2.00. 
Straips niai, pa si ra šy ti pa var de, ini cia lais ar sla py var džiu, ne vi sa da 
sutampa su redakcijos nuo mo ne. Ne spaus din ti straips niai grąži na mi 
tik au to riui pra šant. Už skel bi mų tu ri nį re dak ci ja ne at sa ko. Ne pa si ra šy tų 
raši nių ne spaus di na me.

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

 DIRVA

BAIMĖS AKYS DIDELĖS,  
O KOJOS NE TRUMPESNĖS!

Na, štai – pagaliau išlindo yla iš maišo! Dabar visa tauta 
(kai kas sako, kad šį žodį reikia rašyti didžiąja raide, nors 
brangiausias po kalbos tautos turtas – jos rašyba – neigia tokį 
siūlymą) gali lengviau atsikvėpti ir nusiraminti: pasirodo, 
visą šį atgautos nepriklausomybės laiką Lietuvą valdė ne 
socialdemokratai su Algirdu Mykolu Brazausku priešakyje 
(o jam mirus - su A. Butkevičiumi), ne Prezidentai Algirdas 
Mykolas Brazauskas, Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė, 
bet... Landsbergiai! Kaip pasakytų šviesaus atminimo tautie-
tis dr. Kazys Bobelis, čia kas – „džiaukas”? (jaunimo kalboje 
šis iš anglų kalbos atėjęs žodelis reiškia „pokštas, juokelis, 
anekdotas ir pan., - red. past.). Deja, čia ne pokštas, bet 

„valstiečių-žaliųjų” vado Ramūno Karbauskio rinkiminiai 
teiginiai, neva, ir dabar Lietuvą valdo V. Landsbergis per 
Prezidentę Dalią Grybauskaitę! Žinoma, čia nesusilaikė 
Gabrieliaus Landsbergio tėvas Vytautas Vytautas Landsbergis, 
socialiniame tinkle „Facebook” parašęs: „Pritarčiau R. 
Karbauskio minčiai, kad Lietuvą ir kitus jos prezidentus 
valdo V. Landsbergis. Ar gerai valdo, ar blogai susivaldo - čia 
jau kitas klausimas... Pasakysiu netgi daugiau - jis valdo ir 
Latvijos, iš dalies ir Estijos prezidentus, jau nekalbant apie 
Rusiją. O jei visiškai atvirai - tai valdys ir S. Skvernelį, jeigu 
tas netyčia laimės rinkimus. Ir nieko čia nepadarysi, tokia 
karma.” Kad nepriimtumėte Lansbergio jaunesniojo žodžių 
už gryną pinigą, tepasakysiu – va čia tai „džiaukas”! 

Bet R. Karbauskis nenusiteikęs juokauti – jis suorganizavo 
savo partijos narius priimti nutarimą, kuris skelbia, kad „vals-
tiečiai-žalieji” trauksis „iš valdžios, jei partijos kandidatas į 
prezidentus Saulius Skvernelis pralaimės Lietuvos prezidento 
rinkimuose ir jei partija nelaimės Europos Parlamento (EP) 
rinkimų.” O kad šis gąsdinimas sukelti suirutę valstybės 
valdymo grandyje atrodytų dar grėsmingesnis, R. Karbauskis 
pareiškė: „Jeigu laimės šituos rinkimus konservatorių kan-
didatas ar kandidatė, tai tokiu atveju gali būti taip, kad mes 
neužilgo turėsime visas valdžios grandis konservatorių ran-
kose – Landsbergiai valdys viską. Jeigu taip visuomenė nori, 
taip ir atsitiks. Aš tikiuosi, kad ji to nenori.”

Kaip vertinti tokius valdančiosios daugumo vado pasisa-
kymus? Politologų teigimu, R. Karbauskis tokiais pareiški-
mais bando suburti savo rinkėjus aktyviai dalyvauti Lietuvos 
Prezidento rinkimuose ir palaikyti jo kandidatą S. Skvernelį. 
Galbūt, spėja apžvalgininkai, tai jau desperatiškos „valstiečių-
žaliųjų” vado pastangos, matančio, kad nepatikimų apklausų 
keliamas į vadų trejetą S. Skvernelis iš tikro dalijasi viso 
labo pozicija su senu socdemų vilku Vyteniu Andriukaičiu?

Net pats šios panikos „kaltininkas” profesorius Vytautas 
Landsbergis nusistebėjo: „Kodėl juos taip gąsdina perspek-
tyva, kad jie negali nelaimėti rinkimų? Kodėl? Kokia čia 
tragedija?” Pratęsiant profesoriaus mintį galima paspėlioti, 
kokios yra tos baimės būti neišrinktiems priežastys: pavyz-
džiui, trąšos parduotos, pinigai „Naisių vasarai” išleisti, o 
rezultatas – grąžinti Lietuvą į Kremliaus įtakojamos politikos 
zoną – neįvykdytas?! Arba – ims aiškėti, kad daugelis „vals-

tiečių-žaliųjų” vadinamųjų „reformų” tebuvo sąmoningas 
bandymas sugriauti tegu ir netobulas, bet visgi funkcionuo-
jančias valstybines struktūras? Nenoriu būti blogas pranašas, 
bet tokiu atveju ar „valstiečių-žaliųjų” partijos vadas netaps 
V. Antonovo ir R. Baranausko (abu kaltinami Lietuvos 
banko „Snoras” bankrotu, jie iš pradžių slapstėsi Jungtinėje 
Karalystėje, vėliau perbėgo į Rusiją) kompanionu? 

O vis tik tai, kad „valstiečių-žaliųjų” partijos Lietuvoje 
paskelbti du referendumai – privalomasis referendumas dėl 
dvigubos pilietybės ir LR Seimo narių skaičiaus sumažini-
mo – yra pasmerkti žlugti (referendumas dėl Konstitucijos 
12 straipsnio pakeitimo ir referendumas dėl Konstitucijos 55 
straipsnio pakeitimo), dėl jų likimo R.Karbauskis nejaučia 
jokios atsakomybės. Bet juk tai Lietuvos pinigų švaistymas ir 
žmonių kiršinimas. Referendumams jo partija neskyrė pinigų, 
kaip, pvz., premjero S. Skvernelio rinkimams į prezidentus. 
Jam šie politiniai ėjimai – kaip šaškių lenta (R.Karbauskis 
1987–1988 m. Lietuvos jaunių rusiškų šaškių rinktinės narys, 
Tarptautinių ir rusiškų šaškių kandidatas į sporto meistrus).

Kęstutis Šilkūnas

pristabdė kolonistų tvaną. 
Kolonizavimo instrumen-

tas – sparti pramonės plėtra, 
kurią lydėjo „broliška pagal-
ba kadrais”. Tokią pagalbą 
teikė ir Kremliaus deleguoti 
partiniai, ir ūkiniai darbuo-
tojai. Formaliai atlikdami 
antraeilius vaidmenis, realiai 
jie diktavo Maskvos valią. 
Kolonizavimas – svarbus ru-
sifikavimo elementas, leidęs 
rusų kalbai užimti dominuo-
jančias pozicijas visose bro-
liškų tautų gyvenimo srityse. 

Nacionalsocializmo dok-
trina skirstė žmones į rūšis ir 
kategorijas, komunizmo – ne. 
Tačiau ir čia yra povandeni-
nių srovių. Komunistai siekė 
sukurti naujo tipo – tarybinį 
žmogų, kurio neskirtų jokie 
socialiniai, kultūriniai ir 
tautiniai barjerai. Akivaizdu, 
kad ir tautinę tapatybę prara-
dęs žmogus turi komunikuoti 
tam tikra kalba, laikytis tam 
tikrų visuomenę cementuo-
jančių tradicijų, papročių ir 
pan. 

Ar reikia sakyti, kokia 
kalba bendrautų visiškai nu-
tautėjęs homo soveticus ir į 
kokią kultūrinę terpę jis būtų 
panardintas? 

Naciai germanizavimą 
laikė savo politikos tikslu, 
o bolševikai rusifikavimą 
maskavo tautų draugyste. 
Nacionalsocializmo doktrina 
rasiniu požiūriu vertingais 
ir tinkančiais germanizuoti, 
laikė tuos gyventojus, ku-
rie turėjo aiškiai išreikštus 
nordinės (arijų) rasės požy-
mius, būdingus žmogaus iš-
orei, elgsenai ir gebėjimams. 
Svarbų vaidmenį ši doktrina 
skyrė ir kultūriniam pradui.

S S  r e i c h s f i u r e r i s 
Heinrichas Himmleris 1942 
m. balandžio 4 d. pateikęs 
pastabas ir pasiūlymus dėl 
Generalinio plano „Ost”, 
konstatavo, kad bekraštėms 
Rytų teritorijoms adminis-
truoti reikės daugybės žmo-
nių, kurie yra auklėti europie-
tiška dvasia ir įsisavinę bent 
jau pagrindines europinės 
kultūros sąvokas. Tokius 
reikalavimus iš esmės atitin-
ka estai, latviai ir lietuviai. 
Pavojus, kad latviai arba lie-
tuviai surusės negresia, nes 
užimamos pareigos įtvirtins 
jų viršenybę prieš rusus. 

Atkartoti šiuos neprilygs-
tamus SS šefo išminties per-
lus nebūtų jokio reikalo, 
jeigu ne viena esminė aplin-
kybė. Sovietmečiu bedieviai 
komunistai mišias buvo ga-
tavi užpirkti už raudonuosius 
Lietuvos išvaduotojus ir gel-
bėtojus. Atseit, skirtingai nuo 
germanizuoti tinkamų estų 
ir latvių, lietuvių Trečiojo 

GEGUŽĖS 9-OJI: KREMLIUI – PERGALĖS DIENA, 
BALTIJOS TAUTOMS – PAKASYNŲ

Pagal Kremliaus logiką, 
Gegužės 9-oji yra pasau-
lį nuo fašizmo išvadavu-
sios Raudonosios armijos 
Pergalės diena. Pagal Baltijos 
tautų logiką, Gegužės 9-oji 
yra diena, kuri oficialiai už-
fiksavo – pasaulį nuo Rudojo 
maro išgelbėjo Raudonoji 
cholera.

Skirtingai negu Baltijos 
šalys, Vakarų pasaulis iš 
dviejų blogybių rinkosi kaip 
jam atrodė mažesnę – nu-
spalvintą raudonai. Tai ge-
rai iliustruoja ši Winstonui 
Churchilliui priskiriama fra-
zė: „Jeigu Hitleris įsiveržtų į 
pragarą, aš sudaryčiau sąjun-
gą su Liuciferiu.” 

Vis dėlto, kai bolševikų 
pragaras brutaliai įsiveržė 
į Baltijos valstybes, jų gy-
ventojų akyse ne Hitleris, o 
raudonasis Liuciferis įkūnijo 
Absoliutų blogį. 

Dėl skirtingos istorinės 
patirties Vakarų pasaulio 
ir Baltijos tautų požiūris į 
Hitlerio ir Stalino režimus 
nesutampa. Vakarai pagrįstai 
smerkė fašistus, kurie žudė, 
naikino ir vergais paversda-
vo pusžmogius, nes rasinio 
pranašumo teorija pateisino 
Lebensraum (gyvenamosios 
erdvės) užkariavimą arijams.

Bet! Perspjovę nacius 
įžūlaus ir ciniško melo sri-
tyje, bolševikai juodus dar-
bus demagogiškai teisino 
tauriais ir kilniais tikslais: 
žudė, naikino ir į lagerių dul-
kes paversdavo žmones dėl 
šviesaus rytojaus, visuotinės 
laisvės ir laimės. 

Istorija pateikia nepa-
neigiamus įrodymus – ti-
krais pribaltų draugais ir 
išvaduotojais save laikantys 
bolševikai pagal keistą įprotį 
prismaugė „išvaduotuosius” 
broliškame glėbyje. Įdomus 
psichologinis reiškinys – 
prieš šiuos užkeiktus draugus 
netgi žiaurūs priešai neatrodo 
tokie jau monstrai. 

Išties bolševikai siekė to 
paties tikslo kaip ir fašistai 
– Baltijos tautų likvidavimo. 
Šis nuosekliai ir metodiškai 
vykdomas likvidavimas – su-
dėtingas procesas. Jis apėmė 
etninių gyventojų fizinį su-
naikinimą, Baltijos šalių ko-
lonizavimą, taip pat lietuvių, 
latvių ir estų germanizavimą 
(rusifikavimą).

Faktai iškalbingi. 1940–
1941 metais ir po karo iki 
Stalino mirties Baltijos šalys 
dėl raudonųjų draugų realiai 
vykdytos ir praktikoje etninį 
valymą reiškiančios politikos 
neteko 700 tūkst. žmonių. Jie 
buvo deportuoti, sunaikinti 
fiziškai, žuvo kalėjimuose ir 
lageriuose.

Žinia, pasak Kremliaus, 
jokio etninio valymo nebuvo, 
nes bolševikai beatodairiškai 
naikino visų tautybių žmo-
nės, neišskiriant ir etninių 
rusų. Faktai nepatvirtina šios 
versijos. Pavyzdžiui, 1949 
m. iš Latvijos buvo ištremti 
44 272 žmonės: 96,4 proc. jų 
sudarė latviai, o rusai – 1,9 
proc., nors tuo metu Latvijoje 
jų gyveno apie 20 proc. 

Bolševikai ne tik nai-
kino pribaltus, bet ir siekė 
paversti  tautine mažuma 
jų pačių žemėse. Trečiasis 
Reichas pagal Generalinį 
planą „Ost” į Latviją numatė 
įvežti 164 100 vokiečių ko-
lonistų, o SSRS iki 1959 m. 
apgyvendino Latvijoje 457 
935, daugiausia rusų tautybės 
kolonistus. Toliau blogiau. 
1989 m. latvių Latvijoje liko 
tik 52,0 proc., estų Estijoje – 
61,53 proc.

Tik Lietuvoje etninių lie-
tuvių procentas sumažėjo 
nežymiai. Per karą lietuviai 
boikotavo tautiniu pagrindu 
kuriamas SS divizijas, todėl 
jaunų ir sveikų vyrų kontin-
gentas smarkiai nenukrauja-
vo. Tai leido vykdyti gerai 
organizuotą ir aktyvią rezis-
tenciją, kuri bent iš dalies 

(Nukelta į 4 psl.)
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Reicho pergalės atveju laukė 
vos ne žydų lemtis.

