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LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS  
Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo 
Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, el.paštas 
amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo saskaita 
LT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija „Memelio 
taupomoji kasa“,kodas 300087289      
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%! DĖMESIO, 
SUGEDO MŪSŲ SPAUSDINTUVAS (PASENO) GAL GALITE 
PADĖTI? 

---------------------------------------------------------------------------- 

      Nr.1 (76) 
Klaipeda 2018-01-13 

Pavadinimo autorius gerb. SAULIUS SAVICKIS – org. „MŪSŲ 

MIESTAS KLAIPĖDA“ buvęs prezidentas. Internetinis laikraštėlis 

skirtas visiems LIETUVOS ŽMONĖMS, leidžiamas vieną kartą mėn.  

Užsiprenumeruoti galite nemokamai  amgedv@gmail.com; 

Visada galite paremti.  Būsime dėkingi už 2 %!  Labai 

prašome, sugedo (paseno) mūsų spausdintuvas, padėkite!      

------------------------------------------------------------------ 

  VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS 

VEIKSMAI!       
LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  

  SAUSIO  13  PRISIMINUS 

ETIKOS 
UNIVERSITET
AS, kviečiame 
jaunimą ir 
visus norinčius 
kiekvieno mėn. 
pirmą 
antradienį 
Bendruomenės 
namuose 
Debreceno 48, 
artimiausia 
paskaita    
2018-02-06 
16:00 vaL. 
Trumpa 
paskaitų 
apžvalga 
sekamčiame 
numeryje!

INFORMACIJA 
TEIKIAMA:

Prezidentė-  
Aldona Marija 
Gedvilienė  tel. 
866673965 

 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduotoja 

GERTRŪDA 
PETRĖTIENĖ 

Telef.  
861722404 

Daugiau 
informacijos 

www.lps.eu 

http://nacionaliniskom

itetas.lt/category/zinia

sklaida/ 

www.nacionaliniskom

itetas.lt 

(www.pozicija.org )

mailto:amgedv@gmail.com
http://www.lps.eu/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://www.pozicija.org/


2 
 

                            ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. SAUSIO 13 PRISIMINUS 

2. KREIPIMASIS 

3. KLAIPĖDA, KLAIPĖDA – MŪSŲ ŽAVIOJI! 

4. KLAIPĖDA IR NERINGA – DVI SESĖS! 

5. PROF. S.ARLAUSKAS DISKUSIJA NEPRASIDĖS... 

6. VALDAS VASILIAUSKAS. PRALAIMĖTAS MŪŠIS: OKUPACINĖ 

KARIUOMENĖ IŠVESTA, BET SLAPTOJI LIKO (pradžia) 

7. Dr.JONAS RAMANAUSKAS: DVI PILIETYBĖS (tęsinys, pradžia Nr.12)  

8. MŪSŲ NARIŲ SVEIKINIMAS SU GIMTADIENIU 

9. SVEIKATA                                                                                                                                   

10.GYVENIMO FILOSOFIJA: LYTINIS AUKLĖJIMAS                                     

11.REDAKTORIAUS ŽODIS                                                                 

       12.MŪSŲ DRAUGAI                                                                                                                                             

                                                     
  

             SAUSIO 13 PRISIMINUS 

 

Kai aušo sausio 13-oji 

Dar sniegas buvo baltas ir purus 

Diena prabėgo, naktis artinos 

lemtoji 

Sunku patikėti, kas vakare užklups... 

 

Naktiniame Vilniuje tankų 

griausmas 

Širdyje gilus tikėjimas 

Petys petį spaudė mano vaikai prie 

Seimo, 

Sesuo šurmuly prie televizijos 

bokšto... 

 

Mano nerimo naktis Klaipėdoje 

Nežinia prie televizoriaus 

Nerimastingai skambučio laukimas 

Ir Bučelytės balsas „mes jau užimti“            

 

(toliau dešinėje, viršuje) 

 

 

 

 

Žmonių minia, ginklų traškėjimas 

Nešaudo, ne – tai traška žmonių 

kaulai! 

Nuo smūgių baisių, svyravo, bet  

nesitraukė  

Beginklė minia kaip vienas 

kumštis... 

 

 

Tą baisią naktį, kai tanko vikšrai   

pėdsakai ant žmogaus kūno 

Skelbė vienybę ir tvirtybę 

Tyli kančia, be verksmo ir raudų 

 

 

 Žmonių aukos ant aukuro Dievui,  

Bet dar nežinia kas bus... 

Stiprybė ir tikėjimas pergalės 

Visoje Lietuvoje sulipdė visus... 

 

Tą naktį, kai sniegas pasruvo krauju 

Minia stovėjo stipri, širdis prie 

širdies 
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Petys prie peties sukaustė minią 

Beginklė minia – stipresnė už 

priešą! 

 

 

Ir staiga balsas skelbia 

„Kalba Lietuvos radijas“ 

Prašviesėjo, pamažu dingsta naktis 

Mano vaikai ir sesuo tyli... 

 

Nerimas laužo pečius, neramu... 

Kiek žuvusių nežinia, bet Lietuva 

stipri 

Tankai sprunka, pergalė aiški 

Širdyje skausmas ir džiaugsmas... 

Tanko vikšrų pėdsakai ir ant širdies 

Pakilusi visa Lietuva, vienybė 

atlaikė, 

Dar nežinojome, kad tokia laisvės 

kaina 

Lietuvą vienybė telydi, vardan tos 

Lietuvos! 

 

Mano vaikai ir sesuo gyvi, praneša 

ryto skambutis 

Nemigo naktis karti, prabėgo kaip 

šešėlis, 

Palikęs pėdsaką širdy ir rytojus vėl 

kėlės 

Lietuva Marijos ŽEMĖ iškentė savo 

lemtį! 

 

Kad ir teko sesei atsistumt nuo 

tanko, 

Bet širdis pilna pasididžiavimo 

Nenusileidom protėvių narsai 

Negėda pažvelgti ainiams į akis... 

 

Tai tikrai galinga protėvių narsa 

Sugrįžo lemiamą akimirką 

Tai Vyčio karžygio malda 

Tai Marijos Žemės lemties daina. 

(tęsinys deš. viršuje). 

Iškovota laisvė apjungė visus 

Žmonės sugrįžo vėl į namus 

Ir vėl prasidėjo seni reikalai 

Tu ten, o aš čia ir vėl atskirai... 

 

Išaugo jaunimas be ugnelės Šventos 

Išvažiuoja ieškoti duonelės kitos 

Ar išliks Lietuva iškentėjus kietai. 

Kai vaikai išbėgios ir liks tik... 

stagarai? 

 

Kur bočių stiprybė pradingo visai 

Jaunoji karta nežino kas Tai? 

Gal senoji dvasia  nuleido rankas, 

Gal nebėra kovos ir užgeso visai? 

 

Kur dingo vienybė ir draugo petys  

Kai stovėjo kartu prieš audros 

debesis 

Nebėra grėsmės, nebeliko visai 

Ir šventos ir galingos ugnelės akys 

 

Kai Vytis stovės Tautos širdyje 

Tauta suvirpės ir atjos karžygys 

Jo kelionė ilga, ilga ir sunki. 

Bet lietuvio stiprybė kantri ir didi. 

 

Daina praeities milžinų iš tremties 

ir karų 

Uždegs liepsną širdžių ilgesiu tėvų  

Ir gimtoji kalba pakvies į namus 

Lietuva sužaliuos ir bus žydras 

dangus. 

 

 

 Autorius A.M.G  
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KLAIPĖDA, KLAIPĖDA ŽAVIOJI GIMTOJI TU SU MUMIS! LIETUVA BE 

KLAIPĖDOS KAIP ŠAUKTUKAS BE SAKINIO, KAIP VALGIS BE 

DRUSKOS, KAIP DANGUS BE SAULĖS! SAUSIO 15 d. ISTORIJA MENA, 

NEPAMIRŠTAMI DIDVYRIAI, NEBLĖSTANTI GARBĖ JUMS 

AMŽIAMS! 

                                                     

                                Paskutinis posėdis trumpai, (medžiaga apmąstymui) 

                                            KLAIPĖDA IR NERINGA DVI SESĖS 

                Buvau pakviesta į Neringos savivaldybės darnaus judumo projekto 

svarstymo tarybą. Projekto svarstymas užtruko beveik metus. Grįžusi iš paskutinio 

posėdžio noriu pasidalyti kai kuriomis mintimis. Projektą ruošė ir tyrimą atliko 

„SWECO LIETUVA“ (vad.Remigijus Šimkus). Tyrimas buvo atliktas labai kruopščiai 

– tai buvo galima suprasti iš pranešėjų rezultatų pristatymo ir gautų pasiūlymų 

nagrinėjimo.  Visų pasiūlymai išklausyti ir ne tik Tarybos narių, kurie buvo 

sukviesti keletą kartų, bet ir Neringos visuomenės. Foje pastoviai buvo popierinės 

anketos, galimybė pasisakyti elektroniniu būdų, gyvo susitikimo metu, tai tikrai 

darbas atliktas labai rūpestingai ir kruopščiai, tariantis su visuomene.  Garbė 

Neringos merui!                                                                    Pateiktą projektą patvirtinome 

vienbalsiai (Tary   ba baigė savo darbą). 

