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Geriausias būdas – cinikų, nepakenčiamiausias – idealistų – Erich Maria Remarque

Knygoje apie Vanagą – tikrosios
istorijos rekonstrukcija – 4 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Iš kelionės sugrįžus: Žydrosios
pakrantės perlai – 6 psl. 

JAV-Lietuvos technologijų
forume paskelbti inovacijų

prizo laimėtojai

Rugsėjo 18 d. Vilniuje vyko JAV-Lietu-
vos technologijų forumas, kurį orga-
nizavo Užsienio reikalų ministerija ir
Mokslo, inovacijų ir technologijų agen-
tūra (MITA). Į šį forumą atvyko Ameri-
kos-Lietuvos verslo tarybos (Ameri-
can-Lithuanian Business Council, ALBC)
11 kompanijų delegacija, kurią sudarė
pagrindinių JAV investuotojų Lietu-
voje aukšto lygio atstovai, regioninių
padalinių vadovai.

Forumo metu apžvelgti svar-
biausi Lietuvos pasiekimai gy-
vybės mokslų, finansinių tech-

nologijų, informacinių ir ryšių
technologijų sektoriuose. Forumo
metu diskusijoje dalyvavo ir pra-
nešimus skaitė viešojo sektoriaus,
verslo ir mokslo lyderiai. Apie iš-
skirtinius Lietuvos pasiekimus
gyvybės mokslų sektoriuje pasa-
kojo Vilniaus universiteto Gyvybės
mokslų centro direktorius Ginta-
ras Valinčius. ,,Fintech” kompa-
nijos sėkmės istoriją pristatė ad-
vokatas Tomas Talutis, atstovau-
jantis tarpusavio draudimo plat-
formą kuriantį startuolį ,,Ooniq”.

– 2 psl.
Šiemetinius Lietuvos-Amerikos inovacijų apdovanojimus atsiėmė Mantas Atutis (k.) ir
,,CUJO AI Baltics” direktorius Vilius Žukauskas.                JAV ambasados Vilniuje nuotr.

Šią vasarą, liepos mėnesį, Buffalo Grove vidurinė mokykla
paskelbė, kad gavo vieną didžiausių mokyklos istorijo-
je – 1 milijono dolerių auką, skirtą mokslinei mokyklos

laboratorijai įrengti. Šiuos pinigus mokyklai skyrė buvęs Buf-
falo Grove mokinys Stephen Yacktman. Tokios aukos yra di-
delė retenybė – ypač mokykloms. Šis labdaringas darbas yra
ypatingas mūsų lietuvių bendruomenei. Laboratorija bus pa-
vadinta šios mokyklos tiksliųjų mokslų mokytojo – Sauliaus

Ploplio vardu. Buvęs jo mokinys Stephen Yacktman dova-
nodamas pinigus pabrėžė, kad šis puikus pedagogas turė-
jo didžiulės įtakos jo gyvenime. Taigi atsidėkodamas moky-
tojui už visą jo darbą ir pasiaukojimą, laboratoriją nutarė pa-
vadinti Sauliaus Ploplio vardu. Šis pedagogas tiksliuosius
mokslus dėstė 34 metus. Tokių mokytojų iš didžiosios raidės
buvę mokiniai niekados nepamiršta. Prieš aštuonerius me-
tus Stephen ir Sauliaus Ploplio ryšys atsinaujino. – 5 psl.

Mokslinė laboratorija, 
pavadinta lietuvio vardu

Didžiausias mokytojo
pasiekimas yra sugebėjimas
pažadinti mokinio kūrybiškumą
ir žingeidumą.  

– A. Einšteinas.
Saulius Ploplys ir jo mokinys Stephen Yacktman. Stephan Boxall nuotr.
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Apie pasiekimus IRT srityje kalbėjo Algirdas Sto-
nys, vienos iš sparčiausiai augančių vidurio Euro-
pos technologijų įmonių „Telesoftas” vadovas, kuris
papasakojo apie įmonės teikiamas išmaniąsias IT pa-
slaugas. Amerikiečių bendrovė „Wester Union” pa-
sidalijo savo sukurtais sprendimais, lūkesčiais ir po-
tencialiomis bendradarbiavimo galimybėmis su
Lietuva.

„Šiuo forumu siekiame skatinti JAV-Lietuvos
bendradarbiavimą technologijų ir inovacijų srityje
bei padėti užmegzti dvišalius verslo ryšius. Forumas
neša didelę pridėtinę vertę lietuvių kompanijoms,
nes jo metu vyko tiek diskusijos, tiek ir verslo su-
sitikimai (B2B)”,  – pasakojo Ričardas Valančiaus-
kas, MITA Tarptautinio bendradarbiavimo sky-
riaus vedėjas.

Įtekti inovacijų prizai

Forumo metu buvo paskelbti kasmetinių, jau tre-
čiųjų, Lietuvos-Amerikos inovacijų apdovanojimų
nugalėtojai. 

Pirmoji vieta ir 10 tūkst. eurų prizas atiteko dirb-
tinio intelekto kompanijai ,,CUJO AI”, kuriančiai
saugumo sprendimus telekomunikacinių ryšių ope-
ratoriams. Technologijų plėtra yra neįmanoma be
efektyvesnių saugumo sprendimų ir jų pritaikymo
globaliu mastu. „CUJO AI” komanda dirbtinio in-
telekto pagalba išsprendžia kibernetinio saugumo
problemas bei pagerina internetinę patirtį globaliu
mastu. 

„Šiuo metu mūsų kompanija siūlo vienintelį
dirbtinio intelekto sprendimą rinkoje, kuris jau
šiandien geba analizuoti net 500 milijonų išmanių-
jų įrenginių kuriamus duomenis realiu laiku. ‘CUJO
AI’ išskirtinumas – mūsų dirbtinio intelekto algo-
ritmai, pajėgūs apdoroti bei tiksliai atpažinti išma-
niuosius įrenginius ir pritaikyti jiems tinkamus ki-
bernetinio saugumo metodus. Džiaugiamės, jog
mūsų kompanija buvo pastebėta ir įvertinta. Šis ino-
vacijų prizo laimėjimas – tai kiekvieno mūsų ko-
mandos nario nuopelnas. Dirbdami inovacijų srityje,
kasdien susiduriame su netikėtais iššūkiais, ir
mūsų komandos kompetencija, drąsa ir greiti spren-

,,CUJO AI Baltics” direktorius Vilius Žukauskas džiaugiasi kompanijai skirtu pirmuoju prizu. Antroji vieta atiteko Mantui Atučiui. JAV ambasados Vilniuje nuotraukos

JAV-Lietuvos technologijų forume paskelbti inovacijų prizo laimėtojai

Vilniuje vyko JAV–Lietuvos technologijų forumas.

dimai veda mus pergalių link”, – sako ,,CUJO AI Bal-
tics” direktorius Vilius Žukauskas.

Antroji vieta ir 5 tūks. eurų prizas atiteko Man-
tui Atučiui. Jis, bendradarbiaudamas su Columbia
University New Yorke, išvystė ir statybų industrijai
pasiūlė naudoti naują statybinę medžiagą polimero
pluoštu sutvirtintą bazaltą (angl. basalt fiber rein-
forced polymer (BFRP)).

Šių apdovanojimų steigėjai yra Amerikos-Lie-
tuvos verslo taryba, Baltijos-Amerikos laisvės fondas
ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Vilniuje.
Apdovanojimas skiriamas individualiems asme-
nims, Lietuvos organizacijoms, švietimo įstaigoms
ar įmonėms sukūrusiems novatorišką sprendimą
bendradarbiaujant su JAV partneriu.

Amerikos-Lietuvos verslo taryba (American-

Lithuanian Business Council, ALBC) – Lietuvoje in-
vestavusio JAV globalaus verslo asociacija. Šioje mi-
sijoje dalyvaujančios ALBC kompanijos: ,,Western
Union”, ,,Thermo Fisher Scientific”, ,,Philip Morris
International”, ,,Lockheed Martin”, ,,Northrop
Grumman”, ,,Eli Lilly”, ,,Bell/Textron”, ,,Oshkosh
Defense”, ,,Palo Alto Networks”, ,,Blue Cross/Blue
Shield”, ,,Strategic Staffing Solutions”.

Tokias dvišales arba regionines tarybas JAV sos-
tinėje turi daug pasaulio šalių. Tarybos artimai
dirba su ambasadomis, reklamuoja šalį JAV admi-
nistracijoje, Kongrese, verslo pasaulyje, skatina
JAV investicijas užsienyje. Tarybos tikslas – pritrauk -
ti ir daugiau naujų, dar Lietuvoje neinvestavusių
kompanijų dėmesio.

zenpr.lt inf.



nocido bei rezistencijos tyrimo centro buvusio dar-
buotojo, žurnalisto Daliaus Stanciko straipsniai del-
fi.lt. Pociūnienė primena – kad naudojami dvigubi
standartai – žydus gelbėjęs vokietis Oskar Schindler
buvo užkietėjęs nacis, kuris prisidėjo prie Hitlerio at-
ėjimo į valdžią. Kodėl jis yra paskelbtas teisuoliu? O
J. Noreika, kuris priklausė organizacijai, gelbėjusiai
žydus, laikomas nusikaltėliu? Žurnalistė rašo:

„Taip, Jonas Noreika-Generolas Vėtra, būda-
mas Šiaulių apskrities viršininku, savo parašu tvir-
tino Šiaulių geto steigimą ir konfiskuoto žydų turto
tvarkymą. Tvirtinti, kad šiuos parašus jis padėjo sa-
vanoriškai, pagrindo nė kiek ne daugiau, nei tvirtinti,
kad Judenrato (žydų geto tarybos) nariai ar geto po-
licininkai žydai vokiečių nurodymus vykdė sava-
noriškai. Vilniaus geto policijos vadas Jokūbas Gen-
cas tiems, kuriuos išgelbėjo, yra gelbėtojas, o tiems,
kurių išgelbėti nepavyko – kas? Taip, Jonas Noreika
galėjo atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus, sau-
godamas savo krištolinę reputaciją, atsistatydinti iš
apskrities viršininko pareigų ir prarasti galimybę pri-
dengti antinacinį pogrindį, kuriam priklausė pats ir
jo bičiuliai žydų gelbėtojai – Šiaulių ligoninės di-
rektorius Domas Jasaitis, Sofija Lukauskaitė-Ja-
saitienė ir kiti. Jonas Noreika tuos dokumentus pa-
sirašė tikrai ne iš baimės – nes jau netrukus jis drau-
ge su saujele – vos dešimtuku – Žemaitijos inteligentų
– atvirai pareikalavo nutraukti žmonių – lietuvių ir
žydų žudymus, o už SS legiono boikotą buvo suimtas
ir dvejus metus kalinamas Štuthofe. Aukščiausiasis
Teismas apie Jono Noreikos parašus žinojo ir ne-
vertino jų kaip kolaboravimo. Akivaizdu, kad tai buvo
neišvengiama konspiracijos dalis. Būdamas Šiaulių
apskrities viršininku ir naudodamasis savo padėti-
mi jis sudarė priedangą daugelio (niekas nesuskai-
čiavo, kiek) žydų gelbėjimui. Apskrities išlaiko-
muose vaikų namuose buvo slepiami išgelbėti iš geto
vaikai, tiesioginiai gelbėtojai buvo artimiausi Jono
Noreikos bičiuliai. To paties antinacinio pogrin-
džio, kurio branduoliui priklausė J. Noreika, laik-
raštyje buvo atspausdintas ir griežtas įspėjimas,
kad prie žydų žudymo prisidėję asmenys bus teisia-

mi atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.
Tai – paliudyti ir aktyvių žydų gelbė-
tojų patvirtinti faktai. Deja, šiai faktų
daliai pasilieka kurti aktyviausi holo-
kausto industrijos adeptai”. Žurnalis-
tė netgi teigia, kad Noreika „Gal netgi
turėtų būti priskirtas prie aktyvių gel-
bėtojų, nes jo priedangoje veikė visas
žydų gelbėtojų tinklas?”

