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LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS  
Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 
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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. 2A (78)       

 Klaipėda 2017-2-14 

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! 
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               VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA!  

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS VEIKSMAI!                                                                                                       
LINAS LINKEVIČIUS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

 

 

 

 

 

KOVO 16 – VISŲ SUSITAIKYMO ŠVENTĖ!                                  

GELBĖKIME LIETUVĄ NUO ABEJINGUMO! 

                                                             

  

ETIKOS 
UNIVERSITET
AS, kviečiame 
jaunimą ir 
visus norinčius 
kiekvieno mėn. 
pirmą 
antradienį 
Bendruomenės 
namuose 
Debreceno 48, 
artimiausia 
paskaita    
2018-03-06 
16:00 val. 

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 )  
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ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE:                    

1. Atsišaukimas į TAUTĄ 

2. Lietuvos visuomenės Tarybos OK 

 rezoliucija. 

3. Kreipimasis Kultūros Komiteto                         

 pirmininkui R.Karbauskiui 

4. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos  

     Generalinei sekretorei Astai Junevičienei, 

5. N.F.Sadūnaitės kalba Seimo rūmuose. 

6. Atviras laiškas Prezidentei, Seimui ir 

Vyriausybei 

7. V. ir L. KEDŽIŲ PRAŠYMAS 

8. Kun. ROBERTAS GRIGAS „Mes vėl  

neturime savo valstybės“  

    6.Algimantas Zolubas. Tauta ir jos dvasia                                                                                
7.Dar apie žibutę 
8. Gyvenimo filosofija 
9. Redaktoriaus žodis 
10.Mūsų draugai                                                                  

 

Pastaba: sekite informaciją, nes Žmogus planuoja, o Dievas kartais juokiasi... 

                                                               

  ATSIŠAUKIMAS  Į  TAUTĄ 
!!!  (Projektas) 

SVEIKINAME VISUS SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 100-ČIU ! 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ MINĖJOME, ŠVENTĖME IR ŠVĘSIME, 

Tačiau atėjo laikas pasakyti viešai, kad toliau su dabartine 
nusikalstama valdžia  
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kartu jau nebešvęsime, o ir gyventi su tokia valdžia kartu jau nebegalime, NES: 

1.     Į lietuvių kalbyną įvedamas lenkiškas bei žydiškas raidynas (x,w,..), bei 
siūlomas jos valstybinio statuso panaikinimas ; 

2.     Vilniaus universitete ,,Lituanistikos ir Baltistikos katedra” naikinama; 

3.     Lietuvos heraldikos simboliai draudžiami (atsisakoma statyti Lukiškių a. 
memorialą su ,,Vyčiu”); 

4.     KGB-istų viešinimas vėl 75 metams uždraustas; 

5.     Žemės pardavimo užsieniečiams saugikliai naikinami; 

6.     Su tautos patriotais,  signatarais, 

ir  valdžią  kritikuojančiais  piliečiais  atvirai  susidorojama; 

7.     LR nėra teisingumo, o apie teisėsaugos sistemos reformą nebekalbama, 
teismai nusikaltėlius išteisina, bylas klastoja ir vilkina, net  priiminėja 
antikonstitucinius sprendimus; 

8.     Emigracija ir provincijų nykimas skatinamas (Sunaikinta virš 4000 kaimų ir 
viensėdžių sodybų, kelių metų laikotarpyje  sudaromos sąlygos dar vienam 
milijonui tautiečių emigruoti); 

9.     Korupcija Lietuvoje pasaulinė, beveik visose valstybės institucijose veikia 
,,antivalstybininkai”;   

10.  Patriotai, tautos didvyriai- partizanai, net Vyskupai vadinami KG – bistais; 

11.  Tautos valiuta Litas bei aukso atsargos sunaikintos, bankuose buvosios 
santaupos 1994 m. išvogtos; 

12.  Emigracijos, nebaudžiamo  nusikalstamumo,  savižudybių  mąstai didėja; 

13.  Lietuvos  ekonomikos nuosmūkio lygis Europoje vienas iš didžiausių; 

14.  LRT bei kitos informavimo priemonės sistemingai slepia Lietuvos kritinę 
situaciją, visuomenei  skleidžia  klastingą 
melą  bei  griežtai  konroliuoja  patriotinę  ir tiesos  informaciją;  

15.   2012-05-17 d. Kaune, valstybės vardu, įvykdyta Deimantės Kedytės, kaip 
liudininkės prieš prievartautojus,  pašalinimo operacija  pavadinta  „vaiko 
grąžinimu motinai“. Vaikas pagrobtas valstybės vardu ir paslėptas beveik šešti 
metai.  Pagal Lietuvos ratifikuotą tarptautinę konvenciją niekas  neturi tapti 
priverstinio dingimo auka. Aukščiausioji  LR valdžią: ,,Ponia Prezidentė, Ponas 
Premjeras, bei  Ponas Pirmininkas  ir šį valstybės nusikaltimą  tebeslepia. 
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Mes matome tik vieną išeitį : V I E N Y T I S,  VIENYTIS,  VIENYTIS !!! 

NEJAUGI  MES IR TOLIAU KELIAKLUPŠČIAUDAMI, PATAIKAUDAMI IR TYLĖDAMI 

PALAIKYSIME  NEBAUDŽIAMĄ IR SISTEMINGĄ TAUTOS NAIKINIMĄ BEI ŽUDYMĄ ??? 