 

  Vilma Kovaliova – puiki organizatorė                  Bendras posėdžio vaizdas                                                                           

              Kaip puikiai dabar atrodo privažiavimas Neringoje prie kelto, reiškia kai 

kas daroma labai puikiai!                Visa tai labai gerai, tačiau kyla klausimas, kaip 

sumažinti Neringoje automobilių taršą,                                                                                                                                                                                                                                          

jų važiuoja tūkstančiai? Buvo pasiūlymas (A.M.G. svajoti niekas nedraudžia apie 

Neringos ateitį)                                                                                                                                                                      
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ateityje  įsigyti elektrinį transportą ir automobilių, teršiančių aplinką, į Neringą 

visai neįleisti.  Neringa taptų ekologiškiausia vieta Lietuvoje! Prie keltų visur 

Klaipėdoje yra pakankamai automobilių stovėjimo aikštelių,  tai problemų 

neturėtų kilti.  Elektra varomas transportas  pajėgus pergabenti žmones su vaikais 

ir jų krovinį.   

               O kas draudžia apie tai planuoti ir Klaipėdoje? Elekrinis troleibusas turėtų 

būti                                                                                                                                                               

vienas iš  pirmų sprendimų.   

 

 

Nuostabioji Nida žiemą... 

              Šis susirinkimas sukėlė daug minčių apmąstymui: kiekvienas projektas 

paremtas                                                                                                                                                                                                            

finansais - tai viena, o antra – dažnai taip būdavo, kad vieni stato, stengiasi, leidžia 

pinigus, o kitiems reikia pradėti viską iš naujo (griauti kas padaryta) ir visas 

darbas ir išlaidos eina per nieką.                                                                                                                                                                                      

Donatas Kaubrys pasiūlė:  reikėtų, kad susirinktų visos Klaipėdos zonos merai                                 

pasitarę su  visuomene gerai išnagrinėtų dėl greito, produktyvaus, patogaus 

susisiekimo galimybių  visoje  Klaipėdos  zonoje – pakviestų tos srities specialistus 

ir sudarytų,                                                                                                                                                                       

bendrą patį optimaliausią projektą ir tuo pačiu sumažintų nuosavų  automobilių 

srautus (kas bandoma ir dabar, kaip tik todėl, kad nėra patogių maršrutų ir  
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nepavyksta) visoje zonoje. Įsivaizduokime, pasvajokime, kaip būtų nuostabu,- 

žmogus išlipa iš kelto, sėda į miesto transportą  ir važiuoja tiesiai į Palangos oro 

uostą (autobusa stotų stotelėse), kitam reikia į Palangą – prašau, transportas 

laukia, o dabar prie naujo kelto net autobuso stotelė už kilometro. Paprastai 

žmogus -  keliautojas turi ir sunkų nėšulį, tai kaip pasiekti tą autobusų stotelę,  

stotį ar kitą jam reikalingą vietą?    

             Ar taip turi būti žmogaus patogumui, o kiek tokių vietų visur... Įrodymų toli 

ieškoti nereikia: kas Klaipėdoje planavo miesto autobusų maršrutus  taip, kad 

Sportininkų – Janonio – Smilties Pylimo gatvių gyventojai neturi susisiekimo nei su 

geležinkelio nei su autobusų stotimis? Ar taip galvojama apie patogumą žmogui?  O 

dar susisiekimas su Bendruomenės namais, ačiu,  skirta senjorams, bet apie 

susisiekimą nepagalvota, nors projektas yra, bet užsigulėjo kažkieno stalčiuje.                                                                                                                                            

Kodėl nepagalvota apie apšvietimą nuo Bendruomenės namų per parką iki Žvejų 

rūmų autobuso stotelės, daugelis eina tuo takeliu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Buvo laikai...kaip būdavo patogų žmonėms, važiuojantiems iš Skuodo į Klaipėdą  ar  

iš Šilutės (ir potvynis buvo nebaisus)  geležinkeliu – viskas sunaikinta. Kai kurie 

važiuodavo į darbą ir iš jo ar Į sodą ir buvo labai visiems gerai ir patogu... 

(nereikėjo asmeninio transporto).                                                                                                                                                         

Jeigu, planuojant kiekviename taške būtų  pagalvota,  pasitarta, padiskutuota kaip 

patogiausia žmogui,  to  tikrai nebūtų atsitikę.  

                Jeigu visi Klaipėdos zonos merai susėstų prie vieno stalo ir pasitarę su 

visuomene,                                                                                                                                                                

suplanuotų kiekvienas savo teritorijoje visą susisiekimą taip, kad jis būtų patogus 

žmogui: t.y. kad keliautojas,  svečias,  miesto ar rajono žmogus taip greitai ir 

patogiai galėtų nuvažiuoti iš taško A į tašką B, tikrai nevažiuotų savo transportu, o 

naudotųsi miesto transportu. Merai, dirbdami po vieną, dažnai daug praranda: 

vienas dirba, o kitam reikia ardyti.                                         Klaipėdos zona taptų 

ekologiškiausia Lietuvoje!  Didžiulė nauda būtų visiems.... .  Privalumai didžiuliai 

- žmogus sutaupytų taip greitai lekiantį laiką, mažiau naudotusi asmeniniu 

transportu, gamtoje būtų mažesnis oro užterštumas ir t.t. ir  t.t. Manau, kad p. 

Donato Kaubrio mintis verta dėmesio, o kaip galvoji Tu? 

              Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė                                         

Neringos savivaldybės darnaus judumo projekto tarybos narė.  

                                                     

                                                                                                                                                                                                                             

LIETUVOS AKADEMIKAMS, MOKSLŲ DAKTARAMS, PROFESORIAMS, 

PSICHOLOGAMS, PSICHO TERAPEUTAMS IR VISIEMS BESIDOMINTIEMS 

ETIKOS PROBLEMOMIS (projektas apsvarstymui) 
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                                                KREIPIMASIS 

         DIDŽIAI GERBIAMI LIETUVOS ŽMONĖS, visi esame susipažinę, kokia moralinė 

situacija ŠIUO METU YRA Lietuvoje, primename Jums informaciją, kuri buvo 

paskelbta spaudoje: tėvai kūdykius meta į šulinį, pasitaiko – užmuša, daugybė 

apsigimusių vaikų, seksualinė vakarų revoliucija baigia pražudyti jaunosios kartos 

ateitį (prie to prisideda abortai, kontracepcija ir kiti faktoriai), gydytojų – pacientų 

nenormalūs santykiai, žmogaus teisių pažeidinėjimai ir kt. Ar ne laikas 

susimąstyti? Ar ilgai dar nieko nedarysime ir lauksime, kol mūsų ateitis bus visai 

sužlugdyta? Ką daryti, kur išeitis? Kaip pakeisti žmonių mąstymą, kad to 

nebebūtų? 

             Labai tragiška situacija su vienišais ir vienišais neįgaliais žmonėmis. Jūs 

žinote, kad našliai gauna našlių pensiją, kaip priedą prie savo uždirbtos pensijos, o 

vieniši – nieko negauna papildomai prie savo (labai dažnai) menkos pensijos ir per 

27 nepriklausomybės metus niekas nesugeba ištaisyti tokios tragiškos situacijos, 

ar tai ne moralinė priežastis? Kokia turi būti valdžios atstovų moralė, kai kelintą 

kartą didina sau ir prokurorams atlyginimus, bet apie tą – silpniausių žmonių 

grupę nepagalvoja (jiems nėra pinigų), ar gali normalios moralės žmogus tuo 

patikėti? 

             Klaipėdoje jau veikia įsteigtas (2017-06-01) Etikos Universitetas, turintis 

savo veiklos programą visiems 2017/2018 mokslo metams, bet tai neišeitis, nes 

reikia, kad šis JUDĖJIMAS būtų įteisintas visoje Lietuvoje.  