Dalius Stancikas įrodymus tęsia: „D. Jasaitis J.
Noreiką apibūdino kaip rezistentą, ‘griežtai gynusį
krašto reikalus prieš okupantus’. Šiaulių antinaci-
nio pogrindžio dalyvis, Šiaulių viceburmistras Vla-
das Pauža, nacių persekiojamiesiems išdavęs daugiau
kaip 300 asmens pažymėjimų, dėl kurių ne kartą teko
aiškintis vokiečių saugumo agentams, J. Noreiką įver-
tino kaip ‘didį patriotą, per daug neatsargų kalbose,
staigaus, ugningo būdo tautos didvyrį, mirusį dėl
mūsų ir Lietuvos laisvės’. Šiaulių aps. finansų sk. ve-
dėjas Antanas Gurevičius J. Noreiką vertino kaip
žydų gelbėtoją, motyvuodamas tuo, kad ‘Šiaulių
aps. Valdybai priklausė Vaiguvos vaikų prieglauda.
Taigi ji buvo atsakinga už šios prieglaudos gerovę ir
visapusišką vaikų aprūpinimą, vadinasi, ir 7 žydų
vaikų bei vienos suaugusios žydaitės, kuri ten ėjo
prieglaudos sekretorės pareigas’. Nacių suimtas,
tardomas ir kalinamas J. Noreika neišdavė žydų gel-
bėtojų ir pogrindžio dalyvių. Dr. Julius Šalkauskas
liudija, kad suėmus J. Noreiką buvo suimta ir jo nuo-
moto buto šeimininkė, o vokiečiai dvi savaites su-
iminėjo visus, kas užeidavo į tuos namus. Po dvejus
metus kalinimo Štuthofo koncentracijos stovykloje
į Lietuvą grįžęs J. Noreika antisovietinę pogrindžio
organizaciją sukūrė su Šiaulių žydų gelbėtojų tink-
lo aktyvia nare, buvusia Šiaulių bibliotekos vedėja
Ona Lukauskaite-Poškiene”.

Skandalo pasekmės

Pradžioje minėta pareigūnė teigia, kad prie Ho-
lokausto prisidėjusių asmenų šlovinimas Lietuvoje
skatinąs antisemitizmą. Greičiausiai atvirkščiai – bū-
tent pareiškimai, kurie nesiremia teisiniais įrody-
mais, skatina antisemitizmą. L. Pociūnienė taip ir
sako: „Skandalo banga per artėjančius Seimo rin-
kimus tikrai atneš sėkmę ne vienam radikalui”. O,
kaip žinome, radikalai žodžių (kol kas) nesirenka.
Kažkam naudinga juos skatinti.

D. Stanciko išvada – supaprastintas tų laikų
vertinimas dažniausiai tik nutolina mus nuo istori-
nės tiesos.

JAV Valstybės departamento pasiunti-
nė Holokausto klausimais Cherrie Da-
niels praėjusią savaitę pareiškė, kad prie
Holokausto prisidėjusių asmenų šlovi-
nimas Lietuvoje kenkia valstybės re-
putacijai ir tikrųjų didvyrių atminimui
bei skatina antisemitizmą. „Tų, kieno
veiksmai tiesiogiai vedė prie tūkstančių ne-
kaltų žmonių persekiojimo ir nužudymo per Holo-
kaustą, šlovinimas kuria susiskaldymą, leisdamas
įsigalėti dezinformacijai, skatindamas antisemitizmą
ir temdydamas Lietuvos tarptautinę reputaciją”, – tei-
gia Ch. Daniels.

Taigi lietuvių skausmas, kurį sukėlė išpuoliai
prieš antinacistinio ir antisovietinio pogrindžio
dalyvį Joną Noreiką-Generolą Vėtrą, ne tik ne-

rimsta, bet vis dar aštrinamas. Oficialios pareigūnės
pareiškimas – tai jau kažkas nauja, iki šiol buvo kau-
namasi visuomeninių organizacijų arba privačių
nuomonių lygmeniu. Ir labai keista, kad atsakingi
žmonės nesivadovauja teisinėmis kategorijomis.
Pareigūnė neįvardija J. Noreikos pavardės, bet grei-
čiausiai turi mintyje būtent jį. Kuo remdamasi ji taip
pareiškia? Buvo atliktas tarptautinis tyrimas? Ar
JAV vykdytas teisinis tyrimas? Dėl J. Noreikos kol
kas galioja tik Lietuvos teismo sprendimas. O jis yra
išteisinantis.

Šiek tiek teisės

Šių metų kovą Vilniaus apygardos administra-
cinis teismas atmetė JAV gyvenančio Lietuvos pi-
liečio Granto A. Gochino skundą dėl Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
(LGGRTC) rašto, kuriuo buvo atsisakyta pakeisti is-
torinę išvadą apie Joną Noreiką (generolą Vėtrą), pa-
naikinimo ir įpareigojimo pakartotinai atlikti tyri-
mą. O anot G. A. Gochino, savo išvadas Centras grin-
džia subjektyvia, įrodymais neparemta nuomone.

Teismas padarė išvadą, kad LGGRTC raštas
yra išsamus, detalus, jame aptariami visi pagrindi-
niai pareiškėjo G. A. Gochino klausimai bei jo pa-
teikti rašytiniai dokumentai, jis yra tinkamai pasi-
rašytas, priimtas nepraleidus nustatyto termino. Pa-
tvirtinta, kad LGGRTC pareiga yra analizuoti isto-
rinę medžiagą ir teikti išvadas dėl istorinių asme-
nybių veiklos, jis šią funkciją įgyvendino tinkamai.

2015 m. LGGRTC be kita ko teigė, kad vokiečiai
stengėsi parodyti, jog už žydų žudymą atsakingi lie-
tuviai: „Tarp Niurnbergo proceso dokumentų yra W.
Stahleckerio raportas Vokietijos vidaus reikalų mi-
nistrui H. Himleriui, kuriame rašoma, kad W. Stah-
leckerio grupė turėjo sukurti neginčijamą faktą, įro-
dantį, kad išlaisvinti gyventojai patys ėmėsi griež-
čiausių metodų prieš bolševikus ir žydus. Tai reikėjo
padaryti taip, kad neiškiltų aikštėn vokiečių nuro-
dymai.(...) Mūsų nuostabai, nebuvo paprasta su-
kurstyti plačius pogromus prieš žydus” (Henry A.
Zeiger, The case against Adolf  Eichmann, The New
American Library, 1960, p. 64–67).

2019 m. kovo 27 d. „Bernardinai” apie LGGTC pa-
žymą rašė: „2015 m. savo pažymoje Centras taip pat
paaiškino, kodėl vieno asmens (Plungės komen-
dantūros darbuotojo  Aleksandro Pakalniškio) na-
ratyvas, neva J. Noreika atsakingas už Plungės
žydų masines žudynes, yra nepagrįstas – tai prie-
štaravo kitų šešių asmenų liudijimams ir kitai fak-
tinei medžiagai. Tačiau Centras pripažino, kad oku-
pacinei valdžiai pavyko J. Noreiką įtraukti į su žydų
izoliavimu susijusių reikalų tvarkymą. 1941 m.
rugpjūčio 22 d. Šiaulių aps. viršininkas J. Noreika
valsčių viršaičiams ir antraeilių miestų burmistrams
perdavė Šiaulių apygardos komisaro Hanso Gewec-
ke 1941 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą žydus iškeldinti
į Žagarės getą, taip pat įsakymą dėl žydų turto lik-
vidavimo tvarkymo. Pabrėžtina, kad tai nebuvo J. No-
reikos valia atsiradę įsakymai, tai buvo jo, kaip ap-
skrities viršininko, vokiečių administracijos nuro-
dymų perdavimas. Pažymėtina, kad J. Noreika nėra
perdavęs jokių įsakymų dėl Šiaulių geto, nes pagal
tuo metu galiojusį savivaldos įstatymą Šiaulių bur-
mistras nebuvo pavaldus Šiaulių apskrities virši-
ninkui”.

Šiek tiek faktų

Neseniai faktų – ne emocijų – kalba apie Joną No-
reiką pasirodė pasaulio teisuolės – žydų gelbėtojos
Stefanijos Ladygienės (generolo Kazio Ladygos žmo-
nos) anūkės Liudvikos Pociūnienės ir Lietuvių ge-
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Supaprastintas vertinimas 
nutolina nuo tiesos
AUDRONė V. ŠKIUDAITė

Auk, laisvės
medeli!

,,Baltijos kelio” 30-metis buvo ta proga, kuria
lietuvių bendruomenės Amerikoje galėjo atkreipti
vietinės žiniasklaidos arba net didžiosios spaudos
dėmesį į Baltijos šalių istoriją ir tą jos didžiąją vie-
nybės bangą – Baltijos kelią – tapusį lūžiu kovo-
je už nepriklausomybės atkūrimą. 

Connecticuto valstijos ,,Baltijos kelio” rengi-
nį rugpjūčio 23 d. filmavo Hartford Public Access
Television (HPATV), o didžiausias valstijos laik-
raštis atsiuntė reporterį bei fotografą ir kitą die-
ną įvykiui skyrė daug vietos pirmame ,,Connec-
ticut” skyriaus puslapyje.

Išvakarėse bendruomenininkės Elonos Vaiš-
nienės straipsnį (opinion editorial) apie Baltijos
kelią išspausdino Connecticut Post, Stamford Ad-
vocate, Greenwich Time, Norwalk Hour ir New Ha-
ven Register. Tiesa, pastarasis leidinys įvėlė ap-
maudžią klaidą – parinkdamas straipsniui pava-
dinimą, supainiojo Baltiją su Balkanais (,,Freedom
Tree to Mark Undying Spirit of  Balcans”). Žino-
ma, vėliau redakcija klai dą atitaisė ir autorės at-
siprašė. Ši klaida (ne pirma ir turbūt ne paskuti-
nė tokio pobūdžio) tik dar kartą įrodo, kaip svar-
bu mums papasakoti apie save pačius, mūsų is-
toriją ir pasiekimus  amerikiečiams, tarp kurių
gyvename.  

1991 m., išreikšdami vienybę su Lietuva, sie-
kiančia atsilaikyti prieš Sovietų Sąjungą, Con-
necticuto estai, latviai ir lietuviai Elizabeth par-
ke pasodino vyšnaitę, pavadinę ją ,,Laisvės me-

džiu”. Nors medelis nudžiūvo, laisvė švenčia
savo pergalę. Minint Baltijos kelio 30-metį, šalia
atminimo akmens buvo pasodintas kitas medelis
– Baltic Freedom Tree. Tikėkimės, kad jis užaugs
didelis, stiprus ir ateinančiai kartai by los apie tą
gaivią laisvės bangą, užliejusią šalis prie Baltijos.

Parengta pagal Elonos Vaišnienės inf. 

Šimtas Connecticuto baltijiečių susirinko paminėti ,,Bal-
tijos kelio” jubiliejaus.                      Rengėjų nuotraukos
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TELKINIAI

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Rugsėjo pradžioje Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje surengtas Arvydo Anušausko knygos „Aš esu Va-
nagas” pristatymas dar kartą įrodė, kaip mums svar-
bu išgirsti teisingus atsakymus į kai kuriuos mūsų, lie-
tuvių tautai skausmingus klausimus. Partizanų vado
generolo Adolfo Ramanausko Vanago (1918–1957)
pasipriešinimo kova sovietinei Lietuvos okupacijai iki
šiol buvo vertinama ir komentuojama neviena-
reikšmiškai. Didžioji lietuvių tautos dalis suvokia ir pri-
ima šį žmogų kaip didvyrį, kuris pasiaukojo partiza-
ninei kovai už Lietuvos laisvę ir už tai buvo nukan-
kintas KGB kalėjime. 