Išties pagal Generaliniame 
plane „Ost” numatytą gyvento-
jų dalį, kurią galima suvokietin-
ti, lietuvius (15 proc.) pranoksta 
netgi baltarusiai (25 proc.), 
nekalbant jau apie latvius (50 
proc.) ir ypač estus (skirtingi 
šaltiniai nurodo nuo 50 iki 100 
proc.). Nors iš pirmo žvilgsnio 
komunistai – tie patologiški 
melagiai lyg ir nemeluoja, vis 
dėlto jų argumentacijos šerdis 
yra smarkiai papuvusi. 

Reikalas tas, kad realiai vyk-
dyta nacių politika nepatvirtino 
lietuvių diskriminacijos. Štai 
Ostlando reichskomisariatą 
sudarė keturios generalinės 
sritys. Trijose iš jų – Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos generali-
nėse srityse – buvo sudarytos 
vietinės administracijos, realiai 
turėjusios, ko gero, daugiau 
įgaliojimų negu marionetinės 
Estijos SSR, Latvijos SSR ir 
Lietuvos SSR vyriausybės.

Tuo tarpu Baltarusijoje 
buvo sudaryta ne vietinė admi-
nistracija, bet rangu žemesnė 
institucija – Baltarusijos centri-
nė rada, turėjusi tik patariamąjį 
balsą. Be to, vokiečių okupa-
cinis režimas visose Baltijos 
šalyse iš esmės buvo panašus, 
o Baltarusijoje, kaip ir likusioje 
SSRS teritorijoje, nepalyginti 
agresyvesnis ir žiauresnis.

Skirtingas nacių požiūris į 
Baltijos tautas paprastai aiški-
namas tuo, kad Estija ir Latvija 
istoriškai patyrė didelę vokie-
čių kraujo, tautinio charakterio 
ir kultūros įtaką, o Lietuva – 
slavų (lenkų). Toks aiškinimas 
teisingas tik iš dalies, nes kai 
kuriuos slavus nacionalsocia-
lizmo doktrina laikė ne žemes-
nės rasės atstovais, o vertingais 
sąjungininkais, pavyzdžiui, 
slovakus ir kroatus. 

Naciai ir lenkus laikė gyvy-
binga tauta, o neigiamai ją ver-
tino dėl kelis amžius trukusios 
aršios lenkų ir teutonų prieš-
priešos. Žiaurių ir permainingų 
kovų su Vokiečių ordinu yra 
paženklinta ir garbinga mūsų 
tautos praeitis. Ji lėmė kiek 
šaltesnį nacių požiūrį į lietuvius 
nei į mūsų kraujo brolius latvius.

Apskritai naciai ir bolše-
vikai siekė analogiško tikslo 
– Baltijos tautų likvidavimo. 
Skirtumas nebent tas, kad 
fašistai atvirai skelbė siaubin-
gus planus, o bolševikai savo 
tikruosius tikslus maskavo 
tauriais ir kilniais žodžiais. 
Šia prasme gegužės 9-ąją, 
Kremliaus švenčiamą Pergalės 
dieną, galima pagrįstai laikyti 
atskaitos tašku, nuo kurio 
pagreitį įgavo Baltijos šalių 
kolonizacija ir rusifikacija.

Adv. Karolis Jovaiša, delfi.lt

(Atkelta iš 3 psl.)
GEGUŽĖS 9-OJI: 
KREMLIUI – PERGALĖS 
DIENA, BALTIJOS 
TAUTOMS – PAKASYNŲ

Lietuvių Fondo 56-asis 
suvažiavimas vyko 2019 metų 
balandžio 27 d. Pasaulio lie-
tuvių centre (Lemont, IL). 
Suvažiavimą atvyko pasvei-
kinti LR generalinis konsulas 
Čikagoje Mantvydas Bekešius, 
JAV LB Krašto valdybos pirmi-
ninkas Arvydas Urbonavičius, 
JAV LB Naujosios Anglijos 
apygardos pirmininkė Regina 
Balčaitienė. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkės 
Dalios Henkė vardu sveiki-
nimo žodį tarė PLB Plėtros ir 
tvarumo komisijos pirmininkė 
Sigita Šimkuvienė. 

Į suvažiavimą taip pat 
atvyko JAV LB Marquette 
Park apylinkės pirminin-
kė  Auksuolė Kišonaitė-
Marciulevičienė, JAV LB 
Waukegan apylinkės pirminin-
kas Gintautas Steponavičius, 
JAV LB Indianapolis apylin-
kės pirmininkė  Rūta Žekonis.

Suvažiavime buvo ap-
žvelgti 2018 metų darbai, 
perskaitytas metinis Lietuvių 
Fondo veiklos pranešimas. 

METINIS LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS

Naujai į LF tarybą išrinkti nariai (iš kairės): Arvydas Tamulis, Daina Dumbrys, Viktoras Kaufmanas, 
Saulius Čyvas. Nuotraukoje nėra Vytauto Naručio.                                                      Arūno Klibo nuotr.

Pranešimus skaitė LF tarybos 
pirmininkė Audronė Pavilčius-
Karalius, LF valdybos pirmi-
ninkas Tauras Bublys, komite-
tų pirmininkai. 

Suvažiavimo metu vyko 
rinkimai į LF tarybą ir į LF 
Kontrolės komitetą. Į LF ta-
rybą trejų metų kadencijai 
iš 6 šešių) kandidatų išrink-
ti 5 (penki): Saulius Čyvas 

(7,378 balsai), Daina Dumbrys 
(5,575), Viktoras Kaufmanas 
(6,324), Vytautas Narutis 
(5,912), ir Arvydas Tamulis 
(7,505). D. Dumbrys ir V. 
Kaufmanas į tarybą išrinkti 
pirmą kartą.

Į LF Kontrolės komite-
tą buvo nominuoti 3 kan-
d i d a t a i :  A l i n a  A k u l i č , 
Ričardas Chiapetta ir Rimas 
Kapačinskas. Jie vienerių metų 
laikotarpiui išrinkti aklamaci-
jos būdu.

Balsavimui taip pat buvo 
pateiktos rekomendacijos dėl 
LF įstatų pakeitimų. Pirmasis 
pakeitimas liečia LF Kontrolės 
komiteto veiklos sustabdymą. 
Nuo 2003 metų LF auditą 
atlieka sertifikuota audito 
kompanija (Certified Public 
Accountant – CPA), tad 
Kontrolės komitetas nebebus 
renkamas, nes jis dubliuoja 
auditorių darbą. Taip pat LF 
taryba pateikė pasiūlymą dėl 
LF Įstatų II straipsnio 8 par-
agrafo ir III straipsnio 17 par-
agrafo pakeitimo. Pakeitimas 
skambėtų: 1. Registruotų narių 

balsų skaičius būtų nustatomas 
pagal kasmetinio LF narių 
suvažiavimo šaukimo datą 
(ne anksčiau kaip 60 dienų 
ir ne vėliau kaip 5 dienos 
iki suvažiavimo), o ne nuo 
paskutinių apyskaitinių metų 
pabaigos: 2. Jei LF taryba per 
penkiolika (15) mėnesių nuo 
paskutinio šaukimo LF meti-
nio suvažiavimo nesukviečia  
narių suvažiavimo, sukviesti 
metinį suvažiavimą gali narys 
ar nariai, turintys ne mažiau 
kaip tris procentus (3%) visų 
balsų, nustatomų pagal LF 
suvažiavimo šaukimo datą, o 
ne nuo paskutinių apyskaitinių 
metų pabaigos. Suvažiavime 
LF įstatų pakeitimas patvir-
tintas 6,691 balsu, prieš – 582. 
Pakeitimai įsigalios, kai juos 
patvirtins JAV LB taryba. 

Pasibaigus  LF metiniam 
suvažiavimui vyko LT tary-
bos posėdis. Jame vienerių 
metų laikotarpiui LF tarybos 
pirmininke išrinkta Audronė 
Pavilčius-Karalius, LF val-
dybos pirmininku išrinktas 
Tauras Bublys.             LF inf.

Pasibaigus suvažiavimui dar vyko diskusijos. Iš kairės: Arvydas 
Tamulis, Daina Dumbrys, Viktoras Kaufmanas ir Tauras Bublys.    
                                                                               Arūno Klibo nuotr.

Gegužės 12 d., sekmadie-
nį Lietuvoje vyko pirmasis 
prezidento rinkimų turas ir 
du referendumai. Vienas – dėl 
pilietybės išsaugojimo, kitas 
– dėl Seimo narių skaičiaus 
mažinimo. Lietuvos laiku 20 
val. balsavimas baigėsi ir jau 
skelbiami pirmieji rezultatai.

Pirmieji duomenys rodo, 
kad referendume dėl piliety-
bės nuo viso rinkėjų skaičiaus 
už balsavo 36 proc. rinkėjų. 
Laikoma, kad klausimui ne-
pritariama. Nuo dalyvavusių 
referendume už pasisakė 72 
proc. Referendumo aktyvumas 
yra 49,9 proc., kol kas referen-
dumas laikomas neįvykusiu.

Tuo metu referendume dėl 
Seimo narių skaičiaus mažini-
mo nuo viso rinkėjų skaičiaus 
„už” balsavo 35 proc., todėl 
laikoma, kad klausimui pri-
tarta. Nuo dalyvavusių rinkėjų 
skaičiaus „už” pasisakė net 

LIETUVOS PILIEČIŲ SPRENDIMAI REFERENDUMUOSE:  
NEGALUTINIAI REZULTATAI RODO, KAD REFERENDUMAI GALI NEPAVYKTI

74,2 proc. Tačiau referendumo 
aktyvumas siekia 47,1 proc., 
tad nepaisant to, kad dauguma 
balsavusių pasisakė „už”, re-
ferendumas kol kas laikomas 
neįvykusiu.

Referendume dėl Seimo na-
rių skaičiaus mažinimo siūloma 
sumažinti Seimo narių skaičių 
nuo 141 iki 121 Seimo nario. 

Referendume dėl piliety-
bės siūloma nustatyti, kad 
Lietuvos pilietybės nepraranda 
„Lietuvos Respublikos pilietis 
pagal kilmę, įgijęs konsti-
tucinio įstatymo nustatytus 
Lietuvos Respublikos pasirink-
tos europinės ir transatlantinės 
integracijos kriterijus atitinkan-
čios valstybės pilietybę”.

Šiuo metu dviguba pilietybė 
emigravusiesiems po nepri-
klausomybės atkūrimo leidžia-
ma griežtesniais išimtiniais 
atvejais.

Rezultatų nustatymas dėl 

pilietybės. Konstitucijos I 
skirsnio 12 straipsnis turi di-
desnę apsaugą ir jam pakeisti 
reikia daugiau kaip pusės visų 
piliečių balsų UŽ. Dvigubos pi-
lietybės institutas bus išplėstas, 
jei už tai referendume balsuos 
ne mažiau kaip 1 mln. 236 
tūkst. 203 rinkėjai.

Rezultatų nustatymas 
dėl Seimo narių skaičiaus. 
Konstitucijos 55 straipsniui 
pakeisti reikia, kad tam pritartų 
daugiau kaip pusė referendume 
dalyvavusių, bet ne mažiau 
kaip trečdalis visų rinkėjų. 
Seimo narių skaičius bus suma-
žintas, jei referendumo aktyvu-
mas viršys 50 proc. ir daugiau 
kaip pusė jame dalyvavusių 
rinkėjų, bet ne mažiau kaip 824 
tūkst. 135, balsuos UŽ.

Glumina sudėtinga 
referendumo formuluotė

Referendume dėl pilie-
tybės išsaugojimo siūloma, 

kad Lietuvos pasą galėtų 
išsaugoti gavę „europinės ir 
transatlantinės integracijos 
kriterijus atitinkančios vals-
tybės pilietybę”. Ne visiems 
balsavusiems buvo aiškus šių 
valstybių sąrašas ir referen-
dumo formuluotė, kiti teigė, 
kad bet kur gyvenantys lietu-
viai pilietybę turi išsaugoti.

„Aš balsavau už, bet ne-
žinau, kaip iš tikro reikėjo 
daryt. Galbūt reikėjo, kad 
neautomatiškai būtų tas pa-
liekama pilietybė, o visgi 
kreiptis dėl suteikimo”, – 
LRT TELEVIZIJAI teigė 
balsavusi vilnietė.

„Sprendimo nenorėčiau 
sakyti, bet sprendimas buvo 
labai aiškus, paprastas ir, 
man atrodo kuriam svarbi yra 
Lietuva, kaipo tokia, kuris 
nežaidžia dvigubais standar-
tais – sprendimas turėtų būti 
aiškus”, – sakė vilnietis. LRT



5. DIRVA . 2019 m. gegužės 14 d. . 

BBC eteryje pasirodė 
E.Zuroffo komentarai apie 
A .Ramanauską -Vanagą . 
D r u s k i n i n k ų  e p i z o d ą 
A.Ramanausko biografijoje 
yra svarbu detaliai išanali-
zuoti, nes KGB labai stengėsi 
kiekvienam partizanų vadui 
ieškoti kaltinimo įrodymų, esą 
„žudė tarybinius piliečius”. 
Ir paskutiniam aukščiausiam 
Lietuvos laisvės kovos są-
jūdžio (LLKS) pareigūnui 
A.Ramanauskui-Vanagui, ir 
LLKS Tarybos prezidiumo pir-
mininkui J.Žemaičiui-Vytautui 
kaltinimų ieškojo. Nepavyko. 
Bet daug įdomesnė kita detalė.

KGB archyve atsidūrė vieno 
iš pagrindinių A.Ramanausko 
persekiotojų ir kankintojų 
N.Dušankio 1977 m. rašytas 
atsiminimų sąsiuvinis. Jų au-
torius, KGB darbuotojas su 
ilgu stažu (1940–1971 m.), 
1989 m. staiga išleidžiamas 
iš Sovietų Sąjungos ir emi-
gruoja į Izraelį, o užrašai, ži-
noma, įdomūs ne dėl tariamų 
„atviravimų”. Agentų smogikų 
operacijų ir slaptų žudynių 
specialistas apie šiuos savo 
„žygdarbius” nutylėjo. Bet rašė 
apie A.Ramanausko sulaikymą 
ir tardymą bei tariamą mėgini-
mą nusižudyti. Savo užrašuose 
A.Ramanauskui jis priskyrė 
pareigas Druskininkuose, ku-
rias ėjo visai kiti, dabar jau 
nustatyti bei įvardyti žmonės 
(tai patvirtinta dokumentais bei 
liudijimais). Melą apie tariamą 
buvimą Druskininkų burmistru 
bei komendantu ir apie „iki 
vokiečių atėjimo suorganizuotą 
baltaraiščių būrį, kuris sušaudė 
daug žmonių”, N.Dušanskis 
rašė nepaisydamas fakto, kad 
pats buvo vienas pagrindinių 
A.Ramanausko bylos autorių.