              Kviečiame visus, palaikančius iniciatyvą įsteigti Lietuvoje Etikos 

Universitetą, kuris apimtų visas ugdymo, švietimo  ir visas aukštąsias mokslo 

įstaigas, kreiptis:  

Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė 
Internetinio laikraštėlio "Auksinis ruduo" redaktorė 
Svetainės "Sveikata savo jėgomis" autorė 
Etikos Universiteto steigėja 
Lietuvos visuomenės Tarybos įkūrimo iniciatorė 
Kontaktai lietps.eu; amgedv@gmail.com; telef.8666673965 
 ir registruotis į organizacinį komitetą. Pirmas susirinkimas įvyks Vilniuje, 
kai tik bus užsiregistravę nors 11 žmonių!   
Pastaba: laukiu komentarų, pataisymų, patarimų, ačiu!                                                                         

                                                     

Prof.S.Arlauskas 

DISKUSIJA NEPRASIDĖS, JEI EUROPA TAPS NEBE EUROPA…, JEIGU BUS PER 
VĖLU (tęsinys, pradžia 122017) 

2017-12-23 

http://www.pozicija.org/diskusija-neprasides-jei-europa-taps-nebe-europa-jeigu-bus-per-velu/
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FacebookEmail 
Google Gmail  

Redakcija siūlo skaitytojams paskaityti prof. 

Sauliaus Arlausko Paryžiaus pareiškimo 

komentarą 

Saulius Arlauskas Filosofijos mokslų daktaras, teisės 

profesorius 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas                                                                                                                                             

Spalio pradžioje Europos intelektualai išplatino 

Paryžiaus pareiškimą „Europa, kuria mes galime 

tikėti“. Neabejotina, kad kritiškai ir atsakingai 

mąstantys Lietuvos ir kitų šalių intelektualai šį 

pareikšimą sutiko kaip nekantriai lauktą. Pareiškimo įžvalgos teikia viltį, kad 

sveikas protas pagaliau ima sakyti tiesą apie  

 

dramatišką nūdienos kultūrinę situaciją vakarų pasaulyje. 

Pritariant pareiškime išdėstytoms mintims, itin svarbu susimastyti apie, tai, kaip, 

tobulinant žmogaus teisių sutarčių nuostatas Europoje, reikėtų stabdyti 

intelektualinį ir politinį nuosmukį. Itin svarbu visiems susitarti dėl teisinių būdų, 

kurie neleistų Europai eiti klystkeliais. Tokių būdų pasiūlymai būtų konstruktyvus 

indėlis praktiškai realizuojant Paryžiaus pareiškime dėstomas mintis. 

Europoje daug kalbama apie liberalią demokratiją, žmogaus teises ir laisves Bet, 

kaip galima spręsti iš pareiškime dėstomų minčių, kaip tik tikrojo liberalizmo ir 

deramos žmogaus teisių apsaugos pasigendama. Vadinasi, klystame. Kokias klaidas 

darome? 

Štai pareiškime nurodomos lemtingos klaidos, kurias daro dabartiniai 

Europos politiniai lyderiai: 

Klaida dėl laisvės supratimo ir teisinio reglamentavimo. Klaidingoji Europa 

„puikuojasi beprecedenčiu įsipareigojimu žmogaus laisvei, tačiau ši laisvė yra labai 

vienpusiška“. “Vienpusiškai suprantama laisvė leidžia įsivyrauti utopiškam 

atotrūkiui nuo realybės“. “Laisvė, užgniaužianti giliausius mūsų širdžių troškimus, 

netrunka tapti prakeiksmu. Klaidingoji Europa neskatina laisvės kultūros“. 

Klaida dėl lygybės utopinio įsivaizdavimo. „Be laisvės klaidingoji Europa taip 

pat puikuojasi beprecedenčiu įsipareigojimu lygybei“. Beprecendentinė lygybė, 

kaip galima spręsti iš kitų teisinių iniciatyvų Europoje, reiškia norą dirbtinais 

būdais įveikti žmonių natūralius, gamtinius, prigimtinius skirtumus ir iš to 

sekančius socialinius vaidmenis. Tokia lygybės samprata virsta protu 

nepaaiškinamais eksperimentais ir reikalavimais žmogui gyventi ne savo žmogaus 

http://www.pozicija.org/#facebook
http://www.pozicija.org/#facebook
http://www.pozicija.org/#google_gmail
https://www.addtoany.com/share
https://www.addtoany.com/share
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įgimta lemtimi apibrėžto gyvenimo, o žmogaus kaprizų ir visuomenės architektų 

suprojektuotą gyvenimą. 

Klaida dėl proto religijos pakeitimo žmogaus impulsų religija. Krikščioniško 

tikėjimo Europoje nykimą lydi „atnaujintos pastangos įsteigti politinę vienybę – 

pseudoreliginio universalizmo sentimentais.“ Tradicinį tikėjimą protu, kuris 

remiasi racionaliai paaiškinamomis tiesomis, keičia tikėjimas išgalvotomis 

žmogaus teisėmis, kurios paprastai remiasi žmogaus atsitiktiniais norais. 

Klaidos neišvengiamai privalo būti šalinamos 

Konkrečios priemonės, kaip išvengti daromų klaidų, Paryžiaus pareiškime 

neaptarinėjamos, tačiau jos aiškėja, kai tik pabandome pareiškimo kritines tezes 

išreikšti teisės normų ir teisės institutų kalba. 

Klaidos dėl laisvės supratimo įveikimas. Pradėti šalinti klaidas būtina nuo to, 

kaip Europos politikoje ir teisėje turėtų būti suprantama ir įtvirtinta pagrindinė 

žmogaus teisė į laisvę. Ši prigimtinė laisvė (tai pozityvioji laisvė) privalo būti 

išvaduota nuo lėkšto aiškinimo, kad laisvė neturi jokių ribų. Laisvė, kaip prigimtinė 

teisė, privalo būti normatyviai visiems suprantamai ir priimtinai apibrėžta, t. y. 

privalo remtis protinga ir įtikinama laisvės teisine definicija, dėl kurios turinio 

nekiltų ginčų politiniuose debatuose ir žmogaus teisių jurisprudencijoje. 

Ar turime, ar naudojamės įtikinama laisvės samprata, ar laisvė tai teisė nesiskaityti 

net su žmogaus prigimtimi? Atsakyčiau, kad nūdienos politiniuose debatuose 

laisvės supratimas yra perdėm primityvus. 

Laisvė populiariai aiškinama kaip „išsilaisvinimas nuo bet kokių apribojimų: 

“seksualinė laisvė, saviraiškos laisvė, laisvė būti savimi” nepaisant to ar žmogus 

renkasi protingą ar neprotingą gyvenimo planą. 

Tokia nuomonė apie laisvę gali būti paremta Isaiah Berlin teorija, kuri aukština 

negatyvią laisvę ir peikia pozityvią. Jos credo, kad yra beprasmės ir pavojingos 

kalbos apie asmens prigimtį, žmogaus pozityvią laisvę. Valstybei turi rūpėti tik 

individo negatyvi laisvė, t. y. tik tai, kaip užtikrinti, apsaugoti individo privatumą. 

Manau vienas iš pareiškimo bendraautorių Ryszard Lagutko šią I. Berlin teoriją 

teisingai ir pagrįstai apibūdina, kaip blogą: “Imkime gerai žinomą, bet labai blogą 

Isaiah Berlin esse: “Dvi laisvės koncepcijos, kurioje pliuralizmas vaizduojamas kaip 

„negatyvi laisvė“, o monizmas, kaip „pozityvi laisvė“. 

Taigi darome lemtingą klaidą, kai būtent negatyviosios laisvės konceptu aiškiname 

Europos Sąjungos fundamentalių žmogaus teisių chartijos antro skyriaus „Laisvės“ 

6 straipsnį „Teisė į laisvę ir saugumą“ „Kiekvienas turi teisę į laisvę ir asmens 

saugumą“, o taip pat žmogaus teisių konvencijos 5 straipsnį. 

Kai laisvės principo turinys visiškai neapibrėžtas, tai laisvė lengvai gali būti  
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suprantama, kaip individo teisė gyventi taip, kaip nori, be jokių nurodymų iš šalies, 

autoritetų pamokymų ir netgi nepaisant sveiko proto reikalavimų. Tokio laisvės 

supratimo populiarumas lengvai paaiškinamas. Žmonėms, ypač jauniems be galo 

patrauklu, kad teisė gina kiekvieno saviraišką, kad teisė nereikalauja jokių 

intelektualinių pastangų spręsti kas gera ir kas bloga, kas naudinga ne tik man, bet 

ir bendruomenei. 