Tačiau Lietuvoje yra ir grupelė kitaip manan-
čių, tokių, kurie bandė sumenkinti A. Rama-
nausko Vanago kovą, prikergdami jam išda-

viko etiketę. 
Į knygos pristatymą Balzeko muziejuje atvykęs

jos autorius A. Anušauskas neslėpė, kad „Aš esu Va-
nagas” atsirado kaip atsakymas į melagingus vi-
suomenės veikėjos, rašytojos Rūtos Vanagaitės
skleidžiamus teiginius apie legendinį partizanų
vadą. Ir šis istoriko atsakymas – „Aš esu Vanagas”
– knyga, kuri vos per vienerius pakartotinai buvo iš-
leista keturis kartus rekordiniu 9 000 tiražu.  

Autorius tyrė faktus kaip kriminalistas

Pristatymo metu A. Anušauskas sakė: ,,Negaliu
rungtis su pačiu A. Ramanausku Vanagu, kuris pa-
rašė savo memuarus. Bet aš parašiau, kas buvo
prieš tai (prieš Vanago aprašytus įvykius) ir po to”.
Knygoje pasakojama apie A. Ramanausko Vanago pa-
ieškos operacijas, aprašomas suimto ir kalinamo par-
tizano kankinimas, atskleidžiamos KGB klastotės, kal-
bama ir apie Vanago žmonos likimą. Pasakojimas
iliustruotas nuotraukomis ir dokumentų kopijomis. 

Ši knyga parašyta remiantis ne tik gerai patik-
rintais istoriniais dokumentais, bet ir žvelgiant į juos
kritiškai: ne paslaptis, kad tais laikais ideologiniais
tikslais dokumentai būdavo klastojami lengva ran-
ka. Analizuodamas 22 tomų A. Ramanausko Vana-
go bylą, A. Anušauskas dirbo kaip tikras krimina-
listas: jis pasitelkė įvairių sričių specialistus: rašy-
senos ekspertą, psichiatrą, kurių išvados pateikė ne-
tikėtų rezultatų. 

Ar buvo A. Ramanauskas Vanagas užverbuotas
dirbti KGB, kaip 1951 metais rašė KGB agentai į Lon-
doną ir kaip po 66 metų tą garsiai pakartojo R. Va-
nagaitė? 

A. Anušauskas, rašydamas knygą, pasitelkė ma-
žiausias detales, per klaidą išlikusius sovietų pro-
kuroro asmeninus užrašus, kurie paneigia sąmo-
ningai KGB tardytojų ir sovietinių teismų suklastotus
ir archyvuose paliktus melagingus dokumentus.  

Kankintojai klastojo,
melavo ir vertė meluoti

Adolfas Ramanauskas Vanagas, sučiuptas ir už-

Knygoje apie Vanagą – tikrosios istorijos rekonstrukcija
darytas į KGB kamerą, buvo žiauriai kankinamas, net
iki sąmonės netekimo. Sovietiniai tardytojai, norėdami
išgauti iš partizanų vado trokštamas žinias, karpė jį
žirklėmis: išdūrė akį, sužalojo lyties organus, nukir-
po pirštą (kurį ligoninėje vėl prisiuvo). O paskui, no-
rėdami  nuslėpti savo nusikaltimus, tvirtino, kad A.
Ramanauskas Vanagas tokiu būdu bandė nusižudyti. 

Ekspertai patvirtino, kad tokios  būsenos – nuo
žiaurių kankinimų sąmonės nuolat netenkantis
žmogus, kuriam diagnozuota asteninė būsena (ja pa-
tiriantis nevaldo rankų, kojų, nepajėgia kalbėti)
negalėjo tvirta rašysena pasirašyti tardymo proto-
kolų. (Pateikiamose faksimilių nuotraukose  – A. Ra-
manausko pavardė juose išraityta tvirta ranka ir vis
kitokia rašysena)

Didelėmis sovietų gydytojų pastangomis pasta-
tytas ant kojų, A. Ramanauskas Vanagas teismo sa-
lėje buvo nebepanašus į save: jo negalėjo atpažinti net

Nemažai renginio dalyvių pasinaudojo galimybe ne tik įsigyti knygą, bet ir gauti jos autoriaus parašą. Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Prieš knygos pristatymą svečiai apžiūrėjo Balzeko muziejaus parengtą parodą ,,For Freedom”. (Iš k.): Lina Anušauskie-
nė, Rita Janz, Arvydas Anušauskas, Karilė Vaitkutė ir Mantvydas Bekešius. 

patys artimiausi žmonės. Ir taip sužalotas partizanų
vadas teisme iš tiesų pasakė: ,,Manęs niekas ne-
kankino, aš bandžiau nusižudyti”. 

Ką jis iškentėjo, ir ką jis, būdamas bejėgis, iš KGB
tardytojų išsiderėjo savo šeimai, kad pasakytų teis-
me šį melą? A. Ramanauskas Vanagas, būdamas areš-
tinėje ir kasdien kankinamas, sugebėjo kaip geras
šachmatininkas vesti sėkmingas derybas su savo kan-
kintojais. Jis suprato, kad svarbiausia apsaugoti savo
šeimą – žmoną ir dukrelę. 

Kankintojai negavo atpildo 

Vanago šeima išgyveno sovietmetį. Jo dukra
Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė pavasarį
kartu su savo dukra, partizano anūke, kuri yra
karo gydytoja, buvo atvykusi į Čikagą. Jos dalyvavo
A. Ramanauskui Vanagui skirto paminklo atiden-
gimo iškilmėse. 

,,Kai aš rašiau tą knygą, Vilniaus Našlaičių ka-
pinėse buvo surasti A. Ramanausko Vanago palai-
kai”, – vakaro metu sakė autorius. Legendinis par-
tizanų vadas buvo nužudytas šūviu į veidą. Duobė-
je ant kankinio buvo užmesti dviejų kriminalinių nu-
sikaltėlių palaikai ir užpilti kalkėmis. Jie ir apsau-

gojo Vanagą – atkasus jo palaikus, nesunkiai buvo ga-
lima juos identifikuoti. 

A. Ramanausko Vanago kova buvo prasminga,
partizanų tikėjimas laisve nebuvo tuščia viltis. Lie-
tuva laisva. Tačiau kodėl laisvoje Lietuvoje nebuvo
nuteisti legendinio partizanų vado kankintojai? Ko-
dėl istorinė byla buvo mėtoma, nustumiama į šoną
tuo metu, kai dar buvo galima apklausti gyvus liu-
dytojus ir nusikaltimo vykdytojus? 

Su partizano Vanago kankinimu susijęs KGB pa-
reigūnas Nachmanas Dušanskis nuo bausmės už Lie-
tuvos gyventojų genocidą pasislėpė Izraelyje. Bude-
lis Vasilijus Podoroga, turėjęs 4 klasių išsilavinimą,
atlikęs daugiau kaip 50 egzekucijų, išgyveno iki
2004 metų. A. Ramanauskas Vanagas šioje nužudy-
tųjų eilėje buvo tik trečioji Podorogos auka, nužudyta
šūviu į veidą. Nebuvo apklausta ir daugiau galėjusių
paliudyti asmenų. 

Nuotraukos su vanagais istorija

Susitikimo metu autoriui užduota nemažai klau-
simų, o norinčių įsigyti knygą apie A. Ramanauską
Vanagą išsirikiavo ilgoka eilė. Pasirašinėdamas ant
knygos, A. Anušauskas papasakojo apie istorinę A.
Ramanausko Vanago nuotrauką. Joje partizanų va-
das įamžintas su dviem dideliais paukščiais, vana-
gais, tupinčiais ant jo peties ir kojos. Paaiškėjo, kad
partizanai miške rado iš lizdo iškritusius vanago jau-
niklius ir juos užaugino. Paukščiai priprato prie savo
gelbėtojų ir visai jų nebijojo – atskridę tūpdavo ant
rankų. Partizanų fotosesiją miške su vanagais su-
rengė vieno fotografo dukra. Mergaitė įamžino ir at-
eities kartoms paliko netikėtas, ir tas retai pasitai-
kančias šviesias miško brolių gyvenimo akimirkas. 

Knygos pristatymą surengė LR generalinis kon-
sulatas Čikagoje ir Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus. Generalinis konsulas Mantvydas Bekešius, pri-
statydamas autorių sakė, kad vien Amerikoje įvai-
riose valstijose lietuvių bendruomenėse suplanuoti
šeši knygos ,,Aš esu Vanagas” pristatymai. Iš viso nuo
2018 metų, kai buvo išleista knyga, buvo surengta 80
jos pristatymų, iš kurių keletas įvyko už Lietuvos
ribų. 
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Mokslinė laboratorija, pavadinta lietuvio vardu
Atkelta iš 1 psl.

Buvęs mokinys pasikvietė mokytoją
paskraidyti nulinėje gravitacijoje. Gerbia -
mas Saulius didžiuojasi savo pedagogi-
ne karjera ir ypač galimybe sudominti
savo mokinius tiksliaisiais mokslais. ,,Fi-
zikos moksle mes nagrinėjame globali-
nius klausimus. Per pamoką visa tai
aiš kinant mokiniams, gali tiesiog pama-
tyti iš mokinių akių, kaip supratimas ir
mintis įgauna pagreitį. Tai ir yra didžiau-
sias atpildas, kurio aš kaip mokytojas visą
laiką siekiau”, – pasakojo Saulius Plop-
lys. Jo vardo moderniausio lygio moks-
linė laboratorija Buffalo Grove vidurinė-
je mokykloje duris atvers 2020 m. pava-
sarį.

Gerbiamas Sauliau, Jūsų vardas ir pa-
vardė yra lietuviški. Ar galite plačiau pa-
pasakoti apie savo kilmę?

Mano pilnas vardas yra Saulius Va-
lentinas Ploplys. Mano pavardė turėtų
būti Plioplys, tačiau mano tėvelis, dr.
Valentinas Plioplys, legaliai pasikeitė
savo pavardę į Ploplys, kad jo pacien-
tams būtų lengviau ištarti. Mūsų gi-
minė yra kilusi iš Lietuvoje esančio
Plioplių kaimo. Iš ten ir emigravo Ant-
rojo pasaulinio karo pabaigoje.  

Kodėl pasirinkote mokytojo profesiją?
Aš, tiesą sakant, mokytoju tapau

gana atsitiktinai. Koledže studijavau
chemiją, tačiau vasaros metu pasirin-
kau lankyti keletą pedagogikos pas-
kaitų tiesiog kaip atsarginį variantą,
jeigu man, kaip chemikui, nebūtų dar-
bo. Kad šios paskaitos man būtų už-
skaitytos, turėjau atlikti praktiką mo-
kykloje. Lemtingai pasirinkau Ar-
lington Heights vidurinę mokyklą.
Ten susipažinau su dviem puikiais
mokytojais – Gerry Holley, kuris buvo
mano praktikos vadovas, ir Hugh Jones
– tiksliųjų mokslų skyriaus vadovu.
Mano požiūris į mokytojo profesiją
pasikeitė iš paprasčiausio atsarginio
varianto į profesiją, su kuria norėjau
susieti savo ateitį. Laimei, šis pojūtis
buvo abipusis, ir man buvo pasiūlyta
pasilikti mokykloje.

Kas lėmė pasirinkimą studijuoti tiks-
liuosius mokslus?

Nuo pat vaikystės domėjausi tiks-
liaisiais mokslais. Jeigu visi kiti moks-
lai nagrinėja tikrai svarbius klausi-
mus, tai tikslieji mokslai svarsto pačius
svarbiausius klausimus: kokia yra Vi-
satos esmė; kaip Visata prasidėjo; ar
yra Visatos pabaiga... Ar yra teorija,
visa tai galinti paaiškinti, ir t.t. Ret-
rospektyvoje nepasirinkau mokyti
tiksliųjų mokslų, pasirinkau tai, kas
man pačiam buvo įdomiausia.

Kas labiausiai patiko dirbant mokyto-
ju? Ko labiausiai pasiilgstate iš tų laikų?