Užrašuose sąmoningai įra-
šytos melagingos tezės beveik 
tris dešimtmečius buvo užmirš-
tos. 2008 m. savo priešmirti-
niame interviu už nusikaltimus 
žmoniškumui (ir dalyvavimą 
kankinimuose) Lietuvos teisė-
saugos ilgiau kaip dešimtmetį 
ieškotas 90-metis Nachmanas 
Dušanskis dar kartą apkaltino 
A.Ramanauską ir jam priskyrė 
net kelių miestelių žydų žudynių 
organizavimą: „С приходом 
немцев Раманаускас стал 
вырезать всех окрестных 
поляков, вода в Немане стала 
красной от польской крови, 
и сами немцы, желавшие 
спокойствия, «утихомирили» 
Р а м а н а у с к а с а  и  е г о 
озверевшую от крови и 
безнаказанности банду. 
Раманаускаса отправили в 
Ладзеняй, на родину жены, 
но там он сразу набрал новый 
отряд головорезов и первым 
делом вырезал всех евреев в 
местечке Меркинес...” (net 
neversiu, manau reikia skaityti 
originalą, kuriuo, matyt, nau-

NAUJAS ATSAKYMAS E. ZUROFUI DĖL A. RAMANAUSKO-VANAGO
dojasi Zuroffas).

KGB pplk. N.Dušanskis, 
jau pasibaigus Antrajam pasau-
liniam karui, visus apdovanoji-
mus gavęs už tariamus kovinius 
„nuopelnus” (už lietuviško 
antikomunistinio išsivadavimo 
judėjimo naikinimą), noriai 
dalyvavo Rusijos palaikomoje 
antilietuviškoje dezinformavi-
mo kompanijoje. Panašu, kad 
būtent N.Dušanskio apie A. 
Ramanauską skelbiamais fal-
sifikatais remdamasis Efraimas 
Zuroffas 2017 m. spalio 28 
d. tviteryje parašė: „Lietuvių 
didvyrio vaidmuo Holokausto 
nusikaltimuose turėtų neleisti 
jam būti pavadintam 2018 metų 
valstybės didvyriu.”

Per pastaruosius du de-
šimtmečius istorikams ištyrus 
pietų Lietuvos miestelių žydų 
Holokausto atvejus, buvo nu-
statyti tikrieji jų organizatoriai 
ir vykdytojai, tačiau Vanago 
istorijos falsifikuotųjų tai ne-
sustabdė. N.Dušanskio kalti-
nimai (kuriuos bando dabar 
reanimuoti E.Zuroffas) susiję 
su akivaizdžių istorinių faktų 
neigimu. Lietuvos istorikai iki 
tol jau buvo ištyrę Druskininkų, 
Leipalingio, Lazdijų, Merkinės 
žydų žudynių aplinkybes ir 
įvardiję konkrečius organizato-
rius ir dalyvius. A.Ramanausko 
niekas niekur nėra įvardijęs 
dėl paprastos priežasties: 
Holokausto nusikaltimuose jis 
nedalyvavo nei tiesiogiai, nei 
netiesiogiai. Jam tokie dalykai 
buvo nepriimtini ir svetimi.

Ko siekė N.Dušanskis, jau 
nebesvarbu, nes jis „prisiminė” 
ir apie kito legendinio partiza-
no Juozo Lukšos-Daumanto 
tariamą dalyvavimą „Lietūkio” 
garažo žudynėse. Dar prieš de-
šimtmetį tos tezės buvo noriai 
tiražuojamos, nepaisant fakto, 
kad 2006–2007 m., remiantis 
Lietuvos bei Vokietijos archy-
vais, „Lietūkio” žudynių aplin-
kybės ištirtos ir nustatyti kon-
kretūs organizatoriai ir vykdy-
tojai (gestapininkas Richardas 
Šveiceris ir gestapo agentas 
Juozas Surmas, o išvados buvo 
pristatytos Holokausto muzie-
juje Vašingtone).

Dabar šiek tiek detalių. 
Adolfas Ramanauskas, gavęs 
galimybę nuo 1940 m. rugsėjo 
1 d. dirbti Lietuvos pakraštyje 
Krivonių (18 kilometrų į pi-
etvakarius nuo Druskininkų) 
pradinės mokyklos mokytoju 
(paskyrimo įsakyme parašyta, 
kad 1941 m. rugsėjo 30 d. pa-
skirtas Guronių, esančių už 500 
metrų nuo Krivonių, pradžios 
mokyklos vedėju), dirbti pradė-
jo tik grįžęs iš karo mokyklos 
ir čia pergyveno pirmosios 
sovietinės okupacijos metus. 
Jokioms organizacijoms nepri-
klausęs Adolfas neatsidūrė tarp 
pirmųjų okupantų teroro aukų. 
Jo kolegos, šimtai vyresnių 

mokytojų, buvo išvežti į trem-
tį ir Gulago lagerius. Visi šie 
pirmosios sovietų okupacijos 
įspūdžiai turėjo palikti savo 
žymę. Ką tuo metu galvojo ar 
rašė A.Ramanauskas, nežino-
me, tačiau prasidėjus Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos karui jis ne-
liko nuošalyje. Daug Lietuvos 
piliečių tuo metu turėjo lūkes-
čių, kad nepriklausomybė gali 
būti atkurta kaip 1918 m., tai 
yra tebevykstant karui. Tačiau 
šioms viltims nebuvo lemta iš-
sipildyti. Jaunas mokytojas tai 
patyrė savaip, Druskininkuose.

P i r m ą j ą  k a r o  d i e n ą 
Druskininkus užėmę vokiečių 
kareiviai išplėšė parduotuves, 
nusavino „Maisto” bazės ir 
restorano atsargas. Vyko karas 
ir, vokiečių kariuomenei spar-
čiai stumiantis į rytus, maisto 
atsargos buvo labiausiai gei-
džiamas grobis. Kita vertus, to 
maisto reikėjo ir į karo sukeltų 
nepriteklių sūkurį patekusiems 
vietos gyventojams. Kurorto 
valdybos pirmininku tapusio 
daktaro Kviklio paprašytas 
apsaugoti kurorto turtą nuo 
plėšimų bei išgirdęs, kad jau 
sudaryta Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė, A.Ramanauskas 
sutiko nuo plėšikų saugoti 
Druskininkų sanatorijų, san-
dėlių bei parduotuvių turtą. Į 
būrį buvo kviečiami lietuviai, 
kuomet apsilankydavo ūkinių 
prekių parduotuvėje.

Maždaug dvi savaites (nuo 
birželio 23 ar 25 ir iki liepos 
5–7 d.) kaip 18-os vyrų būrio 
vadas organizavo valstybinio 
turto apsaugą. Ta veikla nebuvo 
įforminama jokiais dokumen-
tais. Ginklą turėjo tik stovintys 
sargyboje (vokišką šautuvą ir 
penkis šovinius). Išplėštose 
krautuvėse užkaldavo langus 
ir patruliavo gatvėmis. Kurorto 
valdyba už apsaugą mokė-
jo algą. Pagal būrio dalyvių 
liudijimus, A.Ramanauskas 
ginklo neturėjo (iš pradžių 
KGB tardytojams kalbėję apie 
baltą raištį su užrašytomis juo-
domis raidėmis, vėliau teigė, 

kad raiščio nebuvo). KGB 
Ramanausko apsaugos būrį 
pavadino „kuopa”. Bet buvo 
pataisyta – kuopai 18 žmonių 
per mažai. Saugoti paliktą vals-
tybinį turtą nuo plėšikaujančių 
imamasi karo metu. Maisto 
parduotuvės, sandėliai, poil-
siavietės – ne daug to turto, bet 
vis dėlto jis reikalingas vietos 
gyventojams. Dabar E.Zuroffas 
mėgina teigti, kad visa tai ne 
tiesa ir mes „nenorime žinoti 
istorijos”.

KGB vėliau, žinoma, pa-
mėgino apkaltinti, kad jis buvo 
„savisaugos kuopos” vadu 
iki 1941 m. rugpjūčio. Tačiau 
1956–1957 m. tardymų metu 
A.Ramanauskas (ir KGB suras-
tas liudininkas, to būrio dalyvis 
Boleslovas Visockas, kuris 
taip pat savo noru paliko būrį 
po dviejų savaičių) patvirtino, 
kad tai buvo ne kuopa, o 18-os 
vyrų būrys (sprendžiant iš kitų 
duomenų apie dalyvių skaičių 
ir kitus vadus, kuopoje iš tikrų-
jų buvo du apsaugos būriai po 
18–20 vyrų, iš kurių vienam 
vadovavo A.Ramanauskas), 
pakviestas saugoti palikto vals-
tybinio turto. Buvo visai iš 
kitų žmonių sudaryta policija, 
kuri buvo pavaldi miesto ko-
mendantui. Iš A.Ramanausko 
tardymo medžiagos: „Maždaug 
dviejų savaičių bėgyje buvau 
susikūrusios Druskininkuose 
taip vadinamos apsaugos kuo-
pos vadu. Tačiau kuopos pa-
vadinimas tebuvo formalus 
<...>, buvo 18 žmonių. <...> 
Kas konkrečiai suorganizavo 
tą kuopą, aš nežinau, aš buvau 
kuopos vadu tik tiek, kiek tai 
lietė likusio valstybinio turto 
apsaugą. Kokių nors baudžia-
mųjų veiksmų <...> mano 
vadovaujamas būrys nevykdė 
<...>, aš, būdamas apsaugoje, 
ginklo ir raiščio neturėjau. 
Ginklus turėdavo tik tie ap-
saugos nariai, kurie stovėdavo 
sargyboje. Jie raiščių taipogi 
neturėjo.” Tačiau Druskininkų 
policijos nuovados dokumentai 
nepatvirtino KGB tardytojų už-

rašytų tariamai A.Ramanausko 
pasakytų žodžių: „Buvau 
Druskininkuose susitvėrusios 
apsaugos kuopos vadu.” Po 
kelių mėnesių jis pats teismui 
patikslino, kad tai buvo ne 
kuopa, o būrys.

„Kurorto valdybos pirmi-
ninkas daktaras Kviklys papra-
šė apsaugoti kurorto turtą nuo 
plėšimų. Dar abejojau, ar eiti 
padėti, tačiau užėjęs į ryšių sky-
rių išgirdau, kad jau sudaryta 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė, 
ir tada sutikau sudaryti būrį 
apsaugoti kurorto bei parduo-
tuvių turtą Lietuvai. Ginkluoti 
vyrai ėjo apsaugą prie sandėlių. 
Išplėštose krautuvėse užkalda-
vo langus. Aš vadu nebuvau, 
buvo Jakavonis. Žmonėms mes 
nieko nedarėm, tik saugojom 
turtą”, – šį A.Ramanausko 
teiginį patvirtina ir archyvi-
niai dokumentai, kurie buvo 
Lietuvos Sovietų Socialistinės 
Respublikos Vidaus reikalų 
ministerijos (LSSR VRM) ži-
nioje, tačiau KGB, rašydama 
kaltinimus A.Ramanauskui, 
jų neieškojo. Neradę jokių 
įrodymų, kad būtų kokiu nors 
būdu talkinęs vokiečių okupan-
tams ar buvęs apsaugoje ilgiau 
negu dvi savaites, sovietinio 
saugumo tardytojai toliau ne-
sigilino, mat tame būryje buvo 
ir jų būsimi slaptieji agentai, 
ir net sovietinės prokuratūros 
darbuotojas. „Vienas Lietuvos 
TSR prokuratūros prokuroras 
Gasiliauskas Petras buvo būri-
ninku ir jis gali būti liudytoju, 
kad jokių nusikalstamų veiks-
mų aš neatlikau”, – parody-
muose šmėsteli okupacinei 
valdžiai lojalaus pareigūno 
pavardė. Tai buvo dar vienas 
netiesioginis įrodymas, kad 
A.Ramanausko vadovaujamas 
turto apsaugos būrys nevykdė 
jokių suėmimų ar kitokių re-
presijų prieš komunistus. KGB 
apklausiamas to paties būrio 
dalyvis B.Visockas patvirtino, 
kad A.Ramanausko su ginklu 
nematė: „Varant suimtus tary-

(Nukelta į 6 psl.)

Paminklo Adolfui Ramanauskui-Vanagui atidengimo iškilmės Lemonte, IL. Gedimino Markevičiaus nuotr.
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binius piliečius ar dalyvaujant 
suėmimuose Ramanausko aš 
nemačiau.” Sovietmečiu toliau 
dirbo ir prašęs turto apsaugą 
organizuoti gydytojas Kviklys 
(pagal kitus dokumentus kuror-
to valdybos direktoriumi buvo 
dr. Gylys, kol vokiečiai liepos 
mėn. jį atleido).

Būtent Druskininkuose 
A.Ramanauskas susidūrė su 
Valstybinės mokesčių inspekci-
jos darbuotoju Antanu Urbonu, 
kuris nuo 1941 m. gegužės 1 
d. buvo paskirtas Druskininkų 
valsčiaus mokesčių inspek-
toriumi. Tas pats Urbonas po 
penkiolikos metų ir išduos 
A.Ramanauską-Vanagą. Tačiau 
tuo metu jie tiesiog buvo pažįs-
tami – buvęs Karo mokyklos 
kursantas ir aspirantas (jie nie-
kada nebuvo bendramoksliai, 
kaip kartais klaidingai rašoma). 
1996 m. gruodžio 17 d. Kauno 
prokuroro Z.Leonavičiaus ap-
klausiamas A.Urbonas – bu-
vęs KGB agentas „Žinomas” 
– nurodė tokias aplinkybes: 
„Druskininkuose, kai sovietų 
armija pasitraukė, tvarkai pa-
laikyti buvo sudaryti du būriai 
iš aplinkinių kaimų žmonių, jie 
turėjo ir ginklų. Vienam tokiam 
būriui vadovavau aš, o kitam 
– Adolfas Ramanauskas. Mes 
tiems būriams vadovavome 
Druskininkų burmistro Lobikio 
(Luobikio – aut. past.) nurody-
mu.” A.Urbono (taip pat perė-
jusio dirbti į Kurorto valdybą) 
žiniomis, „kai atvyko vokiečiai, 
šie būriai buvo paleisti, kadangi 
Druskininkai jau atiteko vo-
kiečių valdžiai” . Vienintelis 
tikslus dalykas jo parodymuose 
– kad A.Ramanauskas vadova-
vo tik vienam iš dviejų būriui. 
A.Urbonas bendradarbiavimo 
su okupacine valdžia nenu-
traukė – vėliau tapo Merkinės 
komendantūros vertėju .

