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URM ministras su apskrepliuotu veidu švenčia eilinę pergalę informaciniame
kare. Valdišką algą iš Lietuvos gaunančio D.Katzo pastangomis paminklas
Adolfui Ramanauskui-Vanagui iš jo gimtojo Konektikuto perkeltas į privačią
žemę Ilinojuje
Gėda ir skaudu! Delfis ir BNS trimituoja apie neeilinę mūsų URMo pergalę JAV iškilsiantį monumentą A.Ramanauskui-Vanagui. Kažkodėl nutylint, kad
paminklas buvo planuojamas visai kitame JAV pakraštyje, už tūkstančių
kilometrų nuo Čikagos.
Deja, po antilietuviškų jėgų išpuolių ir D.Katzo šutvės tarptautinėje spaudoje
organizuotos šmeižto kampanijos, kurios dalis buvo ir R.Vanagaitės krachą
sukėlęs nevykęs išpuolis, Konektikuto valstijos New Britaine miesto valdžia
atsisakė nelengvai išgauto pažado skirti sklypą monumento statybai
gimtajame Lietuvos didvyrio mieste.
Ir bandydamas nuslėpti nuo Lietuvos visuomenės šią milžinišką nesėkmę
propagandiniame kare su Agitpropo samdiniais mūsų URMas patyliukais
perkėlė jau pagamintą monumentą už tūkstančių kilometrų, į nieko bendro
su Adolfo Ramanausko gyvenimu neturintį Čikagos miestą, į privačios
žemės sklypą, kuriame stūkso Lietuvių bendruomenės centras.
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Tuo tarpu VGTU profesorius D.Katz'as, kaip matome nuotraukoje, jau
organizuoja Čikagoje karštą sutikimą ponui L.Linkevičiui. Nenustebsiu, jei jį
ten vietos žydukai supuvusiais kiaušiniais apmėtys, o gerbiamas Linas valys
trynius nuo akuliorių ir garsiu balsu atsiprašinės visų už ....net nežinau ką.
Bet atsiprašinės, nes prigimties nepakeisi.
Belieka tikėtis, kad Čikagos lietuviai apgins ministrą bei paminklą nuo
Holokausto industrijos parankinių vandalizmo. Privačioje teritorijoje tai
neturėtu būti sunku.
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Maža to, Lietuvos valdžia vietoje to, kad deramai įvertintu A.RamanauskoVanago šmeižikų darbelius, laiko juos profesorių pareigose valstybiniame
universitete, leidžia antilietuviškais pramanais plauti smegenis studentams ir
dar moka už tai riebią valdišką algą!
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Vietoje to, kad stotų į atvirą kovą su partizano šmeižikais ir JAV viešojoje
erdvėje bei valdžio koridoriuose apgintų gerą A.Ramanausko-Vanago vardą,
mūsų valdiški kontrpropagandistai ir ambasadoriai tyliai nuleido ilgas, pilkas
ausis ir klusniai atsisakė įamžinti herojaus atminimą gimtajame mieste.
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Jeigu kada nors tas sklypas bus parduotas - o tai visiškai tikėtinas dalykas tą monumentą mūsų URMui teks išsimontuoti ir išsigabenti. Jei nebus
norima, kad naujieji žemės savininkai tiesiog priduotu jį į metalo laužą.
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Romas Baublys Nepapuolė parazitas vanagui ant taikiklio! Biski
per
Dovid
jaunas! Tata nuo lemtingo šūvio išsisuko kad grybauti nevaikščiojo!
Tą vanagas būt nudėjęs! Neturėtume dabar laisvės iškovotojo!
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Ramūnas Petras Kazakevičius Pagal Vikipedija - Dovid Katz (1956
m. gegužės 9 d., Bruklinas, Niujorkas, JAV) – Lietuvos mokslininkas,
rašytojas, istorikas, žmogaus teisių gynėjas. Bet ar jis yra Lietuvos
pilietis?
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Ligija Tautkuviene replied · 6 Replies 6 hrs
Robertas Cerskus Bet tai ne pirmas kartas, kai Lietuvos URM
nesugeba atstovėti Lietuvos teisę ir pareigą statyti lietuviškus
paminklus užsienyje, ten, kur jiems vieta, o po to vežasi bala žino
kur.. Tas atsitiko ir su vieno garsiausiai išskirtinai Lietuvos
kariuomenės pergalei paminklu, kuris buvo sukurtas Sa… See More
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Jurijus Trofimovas Linkevičius stebina, tai ragina nuimti atminimo
lentą tai pats dalyvauja paminklo pastatyme. Kažkoks
neapsisprendęs
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Al Sulik replied · 1 Reply 6 hrs
Vytautas Petruitis Kodėl Kacas dar nedeportuotas?
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Rimas Giedryss Kodėl Kacas tiek metų praleidęs Lietuvoje dar
nekalba lietuviškai?
4
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Oksana Ksenija Strazde Dar reiketu nepamirsti, kad kai buvo
puolamas Vanagas, vienitelis garsiai ir aiskiai ji apgyne - ne kas
kitas, o Skvernas.
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Vytautas Grigelevičius Is Linkeviciaus, komuniagos buvusio, negali
nieko noreti. Zmogus be stuburo.
2
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Raimondas Navickas Na, įdomu - KĄ ir KAIP apie tą Linkevičiaus
sutikimą praneš mūsų spauda:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217399733717860...
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Raimondas Navickas Zuroff;as kažkodėl vis dar nėra persona non
grata Lietuvoje:
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Rimas Giedryss replied · 1 Reply 7 hrs
Irmis Plečkaitis Šitiems atmatoms nuotraukose "sveika" būtų
kontrmitingą su TIKRŲ banditų (visokių dušanskių, raslanų,
brancovskajų, kovnerių ir pan.) nuotraukomis su atitinkamais
užrašais suorganizuoti.
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