Turėjau didelės laimės dėstyti su-
stiprintas chemijos ir fizikos pamokas
ne tik vidurinėje mokykloje, bet ir
vietiniuose koledžuose. Šios pamokos
ir paskaitos yra laisvai pasirenkamos,
o jas renkasi tik tie mokiniai, kurie tik-
rai tuo domisi. Tai pačių darbščiausių,
labiausiai motyvuotų, protingiausių
jaunų žmonių grupės.

Atsakant į jūsų klausimą, kas man
labiausiai patiko dėstant tiksliuosius
mokslus, galiu atsakyti taip – šviesa
mokinio akyse, kai viskas pasidaro
suprantama ir aišku diskutuojant to-
kias svarbias ir sudėtingas temas kaip,
pavyzdžiui, gravitacijos ar elektros ir
magnetinio lauko temos. Materialus at-

lygis už tokį darbą man niekados ne-
buvo svarbus, nes aš nepaprastai my-
lėjau savo darbą. Dabar esu pasinėręs
į visiškai kitokių mokslinių dalykų ty-
rimus. 

Kiek metų dirbote Buffalo Grove vidu-
rinėje mokykloje? 

Kaip jau minėjau, savo pedagoginę
karjerą pradėjau Arlington Heights
vidurinėje mokykloje, kurioje dirbau
nuo 1970 m. iki 1983 m. – iki pat jos už-
darymo. Buffalo Grove vidurinėje mo-
kykloje dirbau nuo 1983 m. iki pat
2003 m., kai išėjau į pensiją. Šios abi
mokyklos priklauso 214 mokyklų re-
gionui. Taip pat teko dėstyti chemiją
Harper koledže ir fiziką Rock Valley ko-
ledže bei prisidėti prie Nacionalinės
Accelerator laboratorijos darbo atlie-
kant įvairius eksperimentus bei dir-
bant su antimaterijos saugojimu žiedu.
Buvau ir konsultantas elektronikos ir
aviacijos srityse.

Kaip sureagavote, kai sužinojote, kad
Jūsų buvęs mokinys Stephen Yacktman nori
paaukoti milžinišką pinigų sumą modernios
laboratorijos įrengimui ir ją pavadinti Jūsų
vardu?

Stephen padarė sėkmingą karjerą
finansų srityje, ir tai matyti iš jo ge-
bėjimo paaukoti tokią sumą mokyklai.
Be to, dirbant tokio pobūdžio darbą su
šviesiausiais tautos protais jis yra pri-
verstas žvelgti į ateitį ir netgi numatyti,
kokia ji bus – kada parduoti akcijas,
kada susilaikyti, ką pirkti ir dar daug

visokiausių niuansų. Tokio tipo labo-
ratorija, kuri sujungia inžineriją, kom-
piuterių programavimą, kompiuteri-
nes dizaino programas ir robotiką,
yra pirmoji tokio aukšto lygio labora-
torija ne tik Illinois valstijoje, bet tur-
būt ir visoje šalyje. Tai byloja apie in-
tegruoto mokymo svarbą ir kaip tai yra
svarbu ne tik dabar, bet bus dar svar-
biau ateityje.

Kai Stephen paskambino ir papra-
šė leidimo pavadinti laboratoriją mano
vardu, mano pirma reakcija buvo nus-
tebimas, kad esu taip nepaprastai pa-
gerbtas. Dauguma žmonių, kurie au-
koja pinigus ligoninėms, mokykloms ir
kitoms organizacijoms, visa tai daro
savo vardu, kas, be abejo, yra visiškai
suprantama. Aš tikiu, kad Stephen
pasirinkimas laboratoriją pavadinti
mano vardu, o ne savo ir žmonos Ellyn,
daugiau yra jo charakterio indikacija,
kas jis yra per žmogus, o ne mano
nuopelnas.

Atrodo, kad Stephen Yacktman Jus lai-
ko savo mentoriumi. Ar Jūs tai žinojote?

Galbūt mentorius yra per stiprus
žodis, sakyčiau, daugiau įtakingas
žmogus. Stephen ir aš palaikėme ryšius
per visą šitą laikotarpį, ir, manau, kad
esame draugai, bet, kaip minėjau, aš
tikrai nenujaučiau, kad jis parodys
tokio aukšto lygio dosnumą.

Ar atsimenate Stephen, kai jis buvo Jūsų
mokinys? Koks jis buvo mokinys ir ką vei-
kė po mokyklos baigimo?

Stephen buvo pavyzdingas moki-
nys, netgi išskirčiau jį kaip vieną iš
protingiausių. Jis baigė Brigham
Young universitetą ir po to įkūrė kom-
paniją. Vėliau, pardavęs savo kompa-
niją, pradėjo karjerą kaip fondo val-
dytojas ,,The Yacktman Fund” ben-
drovėje.

Ar palaikote ryšius su savo buvusiais
mokiniais?

Taip, palaikau ryšius su savo bu-
vusiais mokiniais. Paprastai jie mane
susiranda jau po baigimo.

Kaip Jums atrodo, kas yra geras mo-
kytojas?

Aš tikiu, kad ir kokį dalyką mo-
kytojas bedėstytų, jis turi tikėti, kad da-
lykas, kurį jis dėsto, yra pats svar-
biausias, netgi būtinas. Jeigu moky-
tojas neturi tokio jausmo, galbūt jis tu-
rėtų pasirinkti dėstyti kitą dalyką.
Taip pat tikiu, kaip išsireiškė Gerry
Holley, kad mokytojas turi būti ne tik
pasiruošęs ateinančiai pamokai, bet ir
žinoti, kur ta pamoka nuves po dviejų
dienų, mėnesio ir netgi pasibaigus se-
mestrui. Tokiu būdu pamoka įgyja įti-
kinamą aspektą, kur atskiros dalys
suformuoja visą paveikslą.

Kaip manote, ar mokytojai už savo dar-
bą sulaukia pripažinimo visuomenėje?

Aš sulaukiau pripažinimo. Tiesą
pasakius, mokymas apskritai sutei-
kia daug atlygio ir pripažinimo, ką ga-
lima pamatyti mokinių akyse.

O Jūs pats ar turėjote tokį mokytoją, ku-
ris padarė didžiulį poveikį Jūsų gyvenime ir
Jūs dar iki šiol to negalite pamiršti?

Po teisybei, aš turėjau kelis tokius
mokytojus. Sesuo Liam Šv. Bridget
pradinėje mokykloje, kuri mokė antrą
klasę ir labai mėgo tiksliuosius moks-
lus; jau minėti Gerry Holley ir Hugh
Jones, dr. Yeranos, kuris dėstė sustip-
rintą chemiją Northern Illinois uni-
versitete, dr. Mazar Hassan, kuris dės-
tė reliatyvumo teoriją ir, be abejo, dar
daug kitų puikių pedagogų.

Ką tik prasidėjo mokslo metai. Ko pa-
linkėtumėte mokiniams ir studentams,
įžen gusiems į aukštesnes klases ir pasinė-
rusiems į nežinomą mokslo pasaulį?

Mano patarimas – mokytis ne tik
dėl pažymio, pasistengti žiūrėti į da-
lyką  kaip į galimybę gauti kuo dau-
giau informacijos – netgi daugiau ne-
gu mokytojas pateikia. Vienoje rytų
kovų klasėje esu girdėjęs trenerio iš-
tartą  frazę:  ,,Aš  čia esu ne tam, kad
jus  kažko išmokyčiau, jūs esate čia,
kad pavogtumėte mano mokymo me-
todus”. 

Kalbino Loreta Steffens

Buffalo Grove gimnazija. Mokyklos archyvo nuotr.

Taip atrodys naujoji laboratorija.    Northwest Suburban High School District nuotraukos
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IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Prancūzijos Rivjera, kuri dažnai pavadinama Žydrąja
pakrante, turbūt yra viena iš populiariausių atos-
 togų vietų Europoje. Šią pakrantę yra pamėgę viso pa-
saulio turtuoliai, to dėl dauguma pramogų ir jų kainų
yra pritaikytos būtent jiems. Tiesa, apsilankyti čia vi-
sai nesudėtinga ir įma noma paprastesniems ir pinigais
ne sitaškantiems turistams, o kokių pen kių dienų pa-
kanka neblogai pažinčiai su šia nuostabia vieta.

ĮNicą iš Vilniaus skrenda pigių skrydžių kom-
panijos „Wizzair” lėktuvai, tad pasirūpinus
skrydžio bilie tais iš anksto jis tekainuos apie 60

dolerių. Puikus laikas čia apsilankyti yra būtent rug-
sėjo mėnuo, kai būna jau ne taip karšta, turistų šiek
tiek sumažėja, o Viduržemio jūros vanduo siekia 25
laipsnius Celsijaus. Tuo me tu turtuoliai jau būna iš-
vykę, nak vynės kainos taip ,,nebekanda”, mais tą ne-
brangiai galima gamintis namuose. Šįkart teko ap-
sigyventi ne toli Nicos centrinės stoties esančia me
jaukiame bute, kurį per „AirBnB” svetainę pavyko
gauti už maždaug 55 dolerius parai. Tokios nakvy-
nės privalumai skirtingai nei viešbutyje – ir puiki
galimybė pabendrauti su šeimininku, sužinoti daug
įdomaus ir naudingo.

Nica – tai ne tik jūra

Jau patį pirmąjį vakarą išėjus į Nicos gatves pa-
junti, koks tai žalias, spalvingas ir gražus miestas.
Nors Nica yra penktas pagal dydį Pran cū zijos mies-
tas, tačiau jos centras yra labai kompaktiškas ir pa-
togus pės tie siems, o viešasis miesto transportas yra
pakankamai modernus ir patogus. Tad Nicą pato-
giausia apžiūrinėti pėsčiomis, pavaikščioti siauro-
mis jos gatvelėmis, o norint ilgiau pasimėgauti Vi-

duržemio jūros vaizdais, galima išsinuomoti dvira-
tį ir numinti juo tolyn palei jūrą vaizdinga, palmė-
mis apsodinta krantine. 

Žinoma, Nicoje visi skuba prie jū ros, kur šalia
Anglų promenados yra daugybė paplūdimių. Nicos
pa plū dimiai akmenuoti, basomis kojo mis vaikščio-
ti sunku, o išlipus iš šiltutėlės ir labai sūrios jūros
per akmenis tenka krapštytis išties nelengvai, ypač
kai atgal traukia grįžtantis jū ros vanduo. Tačiau tai
netrukdo iki pat vėlyvo vakaro čia vaikščioti, mau  -

dytis ar gėrėtis tiesiog fantas tiškais saulėlydžiais.
Lankantis Nicoje tikrai verta už kopti į tvirtovės

kalną, esantį miesto centre. Kopti gali tekti apie pus-
valan dį, tačiau iš viršaus atsiveria nuosta bus vaiz-
das į miestą ir jūrą. Tą dieną, kai vaikščiojau po Nicą,
lijo – vos ket virtą kartą nuo vasaros pradžios, bet lie-
taus labai reikėjo, o jau kitą dieną vėl buvo saulėta
ir labai šilta. Lie tin gas oras leido aplankyti Nicos mu-
zie jus – puikią kino istorijai skirtą parodą Moder-
naus ir šiuolaikinio meno muziejuje MO, taip pat ap-

Žydrosios pakrantės perlai žavi visais metų laikais
Nicos saulėlydžiais negalima nesižavėti. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Monte Carlo kazino tiesiog tviska prabanga.

Kelionė traukinuku po Kanus palieka daug gerų įspūdžių.Japonų sodas.



7DRAUGAS 2019 RUGSėJO 24 D., ANTRADIENIS

žiūrėti dai lininko Marc Chagall muziejų. Ma lonu, kad
muziejai Nicoje žurnalistams yra nemokami, ir
„Draugo” žurnalisto pažymėjimas padėjo sutau py ti
kelias dešimtis eurų.