Valstybinių objektų ap-
sauga trukdė ir naujiesiems 
okupantams „laisviau” elgtis 
juose. Liepos pirmomis die-
nomis A.Ramanauskas iš šios 
veiklos pasitraukė, nes pamatė, 
„kad vokiečiai vis tiek plėšią”: 
„Maždaug po dviejų savaičių 
man įstojus į tą apsaugos būrį, 
į Druskininkus atvyko grupė 
vokiečių kareivių, kurie išplėšė 
sandėlius ir krautuves. Aš ban-
džiau tam priešintis, tačiau jie 
neklausė. Vėliau vokiečiai darė 
mano namuose kratą. Tuo metu 
aš pasišalinau, nes Suravičius, 
su kuriuo aš gyvenau viename 
kambaryje, kažkokiu tai būdu 
man pranešė, kad į mūsų namus 
ateina vokiečių kareiviai. Aš, 
pajutęs, kad čia kažkas negero, 
pasišalinau. Vėliau Suravičius 
man papasakojo, kad vokiečiai 
tada darė mano kambaryje 

kratą. Po šio įvykio aš daugiau 
į apsaugą negrįžau.”

Taigi, pamatęs plėšikaujan-
čius ir apsaugos nepaisančius, 
A.Ramanauskas pasitraukia iš 
apsaugos. Dar iki 1941 m. lie-
pos 7 d. atsisakęs minėtų parei-
gų, perėjo dirbti į Druskininkų 
kurorto valdybą ir uždarbiavo 
ten iki rudens. Šis pasitrau-
kimas buvo pačiu laiku, nes 
okupacinė valdžia likusius 
ginkluotus lietuvių būrius ir 
policiją vėliau stengėsi maksi-
maliai panaudoti žydų telkimui 
vietiniuose getuose. Tačiau, 
iš dokumentų aišku, kad visi 
kas buvo Druskininkuose su 
ginklais (ir lietuviška polici-
ja) – buvo nuginkluoti praėjus 
savaitei po A.Ramanausko 
pasitraukimo. Pagaliau savo 
veiklą buvo pradėjęs ir vokie-
čių karinis komendantas. Jis ir 
priiminėjo sprendimus- kas turi 
būti ginkluotas, o kas nugin-
kluotas. Jokių duomenų, kad 
A.Ramanauskas būtų įsitraukęs 
į žydų persekiojimus, komunis-
tų šaudymus – nėra ir nebuvo.

Rugsėjį, kai vokiečių oku-
pacijos sąlygomis mokytojų 
atlyginimai buvo vėl pradėti 
mokėti, A.Ramanauskas grįžo 
į Krivonių pradinę mokyklą, 
kurioje oficialiai dirbo iki 1941 
m. spalio 1 d.

Liepos 12 d. vokiečių oku-
pacinė valdžia panaikino lietu-
višką administraciją ir įsteigė 
komendantūrą. O liepos 16 d. 
įsakė steigti žydų getą. (Apie 
800 vietos žydų 1943 m. sausio 
mėn. buvo išvežti į Gardiną, 
Kolbasino koncentracijos sto-
vyklą, vėliau jie nužudyti mir-
ties lageryje.) Į atskirą kvar-
talą žydus perkraustė lietuvių 
policija ir ats. ltn. Jakavonio 
vadovaujamas būrys. Tą pačią 
dieną (liepos 16-ąją), vokiečių 
komendantūra lietuvių policiją 
(15 asm.) ir apsaugos būrį (38 
asm.) nuginklavo ir už viską 
atsakingu paskyrė burmistrą 
Luobikį. Šie faktai rodo, kad 
iki liepos 7 d. apsaugos būrį 
palikęs A.Ramanauskas nega-
lėjo dalyvauti ir nedalyvavo 
perkeliant žydus į vietos getą.

Druskininkų ypatybė – 
kurortas, 1940 m. rugsėjo 7 
d. iš Baltarusijos SSR per-
duotas sovietinės Lietuvos 
administracijai. Komunistų 
partijos skyriui pirmiausiai 
priklausė po 1939 m. rugsėjo 
čia įsitvirtinę atsiųsti rusai ir 
baltarusiai (iki 80 proc. vietos 
komunistų). Dėl šio regiono 
(Alytaus apskrities) komunistų 
partijos sekretoriaus nusitei-
kimo nepriimti į partiją žydų, 
šios tautybės žmonių VKP 
(b) (visasąjunginė komunistų 
(bolševikų) partija) gretose 
buvo vos keletas. Pačiuose 
Druskininkuose buvo 26–28 
komunistai (5 žydai, 14 rusų, 6 
baltarusiai, 1 ukrainietis, vieno 
tautybė nenurodyta), iš kurių 
mažiausiai 9 spėjo pasitraukti 

(kurorto valdybos direktoriaus 
pavaduotojas ir komiteto se-
kretorius Ivan Bučnev, kurorto 
valdybos direktorius Boris 
Samarin, valsčiaus vykdomojo 
komiteto sekretorius Anufrij 
Žuravliov, vykdomojo komi-
teto pirmininkas Ivan Zyčkov, 
Druskininkų milicijos viršinin-
kas Semion Krot, sanatorijos 
direktorius Aleksandr Volkov 
ir kt.). 1941 m. liepos 18 d. 
Druskininkų policija pranešė 
į Alytų, kad Druskininkų vals-
čiuje sušaudyti 26 komunistai, 
1 plėšikas ir 1 „provokatorius 
skundikas”. Represijos buvo 
nukreiptos prieš komunis-
tus, pasižymėjusius tremiant 
vietos lenkus ir žydus (buvo 
ištremta apie 20 šeimų, su-
imta ir kažkiek lietuvių). Kas 
galėjo sušaudyti tuos trėmi-
mus vykdžiusius komunistus? 
Policijos nuovados viršininkas 
V.Bajerčius rašė, kad „dau-
giausia provokuoja ir skundžia 
lietuvius lenkai, kurių vienas 
provokatorius vokiečių yra 
likviduotas”. Taigi, vokiečių 
sušaudyti asmenys taip pat 
įtraukiami į lietuvių policijos 
viršininko ataskaitą. Vokiečių 
visiškai kontroliuojamame 

(Atkelta iš 5 psl.)
NAUJAS ATSAKYMAS  
E. ZUROFUI  
DĖL A. RAMANAUSKO- 
VANAGO

Gegužės 4 dieną užsie-
nio reikalų ministras Linas 
Linkevičius dalyvavo pamin-
klo Adolfui Ramanauskui-
Vanagui, Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų 
pajėgų vadui ir su okupacija 
kovojusios Valstybės vado-
vui, atidengimo iškilmėse 
Čikagoje. Ceremonijoje taip 
pat dalyvavo A. Ramanausko-
Vanago  duk ra  A uks u t ė 
Ramanauskaitė-Skokauskienė 
ir jo anūkė Inga Jancevičienė.

„Šiandien ypatinga diena. 
Pačioje lietuvybės JAV širdy-
je - Lemonte, Pasaulio lietu-
vių centre,  stovės paminklas 

ČIKAGOJE ATIDENGTAS PAMINKLAS LIETUVOS PARTIZANŲ 
VADUI ADOLFUI RAMANAUSKUI-VANAGUI

mūsų tautos didvyriui Adolfui 
Ramanauskui-Vanagui. Ši 
vieta lietuviams išskirtinė ir  
čia deramai bus puoselėja-
mas A. Ramanausko-Vanago 
atminimas, didvyrio istorija 
bus perduodama iš kartos į 
kartą, liudydama heroizmą, 
meilę ir ištikimybę Tėvynei 
Lietuvai”, – sakė ministras.

Paminklo idėja įgyven-
dinta Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos ty-
rimo centro, Užsienio reikalų 
ministerijos ir JAV lietuvių 
bendruomenės bendromis 
pastangomis. Paminklo au-
torius – skulptorius Jonas 

Paminklo atidengimo iškilmėse gėles padėjo Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-
Skokauskienė ir jo anūkė pulkininkė leitenantė Inga Jancevičienė.                 Gedimino Markevičiaus nuotr.

Jagėla.
Kompoziciją sudaro ko-

votojų už Lietuvos laisvę 
ženklas: vertikali ir dvi hori-
zontalios lygiagretės, trans-
formuotos į šakoto ąžuolo 
įvaizdį. Taip siekiama pa-
brėžti, kad 10 metų miškas 
buvo Lietuvos partizanų 
namai, o ąžuolas yra lietuvių 
tautos stiprybės ir nenuga-
limumo simbolis, plačiai 
naudotas partizaninio karo 
metu. Apatinėje paminklo da-
lyje - tekstas lietuvių ir anglų 
kalbomis, virš teksto iškaltas 
Vytis – Lietuvos valstybės 
herbas.                   LR URM

mieste, kurį numatyta pri-
jungti prie Balstogės srities 
(ir Rytprūsių), 1941 m. liepos 
antrojoje pusėje niekas nebuvo 
vykdoma be vokiečių kariškių 
leidimo ir dalyvavimo.

Mieste buvo likę apie pora 
šimtų poilsiautojų, tad tarp 
sušaudytų komunistų galėjo 
pakliūti ir ne vietiniai. Pagal 
Alytaus apskrities KP narių 
sąrašus, tarp daugiau kaip 200 
komunistų buvo apie 10 žydų 
tautybės, kiti – daugiausia 
lietuviai. Karui prasidėjus, ma-
žiausiai 63 Alytaus apskrities 
komunistai (tarp jų penki žydų 
tautybės) spėjo pasitraukti į 
Rusiją. Bet kokiu atveju nėra 
patikimų duomenų, iš kurių 
būtų galima teigti, kas buvo tie 
26 kurorte likę ar iš kitur atvykę 
ir sulaikyti ar nespėję pasitrauk-
ti komunistai. Taip pat nėra 
duomenų, ar tarp jų buvo penki, 
daugiausia nevietiniai, žydų 
tautybės komunistai – Nabatov 
Mark Mojsejevič, Bujanovskij 
Eizer Leibovič, Gorochov 
Josif Monusovič, Garelik Josif 
Davidovič, Plipelson(?) Chaim 
Jankelevič, kuriuos galėjo 
palikti (jų pavardžių nėra eva-
kuotų komunistų sąrašuose) 

iš Druskininkų bėganti vietos 
komunistų viršūnėlė. Jokių 
duomenų nėra ir apie tai, kad 
iki 1941 m. liepos 7 d. vado-
vavęs 18 vyrų apsaugos būriui 
A.Ramanauskas būtų asme-
niškai prisidėjęs prie represijų 
vykdymo – suiminėjęs, varęs 
suimtus komunistus ir juo la-
biau dalyvavęs jų egzekucijose. 
Priešingai – liudininkai ir kiti 
jau minėti įrodymai patvirti-
no tai, ką tardomas pasakojo 
A.Ramanauskas: apie 11–14 
dienų jis vadovavo kurorto 
turto, parduotuvių ir sandėlių 
apsaugai, kas karo sąlygomis 
buvo būtina. To meto policijos 
raportas liudija: „Užėjus vo-
kiečiams pirmomis dienomis 
kariai labai daug išplėšė prekių 
iš krautuvių, pasiimdami sau ir 
duodami vietos gyventojams. 
Maisto trūksta, ypač duonos 
ir mėsos, kelioms dienoms yra 
cukraus ir sviesto.”

Tai tiek istorinių duomenų, 
kurie turi konkrečius šaltinius. 
E.Zuroffas, žinoma, visa tai 
gali ignoruoti ir ignoruoja, nes 
jam istorinė tiesa, šiuo atveju, 
rūpi mažiausiai.

Istorikas Arvydas Anu-
šauskas, LR Seimo narys
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Šių metų balandžio 27 d. 
Lietuvių kultūriniame darže-
lyje (LKD) pasigirdo linksmi 
vaikų balseliai ir džiaugsmingi 
šūksniai, kai jie ieškojo ir rin-
ko spalvotus dirbtinius kiauši-
nius, kuriose buvo daug ska-
nių saldainių. Tai Klivlando 
lituanistinės mokyklos vaikų, 
atvykusių į jiems LKD ruošia-
mą Avelykio šventę, balseliai. 

Vaikus pasitiko Velykų 
Bobutė ir didelis, baltas kiškis. 
Jie įdavė po krepšelį ir pakvietė 
surasti kiaušinius. Labai greitai 
vaikai puolė į darbą ir suradę 
pririnko šimtus paslėptų kiau-
šinių. Vaikučiai buvo parengę 
eilėraščių pynią apie Velykas, 

Č I K A G A ,  I L

Švč. Mergelės Marijos 
G i m i m o  b a ž n y č i o j e , 
Marquette parke (6812 South 
Washtenaw Ave., Chicago, 
IL 60629), kunigo Jauniaus 
Kelpšos 25-ių metų kunigys-
tės jubiliejus.

Visus maloniai kviečiame 
į šventines Mišias sekmadie-
nį, birželio 2 d., 11:00 val. r., 

Gegužės 3 d. Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėje 
Karalystėje Renatas Norkus 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
P r e z i d e n t ė s  D a l i o s 
Grybauskaitės sveikinimą 
įteikė gegužės 5 dieną 90-ąjį 
jubiliejų švenčiančiai, nuo 
1970-ųjų metų Jungtinėje 
Karalystėje gyvenančiai 
Lietuvos pianistei, pedago-
gei, Londono karališkosios 
muzikos akademijos profe-
sorei Sulamitai Aronovsky 
(Kaporaitei-Žiūraitienei).

„Jūsų gyvenimo kelias, 
kuriame ryškus nuolatinis 
ryšys su muzika, glaudžiai su-
sietas ir su Lietuvos muzikos 
istorija – sutikote, mokėtės 
ir mokėte, kūrėte kartu su 
mūsų muzikos žvaigždynu”, 
- rašoma Prezidentės laiške. 
„Ir pati savo gyvenimu liudi-
jate, kad esate ryški ir iškili 
asmenybė, kurios širdyje ir 
darbuose visada buvo daug 
vietos Tėvynei, pasiryžimo 

Vaikučiai šią šventę primins ilgai.                                                                                             LKD nuotr.