Paklydimo įveikimas ir tikrojo liberalizmo atkūrimas slypi tame, kad žmogus savo 

svarbiausiuose gyvenimo siekiuose geidžia ne tiek negatyvios, kiek pozityvios 

laisvės, kuri leidžia jo asmenybei išsiskleisti, pajusti, kad vieną vienintelį kartą 

atvykęs į šį pasaulį, čia pragyveno prasmingai. Tokia pozityvi laisvė ir turėtų būti 

apibrėžta universaliais kriterijais, kuri organiškai susietų laisves su egzistenciniais 

žmogaus tikslais ir kuri turėtų būti įtvirtinta žmogaus teisių konvencijose. 

Pažymėtina tai, kad kituose Europos Sąjungos fundamentalių teisių chartijos II 

skyriaus straipsniuose apibrėžiamos būtent egzistenciškai universalios pozityvios 

laisvės ir teisės: pagarba privatumui ir šeimos gyvenimui, asmens duomenų 

apsauga, teisė tuoktis ir kurti šeimą, minties sąžinės ir religijos laisvė, išraiškos ir 

informacijos gavimo laisvė, susirinkimų ir asociacijų laisvė ir kitos. 

Būtent apie pozityvias pagrindines laisves kalbama ir Europos žmogaus teisių 

konvencijoje. 

Taigi akivaizdus paradoksas: Laisvė kaip fundamentinis principas politiniuose 

debatuose bei Europos Sąjungos ir Europos teisėje aiškinamas negatyvios laisvės 

konceptu, kaip asmens prigimtinė teisė gyventi taip kaip nori, o konkrečios laisvės 

ir teisės priešingai išreiškiamos pozityviosios laisvės normomis, kaip teisės į 

privatumo, šeimos, religinių įsitikinimų laisvę. 

Kokia galėtų būti pozityviosios laisvės, išreiškiančius prigimtinius, aukščiausius 

žmogaus siekius, teorija, kuri leistų adekvačiai suprasti Chartijos 6 straipsnį, 

Konvencijos 5 straipsnį ir kartu paaiškintų žmogaus laisvių teorinius pagrindus? 

Paryžiaus pareiškimo bendraautorius ser Roger Scruton vienoje savo kalboje 

pasakė: „Prigimtinė teisė numato pareigas, kurios būdingos laisvam ir save-

valdančiam gyvenimui… Kur tik galios valdo mus, mes tikime, kad egzistuoja laisva ir 

suvereni individualybė, kuri teikia tų jėgų legitimumo galutinį testą“. 

(pabaiga sekančiame numeryje) 
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 VALDAS VASILIAUSKAS. PRALAIMĖTAS MŪŠIS: OKUPACINĖ 

KARIUOMENĖ IŠVESTA, BET SLAPTOJI LIKO (pradžia) 

Tiesos.lt siūlo   2017 m. rugpjūčio 26 d. 10:35 
27      
 „Kultūros barai“ | 2017 (7–8) 

…tos pačios rankos, kurios dėjo mums antrankius, dabar taikiai 
atkiša delnus: „Nereikia!… Nereikia kapstytis po praeitį!.. Kas 
buvo – pražuvo!“ Bet juk yra ir kita patarlė: „Melo trumpos kojos“. 
[…] Ar įstengsime ir ar išdrįsime aprašyti visą bjaurastį, kurioje 
gyvenom (kuri, beje, ne taip labai ir skiriasi nuo dabarties)? Ir 

jeigu tos bjaurasties neparodysime visoje baisybėje, iškart bus melas. 
Aleksandras Solženicynas „Gulago archipelagas“ 
Paskutinis okupacinės kariuomenės kareivis Lietuvos teritoriją paliko 1993 m. 
rugpjūčio 31 d. 23 val. 45 min. Galime didžiuotis, kad Lietuva pirmoji iš Baltijos 
kraštų ir net viso komunistinio bloko šalių atsikratė sovietų armijos. Šiandien 
svetimos kariuomenės pėdsakai, kaip ta piktžaizdė sostinės centre – Vilniaus 
(karinis) Šiaurės miestelis, bemaž ištrinti, tik kai kur dar likę pavieniai okupacijos 
randai, pavyzdžiui, tuščios kareivinės Kauno Šančiuose. 
Tačiau kas galėtų pasakyti datą, kada Lietuva išsivadavo iš pačios baisiausios ir 
klastingiausios vidinės okupacijos – nematomų KGB (ir GRU) gniaužtų? Ir ar tikrai 
išsivadavo, ypač prisimenant aksiomą, kad totalitarizmas valdžios centrą iš 
armijos perkelia į slaptąją policiją? Vienas autoritetingiausių sovietinės slaptosios 
policijos ekspertų, solidžios studijos „KGB Today“ autorius amerikietis Džonas 
Baronas (John Barron) teigė: Neįmanoma suprasti mechanizmų, valdančių Sovietų 
Sąjungą, nesuvokiant vaidmens, kurį šalies politikoje bei visuomeniniame gyvenime 
vaidina KGB. Pakeitusi iškabą, ši organizacija Vladimiro Putino Rusijoje (ir 
pasaulyje) gavo dar svarbesnį vaidmenį. 

* * * 
Esame savo nepriklausomos valstybės šeimininkai, patys laisvai išsirenkame 
valdžią, veikia vakarietiškos demokratinės institucijos, tapome NATO ir Europos 
Sąjungos nariais. Tačiau neįstengiame iki galo sutvarkyti nė vienos gyvenimo 
srities, nesugebame tinkamai reformuoti bent vieno sektoriaus. Bejėgiškumas – 

vyraujantis 27-erių nepriklausomybės metų bruožas. Šios 
patirties pasekmė – benamiškumas, lydimas masinės 
emigracijos. Nieko negalime pakeisti savo pačių namuose, 
tarytum juose šeimininkautų nematoma ranka, iš pasalų 
griaunanti demokratinę mūsų valstybę. Didysis Anonimas, anot 
metaforos, kurią mėgo šviesaus atminimo teisininkas, Lietuvių 
fronto bičiulių tradicijos gaivintojas Kęstutis Milkeraitis. 
KGB Lietuvos skyrius oficialiai išsinešdino iškart po 1991 m. 
rugpjūčio pučo žlugimo. Kabinetuose palikęs krūvas šiukšlių ir 
išdraskyto archyvo chaosą, kieme rūkstančius slaptų 

dokumentų pelenus, išsivežė savo dar veikiančios agentūros bylas (pačią agentūrą, 
be abejo, „užmiršo“ pasiimti). 

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/autorius/39
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/valdas-vasiliauskas.-pralaimetas-musis-okupacine-kariuomene-isvesta-bet-sla#komentarai
javascript:%20void(0);
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Vilniuje žmonės neapsupo niūriųjų KGB rūmų, kaip buvusios Vokietijos 
Demokratinės Respublikos piliečiai, dvigubu žiedu apjuosę slaptosios politinės 
policijos Stasi centrinę būstinę, neleisdami išgabenti agentų bylų, su kuriomis 
vėliau, priėmus atitinkamą įstatymą, galėjo ir dabar gali laisvai susipažinti visi 
norintieji. Liudytojai pasakojo, kad Vilniuje prie KGB paskutinėmis jo gyvavimo 
valandomis budėję kai kurie politikai ne saugojo archyvus, kad sprunkantys 
saugumiečiai jų neišgrobstytų, bet patys tempė maišus dokumentų. Dingusios 
agentūrinės bylos ilgainiui tapo visoms valdžioms – tiek kairiesiems, tiek 
dešiniesiems – patogiu pasiteisinimu, kodėl Lietuvoje neįvyko liustracija. 
Solidžioje knygoje „1989 revoliucija. Sovietų imperijos žlugimas“ Viktoras 
Sebestainas (Victor  
 
Sebestyen) teigia, kad staigi komunistinio bloko griūtis buvo netikėta: Nepaisant 
didžiulių  
išteklių, iššvaistytų žvalgybai abiejose stovyklose, šnipai nepranešė savo 
šeimininkams Vašingtone, Maskvoje ir Londone, kad sovietų sistema visiškai nusilpo. 
Tai buvo staigmena ir Kremliaus satelitinių valstybių diktatoriams, kurie visi 
bemaž vienu metu pasidavė be kovos, todėl nebuvo pralietas kraujas (išskyrus 
Rumuniją). Tačiau, užsimena knygos autorius, šios Kremliaus marionetės 
neabejojo, kad  
taiki revoliucija visada vyksta su šeimininko žinia ar net yra kurstoma jo slaptųjų 
tarnybų, nors patikimus to įrodymus rasti sunku. Kaip kad po karo sovietų 
imperija buvo vienu metu ir tais pačiais metodais sulipdyta, taip vienu metu ir tuo 
pat būdu demontuota. Antai trys Baltijos valstybės vienu metu „savo noru“ įstojo į 
Sovietų Sąjungą ir drauge pagal tą patį scenarijų taikiai iš jos išstojo. 
Atsigręžus atgalios, akivaizdu, kad KGB sovietinės imperijos žlugimui buvo 
pasirengęs kur kas geriau, negu Lietuva nepriklausomybei. 
  