Nica yra antrasis Prancūzijos miestas pagal po-
puliarumą po Pary žiaus, kasmet sulaukiantis di-
džiulio turistų srauto iš šalies ir viso pa sau lio. Nicos
lankytojus pasitinka žavi ne tik saulėti paplūdimiai,
bet ir įspū dingas kraštovaizdis, senovę menanti ar-
chitektūra bei turtinga kultūra. Ni coje pirmieji žmo-
nės apsigyveno ankstyvaisiais amžiais, maždaug
prieš 400 000 metų. Miestas niekada nestokojo ke-
liautojų dėmesio – tiek kilmingųjų, tiek beturčių, ieš-
kojusių ten laimės. Net ir dabar miesto se na miestis
atrodo taip pat, lyg prieš porą šimtmečių – išraizgy-
tas siaurų ak me nimis grįstų gatvelių, vingiuojančių
pro skersgatvius ir turgus, pilnas jau kių skverelių,
spalvingų krautuvėlių, barokinio stiliaus bažnyčių ir
glau džiai sustatytų raudonstogių namu kų. 

Hollywoodas Europoje

Dar vienas Žydrosios pakrantės per liukas –
Kanų miestas. Į Kanus iš Nicos taip pat galima at-
važiuoti trau kiniu už kelis eurus ir kelionė trunka
apie 40 minučių arba važiuoti autobu su vos už pu-
santro euro. Kanus stengiasi aplankyti kiekvienas
kino mė gėjas, nes čia kasmet gegužę vyksta garsusis
Kanų kino festivalis, čia daug vietų susijusių su kinu.
Kanai yra išties jaukus miestas, kurio gatvė palei
krantinę irgi spindi prabanga. 

Iš tikrųjų visu gražumu Kanai at siskleidžia
tamsiu paros metu, vaikštant krantine, besigrožint
prašmatniais viešbučiais ir lėtai palmėmis ap sodinta

gatve riedančiais prabangiais automobiliais. Beje, Ka-
nuose, skirtingai nei Nicoje, yra smėlėti pa plūdimiai,
todėl maudytis čia tikrai bus smagiau. 

Nors Kanai labiausiai asocijuojasi su Kanų filmų
ir reklamų festiva liais, šis miestas turi pasiūlyti daug
daugiau. Kelionė į Kanus sužavės pie tietiška atmos-
fera alsuojančiu miestu, vaizdingais paplūdimiais, šil-
ta Vi duržiemio jūra. Birželį čia galima ap silankyti
reklamos Tarptautiniame Kanų Liūtų festivalyje. Bū-
nant Ka nuose būtina pasivaikščioti siauro mis se-
namiesčio Le Suquet gatvelė mis, kylant viena iš jų
prieisime XII amžiaus Mt Chevalier bokštą ir nuos -
tabią Notre Dame de l’Espérence bažnyčią.

Kanai yra taip pat gana kalvotas miestas, tad pa-
togiausia juos apžiū rė ti važiuojant senuoju trauki-
nuku, ku ris pajuda nuo festivalio rūmų. Šalia šių
rūmų galima apžiūrėti Žvaigž džių alėją, kuri primena
Hollywoode, Los Angeles esančią „Walk of  Fla me”,
tik čia šaligatvyje yra ne žvaigž dės su aktorių pa-
vardėmis, o jų rankų antspaudai su autografais. Čia
pama tysime visų Kanuose viešėjusių kino žvaigždžių
rankų antspaudus. Kino mėgėjai labiausiai ieško Mel
Gibson, Brad Pitt, Johnny Depp, Angelina Jo lie,
Luc Besson, Jean-Paul Belmondo ir kitų kino žvaigž-
džių delnų ant spaudų.

Per gerą valandą traukinukas ap veža aplink
įdomiausias Kanų vietas, o per ausines gali girdėti pa-
sakojimą apie jų istoriją. Žinoma, daug dėmesio ski-
riama kinui, parodomi pagrindiniai legendiniai
viešbučiai, kur festivalio metu apsistoja kino žvaigž-
dės. Traukinukas užvažiuoja ir ant aukš čiausios
kalvos, nuo kurios atsiveria puiki miesto panorama
su namų stogais, jachtomis uoste.

Nykštukinė valstybė dvelkia romantika

Vos už 20 minučių kelio trauki niu nuo Nicos yra
kitas būtinas ap lankyti objektas – tai vienos seniau -
sių monarchinių valstybių sostinė Monakas ir Mon-
te Carlo – geriausiai ži no ma pasaulyje šio miesto da-
lis. Nedidelė pakrantės teritorija, besi pui kuojanti dan-
goraižiais, slepia ir įdo mius šios valstybės istorijos
pėdsakus: čia šeimininkavo ir graikai, ir romėnai, kol
1297 m. vienas iš Gri mal di vietovę su pilimi nusipirko
iš genujiečių ir pradėjo
Monako valstybės kūri-
mą. Trečdalį teritorijos
šalis atkovojo iš jūros ir
dabar užima 1,9 kvadra-
tinio kilometro plotą. 

Pasivaikščioti šiame
mieste tik rai įdomu, nes
ne tik architektūra – ka-
rališkieji rūmai, katedra,
miestelė nų namai, bet ir
parkai nuteikia ro man-
tiškai. Dangoraižių ap-
suptyje ga lima rasti nuo-
stabaus grožio japoniš-
 ką sodą, kuris dvelkia ra-
mybe. Visai šalia – ir pa-
plūdimys su šiltu Vidur-
 žemio jūros vandeniu ir
spalvingais augalais pa-
krantėje.

Žinoma, daugeliui
labiausiai smal su nors akies krašteliu dirstelėti į ka-
zino teritoriją, pamatyti Grand Casino, kurį 1856 m.
įkūrė Karolis III, siekdamas išsigelbėti nuo bankro-
to. Aplink įspūdingą pastatą – ne mažiau įspūdingi so-
dai, nuo kalno atsiverian  tys Monako vaizdai. Monte
Carlo kazino traukia turtingus turistus iš viso pa-
saulio – čia galima lošti. Ka zino patalpos buvo kil-
nojamos iš vie tos į vietą, kol 1863-aisiais atsidūrė ten,
kur stovi ir šiandien. Patalpose yra kazino, didysis
Monte Carlo teat ras ir Monte Carlo baleto biuras. Ka-
 zino lankosi tik turistai – kadangi Mo nako gyvento-
jai nemoka jokių mo kesčių valstybei, kazino lanky-
tis jiems yra draudžiama.

Monakas, kuriame gyvena apie 38 tūkstančiai gy-
ventojų dar prieš ke lerius metus buvo tankiausiai gy-
venama valstybė pasaulyje, bet dabar jį aplenkė au-
tonominė valstybė Macau, esanti Kinijos teritorijoje.
Mažas, bet gausiai apgyvendintas Monakas per pa-
staruosius porą dešimtmečių paaugo, padidinus žemės
plotą jūroje, valstybė padidėjo 40 hektarų. Monako plo-
tas šiuo metu – 202 hektarai.  Šalis turi 4,1 km ilgio pa-
krantę ir 4,4 km sieną su Prancūzija. Monakas yra ant-
ra mažiausia valstybė pasaulyje po Vatikano.

Ant kalno įsikūrusiame Monako senamiestyje ga-
lima rasti Monako prin co rūmus ir Rūmų aikštę, Mo-
na ko katedrą, Okeanografijos muziejų. Princo rūmai

man didelio įspūdžio nepaliko, juose neleidžiama fo-
tografuoti, nes rūmuose gyvenama. Kiek vie ną vi-
durdienį rūmų aikštėje galima stebėti gana teatra-
lišką ir spalvin gą sargybinių pasikeitimo ceremoniją.
Tai – kaip mažas spektaklis, kai rūmų sargybiniai už-
baigia savo budėjimą ir pasikeičia su pradedan-
čiaisiais tarnybą. Jei kunigaikštis Al bertas II yra na-
muose, Grimaldi gimi nės vėliava iškeliama virš
bokšto.

Labai įspūdinga yra princo Rai nier III klasiki-
nių automobilių kolekcija, kurią galima apžiūrėti įsi-
gijus 8 eurus kainuojantį bilietą. Princas automo-
bilius pradėjo rinkti nuo šeštojo 20-o amžiaus de-
šimtmečio pabaigos, o 1993 metais jis nusprendė savo
privačią kolekciją parodyti visiems ir atidarė šį mu-
ziejų. Šiame muziejuje saugomi patys įvairiausi

automobiliai, pagaminti nuo 1903 iki 2013 metų. 
Monakas yra kalnuose, tad taupant žemę ap-

statytas taip, kad namai atrodo kaip kregždučių liz-
dai, prilip dyti prie kalno. Apačioje plyti uostas,
glaudžiantis prabangias pasaulio turtuolių jachtas
ir kruizinius laivus. Kiekvieno save gerbiančio eli-
to atstovo jachta turi būti kada nors atplau kusi į Mo-
naką, antraip ji nieko verta.

Monte Carlo yra Monako valstybės centras. Jį
lengvai galima apžiū rėti vaikštinėjant ir žavintis,
kaip vis kas spindi, gatvelės išblizgintos, na mai tar-
si vakar statyti, o aplink nematyti nė menkiausios
šiukšlelės. Parduotuvių vitrinose švyti aukso dirbi-
niai ir prabangūs laikrodžiai. Gražuoliai prabangūs
automobiliai  išdidžiai ir lėtai braunasi siauromis gat-
velėmis ir sustoja prie iki žemės besilankstančių vieš-
bučių durininkų ar tviskančių lošimo namų.

Žydroji pakrantė tikrai verta dė me sio, gal todėl
lėktuvai iš Vilniaus į Nicą skrenda dukart per savaitę
ir bū na pilni, o iš kelionės turistai grįžta su daugy-
be puikių įspūdžių, spalvingų nuotraukų ir šį nuo-
stabų žemės kampelį primenančių suvenyrų. Man
teko iš Nicos skristi į Paryžių, kur laukė susitikimas
su čia jau daug me tų gyvenančiu kurso draugu, ra-
šytoju, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos laureatu Valdu Papie viu. Bet tai – jau kita tema. 

Į tvirtovės kalną nelengva užkopti.

Kanų festivalio rūmus ir jų raudonąjį kilimą žino kiekvienas
kino mėgėjas.

Monako vaizdai. 

Princo automobilių kolekcija išties įspūdinga.
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Pasaulis, kuris galėjo būti mūsų
Prisiminimai apie 1977 m. vasaros lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete (V)

Tęsinys. Pradžia – rugsėjo 14 d.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Mudu su bendrakurse čikagiete Audra Kubiliūte
jautėm nuolatinį alkį gerai lietuviškai literatūrai, o ypač
muzikai. Sykį nutarėm užeiti į ,,Tėviškę” – Tilto gat-
vėje įsikūrusį komitetą ryšiams su užsienio lietuviais.
Prisistatėme, jog esame lietuvių kalbos kursų lan-
kytojai. Kiek atsimenu, niekas per daug mumis ne-
sidomėjo, nepuolė nei pokalbio pravesti, nei fotog-
rafuoti. Paaiškinus, koks mūsų apsilankymo tikslas,
besišypsanti darbuotoja nuvedė į kambarėlį, nuo grin-
dų iki lubų prikrautą įvairios literatūros ir muzikinių
įrašų. Kai pasakė, kad galime imti viską, ką norime,
mudu su Audra prisirinkome tiek, kad vos galėjome
panešti. Mane labiausiai domino plokštelės. Tai pa-
mačiusi komiteto darbuotoja patarė užsukti ir į
plokštelių studiją, įsikūrusią tuometiniame Jaunimo
sode (dabar – Bernardinų).