K L I V L A N D A S ,  O H

IŠ LIETUVIŲ KULTŪRINIO DARŽELIO 
ATVELYKIO ŠVENTĖS

padainavo lietuviškų dainelių. 
Už gražią programą Velykų 
bobutė visiems padovanojo 
„McDonalds” restorane nau-
dojamą nuolaidų kortelę ir po 
megztą vištelę prie kiaušinių.

Po visų pramogų vaikai ir 
kiti dalyviai buvo pavaišinti 
pica. Tomet visi sotūs, paten-
kinti, su pilnais krepšeliais 
saldainių ir kiaušinių, sulipo 
į autobusą ir išvažiavo atgal 
į mokyklą. Jiems atsisveikin-
dami mojavo Bobutė ir kiškis. 
Taip baigėsi Lietuvių darželių 
komiteto surengtas Atvelykio 
pobūvis, kurį finansiškai parė-
mė „Plėtros” fondas.

LKD inf.

J U N G T I N Ė  K A R A L Y S T Ė

SULAMITAI ARONOVSKY-ŽIŪRAITIENEI 90-MEČIO PROGA ĮTEIKTAS 
LIETUVOS PREZIDENTĖS SVEIKINIMAS

per meną suartinti Lietuvą ir 
pasaulį, atsakingai puoselėti 
šį ryšį ugdant jaunuosius 
talentus”.

Lietuvoje gimusi ir už-
augusi bei savo muzikinę 
karjerą pradėjusi Sulamita 
tarptautiniame muzikos pa-
saulyje garsi kaip Londono 
tarptautinio pianistų konkur-
so - „London International 
Piano Competition” – stei-
gėja ir vertinimo komisijos 
pirmininkė, viena žymiausių 
fortepijono pedagogių, išug-
džiusių garsių mokinių, tarp 
kurių - Peter Lawson, David 
Fanning, Julia Goldstein, 
Vovka Ashkenazy, Michael 
Bell, Mantautas Katinas ir 
kiti. Jos mokiniai yra pelnę 
daugiau nei 50 apdovanoji-
mų įvairiuose prestižiniuo-
se konkursuose. Sulamita 
Londono karališkoje muzi-
kos akademijoje vis dar dėsto 
iki šiol.

S u l a m i t a  A r o n o v s k y 

(Kaporaitė-Žiūraitienė) tei-
gia, kad muzika – neatsiejama 
jos gyvenimo dalis, padėjusi 
įveikti sunkumus, patirtas 
nelaimes (tik atvykusi į JK, 
Sulamita pateko į sunkią ava-
riją, po kurios nebegalėjo 
groti), bet pastaruoju metu 
jos gyvenime pasipylę stebu-
klai. Vienas jų – prieš dvejus 
metus atsiradę vieninteliai 
jos įrašai, Lietuvos radijuje 
įrašyti 1958-aisiais metais. 
Sovietmečiu šie įrašai buvo 
uždrausti, ir pianistė maniusi, 
kad jie pražuvę. Atsiradus 
šiems įrašams, Lietuvoje po 
kelis dešimtmečius užtruku-
sios pauzės vėl buvo plačiai 
prabilta apie išskirtinio talento 
ir likimo pianistės Sulamitos 
legendą.

L i e t u v o s  a m b a s a d a 
Londone palaiko ryšį su 
Sulamita, rūpindamasi jos 
kūrybinės veiklos sklaida tiek 
Jungtinėje Karalystėje, tiek 
Lietuvoje.                LR URM

Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Renatas Norkus Lietuvos Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės sveikinimą įteikė gegužės 5 dieną 90-ąjį jubiliejų švenčiančiai, nuo 1970-ųjų 
metų Jungtinėje Karalystėje gyvenančiai Lietuvos pianistei, pedagogei, Londono karališkosios mu-
zikos akademijos profesorei Sulamitai Aronovsky (Kaporaitei-Žiūraitienei).                            LR URM

Gegužės 4 dieną Čikagoje, 
JAV, besilankantis užsie-
nio reikalų ministras Linas 
Linkevičius įteikė „Aukso 
paukš tę”  –  aukšč iaus ią 
Lietuvos mėgėjų meno ap-
dovanojimą -  Čikagos lietu-
vių tautinių šokių ansambliui  
„Grandis”.

„Džiaugiamės, kad lietu-
viški šokiai ir daina gyvi visa-
me pasaulyje. Esame dėkingi 
jums, toli nuo Lietuvos subu-
riantiems lietuviškus meno 
ansamblius, dalyvaujantiems 
dainų ir šokių šventėse, ir taip 
kuriantiems Globalią Lietuvą. 
Simboliška ir prasminga, kad 
šiais - Pasaulio lietuvių metais 
- susirinkome švęsti lietuvybei 
svarbią jūsų kolektyvo 60-ies 
metų gyvavimo sukaktį”, - 
sakė L. Linkevičius.

JAV Čikagos lietuvių tauti-
nių šokių ansamblis „Grandis”  
įsteigtas 1953 metais (kadangi 

Č I K A G A ,  I L

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ANSAMBLIUI „GRANDIS” ĮTEIKTA  

„AUKSO PAUKŠTĖ”
buvo laikinai sustabdęs veiklą, 
švenčia 60 metų jubiliejų šie-
met). Tai - vienas didžiausių 
lietuvių tautinių šokių an-
samblių Šiaurės Amerikoje ir 
ilgiausiai gyvuojantis tautinių 
šokių kolektyvas Čikagoje 
bei jos apylinkėse. Nuo ko-
lektyvo įsteigimo jame yra 
šokę daugiau nei 1200 šokėjų. 
„Grandies” šokėjai atlieka tra-
dicinius, liaudies ir stilizuotus 
lietuviškus šokius. Tautinių šo-
kių ansamblis yra koncertavęs 
daugelyje lietuvių bendruo-
menių JAV ir Kanadoje, taip 
pat Venesueloje, Brazilijoje ir 
Australijoje. Nuo 1992 metų 
dalyvauja Dainų šventėse 
Lietuvoje.

„Aukso paukštę” užsienio 
lietuvių mėgėjų meno kolekty-
vams ir jų vadovams Užsienio 
reikalų ministerija kartu su 
Lietuvos nacionaliniu kultūros 
centru skiria kasmet. LR URM

kuriose pagerbsime kunigo 
Jauniaus 25-ių metų kuni-
gystės jubiliejų. Po šv. Mišių 
parapijos salėje suplanuota 
šventinė programa, sveikini-
mai, pietūs bei pabendravimas.

 Vietų skaičius salėje ri-
botas, tad prašome rezervuoti 
vietas, skambinant Audrai tel. 
773-776-4600.   

„Dirvos” inf.

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius įteikė „Aukso 
paukštę” – aukščiausią Lietuvos mėgėjų meno apdovanojimą -  
Čikagos lietuvių tautinių šokių ansambliui  „Grandis”.   LR URM
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Gegužės 4 d. Lietuvos parti-
zanų vado Adolfo Ramanausko-
Vanago garbei Čikagos prie-
miestyje Lemonte buvo ati-
dengtas paminklas. Tai netrukus 
sukritikavo Rusijos ambasada 
JAV ir Simono Wiesenthalio 
centras, o Lietuvos užsienio rei-
kalų ministerija (URM) iškvietė 
Rusijos ambasados Lietuvoje 
atstovą ir paragino susilaikyti 
nuo dezinformacijos apie A. 
Ramanauską-Vanagą skleidimo, 
rašo BBC. 

Jeruzalėje įsikūrusio Simono 
Wiesenthalio centro vadovas 
Efraimas Zuroffas BBC tikino, 
kad Lietuva turi susidurti su 
savo pačios istorija. 

„Jie nesako žmonėms tiesos, 
jie jos nepripažįsta”, - apie ofi-
cialią Lietuvos poziciją kalbėjo 
E. Zuroffas. Pasak jo, nėra įro-
dymų, kad A. Ramanauskas-
Vanagas pats asmeniškai ką 
nors žudė, tačiau, BBC sakė 
nacių medžiotoju pramintas E. 
Zuroffas, savo memuaruose 
partizanų vadas esą rašė „kaip 
vadovavo vietos grupuotei”. 

„Tai buvo tas kritinis perio-
das, kai grupuotės vaikštinėjo 
gatvėmis, o daugiau nei 40-yje 
vietų žydai buvo puolami dar iki 
pasirodant naciams”, - teigė E. 
Zuroffas. Jis taip pat paminėjo 
ir Joną Noreiką-Generolą Vėtrą, 

PAMINKLAS A. RAMANAUSKUI-VANAGUI  
VĖL ĮŽIEBĖ KONFLIKTĄ 

kuris, E. Zuroffo teigimu, kola-
boravo su naciais. 

Simono Wiesenthalio centro 
vadovas BBC tikino 2017-ai-
siais susitikęs su Seimo nariais, 
tačiau šie esą jo neišklausė: 
„Jie buvo pasiryžę gerbti jį (A. 
Ramanauską-Vanagą. - ELTA), 
nesvarbu, kad jis padėjo perse-
kioti žydus, tai jų, regis, nesu-
jaudino.” 

Tuo tarpu Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centras (LGGRTC) BBC 
teigė, kad A. Ramanauskas-
Vanagas niekada nekolaboravo 
su naciais, o toks melas apie jį 
buvo paskleistas sovietų KGB, 
siekiančios diskredituoti parti-
zanų vadą. LGGRTC britų žur-
nalistui pateikė A. Ramanausko-
Vanago dienoraščio ištrauką, 
kurioje jis atskleidžia, kaip 
sovietai bandė apjuodinti par-
tizanus.

„(...) okupantai mėgdavo 
mus vadinti lietuvių vokiškai-
siais nacionalistais. (...) Taip 
jie mus vadindavo norėdami 
sukompromituoti krašte ir už-
sienyje - gal atsiras tokių, kurie 
patikės, kad mes kovojame 
už nacių reikalus, išduoda-
me savo Tėvynę”, - rašė A. 
Ramanauskas-Vanagas savo 
dienoraštyje. 

Gegužės 7 d. į LR URM 

Paminklas su okupacija kovojusios valstybės vadovui Adolfui 
Ramanauskui-Vanagui. Jo autorius – skulptorius Jonas Jagėla. 
Paminklą pašventino Pal. Jurgio Matulaičio misijos kun. Algis 
Baniulis.                                                  Gedimino Markevičiaus nuotr.

iškviestas Rusijos ambasados 
atstovas, kuriam išreikštas pro-
testas dėl Rusijos ambasados 
JAV viešai paskelbto ir tikrovės 
neatitinkančio pareiškimo apie 
Lietuvos partizanų vadą A. 
Ramanauską-Vanagą po to, kai 
jo garbei Lemonte, IL buvo ati-
dengtas paminklas. Ministerijos 
spaudos tarnyba pranešė, kad 
susitikime Rusijos pusei pasiū-
lyta atidžiau išsistudijuoti A. 
Ramanausko-Vanago asmenybę 
bei jo veiklą, kadangi tai yra pati 
netinkamiausia kandidatūra, 
Rusijai siekiant kažką apkal-
tinti kolaboravimu su naciais 
ar dalyvavimu Holokauste - jo 
nepriekaištinga reputacija buvo 
patvirtinta daugybės nepriklau-
somų ekspertų, tyrinėjančių 
to meto įvykius ir archyvinius 
dokumentus. 

Gegužės 4 d. Lemonte, IL 
atidengtas paminklas Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio gin-
kluotųjų pajėgų vadui ir su 
okupacija kovojusios valsty-
bės vadovui A. Ramanauskui-
Vanagui. Ceremonijoje da-
lyvavo LR užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius, 
taip pat A. Ramanausko-Vanago 
dukra Auksutė Ramanauskaitė-
Skokauskienė ir anūkė Inga 
Jancevičienė.

Darius Mikutavičius, ELTA

Gegužės 8 dieną Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius susitiko 
su Amerikos žydų komite-
to (AJC) Žydų tarptautinių 
reikalų direktoriumi Andrew 
Bakeriu ir JAV ambasadore 
Anne Hall. Susitikime taip pat 
dalyvavo Lietuvos žydų ben-
druomenės pirmininkė Faina 
Kukliansky.

Ministras pasidalino įspū-
džiais iš Lietuvos partizanų 
vado Adolfo Ramanausko 
– Vanago  paminklo atidary-
mo iškilmių Lemonte netoli 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS SUSITIKO  
SU AMERIKOS ŽYDŲ KOMITETO ŽYDŲ TARPTAUTINIŲ 

REIKALŲ DIREKTORIUMI

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius derybos su Amerikos žydų komiteto (AJC) 
Žydų tarptautinių reikalų direktoriumi Andrew Bakeriu ir JAV ambasadore Anne Hall.        LR URM

Čikagos (JAV). Ministras 
pakartojo, kad pastarosiomis 
dienomis skleidžiama dezin-
formacija - eilinis bandymas 
diskredituoti Lietuvos parti-
zanų pasipriešinimo judėjimą.

„Kai kurių Lietuvos parti-
zanų kolaboravimo su naciais 
atvejai išnaudojami dezin-
formacijai skleisti ir kenkia 
nepriekaištingos reputacijos, 
kas ne kartą buvo patvirtin-
ta nepriklausomų ekspertų, 
Lietuvos partizanų vado A. 
Ramanausko-Vanago atmi-
nimui bei juodina Lietuvos 

pasipriešinimo kovą”, - sakė 
L. Linkevičius.

Susitikime taip pat aptarti 
žydų privačios nuosavybės 
restitucijos, Tarptautinės ko-
misijos sovietų ir nacių oku-
pacinių režimų nusikaltimų 
vertinimo komisijos veiklos 
klausimai.

LR URM

Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
Rolandas Kriščiūnas balandžio 
30 dieną lankėsi Scrantono 
universitete Pensilvanijos vals-
tijoje, kuriame buvo surengtas 
renginių ciklas, skirtas Lietuvos 
istorijos, kultūros ir ekonomikos 
pristatymui.

Ambasadorius skaitė paskai-
tą universiteto studentams, su 
universiteto rektoriumi Jeffrey 
P. Gingerichu ir viceprezidentu 
Thomu MacKinnonu aptarė 
bendradarbiavimo su Lietuvos 
aukštosiomis mokyklomis gali-
mybes. R. Kriščiūnas pažymėjo, 
kad Lietuvą ir Pensilvaniją sieja 
intensyvus Lietuvos kariuome-
nės ir Pensilvanijos nacionalinės 
gvardijos bendradarbiavimas, 
ryšius yra užmezgę Klaipėdos 
ir Filadelfijos uostai, be to, šioje 
valstijoje yra antra pagal dydį 
JAV lietuvių bendruomenė.