* * * 
Atgimimas ir Sąjūdis buvo Lietuvos inteligentijos žvaigždžių valanda. Pirmieji to 
židiniai buvo kūrybinės sąjungos, jų spauda ir leidyklos, Mokslų akademija ir jos 
institutai. Pirmiausia stengtasi išvaduoti pavergtą protą, prisimenant to paties 
pavadinimo nemirtingą Česlovo Milašiaus (Czeslawo Miłosz) knygą. Leonido 
Jacinevičiaus redaguojamame savaitraštyje Literatūra ir menas mano kolega, 
puikus poetas ir kuklus žmogus Almis Grybauskas dar cenzūros laikais paskelbė 
išverstą paskutinį sukrečiantį „Pavergto proto“ skyrių „Baltai“ apie vergais 
paverstus lietuvius (visą Milašiaus knygos vertimą vėliau išspausdinome žurnale 
Veidas) ir Vaclavo Havelo (Václav Havel) pagrindines esė. Šiedu Kremliaus 
pavergtos Vidurio Rytų Europos intelektualai ypač gerai atskleidė, kas atsitinka, 
kai ištrinama riba tarp gėrio ir blogio, tiesos ir melo, pasipriešinimo ir išdavystės, 
kai sėjamas totalus tarpusavio nepasitikėjimas, kai dangstomasi kaukėmis, o 
galiausiai viskas virsta apgaule: 
Valdžios galia patenka savo pačios melų nelaisvėn,– garsiojoje esė „Begalių galybė – 
rašė Havelas apie tuo metu, atrodė, nenugalimą komunistinę sistemą,– todėl turi 
viską falsifikuoti. Falsifikuoja praeitį. Falsifikuoja dabartį ir ateitį. Apsimeta, kad 
neturi visagalio ir viskam pasirengusio policijos aparato. Apsimeta, kad gerbia 
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žmogaus teises. Apsimeta, kad nieko nepersekioja. Apsimeta, kad niekada 
neapsimeta. 
Juozo Apučio redaguojamame Rašytojų sąjungos žurnale Pergalė (nūnai Metai) 
1988 m. išspausdinta Dalios Grinkevičiūtės – dar viena užmiršta Atgimimo aušros 
herojė– knyga „Lietuviai prie Laptevų jūros“ prilygo bombai, išsprogdinusiai tabu 
liesti Gulago temą, atvėrusiai kelius Sibiro kankinių autentiškai raštijai. Atrodė, 
melas – atraminė komunistinės sistemos kolona–nušluota visiems laikams. „Tiesos 
sakymas“ – du bene dažniausiai Sąjūdžio laikais kartoti žodžiai, įsipareigojant 
nepriklausomą Lietuvą atkurti ant tiesos pamatų. 
Paslaptingame vaiduokliškame pastate Vilniuje, Lenino prospekto nr.40, be 
iškabos įsikūrusi įstaiga, kurios trijų raidžių pavadinimą viešai drįsdavo ištarti 
nebent provokatoriai, kompartijos „skydas ir kalavijas“, okupacinė režimo atrama 
ir simbolis, masinio sekimo, teroro ir bauginimo įrankis, Sąjūdžio laikais jau 
nebekėlė baimės. Mes nugalėjome? 
Marekas Cesielčykas (Marek Ciesielczyk) knygoje „KGB: Rusijos ir sovietų 
slaptosios policijos istorija“, parodė, kad sovietų sistemos vadinamieji atšilimai, 
persitvarkymai, „komunizmas žmogišku veidu“ – tai tik dar viena komunistų melo 
forma. Nikita Chruščiovas, pasmerkęs Stalino terorą, sušaudęs Lavrentijų Beriją, 
priešais Lubianką pastatė paminklą budeliui Feliksui Dzeržinskiui, įamžino Pavliko 
Morozovo, įskundusio NKVD savo tėvą, žūties vietą. 1961 m. gerokai padidino KGB 
biudžetą ir personalą, dar labiau išpampusį, kai KGB pirmininku, o vėliau Sovietų 
Sąjungos vadovu tapo Jurijus Andropovas. Dž. Baronas pabrėžia, kad Michailas 
Gorbačiovas buvo Andropovo numylėtinis (abu buvo kilę iš Stavropolio krašto). 
Savo ruožtu M. Gorbačiovas KGB vadovu paskyrė „savo žmogų“ Vladimirą 
Kriučkovą, nes rėmėsi slaptąja politine policija kaip ir visi komunistų diktatoriai. 
Čia net teoriškai negalėjo būti išimčių. Teigiama, kad 1986m. įsisiūbuojant 
Gorbačiovo perestroikai, KGB turėjo 700 000 etatinių darbuotojų. Vadinasi, 
slaptųjų agentų galėjo būti milijonai. Kam jų tiek reikėjo „viešumo“ ir 
„demokratizacijos“ laikais? 
Garsioji totalitarizmo tyrinėtoja Hana Arendt (Hannah Arendt)  paaiškina tą 
paprastai: Politinė slaptosios policijos, geriausiai organizuoto ir paties efektyviausio  
 
padalinio vyriausybės aparate, funkcija nėra nei abejotina, nei nereikalinga. Slaptoji  
policija yra tikra vykdomosios valdžios grandinė, per kurią perduodami visi 
įsakymai. Iš slaptųjų agentų tinklo totalitarizmo valdovai susikūrė tiesioginį 
vykdomąjį transmisijos diržą, kuris, priešingai nei svogūną primenanti oficiali 
hierarchija, yra visiškai atskiras ir izoliuotas nuo visų kitų institucijų. Trumpiau 
tariant, Gorbačiovo perestroikos „transmisijos diržas“ buvo KGB agentūra. 
Vis dėlto mane ištiko lengvas šokas, kai šiuo metu bene geriausio Ukrainos TV 
žurnalisto  
Dmitro Gordono pokalbių laidoje (2017.03.11, ją ir kitas verta pažiūrėti, lengvai 
rasite internete) buvęs Sovietų sąjungos žvalgybininkas, su TASS‘o korespondento 
pareigų priedanga šnipinėjęs Amerikoje, Jurijus Švecas nemirktelėjęs pareiškė, kad 
Anatolijus Sobčiakas, charizmatiškasis Leningrado universiteto profesorius, 
perestroikos žvaigždė, garbinama ir Lietuvoje, buvo KGB agentas, kaip ir ne vienas 
garsiausias Rusijos ir Ukrainos demokratas. Bet kai pagalvoji, viskas atsistojas į  
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savo vietas: juk V.Putiną po tarnybos KGB priglaudė ir išpopino, nutiesė jam kelią į 
Kremlių ne retrogradai komunistai – jo politiniai krikštatėviai ir patronai buvo 
Sovietų Sąjungos griovėjai, demokratinės Rusijos šaukliai A. Sobčiakas ir Borisas 
Jelcinas.(pabaiga sekančiame numeryje).                                                                                                                                      
* * * 

                                                    

DR.RAMANAUSKAS DVI PILIETYBĖS  
(tęsinys, pradžia 2017 – Nr.12). 
 
Kreipimais yra skirtas Pasaulio lietuvių bendruomenei tam, kad suvoktų, kodėl 
jų siekis dėl dviejų pilietybių taip sunkiai ir labai keistai skinasi kelią tuščių, į 
diversijas panašių konferencijų būdu. 2017-08-31 straipsnis „Pasaulio lietuviai už 
dvi pilietybes (III dalis)“. 
Kreipimasis yra skirtas Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio 
universitetų teisininkams tikslu parodyti tą neįtikėtiną apverktiną padėti 
aukščiausioje Lietuvos teisinėje grandyje – LR Konstituciniame Teisme. Paprašyti 
universitetų teisininkų bendruomenes panaudoti savo sugebėjimus tos problemos 
teisiniam išsprendimui, gal būt net organizuoti bendrą mokslinę konferenciją: „Dvi 
pilietybės – LR Konstitucijos analizė“. Kitaip patikimo rezultato neturėsime. 
Gal jau nuo 2003 metų laikas nuo laiko verda įvairios diskusijos dėl dviejų 
pilietybių ir niekaip nesurandamas sprendimas. Atrodytų, kad tai didžiausia 
problema pasaulyje? Neįveikiamas uždavinys? Kaip taip sugebėta elementarų 
klausimą paversti neįveikiamu ir dar planuose sprendimai be pabaigos? 
Dėl šios priežasties teko atlikti nuoseklų tyrimą ir pabandyti išsiaiškinti tokios 
nesėkmės priežastis. Tyrimo rezultatai yra publikuoti 23-juose straipsniuose, 
kurių sąrašas yra pateiktas žemiau. 
Dviejų pilietybių konstitucinė kvintesencija 
LR Konstitucijos 12-tas straipsnis: 
Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais 
pagrindais. 
Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės pilietis. 
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas. 
Kai LR pilietybė įgyjama gimstant, tai Pilietybės įstatymas, visokie LR KT 
išaiškinimai, visokie Vyriausybės nutarimai, visų kitų teismų sprendimai PRIVALO 
būti nukreipti ta linkme, kad UŽGARANTUOTI šios Konstitucijoje įtvirtintos teisės  
ĮGYVENDINIMĄ. Niekas neturi teisės šios aukščiausiame įstatyme įtvirtintos teisės 
atimti, šioji teisė tiesiog yra neprarandama. Tik pats asmuo savo aktyviais 
veiksmais kartu su atitinkamos kompetencijos valdžia suderintais veiksmais gali 
atsisakyti LR pilietybės, tačiau teisės į pilietybę atsisakyti neįmanoma, tačiau ją 
galima ir nesinaudoti. 
Kada LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu? 
Kaip labai aiškiai matome, LR Konstitucijos 12-to straipsnio 2-a dalis pilnai 
suteikia įstatymų leidėjui, Seimui, pareigą numatyti ne bet kokius, o atskirus 
atvejus, kai LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Kartu turi būti aiškiai  