Gerai prisimenu tą kartą, kai pirmąsyk peržen-
giau įrašų studijos slenkstį. Didingos patalpos
– kažin, ar visas milžiniškas plotas buvo nau-

dojamas… Čia susipažinau su Rūta Žalnieriūte,
Rimu Motiejūnu ir kitais darbuotojais. Didžiausią
simpatiją nuo pirmosios akimirkos man parodė re-
daktorė Zinutė Nutautaitė. Simpatija buvo abipusė.
Smulkaus sudėjimo moteris su nuostabia spindu-
liuojančia šypsena buvo tarsi gyvas sidabras (reik-
tų pridurti – ir tebėra). Visada mokėjo ir pagirti, ir
pajuokauti – kiekvienas svečias jausdavosi išskir-
tinis. Tąkart ji gausiai papildė mano lietuviškų
įrašų kolekciją. Kai po penkerių metų vėl grįžau į Vil-
nių, vienas pirmųjų žmonių, kuriuos aplankiau,
buvo Zinutė. Mintyse pakrikštijau ją ,,Studija”, nes
ji ir buvo tos įstaigos ašis bei siela. Nežinau, kada
tiksliai ji pradėjo dirbti šioje 1958 m. įkurtoje įstai-
goje (juokaudavau) – gal būdama paauglė), bet atrodė,
kad ji tose patalpose gimė ir yra su jomis suaugusi.
Zinutė – tai dar viena legenda, išgraviruota mano gy-
venimo kelyje.

Kartą studijoje Zinutė mane supažindino su bu-
vusiu redaktoriumi muzikologu Algirdu Urbonavi-
čiumi. Išgirdęs, kad renku medžiagą knygai apie
Amerikos lietuvių kinematografinę veiklą, įteikė
man pluoštą savaitraščio ,,Kalba Vilnius” iškarpų,
kuriose buvo paskelbti jo straipsniai apie ,,buržua-
zinės” Lietuvos estradą. 

Urbonavičius taip pat pasisiūlė supažindinti
mane su Algirdu Motieka, kuris tuo metu dirbo ,,Vil-
niaus” restorane Lenino prospekte – berods, admi-
nistratoriumi. Nuėjome. Su naujuoju pažįstamu iš-
kart radome bendrą kalbą, jis net pakvietė pas save
į svečius. Susiradęs namą Šilutės gatvėje patekau tar-
si į kitą pasaulį. Nors sienos atsilupinėjusios, jas puo-
šė seni paveikslai, butas buvo apstatytas įspūdingais
antikvariniais baldais, o kambario kampe stovėjo
gramofonas. Nelabai nustebau jį pamatęs – juk su šei-

mininku mus siejo bendras interesas – senosios še-
lakinės lietuviškos plokštelės. Mane žavėjo tie garsūs
estradiniai įrašai, kurių pasiklausytis nebuvo progų
–  jų neturėjo nei Juozas Žilevičius savo muzikologijos
archyve, nei ,,Margutis” savo kolekcijoje.  Kalbu apie
mūsų grandų, tokių kaip Viktoras Orentas, Antani-
na Dambrauskaitė, Antanas Komskis, Danielius
Dolskis ir kiti, įrašus. Labai norėjau turėti bent į mag-
netofono juostą įrašytas tų plokštelių kopijas. Tačiau
magnetofono juosta buvo deficitas! 

Pasisekė ją gauti ir, tarpininkaujant Urbonavi-
čiui, atsirinkę krūvelę plokštelių, mudu su jų  savi-
ninku Algirdu nukakome į Konservatoriją. Ten tas
plokšteles vienas pilietis perrašinėjo pusantros va-
landos į abi juostos puses. Kopijuodamas jis pasigy-
rė, kad ir Konservatorija turi senų plokštelių. Kai jas
parodė, mačiau, kaip suvirpėjo Algirdo širdelė. Tarp

tų plokštelių buvo jo seniai ieškoma operos solistės
Marijos Lipčienės įdainuota arija. ,,Mainome tą
įrašą į butelį geriausio armėniško konjako”, – pasiū-
lė Algirdas. Sandėris tuomet neįvyko. Ar Algirdui
kada nors vėliau pavyko gauti tą įrašą – nežinau ir
jau nebėra kaip paklausti…

Beje,  ši  magnetofono  juosta  savotiškai  mane
išgelbėjo. Tų metų vasarą Vilniuje patyriau visko ir
kai po  beveik dešimties  savaičių trukusios viešna-
gės pakėliau  sparnus,  nutariau  plasnoti netradi-
ciniu  maršrutu.  Skridau  iš  Vilniaus  į Rytų Ber-
lyną. Turėjau ir ,,kontrabandos”, tokių neleistinų
daiktų kaip dovanų gautą vyskupo Motiejaus Va-
lančiaus rašytą laišką. Muitinėje tarnautojai iškart
čiupo mano vežamą magnetofono juostą – turbūt ti-
kėjosi, jog tai bus koks slaptas pokalbis su  pogrin-
džio disidentais. Nubėgo į kitą kambarį ir oro uoste
visu garsu pasklido Oren to fokstrotas ,,Saulutė,
saulutė aš myliu Tave”, Lipčienės įrašytas Greičia-
novo ,,Stepais keliauju”. Rusiškas motyvas – nieko
blogo. Apsuko juostą – ir pasigirdo Dolskio humo-
ristinis monologas apie vergų prekeivį ,,Богa нет, нет
бога…” 

Išgirdę tokius žodžius, nusivylę muitininkai su-
grįžo į laukiamąją salę ir grąžino man brangią tar-
pukario estradinės muzikos juostą. Antspaudavo kaž-
kokius kvitus, ir viso gero – keliaukite sau į supu-
vusius Vakarus! Tiesa, nei TSRS atstovybė Washing -
tone, nei muitininkai Vilniuje amerikiečių pasų
ne antspauduodavo. Viza buvo atskiras popierėlis iš
trijų dalių. Vieną dalį palikdavai muitinėje įvažiavus,
antrą – užsiregistravęs milicijoje, o trečiąjį pasiim-
davo išvykstant. Kad neliktų jokių buvimo Rojuje pėd-
sakų!

Apie ,,brangias dovanas” byloja ir iškarpa iš ,,Tarybinio studento”.

Po atvirum dangum draugystė tampa šiltesnė. Su mūsų lietuvių kalbos dėstytoja Albina
Norvaišiene Rumšiškėse.

,,Autostopas” Trakuose. (Iš k.): Vita, Daiva, Arvydas, Alberta ir Saulius.

Žvilgsnis į kairę. Eisenoje – kurso vadovo Domo Kauno pa-
dėjėja Danguolė.
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,,Brangią dovaną mums davėte”

Tokiu pavadinimu beveik per visą
puslapį pasirodė straipsnis universi-
teto leidžiamo laikraščio ,,Tarybinis
studentas” 1977 m. rugsėjo 16  d. laidoje.
Prie straipsnio išspausdintas pluoš-
tas mūsų kurso vadovo Domo Kauno
darytų nuotraukų – gėlėmis apdova-
notos Kauno raj. Mičiurino kolūkyje
Nora Bonovski ir Klara Soponis, apsi-
lankymai pas grafikę Domicėlę Tara-
bildienę Vilniuje, Anykščių vyno ga-
mykloje, LTSR Rašytojų sąjungoje… Iš
Anglijos atvykęs Ričardas Paulis (vė-
liau pasilikęs stažuotis universitete) po-
zavo prie lietuviškos klėtelės, o aš, vis
vengęs fotoobjektyvo, tačiau pasidavęs
kurso vadovo siūlymui, kartu su juo ir
čikagiete Vita Musonyte įamžintas
Liaudies buities muziejuje Rumšiškė-
se. Nors straipsniukas prasideda re-
veransu Tarybų valdžiai – ,,Tarybų
valstybė nuosekliai vykdo lenininę
taikos politiką, stoja už tautų saugumo
stiprinimą ir platų tarptautinį ben-
dravimą”, jame atskleidžiama mūsų tu-
rininga viešnagė okupuotoje Tėvynė-
je. Štai kas ten buvo rašoma:

Penktą kartą šią vasarą lituanistikos
kursų baigimo diplomus įteikė Univer-
siteto rektorius J. Kubilius grupei už-
sienio lietuvių jaunimo – daugumai te-
nykščių aukštųjų mokyklų studentams.
Į šiuos kursus, rengiamus mūsų Uni-
versitete, šiemet buvo atvykę 22 jau-
nuoliai iš JAV, Kanados, VFR ir Aust-
ralijos. Jie tobulino savo lietuvių kalbos
įgūdžius, klausėsi paskaitų apie mūsų
krašto istoriją, kalbą, literatūrą, dailę,
apie gamtos turtus ir jų apsaugą, mūsų
mokslininkų darbus ir pasiekimus ir kt.
Lietuvių kalbos pratybas klausytojams
rengė dėst. A. Norvaišienė, paskaitas
skaitė profesoriai A. Bendžius, J. Pa-
lionis, D. Sauka, Č. Kudaba, J. Mažiu-
lis, Z. Zinkevičius, docentai J. Balkevi-
čius, A. Batūra, V. Areška, A. Jovaišas,
A. Pupkis, A. Laigonaitė, J. Pikčilingis,
G. Raguotienė, J. Kabelka, L.Vladimi-
rovas, E. Meškauskas ir kt.

Svečiai lankėsi ,,Tėviškės” draugi-
joje, Kompozitorių namuose, Mokslų
akademijos Lietuvių kalbos ir literatū-
ros institute, Švietimo ministerijoje,
LTSR Rašytojų sąjungoje, žiūrėjo Lie-

tuvos kino studijos filmus, liaudies an-
samblių sąjunginę šventę, ekskursavo
po kraštą. 

– Universitetas pradėjo šiuos kursus,
norėdamas padėti išeivijos jaunimui ge-
riau išmokti tėvų kalbą, susipažinti
su Tarybų Lietuvos gyvenimu, kultūra,
– kalbėjo išleistuvių vakare rektorius
prof. dr. J. Kubilius, – Džiaugiamės
kad lituanistikos kursai tampa vis po-
puliaresni. 

– Tikimės, kad žinios, kurias sten-
gėmės  perteikti,  bus  naudingos  mū-
sų tautiečiams, padės neužmiršti lietu-
vių kalbos, – sako dėstytoja A. Norvai-
šienė. Atsisveikindami, išleistuvių va-
kare užsienio  lietuviams  geriausios
kloties, atei tyje palaikyti ryšius su Ta-
rybų Lietuva linkėjo ,,Tėviškės” drau-
gijos pirmininkas P. Petronis, aukštojo
ir specialiojo vidurinio mokslo minist-
ro pavaduotojas K. Žukauskas, užsienio
reikalų ministro pavaduotojas J. Gri-
gutis. 

– Labai dėkingi esame už širdingą
rūpinimąsi mumis, – pasakė Juozas
Kaz las iš JAV. – Turėjome progą pa-
matyti visą Lietuvą, susitikti daug tau-
tiečių. Įspūdžių labai daug prisirinko,
matyti, tik namo sugrįžę geriausiai su-
prasime, kokią brangią  dovaną mums
davėte. Neužmirštamos šešios vasaros
savaitės – bendravimo, pažinimo, vilties,
kad dar ne kartą susitiksime su savo
tautiečiais gyvenančiais užsienyje, kad
kitąmet galėsime parodyti dar gražes-
nį gimtąjį kraštą.

Aš galiu tvirtinti – visa tai, kas
buvo laikraštyje parašyta, – šventa
teisybė. Dalis mūsų tęsėme tradiciją to-
liau keliauti į pavergtą šalį, o jai at-
kūrus Nepriklausomybę, vykome jau
dažniau ir masiškiau. Vieni čia užmez -
gė profesinius, akademinius ryšius.
Kažkas čia rado savo gyvenimo drau-
gę, kažkas įsivaikino našlaičius. Lie-
tuva visada buvo brangakmenis, spin-
dintis daugumos mano bendrakursių
širdyse! Komunistinio deguto tą 1977
m. vasarą gal paragauta vos šaukštelis,
kitas…

Bus daugiau  

Nuotraukos iš Ričardo Vidučio ir Raimundo
Mariaus Lapo albumų.

Darius (d.) nepritaria Juozo flirtui su sociologijos studente.