Lietuvos ambasadorius ren-
ginių svečiams pristatė Lietuvos 
istoriją, tradicijas, dabartinę 
politinę situaciją, ekonominius 
ir politinius pasiekimus, saugu-
mo aplinką regione ir kylančius 

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė: WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

iššūkius. Studentai ir susitikimo 
su ambasadoriumi dalyviai 
domėjosi įvairiausias dalykais 
apie Lietuvą – nuo Rusijos 
keliamos grėsmės ir „Brexit” 
įtakos Lietuvos piliečiams iki 
2008 metų ekonominės krizės 
ir šauktinių kariuomenės.

Vizito Scrantono universi-
tete metu R. Kriščiūnas taip pat 
susitiko lietuvių bendruomenės 
nariais ir  1993 metais JAV 
inicijuoto karinio bendradar-
biavimo ir paramos programos 
bei „Mil to Mil” bendradarbia-
vimo su Lietuvos kariuomene 
grupės vadovo lietuvių kilmės 
plk. Roberto Barziloskio našle 
Susann Wiezavich Barziloski, 
kuri toliau tęsia jos vyro pradė-
tus darbus stiprinant Lietuvos ir 
JAV bendradarbiavimą.

Vakaro metu surengtos kul-
tūrinės programos metu renginio 
svečiams koncertavo Niujorke 
gyvenanti operos solistė, so-
pranas Kristina Malinauskaitė.

Pensilvanija yra antra pa-
gal lietuvių skaičių valstija 
JAV. Pensilvanijos lietuviai yra 
seniausia užjūrio lietuvių ben-
druomenė. Lietuviai čia kėlėsi 
dar nuo XIX amžiaus, kuomet 
Pensilvanijoje buvo atrasta 
anglis. Scrantono mieste 1888 
metais įkurta Šv. Kazimiero 
draugija.                     LR URM

SCRANTONO UNIVERSITETE JAV 
PRISTATYTA LIETUVOS ISTORIJA, 

KULTŪRA IR EKONOMIKA
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Gegužės 6 d. Lietuvos 
nuola t inė je  a t s tovybė je 
Europos Sąjungoje Briuselyje 
minint Pasaulio lietuvių me-
tus atidaryta lietuvių išeivijos 
menininkų paroda „Nuo rea-
lizmo iki objekto”, kuri veiks 
iki 2020 m. vasario pradžios. 
Parodoje pristatyti 19-os 
Lietuvos išeivijos menininkų 
darbai nuo XX a. pradžios iki 

Šių metų Lietuvos na-
cionaliniame paviljone pri-
statoma menininkių Rugilės 
Barzdž iuka i t ė s ,  Va ivos 
Grainytės ir Linos Lapelytės 
opera-performansas „Saulė ir 
jūra (Marina)”. Šiuo kūriniu 
menininkės nagrinėja klimato 
kaitos, kūniškumo, ekologijos 
ir vartotojiškumo temas. Ant 
35 tonų smėlio įsikūrusius 
dainuojančius vasarotojus 
žiūrovai turi galimybę stebė-
ti iš viršaus. Tokiai kūrinio 
scenografijai reikalingą er-
dvę paviljono organizatoriai 
surado istoriniame Venecijos 
arsenale, kur anksčiau veikė 
laivų statykla.

„Tai didelis Lietuvos šiuo-
laikinio meno pripažinimas. 
Kritikų ir žiūrovų susižavėji-
mas liudija, kad opera „Saulė 

LIETUVOS PAVILJONAS ĮVERTINTAS VENECIJOS BIENALĖS „AUKSINIU LIŪTU”

Lietuvos paviljonui 58-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje pirmą kartą 
skirtas pagrindinis bienalės apdovanojimas  – „Auksinis liūtas”.

ir jūra” nepalieka abejingų. 
Dėkoju menininkėms ir orga-
nizatoriams šiandien įtrauku-
siems Lietuvos kultūros vardą 
į Europos ir pasaulio kultūri-
nes diskusijas”, – apdovano-
jimo įteikimo metu kalbėjo 
kultūros ministras Mindaugas 
Kvietkauskas.

Kas dvejus metus rengiama 
tarptautinė Venecijos bienalė 
laikoma prestižiškiausia šiuo-
laikinio meno paroda pasauly-
je. Lietuva joje dalyvauja nuo 
1999 metų. Šiemet mūsų šalis 
prisistatys 11 kartą.

L i e t u v o s  p a v i l j o n ą 
Venecijos bienalėje pristato 
Lietuvos kultūros taryba ir 
Lietuvos Respublikos kultū-
ros ministerija, organizuoja 
Vilniaus dailės akademijos 
Nidos meno kolonija. Paviljono 

kuratorė – Lucia 
P i e t r o i u s t i , 
k o m i s a -
rė – dr. Rasa 
Antanavičiūtė, 
garbės komi-
saras – prof. 
Jean-Baptiste 
Joly. Paviljono 
m e c e n a t a i 
„ J C D e c a u x 
L i e t u v a ” , 
„Lewben Art 
Foundation”, 
m e n o  c e n -
t r a s  „ T h e 
Momentary” 
(JAV).

Veneci jos 
bienalė tęsis 
nuo gegužės 11 
d. iki lapkričio 
24 d.   LR KM

BRIUSELYJE ATIDARYTA LIETUVIŲ IŠEIVIJOS MENININKŲ 
PARODA „NUO REALIZMO IKI OBJEKTO”

šių dienų, tai – Ray Bartkaus, 
S t a s i o  E i d r i g e v i č i a u s , 
Prano Gailiaus,  Česlovo 
Janušo, Rūtos Jusionytės, 
Vytauto Kasiulio, Algiman-
to  Kezio ,  Prano Lapės , 
Jono Mackevičiaus, Jur-
gio Mačiūno, Ievos Mar-
tinaitytės-Mediodios, Vik-
toro  Pe t rav ič iaus ,  Jono 
Rimšos, Antano Rūkštelės, 

Elenos Urbaitytės-Urbaitis, 
Adolfo Valeškos, Viktoro 
Vizgirdos, Kęstučio Zapkaus 
ir Vladislovo Žiliaus kūriniai.

Parodoje  pr is ta tomas 
platus lietuvių menininkų 
kūrybos spektras nuo re-
alizmo iki abstrakcijos ir 
šiuolaikinės dailės objektų. 
Pasak parodos kuratorės dr. 
Rasos Žukienės, ši paroda 

– tai plati ir kontrastinga 
XX–XXI a. lietuvių meno 
panorama, atspindinti meni-
ninkų pasiekimus. „Iš gausių 
ir turtingų Lietuvos išeivijos 
dailės fondo ir „Lewben 
Art Foundation” kolekcijų 
atrinkti kūriniai yra aukšto 
meninio lygio artefaktai, 
eksponuoti įvairiose pasau-
lio galerijose ir muziejuose. 
Šioje parodoje jie pristatomi 
ne vien kaip meninės verty-

bės, bet ir kaip savojo laiko, 
tapatumo paieškų, sudėtingų 
tautos gyvenimo momentų 
liudytojai”, – apie parodą 
pasakoja kuratorė R.Žukienė.

P a r o d o s  o rg a n i z a t o -
riai: Lietuvos išeivijos dai-
lės fondas, „Lewben Art 
Foundation”, Lietuvos nuo-
latinė atstovybė ES, parodos 
parneris – Lietuvos kultūros 
institutas.

LR KM

Balandžio 25–26 d. Kazanės 
tarptautinio musulmoniško 
kino festivalio nekonkursinė-
je specialioje programoje du 
kartus rodytas Bobbo Mullano 
filmas „Laiškai Sofijai”, pa-
sakojantis M. K. Čiurlionio 
ir jo būsimosios žmonos S. 
Kymantaitės meilės istoriją ir 
kartu atskleidžiantis pirmojo 
XX a. dešimtmečio Vilniaus 
gyvenimą, lietuviškos kultūros 
puoselėtojų veiklą, jų santykį 
su imperine Rusijos valdžia. 
Į festivalį buvo pakviesti fil-
mo prodiuseris ir pagrindinio 

FILMAS „LAIŠKAI SOFIJAI” PARODYTAS KAZANĖS 
TARPTAUTINIAME MUSULMONIŠKO KINO FESTIVALYJE

vaidmens atlikėjas Čiurlionio 
provaikaitis pianistas Rokas 
Zubovas, Sofiją Kymantaitę 
suvaidinusi aktorė Marija 
Korenkaitė bei pianistė Sonata 
Deveikytė-Zubovienė.

Ypatingo dėmesio filmas su-
laukė jau iškilmingos festivalio 
atidarymo ceremonijos metu. 
Skambant Zubovo atliekamai 
Čiurlionio muzikai, parodytas 
filmo vaizdo klipas – vienas iš 
nedaugelio, įtrauktų į ceremo-
nijos programą. Sveikindamas 
festivalį, Zubovas paminėjo 
visai netikėtai paaiškėjusį ryšį 

tarp Čiurlionio ir Kazanės, ku-
rioje 1880–1882 m., lietuviškos 
spaudos draudimo laikotarpiu, 
rūpinantis Kazanės universite-
to profesoriui B. de Kurtene, 
buvo išleistas lietuvių kalba 
Antano Juškos lietuviškų dainų 
tritomis. Būtent šiuo leidiniu 
domėjosi Čiurlionis, buvęs 
pirmuoju lietuvių profesionaliu 
kompozitoriumi, kuris ėmėsi 
liaudies dainų harmonizavimo.

Filmo „Laiškai Sofijai” 
pirmasis rodymas buvo di-
desnės Čiurlionio programos 
Tatarstano tautų draugystės 

namų koncertų salėje da-
lis. Programą sudarė R. ir S. 
Zubovų dueto koncertas bei 
Čiurlionio nuotraukų, darytų 
Anapoje 1905 m., parodos 
atidarymas. Po filmo peržiūros 
vyko pokalbis su aktoriais. 
Ne vienas žiūrovas išsakė 
savo susižavėjimą Marijos 

Rokas Zubovas Kazanės festivalio atidarymo ceremonijoje.                                    Organizatorių nuotr.

Balandžio 25 d. Ukrainos 
nacionalinėje menų akade-
mijoje Kijeve iškilmingai 
atidaryta Lietuvos dailininkų 
asociacijos „Tiltas” tapybos 
darbų paroda „Tarpjūrės”.

Parodoje eksponuojami 
darbai buvo sukurti Nidoje 
tarptautinių tapybos plene-
rų „Nidos ekspresija” metu. 
Kasmet po Nidos plenero vyks-
ta tarptautinės kilnojamosios 
parodos Lietuvoje ir užsienyje. 
Per plenero, šiais metais šven-
čiančio savo  25-metį, gyvavi-
mo laikotarpį buvo surengtos 
net 187 parodos, kurios buvo 

eksponuotos dešimtyje įvairių 
pasaulio šalių. Nidos plenero 
kolekcijoje jau susikaupė apie 
1000 tapybos bei grafikos meno 
kūrinių. Dalis jų dabar prieina-
ma ir meno gerbėjams Kijeve. 
Spalvinga paroda, pristatanti 
per 50 stipriausių Lietuvos 
dailininkų, išskleidžia plačią 
Nidos tapybos kolekcijos įvai-
rovę.

Parodos iniciatoriai ir orga-
nizatoriai – dailininkas Saulius 
Kruopis, dailininkų asociacija 
„Tiltas”, Neringos savivaldy-
bė, Lietuvos ambasada Kijeve.

LR KM

KIJEVE ATIDARYTA PARODA 
„TARPJŪRĖS” IŠ NIDOS TAPYBOS 

PLENERŲ KOLEKCIJOS

Korenkaitės aktoriniu talentu 
ir jos sukurto personažo įtaiga. 
Rokas Zubovas sulaukė daugy-
bės klausimų apie patį Čiurlionį 
ir galimybes susipažinti su jo 
kūryba nuosekliau. Nuotraukų 
paroda Tautų draugystės na-
muose veiks iki birželio 7 d.

                LR KM
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Kas dedasi valstybės rū-
pesčiu tariamai apgaubtoje 
Lukiškių aikštėje Vilniuje – 
per kelis dešimtmečius nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo 
sostinės gyventojai ir svečiai 
prisižiūrėjo, vertino ir pa-
darė išvadą: Lukiškių aikštė 
Vilniuje šeimininko neturi, 
nors valstybės sprendimu ji 
pripažinta reprezentacine. 
Seimas, Vyriausybė, Vilniaus 
savivaldybė savinasi teisę 
į gardų kąsnelį, tačiau dėl 
negalios jį ne tik nuryti, bet 
ir apžioti nepajėgia. Aikštės 
rekonstrukcijos regimybei ir 
piliečių mulkinimui švaisto-
mos lėšos, betrūksta tik me-
morialinio akcento, tačiau...

Tačiau Konstitucijos, įsta-
tymų, piliečių valios, nu-
statytos konkursų rengimo 
tvarkos ciniškai nepaisoma: 
savivaldybė (meras), užuot 
tęsęs kitų teisėtai pradėtus 
darbus grupelės suinteresuo-
tųjų sprendimu ėmėsi vykdyti 
pastarųjų sumanymą – apsi-
metė nežiną, jog konkursas 
dėl paminklo seniai įvykęs 
bei kad galioja įstatymai ir 
dėl valstybės simbolių, ir dėl 
juos atitinkančių paminklų, ir 
dėl valstybės reprezentacinės 
aikštės.