http://www.ekspertai.eu/-pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesiii-dalis93340/
http://www.ekspertai.eu/-pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesiii-dalis93340/
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suvokta, kad žodis „atskiras“ nėra koks tai naujas, o yra kalbininko Jono 
Jablonskio sunormintas žodis, kuris labai senai jau yra įtrauktas į žodynus ir jo 
reikšmė yra privaloma naudoti Konstitucijos turinio aiškinimui. Taigi įstatymo 
leidėjas, Seimas, yra susaistytas Konstitucijoje panaudoto žodžio „atskiras“ 
reikšme. Trumpai, tas kas nėra kartu yra atskirai. 
Kartu Konstitucija suteikia pilietybės statusui ypatingą reikšmę labai griežtai 
pabrėždama, kad „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali 
būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“. Taigi konstitucija 
sako, kad kalba eina tik apie atskirus atvejus, o ne bet kokius atvejus. Todėl 
žodžio „atskiras“ reikšmės supratimui turi būti ypatingas dėmesys ir tikslumas ne 
bet kaip paaiškinti, o tik taip, kaip jo sunorminta ir paskelbta reikšmė reiškia. 
Tokia sunorminta žodynuose žodžio “atskiras” reikšmė ir kuriant Konstitucija 
privalėjo būti įdėta ir buvo įdėta, nes kitokios reikšmės tas žodis neturi. Apie tai 
2017-08-08 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“. 
Keistenybės prasidėjo tada, kai LR KT teisėjai niekaip “nematydami” LR 
Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies, 2-ą dalį pradėjo skaityti ne nuo 
pradžios, o nuo vidurio, pradėjo skaityti, kad „niekas negali…“, o reikia skaityti 
nuo pradžios ir tada pasimato, kas “įstatymo numatytais atskirais atvejais 
gali….”, o visaip kitaip negali. Taip ir turi būti teisinėje valstybėje, kaip įstatymų 
leidėjas neprieštaraudamas Konstitucijai priėmė, taip ir turi būti. 
Taigi LR KT teisėjai siekdami suniokoti LR Konstituciją, įvelti valstybės piliečius į 
amžinus ginčus, atimti LR piliečių konstitucines teises Konstitucijos sakinius skaito 
nuo vidurio, nemato kas parašyta, nes iškreipia žodžių reikšmes ir t.t. Apie tai 
aprašyta 2017-08-28 straipsnis „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“. 
 
Surastas atsakymas, kodėl dviejų pilietybių klausimas iki šiol neišspręstas. 
2017-08-28 straipsnio „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“ išvada: dvi 
pilietybės yra ne konstitucinė problema, o priešiškų užsienio valstybių 
slaptųjų tarnybų įtakos užkardymo problema. LR Konstitucinio Teismo 
teisėjai įvykdė DIVERSIJĄ prieš LR Konstituciją, mūsų valstybės teisinį 
pagrindą. 
Konstitucinis sprendimas dėl dviejų pilietybių surastas taip pat. 
Kas nori atidžiau apie tai pasiskaityti, tai prašau studijuoti 2017-08-08 
straipsnį „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“. Šiame straipsnyje yra 
pateiktas sprendimas, kokia turi būti LR Pilietybės įstatymo nuostata, tenkinanti 
vieną atskirą atvejį: 
LR pilietis, gyvenantis kitoje valstybėje, gali gauti ir kitos valstybės pilietybę. 
Įvertinus LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirmą ir antrą dalis, galima šitą nuostatą 
siaurinti: 
 
LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos 
valstybės pilietybę. 
Apie tai skaitykite 2017-08-21 straipsnį „Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (I 
dalis)“. 
Ar antikonstitucingumas vertybė? Okupantams ir kolaborantams taip! 
Nereikėtų stebėtis, kad ir LR Konstitucinio Teismo teisėjai taip pat dirba prieš  

http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaii-dalis/
http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/
http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/
http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaii-dalis/
http://www.ekspertai.eu/pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesi-dalis93241/
http://www.ekspertai.eu/pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesi-dalis93241/
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Lietuvos Respubliką, LR Konstituciją ir LR Konstitucijos garantuojamas LR piliečių 
teises. Taip dirba kitos valdžios šakos, galime pasiklausyti 2016-03-31 Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje „Dėl 
valdžios antivalstybinės veiklos“. 
 
2016-06-14 straipsnis „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ 
VALSTYBĘ“. 
2016-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“. 
2017-03-11 straipsnis „Okupuota nepriklausomybė“. 
 
Kreipimasis į 2016-2020 Seimo narius, į kiekvieną asmeniškai 
Sąraše panaudoti sutrumpinimai: LVŽS – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, TS-
LKD – Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, LSDP – Lietuvos 
socialdemokratų partija, LS – Liberalų sąjūdis, LCP – Lietuvos centro partija, DP- 
Darbo partija, PP”LS”- politinė partija Lietuvos sąrašas, S- išrinktas pagal sąrašą, V 
– išrinktas vienmandatėje, IP – išsikėlęs pats ir išrinktas vienmandatėje. 
Kitos nuomonės dėl dviejų pilietybių 
2008-03-24 straipsnyje „Kai demokratija nepatogu“, Darius Udrys išreiškė tokią 
poziciją: „Su LR Konstitucinio Teismo sprendimu dėl dvigubos pilietybės nesutikau ir 
nesutinku. Konstitucinis Teismas, mano nuomone, suteikė 12 straipsnyje esantiems 
žodžiams „atskiri atvejai“ prasmę, kurios šie žodžiai savaime neturi – konkrečiai, be 
pagrindo sulygindamas žodį „atskiras“ su „retu.“ 
Dr. J.R. (straipsnio autorius) komentaras. Visiškai teisingai parašyta. LR 
Konstitucinis Teismas įvykdė DIVERSIJĄ prieš Lietuvos Konstituciją pakeisdamas 
ją žodžių prasmės joje pakeitimo būdu, įvesdamas naujus žodžius ir atmesdamas 
Konstitucijoje esamą žodį „atskiras“, kurio tikroji reikšmė yra kalbininko Jono 
Jablonskio sunorminta ir yra lietuvių kalbos žodynuose. „Atskiras“ yra vietos, 
erdvės sąvoka, atskiras yra tas, kas nėra kartu. „Retas“ yra laiko sąvoka, kaip 
dažnai kas nors įvyksta?. Kai erdvė ir laikas yra sumaišomas, tai ir LR KT teisėjų 
protelis pasimaišo? O iš tikro tai speciali Lietuvai priešiškų tarnybų įtaką 
Konstitucinio Teismo teisėjams, arba jie patys tokie yra. Tai parodo jų palikto 
darbo rezultatas, tai jų veiklos pėdsakas. Kai 10 metų visi vieningai 17 teisėjų 
nemato tokios aferos, tai nemato ne be rimtos priežasties, reiškia vykdo specialią 
operaciją prieš LR Konstituciją, Lietuvos valstybę ir LR piliečius. Apie tai 2017-08-
28 straipsnis „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“. 
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė 2008-04-03 
straipsnyje „Narušienė: dviguba pilietybė yra prigimtinė teisė“ išsako tokią 
nuomonę: „Tie, kurie šiandien siūlo referendumą, kuris buvo užregistruotas Seime, 
nesupranta reikalo, Konstitucinio Teismo sprendimo ir ypatingai Lietuvos interesų.  
 