Vytas sužinojo, ko anksčiau nežinojo.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijoje rugsėjo 18 d. II kur-
so kariūnams buvo įteiktos Lietuvių
Fondo (LF) skirtos stipendijos. Sti-
pendijas kariūnams įteikė Akademi-
jos viršininko pavaduotojas ugdy-
mui plk. ltn. Paulius Diliūnas.

„Studijų metai turi didelę įtaką
ne tik jūsų būsimai karjerai,
bet ir asmenybės brendimui.

Studijuojant įgytos žinios, vertybės,
visuomeninė veikla formuoja jūsų po-
žiūrį į Lietuvą ir lietuvybę, į tarnystę
šalies interesams ir į pačius save, –
kariūnams kalbėjo plk. ltn. Paulius
Diliūnas. – Po daugelio metų jūs gal
taip pat tapsite Lietuvių Fondo na-
riais, iškelsite Fondo liepsną ir nu-
šviesite ja kelią būsimiems studen-
tams, siekiantiems mokslo aukštu-
mų.”

Šiais metais LF vardinę Adomo
Kantauto stipendiją skyrė kariūnui
Dominykui Krutuliui, Kotrynos Ma-
siokaitės-Bartninkaitienės vardinę
stipendiją – kariūnei Emilijai Smit-

riūtei. LF Broniaus Masioko vardinė
stipendija buvo įteikta kariūnui Gus-
tui Andrejauskui.

LF nuo 2001 m., įsteigęs stipen-
dijų fondus, remia gabius Lietuvos
karo akademijos kariūnus. Tai yra
pelno nesiekianti organizacija, ku-
rios pagrindinis tikslas – išlaikyti ir
remti lietuvių kultūrą, švietimą, lie-
tuviškos veiklos centrus Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir vi-
same pasaulyje. Per JAV Lietuvių
Bendruomenę (LB) LF skiria lėšų
kultūrinei, meninei, mokslinei ir vi-
suomeninei veiklai, jaunimo reika-
lams ir studentų stipendijoms, taip
pat asmeniškai studentams, kurie
savanorišku darbu ir veikla yra pa-
sitarnavę ne tik apskritai lietuvių,
bet ir savo krašto bendruomenei.

Lietuvos karo akademija dėkoja
LF ir JAV LB, kurie siekia užtikrin-
ti lietuviškos kultūros ir tradicijų tęs-
tinumą, prisideda prie Akademijos
kariūnų, kaip būsimų kariuomenės
vadų lyderių, ugdymo.

www.lka.lt

Karo akademijos kariūnams – 
Lietuvių Fondo stipendijos

LF Adomo Kantauto vardinės stipendijos laimėtojas kariūnas Dominykas Krutulis ir
Akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui plk. ltn. Paulius Diliūnas.

Živilės Kosteckytės nuotraukos

    
g         
p    

Akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui plk. ltn. Paulius Diliūnas (k.) įteikė LF
Broniaus Masioko vardinę stipendiją kariūnui Gustui Andrejauskui.

LF Kotrynos Masiokaitės-Bartninkaitienės vardinę stipendiją gavusi kariūnė Emilija Smit-
riūtė ir Akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui plk. ltn. Paulius Diliūnas.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos prezidentai išvyksta vizito į JAV
Vilnius (Prezidentūros inf. „Drau-

go” inf.) – Prezidentas Gitanas Nausėda
išvyksta į JAV, kur dalyvaus Jungtinių
Tautų Generalinėje Asamblėjoje
(JTGA). 74-osios sesijos atidaryme pre-
zidentas sakys pirmąją savo kadenci-
joje kalbą tarptautinei auditorijai. 

G. Nausėda kalboje atkreips dė-
mesį į pasaulio valstybių saugumą,
darnų vystymąsi bei kvies Rusiją elg-
tis pagal tarptautines teisės taisykles. 

G. Nausėda vizito metu susitiks ne
tik su JT generaliniu sekretoriumi
António Guterres, bet taip pat šalies
vadovas ir pirmoji ponia Diana Nau-
sėdienė dalyvaus JAV prezidento Do-
nald Trump šventiniame priėmime
valstybių ir vyriausybių vadovams.
Numatomas pirmasis D. Trump ir G.
Nausėdos rankų paspaudimas. 

New Yorke įvyks dvišalis G. Nau-
sėdos ir Didžiosios Britanijos minist-
ro pirmininko Boris Johnson susiti-
kimas, jame bus aptarti „Brexit” klau-
simai. Šiuo metu „Brexit” be susita-
rimo tikimybė yra išaugusi, o, pasak
G. Nausėdos, Lietuva yra pasiruošusi
„kietojo” išstojimo atvejui. Kita vertus,
G. Nausėda neatmeta galimybės, jei B.
Johnson pareikštų norą pratęsti „Bre-
xit” terminą iki sausio pabaigos, jis

Pažintis panevėžietei kainavo per 38 tūkst. eurų
Panevėžys (Diena.lt) – Daugiau

kaip 38 tūkst. eurų – tokios sumos ne-
teko moteris, interneto pažinčių tink-
lalapyje susipažinusi ir patikliai ben-
dravusi su italu prisistačiusiu suk-
čiumi. 

Pasak Panevėžio apskrities poli-
cijos, 1966 m. gimusi moteris pranešė,
kad liepos mėnesį internetiniame tarp-

tautiniame pažinčių tinklalapyje su-
sipažino su asmeniu, prisistačiusiu
Italijos Respublikos piliečiu. Šis nu-
rodė dirbąs Kuveite inžinieriumi. Šis
asmuo apgaulės būdu, prašydamas
padėti jam nusipirkti naftos gręžinių
gręžimo mašiną ir vėliau žadėdamas
šiuos pinigus jai grąžinti, išviliojo iš
moters pinigus.

Abipusiai D. Trump ir J. Biden kaltinimai 
Washingtonas (ELTA) – Kandi-

datas į prezidentus, demokratas Joe Bi-
den apkaltino prezidentą Donald
Trump „didžiuliu piktnaudžiavimu
valdžia” ir paragino pradėti tyrimą dėl
įtarimų, kad JAV vadovas spaudė Uk-
rainos prezidentą Volodymyrą Ze-
lenskį pradėti J. Biden sūnaus tyrimą.

J. Biden kaltinimai sulaukė grei-
to atsako iš D. Trump, kuris savo ruož-
tu kaltina buvusį viceprezidentą savo
laiku taip pat darius spaudimą Uk-
rainai.

Abipusiai kaltinimai prasidėjo
po „Washington Post” publikacijos, ku-
rioje teigiama, kad vienas JAV žval-
gybos pareigūnas pateikė skundą, nes
D. Trump pokalbio telefonu su V. Ze-
lenskiu esą spaudė Ukrainos lyderį
pradėti tyrimą dėl J. Biden ir jo sūnaus
Hunter galimai korupcinės veiklos. H.
Biden, jo tėvui ėjus viceprezidento
Barack Obama administracijoje pa-
reigas, bendradarbiavo su Ukrainos

tam pritartų. 
Prezidentas dalyvaus ir kituose

JTGA renginiuose. Ypatingas dėmesys
skiriamas JT Kovos su klimato kaita
viršūnių susitikimui. Susitikime bus
aptarta ne tik strategija klimato krizės
išsprendimui, bet taip pat G. Nausėda
pasidalins Lietuvos gerąja praktika ir
kvies valstybes pereiti nuo iškastinio
kuro prie alternatyvių šildymo būdų. 

New Yorke numatytas apsilanky-
mas vertybinių popierių biržos „Nas-
daq” būstinėje, susitiks su vadove Ade-
na Friedman.

New Yorke prezidentas susitiks su
lietuvių bendruomene, aplankys Nijo-
lę Bražėnaitę-Lukšienę-Paronetto, par-
tizano Juozo Lukšos-Daumanto žmoną.

Pirmoji ponia D. Nausėdienė lan-
kysis dvikalbėje ir dvikultūrėje mo-
kykloje („The Bilingual and Bicultural
School”), kur aptars visuomenės at-
skirties ir socialinės integracijos iš-
šūkius, apsilankys lietuvių kilmės ju-
velyro Aleksandro Šepkaus studijoje ir
susitiks su visuomenės veikėja Jūrate
Kazickas.

Kadenciją baigusi prezidentė Da-
lia Grybauskaitė New Yorke taip pat
dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos savaitės renginiuose.

A. Grigorian – dar vienas tarptautinis apdovanojimas
Vilnius (LRT.lt) – Įtakingas

tarptautinis žurnalas „Opernwelt”,
leidžiamas vokiečių kalba, „Metų
dainininke” išrinko lietuvių ope-
ros primadoną Asmik Grigorian, o
„Metų spektakliu” – Salcburgo fes-
tivalio „Salomėją”, kurioje ji at-
lieka pagrindinį vaidmenį. 

Žurnalas „Opernwelt” pabrė-
žia, kad operos divos įvaizdis A.
Grigorian yra visiškai svetimas,
nors jos vokalinės galimybės – ne-
ribotos. „Ji semiasi inspiracijų iš
gyvenimo – tiek iš jo viršukalnių,
tiek ir bedugnių. Stulbina lietuvių
soprano įsijautimas – kokį vaid-
menį bekurtų scenoje, ji įsikūnija,
tiesiog tampa personažu. Aukš-
čiausia meistrystė!” – rašoma pra-
nešime spaudai.

„Salomėja” pelnė ir daugiau
įvertinimų. Jos režisierius italas
Romeo Castellucci paskelbtas
„Metų režisieriumi”.

Geriausia metų dirigente įvardy-
ta vokietė Joana Mallwitz. „Metų at-
sisveikinimo” nominacijoije išrinkta
slovakų koloratūrinis sopranas Edita
Gruberova. Geriausiu operos teatru
įvardyta Rheino nacionalinė opera
Strasbūre, orkestru – Bavarijos vals-
tybinės operos orkestras, o choru –
Valstybinės Štutgarto operos choras.

Balandį už Salomėjos vaidmenį
Tarptautiniuose operos apdovanoji-
muose Londone A. Grigorian buvo
paskelbta geriausia 2018 metų planetos
operos soliste.

Liepos viduryje dienraštis „The
Times” paskelbė šios operos įrašą ge-

riausiu savaitės DVD. Rugpjūtį daini-
ninkė grįžo į Salcburgo festivalį atlik-
ti gausių ir garsių įvertinimų jai pa-
žėrusį Salomėjos vaidmenį. Tai nepa-
prastai retas atvejis, kai šiame presti-
žiniame festivalyje po metų vėl pri-
statoma ta pati opera.

Austrijoje A. Grigorian taip pat iš-
rinkta geriausia 2018 metų operos so-
liste. Gegužės pabaigoje dainininkė
debiutavo Milano „La Scala” teatre, o
šį sezoną jos laukia debiutai Londono
karališkojoje „Covent Garden” ir Vie-
nos valstybinės operos scenose. Vėliau
suplanuoti debiutai Paryžiaus „Opera
Bastille”, New Yorko „Metropolitan
Opera” ir kituose teatruose.

gamtinių dujų bendrove.
D. Trump paragino žiniasklaidą

pasižiūrėti į J. Biden pasisakymus
2016 m. Tuo metu viceprezidentas gra-
sino įšaldyti 1 mlrd. dolerių JAV pa-
skolą Ukrainą, nebent Kijevas nušalins
aukšto rango prokurorą, tuo metu ty-
rusį gamtinių dujų bendrovę, su kuria
susijęs H. Biden.

Buvęs viceprezidentas pareikala-
vo D. Trump nedelsiant paskelbti lie-
pos 25 d. įvykusio pokalbio su V. Ze-
lenskiu transkripciją. Pasak J. Biden,
jei žiniasklaidos publikacijos, kuriose
teigiama, kad D. Trump galimai spau-
dė Ukrainos lyderį, yra tiesa, tuomet
toks D. Trump elgesys yra „akivaizdi
korupcija”.

Pats D. Trump kaltinimus vadino
juokingais ir apkaltino J. Biden tuo
metu, kai šis buvo viceprezidentu, rei-
kalavus, „kad Ukrainos vyriausybė
nušalintų prokurorą, tyrusį jo sūnaus
veiklą”.