Teismas bylos dėl aikštės 
ir paminklo dar neišsprendė. 
Jei teismo sprendimas bus ne 
„bunkerio” naudai, kam bus 
skirta bauda už sulaužytą įsta-
tymą, draudžiantį, kol vyksta 
teisminis ginčas, tęsti darbus? 
Iš kieno kišenės savivaldybei 
bus grąžinti dabar ir anksčiau 
išmokėti pinigai? Kas asme-
niškai karjera ir savo kišene 
atsakys už:

- aikštės įrengimo laiku 
valstybės 100-mečiui sužlug-
dymą ir per tai piliečių bei 
valstybės patirtus finansinius 
ir moralinius nuostolius; 

- valstybės prestižui pada-
rytą žalą; 

- Seimo priimto įstatymo 
dėl valstybės simbolių, dėl 

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE VILNIUJE – NETĘSĖTI PAŽADAI

reprezentacinės valstybės 
aikštės sulaužymą, paminklo 
ignoravimą; 

- neteisėtai ir be pagrindo 
atmestą Lietuvos iniciatorių 
surengto konkurso paminklui 
rezultatą, už paniekintą pi-
liečių iniciatyvą asmeniniais 
pinigais finansuoti paminklo 
statybą; 

- neteisėtai ir nesilaikant 
taisyklių surengtą naują – 
šališką, nekompetentingą 
„konkursą” (nes „komisija” 
buvo sudaryta iš kitų sričių 
specialistų), kai, užuot ėmu-
sis teisėtų veiksmų (pirma 
kreipusis į teismą ir įrodžius, 
jog buvo veikiama neteisėtai, 
ir konkursas buvęs neteisė-
tas), griebtasi vandalizmo ir 
apgaulių, paniekinti tautos 
simboliai.

O šeimininkas reprezen-
tacinei valstybės aikštei gali 
būti visuomenė, kuri jau 
ženkliai prie aikštės tvar-
kymo yra prisidėjusi. 2016-
2017 m. pagal architektų G. 
Čaikausko, K. Akelaičio, L. 
Naujokaičio projektą po 20 
metų ginčo Lukiškių aikštė 
buvo rekonstruota. Išsiplėtė 
Gedimino prospekto erdvė, 
iki numatyto paminklo su 
memorialu išklotos plytelės, 
pertvarkyti takai; pašalinti 
seni medžiai, pasodinti jauni, 
visa žalia zona užsodinta že-
maūgiais krūmais. Su miesto 
vadovybe ir architektais sude-
rintas memorialo principinis 
sprendimas, jo pagrindu nu-
tiesta tūkstantmečio juosta, 
ruoštasi paminklo postamento 
pastatymui, suformuotas šim-
tmečio ratas, kuriame įam-
žintas per amžius kovojusių 
ir žuvusių už Tėvynės laisvę 
atminimas. Deja, sąmoningi 
šio projekto žlugdymo darbai 
neleido pasiekti tikslo. 

K u l t ū r o s  m i n i s t e r i -
jos (KM) ir jai pavaldaus 
Šiuolaikinio meno centro 
(ŠMC) atstovai atvirai pro-
paguoja, jog paminklai yra 

atgyvena, kad Vyčio simbolis 
yra militaristinis. Visokiais 
neteisėtais būdais, itin išra-
dingu balsavimo rezultatų 
vertinimu (kai suinteresuotų-
jų grupelės balsai pranašesni 
už visus tautos atiduotus bal-
sus), ŠMC ekspertai paskel-
bia nugalėtoju A. Labašausko 
projektą. Vyčio su memorialu 
Laisvės kovotojams projekto 
fondo (jam atstovauja par-
tizanai, politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, Laisvės kovų 
dalyviai, visos patriotinės 
organizacijos) remiamų auto-
rių projektą minėtos grupelės 
vertinimas nustumia į antrą 
vietą. KM su ŠMC tikslą 
pasiekė. Lietuvos šimtmečio 
proga Vyčio simbolio su me-
morialu paminklo pastatymas 
Vilniuje buvo sužlugdytas.

Visuomeninė Taryba prie 
LRS Laisvės komisijos 2017 
m. gruodžio 22 d. ir 2018 m. 
Vasario 16 d. susirinkę visų 
visuomeninių patriotinių or-
ganizacijų atstovai vieningai 
nutarė, kad

KM ŠMC ekspertų komi-
sija ir jos nariai pagal savo 
kompetenciją valstybinį, re-
prezentacinį statusą turinčiai 
aikštei atrinktų darbų verti-
nime negalėjo dalyvauti, nes: 

 kūrybinėms dirbtuvėms 
atstovaujantys asmenys kon-
kurso vertinime gali dalyvauti 
tik patariamuoju, konsultaci-
niu lygiu; 

 pagal viešųjų pirkimų 
įstatymą, kūrybinės dirbtu-
vės neturi juridinio pagrindo 
skelbti konkurso nugalėtojus; 

 kūrybinės dirbtuvės ne-
suformulavo konkrečių kon-
kurso reprezentacinei aikštei 
sąlygų, kaip buvo skelbta KM 
konkurse 2013 m.; 

 KM ir ŠMC atstovai iki 
vertinimo buvo kategoriškai 
nusistatę prieš Vyčio simbolį 
– neva, militaristinis; 

 nors buvo raštiškai pra-
šoma, KM ir ŠMC neįtraukė 
į komisiją kompetentingų 

atstovų iš visuomeninių or-
ganizacijų, įžymių istori-
kų, Laisvės kovų dalyvių. 
Vienintelis komisijoje isto-
rikas A. Bumblauskas dėl 
neaiškių priežasčių vertinime 
nedalyvavo, jo nuomonė iki 
šiol nežinoma ir neskelbiama.  

Manome, kad balsavimas 
internetu, nors jį laimėjo 
Vyčio simbolis, buvo sąmo-
ningai sužlugdytas ir pasi-
rinktuoju balsų skaičiavimo 
principu, ir tuo, kad senyvo 
amžiaus žmonėms jame buvo 
sudėtinga dalyvauti. bBe to, 
balsavimo rezultatus reikėtų 
patikrinti. A. Labašausko 
projektas apima tik trumpą 
Lietuvos istorijos dalį, jame 
nėra nė vieno valstybingumo 
simbolio. Bunkerio išraiška 
neatitinka partizanų slėptuvių 
miške, namuose, sodybose 
strategijos, skleidžia liūdesį, 
asocijuojasi su kapu, kur jie 
buvo žudomi, išduodami, 
sprogdinami, kur tūnojo ir 
šalo sunkiai suvokiamomis 
drėgmės ir šalčio sąlygomis. 
Projektas atspindi neaiškių 
kovotojų su medžių slapy-
vardžiais žūtį bunkeriuose, 
neįvardinant jų vardų ir pa-
vardžių. Toks paminklas gali 
asocijuotis ir su sovietiniais 
partizanais. Tuo senyvi par-
tizanai ir partizanų jaunoji 
vadovybė labai nusivylę. Tai 
akivaizdus partizanų panieki-
nimas ir nuasmeninimas. Be 
to, A. Labašausko projektas 
asocijuojasi su 1981 m. netoli 
Vašingtono Vietnamo karo 
veteranams bei su Kaune už 
sovietų valdžią žuvusiems 
komjaunuoliams pastatytais 

Šiuo metu vyksta Kongreso 
komiteto (House Judiciary 
Committee) organizuota įvai-
rių valdžios departmentų at-
stovų apklausa, susijusi su 
neseniai paviešintu specialaus 
tyrėjo Robert Mueller raportu, 
kurio tikslas buvo atskleisti 
Donald Trump sąmokslą su 
Rusija. Šis raportas ryškiai 
įrodė, kad jokio sąmokslo 
nebuvo. 2016 m. prezidento 
rinkimuose JAV demokra-
tams užimti prezidento postą 
nepavyko. Tačiau nuo tos 
permainos demokratų partija 
aršiai kovoja prieš prezidentą 
Donald Trump, nes dabar JAV  
Kongreso daugumą sudaro de-
mokratų partijos atstovai ir jie 
valdo Kongresą. Ši dauguma 
teisėtai rodo savo jėgą, tačiau 
ji  užmiršta, kad jos pirminė 
pareiga yra valdyti Ameriką, 
o ne priekaištauti be pagrindo.

Prieš keletą dienų prasidė-
jo JAV generalinio advokato 
William Barr apklausa, norint 
sužinoti, kaip jis supranta 
paviešintą Robert Mueller 
tyrimą. Į vieną apklausos se-
siją William Barr neatvyko. 

JUOKDARIAI
Neaišku kodėl, bet tą dieną 
demokratų House Judiciary 
Committee nariai sesijos da-
lyviams dalijo kepto viščiuko 
gabalus, o prie mikrofono, prie 
kurio anksčiau sėdėjo William 
Barr, buvo padėtas dirbtinis 
keptas viščiukas. Šis viščiuko 
epizodas priminė 1960 metų  
įvykį Jungtinių Tautų rūmuose 
per Generalinės asamblėjos 
plenarinį posėdį (Plenary 
Meeting of United Nations 
General Assembly), kurio metu 
nepatenkintas Sovietų sąjun-
gos vadas Nikita Chrusčiovas, 
nusiavęs vieną batą, pradėjo 
juo daužyti stalą. Ironiška, kad 
nors tai buvo nediplomatiškas 
komunisto elgesys, šiomis die-
nomis (nelygu kokia spauda 
skaitoma, – aut.) atrodo, kad 
demokratų partija yra gerokai 
palinkusi į kairę. Keista, kad 
House Judiciary Committee 
reikalauja apklausos sesijose 
laikytis etikos taisyklių, bet 
grasina bausmėmis tiems, ku-
rie neišvengiamai nukrypsta 
nuo jiems užduodamų klau-
simų.

Algirdas V. Mautulionis 

Jau daug metų vyksta ginčai dėl Vilniaus miesto pagrindinės – Lukiškių aikštės – sutvarkymo. bernardinai. lt

paminklais. Lukiškių aikštė 
– šio rajono architektūros bei 
istorinio paveldo dalis. Jos 
reljefas turi būti lygus,  turi 
atitikti tų laikų stilių. Be to, 
projektas neatitinka saugumo 
reikalavimų. 

Visuomeninė taryba su 
kitomis visuomeninėmis or-
ganizacijomis ir visi 2018-
02-16 į Lukiškių aikštę su-
sirinkusieji, matydami aki-
vaizdžius KM ŠMC pažeidi-
mus, reikalavo, kad Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė ne-
delsdama išanalizuotų KM 
ir ŠMC kūrybinių dirbtuvių 
veiklą, privedusią prie pa-
minklo Lukiškių aikštėje 
Lietuvos šimtmečio garbin-
gam Jubiliejui sužlugdymo. 
Pirmos vietos nugalėtoją – A. 
Labašausko projektą – būti-
na nedelsiant atšaukti, kaip 
neatitinkantį valstybės re-
prezentacinės Lukiškių aikš-
tės statuso. Atsižvelgdami į 
susidariusią situaciją, reika-
laujame nedelsiant sudaryti 
autoritetingą komisiją ir iš 
2017 m. Vilniaus Karininkų 
ramovėje įvykusio Vyčio 
skulptūrinio modelio kon-
kurso atrinkti tinkamiausią, 
pastatant jį Lukiškių aikštėje 
greta suformuoto memorialo 
– šimtmečio rato. Visi susi-
rinkusieji Lukiškių aikštėje 
ir toliau laikysis Ariogaloje 
priimtos nuostatos, kad būtų 
užbaigtas memorialas ko-
vojusiems ir žuvusiems už 
Lietuvos laisvę su greta jo 
pastatytu paminklu – skrie-
jančio Vyčio simboliu, kad 
būtų ištęsėti valdžių pažadai.

Algimantas Zolubas
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

V.Miselis,
Monroevle,PA .................100
G.Miglinas,
Chicago, IL ........................50
P.Morkunas,
Naples, FL .........................50
Anonimas. 
Paisville, OH .....................45
W.Wengel,
Delran, NJ .........................45
J.Cernis,
Glendale, CA .....................30
V.Gelgotas,
Willoughby, OH ................25
E.Jakulis,
Willoughby, OH ................15
K.Zemaitis,
Garfield Hts., OH ................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
Gegužės 28 d., pirmadienį, 8:30 val. ryte Šv. Kazimiero 

šventovėje bus aukojamos šv. Mišios už mirusius karius. Po 
mišių - pusryčiai svetainėje. Rengia Katalikų Veteranų 613 
postas. Globoja Šv. Kazimiero parapija.              „Dirvos” inf.

Birželio 9 d., sekmadienį, 2:00 val. po p. - ekumeninės 
pamaldos už žuvusius ir nukentėjusius nuo Sovietų režimo lie-
tuvius, latvius ir estus. Minėjimas vyks Šv. Kazimiero parapijos 
salėje.                                                                     „Dirvos” inf.

Liepos 14 d., sekmadienį, 12:00 val. po p. vyks Kultūrinio 
darželio metinė gegužinė Beachland paviljone, Dorchester ir East 
Park gatvių sankryžoje. Kviečiame narius ir norinčius jais tapti. 

LKD inf.

Lietuvos ambasada JAV 
kartu su Vašingtono lietuvių 
bendruomene balandžio 25 
dieną surengė dokumentinio 
filmo „Displaced” premjerą. 
Filme pasakojamos lietuvių, 
Antrojo pasaulinio karo pabai-
goje pasitraukusius į Vakarus, 
istorijos.

Sveikindama ambasadoje 
susirinkusius renginio daly-
vius Lietuvos ambasadoriaus 
JAV pavaduotoja Lyra Puišytė-
Bostroem pažymėjo, kad kie-
kvieno Amerikos lietuvio gy-
venimo istorija yra unikali, o 
tuo pačiu labai panaši į visos 
Lietuvos diasporos istoriją, 
išgyvenimus ir patirtis, bei 
padėkojo dokumentinio filmo 
kūrėjams už vertingą Lietuvos 
ir jos žmonių istorijos prista-
tymą.

Dokumentiniame filme 
Lietuvos diasporos atstovai 
dalinasi savo asmeniniais 
prisiminimas iš pokario lai-
kotarpio, kuomet apie 80 tūks-
tančių lietuvių pasitraukė iš 
Lietuvos į Vakarus. Daugelis 

VAŠINGTONE SURENGTA 
DOKUMENTINIO FILMO 

„DISPLACED” PREMJERA
iš jų tuomet galvojo, kad iš-
vyksta trumpam. Iš Lietuvos 
per Antrąjį pasaulinį karą 
pasitraukę žmonės iš pradžių 
Vokietijoje patekdavo į perkel-
tųjų asmenų stovyklas, vėliau 
išvykdavo į JAV, Kanadą, 
Didžiąją Britaniją, Australiją 
ar Naująją Zelandiją.

Nepaisydami sunkių bui-
tinių sąlygų ir nepriteklių, 
nuolatinių kratų, patikrų pabė-
gėliai Vokietijoje buvo susikū-
rę tarsi miniatiūrinę Lietuvą: 
buvo atkurta ir veikė politinė 
sistema, veiklą vykdė nemažai 
profesinių ir visuomeninių 
organizacijų, buvo leidžiami 
laikraščiai, žurnalai, knygos, 
kūrėsi meno ir sporto kolek-
tyvai, vyko dainų ir sporto 
šventės. Lietuviai pabėgėliai 
steigė vaikų darželius, moky-
klas, atidarė kelias aukštąsias 
mokyklas, trijų Baltijos šalių 
pastangomis įkūrė Pabaltijo 
universitetą.