                  Konstitucinis Teismas savo sprendime pastebėjo, kad referendumas dėl 
pilietybės būtų reikalingas tik tuo atveju, jeigu Seimas nutartų dvigubos 
pilietybės visiškai neriboti. Turint omeny Lietuvos interesus, referendumo 
informuoti žmonės nepageidauja. Norint sutvarkyti pilietybės reikalus reikia 
pataisyti ,,atskirus atvejus” pilietybės įstatyme. Kas yra svarbu — tai Lietuvos 
pilietybės, kaip mūsų tėvų ir protėvių paveldo, išsaugojimas. Tai yra mūsų visų  
 

http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/
http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/
http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825
http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/
http://www.alfa.lt/straipsnis/177185/kai-demokratija-nepatogu
http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/
http://www.alfa.lt/straipsnis/178195/narusiene-dviguba-pilietybe-yra-prigimtine-teise
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lietuvių prigimtinė teisė.“ 
Dr.J.R. komentaras. Šiek tiek sunkoka suvokti gerb. R.Narušienės teiginį, kad 
„Narušienė: dviguba pilietybė yra prigimtinė teisė“. Esmė tame, kad toks 
teiginys, gal būt turi du aspektus. Pirmas aspektas tas, kad dvi pilietybės negali 
būti prigimtinės, nes gimti galima tik vienoje valstybėje. Tačiau jei laikyti, kad 
kiekvienas lietuvis, ar lietuvių kilmės asmuo, gimdamas bet kur, gali turėti teisę į 
LR pilietybę, tai gali būti tuo antru prigimtinės teisės į LR pilietybę aspektu. Tačiau 
šiuo atveju, tai nėra Konstitucijos problema, o tik Pilietybės įstatymu 
nustatytų atskirų atvejų problema, kartu turint omenyje LR Konstitucijos 32 
straipsnio 4-tą dalį, pagal kurią „Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.“ 
Reiktų pritarti LR KT pastebėjimui, jeigu toks yra, kad „referendumas dėl 
pilietybės būtų reikalingas tik tuo atveju, jeigu Seimas nutartų dvigubos 
pilietybės visiškai neriboti“, nes tai atitinka Konstituciją, nes Konstitucija turi 
apribojimą, kuris yra formuluojamas kaip galimybė LR piliečiams įgyti ir kitos 
valstybės pilietybę tik „atskirais atvejais“, kurių reikšmė yra ta, kad kai LR pilietis 
gyvena atskirai, tai yra toje kitoje valstybėje, tai įgydamas ir kitos valstybės 
pilietybę nepraranda LR pilietybės. Strategiškai labai apgalvotai ir teisingai yra 
sukurtas LR Konstitucijos 12-tas straipsnis. Todėl galima pritarti ir 
nuostatai „Norint sutvarkyti pilietybės reikalus reikia pataisyti ,,atskirus 
atvejus” pilietybės įstatyme.“ Bet ar tai gali išgirsti LR Konstituciniame teisme 
įsitvirtinę Konstitucijos diversantai? Referendumas dėl dviejų pilietybių ne tik 
nereikalingas, bet ir žalingas pergalės ir pralaimėjimo atveju, nes LR Konstitucijos  
12-tas straipsnis tobulai sukurtas. Nėra jokio reikalo jį keisti. Reikia pakeisti LR KT 
teisėjų sudėtį. Ir keisti iki tol, kol jie pagaliau pradės suprasti kas yra lietuviškai 
Lietuvos Konstitucijoje parašyta. Priešiškų Lietuvai įtakos agentų lizdas. Apie tai 
2017-08-10 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“. 
Regina Narušienė, J.D. 2009 metais straipsnyje „PILIETYBĖ IR NAUJAS 
PILIETYBĖS ĮSTATYMO PROJEKTAS“ teisingai pastebi, kad „KT  nesvarstė 
prigimtinės pilietybės principo, įteisinto LR Konstitucijoje.“ 
Dr.J.R. Kaip taip galėjo atsitikti, kad pats Konstitucinis Teismas, deklaruodamas 
pagal LR Konstitucijos 6 str. 1 dalį, kad „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai 
taikomas aktas.“ (pabaiga sekančiame numeryje). 
 

                                                     

     SVEIKINAME MŪSŲ NARIUS, GIMUSIUS SAUSY! 

1. Genovaitę Malyševą 

2. Reginą Grabienę SU GRAŽIU JUBILIEJUMI! 

3. Aldoną Galkauskienę 

                                                     

SVEIKATA apsilankykite svetainėje: aldonamarija.apie.lt                                        

http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/
http://www.plbe.org/Aktualijos/2009/4/RN.htm
http://www.plbe.org/Aktualijos/2009/4/RN.htm
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               GYVENIMO FILOSOFIJA 
 

           LYTINIS AUKLĖJIMAS, KAIP TURI BŪTI 

         Kiekvienas žmogus – tai lyg atskiras individualus pasaulis 

Visatoje, harmoningai sugyvenantis su ja. Žmogus ne tik 

egzistuojanti, bet mastanti būtybė, todėl išminties dėka privalo 

stiprinti Visatos harmoniją ir jokiu būdu jai nekenkti. 

Didžiausia jaunystės klaida – numoti ranka į moralines vertybes. Ši klaida – 

lemiantį likimą, dažniausiai neatitaisoma. Nuo lengvabūdiškumo prasideda 

gyvenimo erozija. Jaunystės tragizmas yra tas, kad ji nėra amžina, o laiko save 

neklystančia, todėl daugelis, to nesuvokdami, braido palaidume, vartoja 

narkotikus, piktnaudžiauja alkoholiu, to pasekmė – nusivylimas gyvenimu. 

Svarbiausia, kad nesuvokia, jog klysta, tad klaidų neatitaiso, ir jos pasilieka visam 

gyvenimui. Žmogus tampa nedorėliu, savo gyvenimo išdaviku.                                                                                    

Dievas sukūrė žmogų laisvą – jis pasakė: gyvenk ir dauginkis ir kad neklystų paliko 

dešimtį Dievo įsakymų. Todėl labai svarbu giliai suvokti Dešimties Dievo įsakymų 

prasmę ir esmę. Dešimtyje Dievo įsakymų yra pasakyta, ko nereikia daryti, kad 

žmogus nenusidėtų ir per tai nepakliūtų į tamsiojo pasaulio zoną.  Nuodėmė - tai 

elgesio klaida, nusižengimai mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais.                                                                                                                                                                    

Dvasinė žmogaus sveikata yra visko pagrindas. Žmonijos dvasinės struktūros yra 

Dievo sukurtos, ir jose suformuota žmogaus galimybių visuma: mokslo, meno, 

išminties, dvasingumo, dorybės, taip pat visos jo raidos programos – apvaisinimas 

ir augimas, taip pat sugebėjimas suvokti šviesiosios amžinybės išminties tiesas ir 

jomis vadovautis. Žmogus  - visatos dalelytė. Jis nori suvokti save bei jį supantį 

pasaulį. Visatoje – kaip ir valstybėje: Visatos dėsnių nežinojimas neatleidžia 

nuo atsakomybės už jų pažeidimus ir nesumažina pasekmių. Visatoje 

egzistuojantys dėsniai yra pastovūs, griežti ir visiems privalomi.                                                                                                                                

Žmogus yra mąstanti būtybė. Šviesios ir išmintingos mintys lemia jo gerą sveikatą 

ir likimą, tuo tarpu blogosios sužlugdo laimingą ir nerūpestingą gyvenimą. 

Žmogaus siela ir galvos smegenų bioenergetika yra pagrindinė, nors mums ir 

nematoma, žmogaus dalis.                                                                                                                                                       

Jauni žmonės, iškreiptos seksualinės revoliucijos dogmų,  žiauriai suklaidinti. 