Įtakingo žurnalo „Opernwelt“ viršelyje – A. Gri-
gorian. Made in Vilnius nuotr.

J. C. Juncker: „Brexit“ įvyks
Brightonas (ELTA) – Europos Ko-

misijos (EK) pirmininkas Jean-Claude
Juncker sako esąs tikras, kad Jungti-
nė Karalystė (JK) pasitrauks iš ES. Vis
dėlto, įspėja politikas, jei „Brexit”
įvyks be susitarimo, Šiaurės Airiją ir
Airiją vėl skirs siena.

Paklaustas, ar kietojo „Brexit” at-
veju atsinaujins muitinės patikros Ai-
rijos ir Šiaurės Airijos pasienyje, EK
pirmininkas tvirtino: „Taip (...). Mes
turime užtikrinti, kad Europos Są-
jungos ir bendrosios rinkos interesai

yra apsaugomi.”
Visgi, pabrėžė jis, dėl visų „Brexit”

padarinių atsakinga yra tik Didžioji
Britanija, o ne ES.

„ES jokiais būdais nėra atsakinga
už visus ’Brexit’ padarinius – tai buvo
britų sprendimas. Nepriklausomas
sprendimas, kurį mes gerbiame, bet ne-
kraukite atsakomybės ant ES pečių”,
– kalbėjo J. C. Juncker.

„ES nepalieka JK, JK palieka ES”,
– pridūrė jis.

JAV paskelbė sankcijas Irano centriniam bankui
Washingtonas (ELTA) – JAV vy-

riausybė paskelbė sankcijas Irano
centriniam bankui. 

Tai yra griežčiausios kada nors ša-
liai paskelbtos sankcijos, pareiškė pre-
zidentas Donald Trump. „Dabar mes at-
kirtome visus Irano pajamų šaltinius”,
– pridūrė iždo sekretorius Steven Mnu-
chin. Sankcijos bus taikomos ir Irano
valstybiniam fondui.

Naujų sankcijų detalės kol kas
nežinomos. Tačiau jos gali dar labiau
apriboti Irano prieigą prie tarptautinės
finansų sistemos.

Po atakų prieš Saudo Arabijos
naftos objektus praėjusį savaitgalį
JAV prezidentas paskelbė, kad sank-
cijos šaliai bus sugriežtintos. JAV vy-
riausybė dėl atakų kaltina Iraną, šis tai
neigia.

Vokietijoje dauguma imigrantų iš Sirijos bedarbiai 
Berlynas (ELTA)

– Tik kas ketvirtas
imigrantas iš Sirijos
Vokietijoje negauna
jokios bedarbio pa-
šalpos, rodo oficialūs
statistikos duomenys.

Vokietijos įdarbi-
nimo agentūros duo-
menimis, rugpjūtį 74,9
proc. darbingo am-
žiaus imigrantų iš Si-
rijos gavo nedarbo iš-
mokas.

Birželį sirų imig-
rantų nedarbo lygis
sudarė 44,2 proc. – 5
proc. punktais mažiau
nei tuo pat metu per-
nai.

Nedarbo lygis
skaičiuojamas neįtraukiant imigran-
tų, kurie šiuo metu vaikšto į kalbos ar
integracijos kursus. Bedarbio pašalpas
taip pat gauna tie, kurių atlyginimai
neleidžia jiems užsitikrinti bazinio
pragyvenimo lygio.

Vos atvykę į Vokietiją, prieglobs-
čio prašantys sirai gauna pinigų iš
valstybės kaip pabėgėliai. Kadangi jų
prieglobsčio prašymai yra išnagrinė-
jami kur kas sparčiau nei atvykėlių iš

Imigrantai iš Sirijos įsidarbinti Vokietijoje neskuba.
Diena.lt nuotr.

kitų šalių, būtent sirai greičiau patenka
į darbo rinką, taigi – gali gauti ir ne-
darbo išmoką.

Palyginimui – 43 proc. darbingo
amžiaus imigrantų iš Afganistano Vo-
kietijoje gauna bedarbio pašalpą. Af-
ganų nedarbo lygis gegužę sudarė 26
proc.

Vokietijoje tuo pačiu metu vokie-
čių nedarbo lygis siekė 4,7 proc., o
visų užsieniečių – 12,7 proc.
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RAIMUNDAS KAMINSKAS

Rugsėjo 20 d. Kauno senamiestyje,
prie Vytauto Didžiojo (Švč. Mer-
gelės Marijos ėmimo į dangų)

bažnyčios, minint 150-ąsias visuome-
nininko, rašytojo, kun. Juozo Tumo-
Vaižganto gimimo metines, atidengtas
jam skirtas paminklas, kurį  sukūrė
skulptorius Gediminas Piekuras. Jame
rašytojas pavaizduotas prisėdęs ant
suolelio prie bažnyčios, kurioje dirbo

ir buvo palaidotas. Vytauto Didžiojo
bažnyčia tapo centru, aplink kurią su-
kosi Vaižganto gyvenimas ir jo visuo-
meninė veikla. Greta, kampiniame
Aleksoto gatvelės ir Jėzuitų skersgat-
vio name, Vaižgantas gyveno, Vytauto
Didžiojo bažnyčioje kunigavo, jos šven-
toriuje buvo palaidotas ir čia vėl su-
grįžo į Kauno senamiesčio erdvę atgi-
męs bronzoje. 

Prieš paminklo atidengimą Vy-
tauto Didžiojo bažnyčioje buvo iškil-

mingai aukojamos šv. Mišios už ka-
nauninką J. Tumą-Vaižgantą 150-ųjų gi-
mimo metinių proga, kurias konce-
lebravo kardinolu  paskirtas Kauno ar-
kivyskupas emeritas Sigitas  Tamke-
vičius, prelatas prof. Vytautas Steponas
Vaičiūnas, bažnyčios  rektorius  kun.
teol. lic.  Kęstutis Rugevičius, Kau-
no  šv.  Jurgio  pranciškonų vienuoly-
no gvardijonas kun. dr. Saulius Paulius
Bytautas OFM ir kiti kunigai. 

Po šv. Mišių vyko paminklo ati-

dengimo iškilmės, kuriose dalyvavo LR
Seimo pirmininkas prof. Viktoras Pra-
nckietis, LR Seimo nariai, Kauno m. ir
Anykščių  raj. savivaldybių atstovai,
kiti svečiai ir kauniečiai. Ištraukas iš
literatūrinio spektaklio „Vaižgantas
kaip Viešpaties diena” skaitė aktoriai
Olita Dautartaitė ir Petras Venslovas.
Paminklą pašventino bažnyčios  rek-
torius kun. K. Rugevičius. Po to Šv. Jur-
gio kankinio konvento konferencijų
salėje vyko Lietuvai pagražinti drau-
gijos suvažiavimas, skirtas Juozo
Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo
metinėms.

2019-ieji Seimo nutarimu yra pa-
skelbti Juozo Tumo-Vaižganto, o taip
pat ir Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS)
metais. Pastebėtina, kad J. Tumas-
Vaižgantas buvo ir šaulys. 1920 m. jis re-
dagavo „Trimitą”. 1920 m. birželio 27 d.
buvo išrinktas LŠS garbės teismo na-
riu, kurio su nedidelėmis pertraukomis
išbuvo iki 1928 m.

Vaižgantas ant suolelio

Paminklą pašventino kun. Kęstutis Rugevičius.

Kauno senamiestyje įamžintas Juozo Tu -
mo-Vaižganto atminimas.

Prisėskime, pasišnekėkime su ,,Dėdžių ir dėdienių” autoriumi… 

Organizatorių nuotraukos
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� Rugsėjo 28 d., šeštadienį, Baltijos jė-
zuitų plėtros projekto tarybos narys Tadas
Birutis kviečia į rytinę paukščių stebėjimo
iškylą ,,Tėvo Saulaičio takais” (dalyvaus ir t.
Antanas Saulaitis!) Lemonto apylinkėse. No-
rinčius dalyvauti prašome pranešti el. paš-
tu: lithjesuit@hotmail.com arba palikti ži-
nutę tel. 630-243-6234. Išsamesnę infor-
maciją suteiksime užsiregistravusiems! 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) rugsėjo 29 d. 10 val. r. švęsime 26-
tąjį eilinį metų sekmadienį. Šv. Mišias at-
našaus kunigas Gediminas Keršys.  Prie
bažnyčios – erdvi mašinų stovėjimo aikš-
telė.  Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

� Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
rugsėjo 29 d. 9 val. r. kviečia į sekmadieni-
nes šv. Mišias, kurias aukos iš Lietuvos at-

vykęs garbingas ir mylimas svečias, buvęs
ilgametis misijos kapelionas, t. Antanas Sau-
laitis SJ. Nepraleiskite progos! Tą patį sek-
madienį, rugsėjo 29 d., 11 val. r. ir 6 val. v.
šv. Mišias misijoje aukos kitas svečias – jė-
zuitas iš Lietuvos kun. Vaidas Lukoševičius,
anksčiau dirbęs misijose Afrikoje. Laukia-
me jūsų!

�  Lietuvių Fondo kasmetinis pokylis vyks
lapkričio 2 d. 5:30 val. p. p. Pasaulio lietu-
vių centre, 14911 127th Street, Lemont, IL
60439. Muzikinę programą atliks merginų
trio „The Peppermint Patties”: Ann Caldwell,
Daina Fischer, Laura Smalley. Akompa-
niatorė – Heidi Joosten. Bilietus užsisaky-
ti: www.lietuviufondas.org arba tel. 630-
257-1616.

www.draugofondas.org
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pokylis
PLC Banys šeimos salėje, Lemont,IL

Spalio 27 dieną
sekmadienį

Pradžia – 12:30 val. p.p.
Pietūs ir programa
– 1 val. p.p. 

Veda – Vilma Kava
Muzikinė programa – Ričardas Sokas

Bilieto kaina – 70 dol.
Tel. 773-585-9500

Į SPAUDOS
BALIŲ

admin is traci ja@draugas.org

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org
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Lietuvius suburiantis laikraštis

Algirdas Landsbergis

„Kelionė”
Algirdo Landsbergio (1924–2004)

romano ,,Kelionė” pirmąją laidą
,,Draugo” spaustuvė išleido dar

1954 metais.  Kūrinys tuomet laimėjo
,,Draugo” romano konkursą. Šiais,
2019 metais, Lietuvoje išleista pa-
kartotinė šio premijuoto romano
laida. Jo pagrindinis veikėjas
Julius Laikūnas, besibaigiant
Antrajam pasauliniui karui, pa-
sitraukia iš Lietuvos ir paten-
ka į priverstinį darbą nacių
fabrike Vokietijoje. Čia jis
susitinka su įvairių tautybių
žmonėmis, kurie turi savitas pa-
saulėžiūras. Romano herojus ieško tei-
singo kelio, mato, kaip gėrio ir blogio
jėgos susikerta. Įvykiai romane persi-
pina su vidiniais monologais, sąmonės
srautais, sapnų vaizdiniais. Pakartotinės
laidos sudarytoja Virginija Babonaitė-Pa-
plauskienė teigia, kad ,,Algirdo Lands-
bergio debiutinis romanas ‘Kelionė’, išleis-
tas prieš 65-erius metus, ir šiandien nepra-
randa aktualumo.”   

Knygos sudarytoja knygą papildė Algir-
do Landsbergio biografija ,,Gyvenimas tik ke-
lionė ir ieškojimas” bei jo grožinės kūrybos ap-
tarimu ,,Literatūrą kuria ne tautos, o asmenybės”.
Knyga iliustruota nuotraukomis, autoriaus rank-
raščių pavyzdžiais.  Spausdinamas ir autoriaus žodis, parašytas 1991 m., bei
detali jo gyvenimo ir literatūrinių pasiekimų chronologija.   

Romaną ,,Kelionė” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.  Kaina – 10 dol.

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas

paštu – 5 dol.)  Teiraukitės tel. 773-585-9500.  