Filmas netrukus bus rodo-
mas Manheteno filmų festiva-
lyje.                        LR URM

Vašingtono lietuvių bendruomenė Lietuvos ambasadoje.                                                         LR URM

Gegužės 4-5 dienomis San 
Paule, Ema Klabin fondo 
muziejuje vyko Lietuvos ge-
neralinio konsulato San Paule, 
Brazilijos lietuvių bendruome-
nės ir Brazilijos banko kul-
tūros centro organizuojamas 
festivalis „Labas!”, kurio sve-
čiams buvo sudaryta galimybė 
iš arčiau susipažinti su Lietuva 
- žymios San Paulo litvakų kil-
mės aristokratės Emos Klabin 
šeimos gimtine. 

Festivalio programoje - 
fotografijų paroda „Neregėta 
Lietuva” bei susitikimas su jos 
autoriumi Mariumi Jovaiša, 
Lietuvos fotomenininkų sąjun-
gos nario Boris Taskov darbų 
paroda „Tarsi sekmadieniais”, 
lietuvių kilmės Brazilijos meni-
ninko David Magila instaliacija 
„Kauptukai”, renginys Jono 

Meko garbei „Viva Jonas!” bei 
Lietuvos turizmo galimybių 
pristatymas. Renginio svečiai 
galėjo paskanauti lietuviškų 
patiekalų, įsigyti Brazilijos 
lietuvių gamintų suvenyrų bei 
dalyvauti tautodailės dirbtuvė-
se – pramokti margučių margi-
nimo bei karpinių meno. San 
Paulo lituanistinės mokyklos 
„Vilnius” auklėtiniai mažie-
siems sekė lietuviškas pasakas, 
o festivalio muzikinę programą 
atliko Brazilijos lietuvių ben-
druomenės kolektyvai - tauti-
nių šokių grupės „Nemunas” 
bei „Rambynas”.

Tai buvo jau antrasis San 
Paule rengiamas Lietuvos 
festivalis „Labas”. Pirmąjį fes-
tivalį, vykusį 2018 m. gegužės 
26-27 dienomis, aplankė per 
1200 svečių.              LR URM

SAN PAULE VYKO ANTRASIS  
LIETUVOS FESTIVALIS „LABAS”

Lietuviai ,  gyvenantys 
Sakartvele, šalies narystės 
Europos Sąjungoje 15 metų 
jubiliejų ir pilietiškai svarbaus 
mėnesio pradžią gegužės 1 
dieną paminėjo susitikimu 
su Tbilisyje apsilankiusiu 
kunigu Ričardu Doveika. 
Bendruomenės nariai disku-
tavo apie pilietiškumą, asmens 
pareigą rūpintis ne tik savo 
namais, bendruomene, bet ir 
tuo, kas yra šalia jų.

R. Doveika į referendumą 
dėl pilietybės išsaugojimo 
kvietė žiūrėti kaip į sąžinės 
referendumą, į tautos tarpu-
savio pokalbį, nes reikia vėl 
iš naujo išmokti kalbėtis ir 
išgirsti vienas kitą.

„Pasaulyje jau egzistuoja 
ilgametė praktika, numatanti 

SAKARTVELO LIETUVIAI SU KUNIGU 
RIČARDU DOVEIKA KALBĖJOSI  

APIE PILIETIŠKUMO SVARBĄ
asmenų, turinčių kelias pilie-
tybes, pareigų ir teisių sąveiką, 
tad turėtume ja pasinaudoti ir 
ant jau pastatytų pamatų statyti 
savo gyvenimo namą”, – susi-
tikimo metu teigė svečias.

R.  Doveika  pabrėžė , 
kad kiekvienas Lietuvos 
Respublikos pilietis turi parei-
gą dalyvauti rinkimuose ir taip 
atsiliepti į valstybės kvietimą 
prisidėti prie jos gerovės.

Sveikindamas susirinku-
sius bendruomenės narius, 
ambasadorius Sakartvele 
Giedrius Puodžiūnas teigė, 
kad per 15 metų narystės ES 
pasiekta daug ir, nors ES su-
siduria su naujais iššūkiais, 
visuomet sugeba įsiklausyti, 
judėti į priekį ir kaskart tampa 
vis stipresnė.            LR URM

Gegužės 8 dieną Lietuvos 
atstovybių Maskvoje, Sankt 
Peterburge ir Kaliningrade 
darbuotojai pagerbė Antrojo 
pasaulinio karo aukų atmi-
nimą.

Tęsdami susiklosčiusią 
tradiciją, Lietuvos ambasados 
Maskvoje darbuotojai gegužės 
8 dieną aplankė Amžinosios 

LIETUVOS ATSTOVYBIŲ RUSIJOJE DARBUOTOJAI PAGERBĖ 
KARO AUKŲ ATMINIMĄ

ugnies memorialą, esantį prie 
Kremliaus sienų. Lietuvos di-
plomatai tylos minute pagerbė 
Antrojo pasaulinio karo aukų 
atminimą, padėjo lietuviška 
trispalve papuoštą gėlių vai-
niką ir  gėlių.

Lietuvos generalinis kon-
sulas Sankt Peterburge Dainius 
Numgaudis kartu su kitais čia 

reziduojančiais diplomatais 
Piskariovo memorialinėse 
kapinėse pagerbė Antrojo 
pasaulinio karo aukų atmi-
nimą. Piskariovo memorialo 
bendruose kapuose palaidota 
apie pusė milijono miestiečių 
ir miesto gynėjų. Lietuviška 
trispalve perrišta gėlių kom-
pozicija padėta prie paminklo 
Leningrado blokados metu žu-
vusiems miesto gyventojams.

G e g u ž ė s  8  d i e n ą 
Lietuvos generalinis kon-
sulas Kaliningrade Olegas 
Skinderskis  pagerbė Antrojo 
pasaulinio karo aukų atminimą 
padėdamas lietuviška trispalve 
papuoštą gėlių puokštę prie 
1200 gvardiečių memorialo, 
skirto atminti karius, žuvusius 
Kionigsbergo šturmo metu 
1945 metais.            LR URM

Lietuvos atstovybių darbuotojai Rusijoje pagerbė Antrojo pasau-
linio karo aukų atminimą.                                                    LR URM
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Gegužės 11 d. Latvijos 
mieste Salaspilyje vyko pasau-
lio sportinių šokių federacijos 
(WDSF) suaugusiųjų standar-
tinių šokių grupės Europos 
čempionatas, kuriame trium-
favo Lietuvos atstovai Evaldas 
Sodeika ir Ieva Žukauskaitė 
(Kauno „Kaspinas”), skelbia-
ma Lietuvos sportinių šokių 
federacijos pranešime spaudai.

Naujieji Europos čempio-
nai finale surinko 196.084 balo 
ir įveikė pagrindinius kon-
kurentus Francesco Galuppo 
ir Deborą Pacini iš Italijos, 
įvertintus 189.833 balo.

Kita Lietuvos šokėjų pora 
Vaidotas Lacitis ir Veronika 
Golodneva (Vilniaus „Dileksa” 
- Kauno „Editos Daniūtės šo-
kių studija”) surinko 186.957 
balo ir finale užėmė ketvirtą 
vietą, nusileidę bronzos me-
dalius laimėjusiems rusams 
Evgenyjui Mošeninui ir Danai 
Spitsynai, gavusiems 188.544 
balo.

Finale taip pat šoko poros 
iš Rusijos ir Estijos. Varžybose 
dalyvavo 62 poros.

E. Sodeika ir I. Žukauskaitė 
praėjusiais metais laimėjo pa-
saulio ir Europos čempionatų 
sidabro medalius. Šokėjus tre-
niruoja Kauno sportinių šokių 
klubo „Kaspinas” treneriai 
Giedrius Januškečius ir Daiva 
Dackevičienė.

L i e t u v o s  t e n i s i n i n -
k a s  R i č a r d a s  B e r a n k i s 
(ATP-95) sėkmingu žai-
dimu užbaigė pasirodymą 
ATP „Challenger” serijos 
„Busan Open” turnyre Pietų 

RIČARDAS BERANKIS ĮVEIKĖ AUSTRALĄ IR TAPO TURNYRO P. KORĖJOJE NUGALĖTOJU 

Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis.                             Scanpix nuotr.

Korėjoje. Lietuvis finale po 
dviejų setų kovos 7:6 (7:5), 
6:2 įveikė australą Andrew 
Harrisą (ATP-276) ir tapo 
turnyro nugalėtoju.

Pirmojo seto metu sporti-

ninkai keitėsi laimėtais 
geimais per savo padavi-
mų serijas. R. Berankiui 
laimėjus devintąjį gei-
mą, lietuvis buvo per 
vieną laimėtą geimą nuo 
pergalės pirmajame sete 
– 5:4. Lietuvos tenisi-
ninkas 10-ojo geimo 
metu pirmavo 40:15 ir 
turėjo ne vieną galimybę 
iškovoti pergalę, tačiau 
tuo nepasinaudojo ir 
australas išlygino rezul-
tatą 5:5.

Sportininkams lai-
mėjus po dar vieną savo 
padavimų seriją, teko žais-
ti pratęsimą. Papildomoje 
serijoje tiksliau žaidęs R. 
Berankis iškovojo pergalę ir 
įtvirtino pranašumą po pir-

mojo seto – 1:0.
Tolimesnė dvikovos eiga 

klostėsi pagal lietuvio diktuo-
tą scenarijų. Australas laimėjo 
tik dvi pirmąsias savo pada-
vimų serijas, po kurių rezul-
tatas dar buvo lygus – 2:2. R. 
Berankis daugiau nebeleido 
varžovui laimėti geimuose ir 
įtvirtino savo pranašumą sete 
bei finale – 6:2.

Iki finalo susitikimo R. 
Berankiui tekdavo gerokai 
pavargti, jog įveiktų savo 
varžovus turnyre Busane – 
trijose pirmose dvikovose lie-
tuvis pergales iškovojo tik po 
trijų setų kovos. Link finalo  
R. Berankis įveikė britą Liamą 
Brody (ATP-299) bei korėjie-
čius – Lee Duckhee (ATP-
247) ir Chungą Yunseongą 

(ATP-270). Pusfinalyje jau 
po dviejų setų kovos įveikė 
japoną Yasutaką Uchiyamą 
(ATP-213).

Už pergalę finale lietu-
viui atiteko solidus kraitis 
– 125 ATP reitingo taškai 
ir 21,600.00 JAV dolerių 
piniginis prizas. Sėkmingas 
pasirodymas Pietų Korėjoje 
gali leisti R. Berankiui ge-
riausių planetos tenisininkų 
ATP reitinge pakelti net iki 
pirmojo 70-tuko.

R.  Berankis  pagerino 
savo karjeros rekordą ir šiais 
metais laimėjo jau trečiąjį 
„Challenger” serijos turnyrą. 
Iš viso Lietuvos tenisininko 
sąskaitoje – 12 laimėtų tokio 
rango turnyrų.          

     LRT

Evaldas Sodeika ir Ieva Žukauskaitė.          Asmeninio archyvo nuotr.

LIETUVOS ŠOKĖJAI SODEIKA IR ŽUKAUSKAITĖ  
TRIUMFAVO EUROPOS ČEMPIONATE 

Ši pergalė Europos čempio-
nate jiems labai svarbi ir reikš-
minga prieš lapkritį Vilniuje 
vyksiantį pasaulio čempionatą.

V. Lacitis ir V. Golodneva 
yra laimėję Europos čempio-
nato bronzos medalius bei tapę 
pasaulio čempionato finalinin-
kais. Šokėjų porą treniruoja 
Vilniaus „Dileksos” treneris 
Juozas Aleksandravičius ir 
Kauno „Editos Daniūtės šo-
kių studijos” trenerė Edita 
Daniūtė.

Tuo pat metu Salaspilyje 
vyko ir WDSF suaugusiųjų 
Lotynų Amerikos šokių gru-
pės Europos taurės varžybos, 
kuriose mūsų šalies atstovai 
Jokūbas Venckus ir Miglė 
Klupšaitė (Vilniaus „Ratuto”) 
užėmė ketvirtą vietą, gavę 

166.850 balo.
Varžybų nugalėtojais tapo 

Estijos atstovai Konstantinas 
Gorodilovas ir Dominika 
Bergmannova ,  įve r t in t i 
179.300 balo, sidabro meda-
lius laimėjo rusai Maksimas 
Elfimovas ir Evgenia Čurikova, 
surinkę 173.450 balo, o trečią 
vietą užėmė Vito Coppola ir 
Oona Oinas iš Italijos, gavę 
173.400 balo.

Finale taip pat šoko poros iš 
Vokietijos ir Latvijos. Grupėje 
varžėsi 24 poros.

J. Venckų ir M. Klupšaitę 
treniruoja Vilniaus sportinių 
šokių klubo „Ratuto” tre-
neriai Virginijus ir Aušrelė 
Visockai bei Eglė Visockaitė-
Damaševičienė.

LRT

Lietuvos atstovai Andrius 
Š id lauskas  i r  De iv idas 
Margevičius tęsia kovą dėl me-
dalių tarptautiniame Rumunijos 
plaukimo čempionate, skelbia-
ma naujienų agentūros ELTA 
pranešime.

A. Šidlauskas 200 m plauki-
mo krūtine atrankoje sekmadie-
nį finišavo per 2 min. 19,81 sek. 
ir su geriausiu rezultatu pateko 

LIETUVOS ATSTOVAI TĘSIA SĖKMINGĄ AUKSO MEDŽIOKLĘ 
PLAUKIMO VARŽYBOSE RUMUNIJOJE

į finalą. D. Margevičius 50 m 
laisvuoju stiliumi atrankos var-
žybose nuotolį įveikė per 23,38 
sek., užėmė antrąją vietą ir taip 
pat plauks finale.

Abu Lietuvos atstovai savo 
sąskaitoje jau turi po tris aukso 
medalius. D. Margevičius lai-
mėjo 50 m, 100 m ir 200 m pe-
teliške rungtis, o A. Šidlauskas - 
200 m kompleksinio plaukimo, 

50 m ir 100 
m plaukimo 
krūtine.

G e r i a u -
siems trims 
čempionato 
sportininkams 
yra numatyta 
skirti pinigi-
nes premijas.

ELTA