Norint sukurti laimingą šeimą reikia į tai žiūrėti labai atsakingai, vengti 

atsitiktinumų, nors tai ir atrodytų „neromantiška“. Iki vedybų reikėtų vengti lytinių 

santykių, kurie slepia daugybę paslėptų pavojų: kaip telegonija ir kt.  (apie 

telegonija plačiau 9 laikraštėlio numeryje).  Svarbiausia po vestuvių neįsileisti 

naujos chromosomų taršos, t.y. išlaikyti duotą priesaiką ištikimai mylėti, gerbti ir 

rūpintis vienas kitu ištikimai iki mirties.                                  Prancūzijos kolegijų 
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moksleivės, išgąsdintos Europą užgriuvusios AIDS, kontracepcijos, abortų ir 

neištikimybės epidemijos 1997 m. įkūrė slaptą organizaciją  „Pagarba“. Jos  

narės prisiekia, saugoti nekaltybę iki pat vestuvių ir gink Dieve netekėti už 

donžuano. Merginoms įgrįso banalus laisvas seksas. Jis paseno, išėjo iš mados. Vėl 

prasidėjo laiškų, švelnių pokalbių, romantiškos meilės, ištikimybės epocha. Tai 

suteikia sielai sparnus, suteikia moteriai galimybę rinktis, kuriam – geriausiam ir 

garbingiausiam – ji atiduos save, savo gyvenimą ir būsimus vaikus. Kai be didelių 

nuostolių sau moteris gali aprūpinti gyvybės energija vyrą, o vyras motrį, tai ir yra 

abipusė MEILĖ. Į meilės kanalų atvėrimą įtraukiamos pačios subtiliausios žmogaus 

energetinės struktūros. Jos yra labai jautrios ir todėl ypač lengvai pažeidžiamos. 

Pavydas, barniai, tarpusavio nesantaika ir kitokio pobūdžio neigiami reiškiniai bei 

emocijos naikina jautrias kanalų struktūras, šie palengva (o kartais ir labai greitai) 

užsidaro, ir meilė praeina.  Šiuo požiūriu labai pavojinga yra meilės vaisiaus 

sunaikinimas, nutraukiant nėštumą, nes jis iškarto ir negrįžtamai sunaikina labai 

daug subtilių sielos struktūrų, tad didelė dalis ryšio kanalų, o kartais ir visi 

užsidaro. Daugeliui pasiseka išlaikyti šeimą,  o kitiems toks gyvenimas tampa 

sunkia našta ir šeima išyra. Dažnai per nuodėmes meilės ryšys nutrūksta vienam iš 

sutuoktinių, o ypač pavojinga, kai patenkama į naikinimo programą per abortus, 

bendraujant su meiluže ar meilužiu, turinčiais tokių programų. Pavojingos ir kitos 

didesnės nuodėmės arba galybė smulkių, kurios kaip rūdys sugraužia didelį ir gerą 

jausmą. Abortas – tai žmogžudystė (daugiau 2016-03 mėn. laikraštėlyje Nr.3).                                                                                                                                                                        

Lytinio akto metu, o ypač orgazmo metu, susilieja vyro ir moters sielos ir jie tampa 

vienu dvasiniu kūnu. Šiuo momentu partneriai perkuodoja vienas kito sielos ir 

galvos smegenų valdymo struktūras. Po lytinio akto sielų jungtys pasilieka, nora 

kūnai nueina kas sau. Kai vyro (moters) sieloje sukyla pyktis , neapykanta 

nusivylimai ar kitos neigiamos emocijos, jos sukelia tokias pat neigiamas emocijas 

ir moters (vyro) sieloje, nors tuo metu jie yra skirtingose vietose. Ši tarpusavio 

priklausomybė egzistuoja kaip Visatos dėsnis. Tokie procesai vyksta tarp tėvų ir 

vaikų, tarp senelių ir anūkų, tarp buvusių meilužių ir net jų vaikų ir anūkų.                                                                                               

Sveika lytinė sistema yra žmogaus sveikatos, ilgaamžiškumo ir palankaus likimo 

kamienas. Dar tiksliau išsireiškus – visas žmogaus organizmas dirba lytinei 

sistemai, kad žmogus galėtų susilaukti sveikų ir sėkmingų palikuonių.                                                                

Šiek tiek apie kontracepciją (smulkiau laikraštėlyje 2016): vartojant 

kontracepcinius medicininius  preparatus nuo pastojimo, nusilpsta moters lytinė 

sistema tiek, kad moteris kurį laiką būna nevaisinga. Žmogaus imuninė sistema 

sutvarkyta taip, kad ji kovoja su bet kokiu blogiu. Taigi, moters imuninė sistema 

daro viską, kad įveiktų tą preparatą ir ji vėl taptų vaisinga. Dažniausiai taip ir 

įvyksta, kai moteris pastoja, nors ir vartojo vieną ar kitą preparatą. Įvykus 

apvaisinimui, iškyla rimtas pavojus, kad dėl kontraceptinių preparatų vartojimo 

susilpnintos lytinės sistemos vaikas įsčiose vytysis nevisavertis, ar net nepavyks jo 
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išnešioti. Net nutraukus vartoti kontraceptines priemones vartojusių moterų 

nesugeba išnešioti net pirmo vaiko. Net nutraukus vartoti kontraceptines 

priemones, metus ir ilgiau išlieka didelė persileidimo tikimybė arba pagimdo 

anksčiau laiko. Jų vaikai be išimties turi fizinės ir dvasinės sveikatos problemų ne 

tik vaikystėje bet ir visą gyvenimą. Dar vienas svarbus dalykas, kad dėl 

kontracepcinių tablečių moters organizme vykstant biocheminėms reakcijoms, 

susidaro naujas cheminis produktas. Tokio produkto gamtoje nėra, ir jis 

naikinančiai veikia vyrišką lytį, nes naikina vyrišką sėklą. Kyla klausimas, ar ne 

todėl vyrai tampa nevaisingi? Ir dar. Moters ovuliacijos laikotarpiu vykstant 

tuščiam lytiniam aktui susiformuoja vaiko siela be fizinio kūno...                                                                                                                                                                                                                                                        

Šiuolaikinis mokslas ir mokyklinis auklėjimas teikia matematikos , fizikos, 

chemijos, etikos, ir net religines žinias, bet visiškai nemoko gyvenimo išminties. 

Mes gimdome ir ugdome vaikus būti materialistais, be dvasinio polėkio, taurių 

idealų, meilės sau, savo tėvams, savo gimtinei...Neteisingas gyvenimo prasmės ir 

esmės suvokimas jį veda į dar gilesnę prarają, sukeldamas nepakeliamus sielos 

skausmus jam pačiam, tėvams, seneliams, šeimos nariams ir kt.                                                                                                                                                                                       

Nei Dievas, nei valstybė, nei gydytojai, nei tėvai nepadarys už žmogų to, ką turi 

padaryti pats žmogus,  taigi , ko nenori sau ir savo vaikams, niekuomet nereikia 

linkėti net didžiausiam priešui. Niekuomet nereikia pamiršti, kad lazda turi du 

galus, iš kurių vienu būtinai klius Tau. Prieš ką nors darydami, mes turime žinoti, 

kam  tai darome, Dar svarbiau paklausti savęs kodėl  tai darome,  ar numatome 

pasekmes?                           Žinotina, kad abortas, nėštumo išsigandimas turės 

neigiamos įtakos ne tik šiam, bet ir būsimiems šios motinos ir šio tėvo (net 

gyvenant kitoje santuokoje) kūdykiams. Nėštumo išsigandimas ir abortas per 

niekada nepertrūkstantį motinos ir tėvo ryšį su vaikais veikia ir jau augančius, 

prieš abortą gimusius vaikus.                                                            Žmogus turi nuo pat 

vaikystės galvoti apie savo sveiką senatvę. Sveika senatvė yra tada, kai vaikai 

sveiki, ir laimingi, anūkai sveiki ir laimingi. Kodėl taip yra? Todėl, kad vaikai ir 

anūkai yra mūsų sielų tęsinys. Išeitis – gimdyti sveikus vaikus. Jiems augant kuo 

daugiau suteikti dvasinio turto, auklėjant įdiegti dieviškąją išmintį. Visą gyvenimą 

mastyti ir elgtis taip, kad būtų laimingi mūsų vaikai, anūkai, proanūkai ir 

tolimesnės palikuonių kartos. Jei sugebėsite ir patys būsite sveiki bei laimingi, ir 

kiti mus gerbs. Nei Dievas , nei valstybė, nei gydytojas, nei tėvai nepadarys už 

žmogų to, ką turi padaryti pats žmogus. 

Paruošė Aldona Marija Gedvilienė pagal Jono Markūno VI leidimo knygą „Žmogaus 

gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“  
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REDAKTORIAUS  ŽODIS 
Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotojas 
A.M.Gedvilienė. Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslis 
redaktorius! Gal atsilieptų  galintys padėti? Pinigų neturime!                                                                                                          
Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame 
korespondentus iš visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik apie 
pensininkus, nors jų reikalai irgi svarbūs.  Tai turi būti tokia medžiaga, 

kaip pagerinti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį (Lietuvos pensininkų 
susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir 
vienybė), kaip sugražinti išvykusius ir pn.                                                                                                                     
Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone.                                               
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų atsiklausus ir 
nurodant  šaltinį. 
 Laukiame!!! 
 

                                                                                                                             
 
                                               Mūsų draugai 

                                   

                  
Bernardinai.lt                                                                                                                                                                  
 

                                                    

 
 