BŪTINA  SUSTABDYTI IŠTAUTINIMO IR IŠVALSTYBINIMO POLITIKOS 

INICIATORIUS BEI VYKDYTOJUS ! 

 

       NUSKALĖLIAMS DAUGIAU NEBEPATAIKAUKIME, JŲ 

NEBEGARBINKIME   IR NEVYKDYKIME JŲ NUSIKALSTAMŲ ĮSAKYMŲ 

! 

VIEŠINKIME VISUS, ĮVARDIJANT JŲ  NUSIKALTIMUS, PAVARDĖMIS, NURODANT PRIKLAUSOMYBĘ 

PARTIJOMS,  ORGANIZACIJOMS,  JUDĖJIMAMS, GRUPĖMS. VISAIS  ĮMANOMAIS BŪDAIS ATSIRIBOKIME 

NUO JŲ, BLOKUOKIME IR BOIKOTUOKIME JŲ  EKONOMINĘ - FINANSINĘ, POLITINĘ, POILSINĘ – 

VISUOMENINĘ VEIKLĄ.  TAUTOS  PRIEŠAI  TURI  PASIJUSTI  SVETIMI IR PAŠALINTI IŠ VISUOMENĖS, KAIP 

NEPAGEIDAUJAMI IR PAVOJINGI  TĖVYNEI !!! 

LIETUVOS  LAISVĖS  LYGOS  TĘSĖJAI,  KAUNAS,  2018-02-16 

                                                               

 LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS  ORGANIZACINIO KOMITETO 
REZOLIUCIJA Į VISUS LIETUVOS VALDŽIOS ATSTOVUS ir VISUS 

LIETUVOS GYVENTOJUS,                                                                                                                                                                    

   Brangieji Lietuvos žmones, mūsų Lietuvos pensininkų 
susivienijimas (LPS) organizacija įkūrė ETIKOS 
Universitetą  (2017-06-01) tam, kad prie jo veiklos prisijungtų 
visi Lietuvos gyventojai, spauda, radijas ir visos televizijos 
programos. 

2017-12-16 įvyko Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdis, 
kuriame VISI dalyviai pritarė vienbalsiai Lietuvos etinių – moralinių, 
heraldinių vertybių atstatymui Lietuvoje. 

                        Tikimės ir Jūsų visų pritarimo. Tegu sugrįžta pagarba pagyvenusiam, 
neturtingam, vienišam ir neįgaliam vienišam žmogui (tikras viešas 
genocidas),  vaikų genocidas (homoseksas, neperkami ekologiški maisto produktai 
iš vietinių augintojų). 

                       Tegu grįžta pagarba neturtingam ligoniui ar SENJORUI  (kuriems 
gydytojai nusikalstamai abejingi), pagaliau tegu grįžta tikra pagarba Moteriai – 
Motinai. Kur dingo vyrų inteligencija, džentelmeniškumas? Tegu gerbia save visų 
profesijų žmonės, kurie aukštindami save (kuriems uždarbį moka visi Lietuvos 
gyventojai) pamiršta tikrąsias žmogiškas vertybes.  Neleiskime  

užsisėdėti jokiose pareigose (ypatingai socialinėje tarnyboje, medicinoje ir kt.), nes 
tai gimdo nejautrą ir korupciją, nusikalstamas valdžios teikiamos neteisėtos 
privilegijos, vieni kitų dangstymas.  
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                      Šiurpą keliantys įvykiai Lietuvoje privertė susimastyti ir rašyti šitą 
KREIPIMĄSI, kad atkreiptumėm  Lietuvos gyventojų dėmesį į tai, kas vyksta 
Lietuvos gyvenime. Siaubą kelia mūsų vaikai, kurie bejausmiai savo Tėvynei, nes 
nėra juose tos ugnelės, kuri mums švietė sąjūdžio laikais.  
Patriotizmas pamiršta savoka. Paklauskite, kas pirmiausia palieka Lietuvą – 
dažniausiai tai jie – užaugę jau Nepriklausomybės metais...ir ne tik... 

                      Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, 
metami į šulinį kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės, vagystės 
tiesiogine prasme ir paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir 
pn.). Korupcija ir šešėlinė ekonomika – tai siaubingas moralės smukimas.  Lietuva 
naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė 
valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės), sveikatos apsauga sunkiai 
serga, kultūra šlubuoja dėl menko finansavimo ir dėl moralinių – etninių priežasčių. 
Pagal savižudybes pirmaujame ES.  Kur dingo Lietuvos bankai? Užsienio bankai mus 
žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į užsienį. Viso 
to pasiekoje beribis žmonių abejingumas, nusivylimas, netikėjimas, nepasitikėjimas 
pasiekė neįsivaizduojamą lygį. Prarastos - pamirštos tikrosios žmogiškos vertybės - 
dvasinis tobulėjimas. Ar ne tai yra viena iš svarbiausių priežaščių, kodėl žmonės 
bėga iš Lietuvos. Pamirškime asmenines ambicijas, svarbiausia vienybė 
(neskaldykime Lietuvos kurdami vis naujas organizacijas). Dabar pirmoje vietoje 
pinigai ir turtas.                                                                                                       Atsikvošėkime 
pagaliau...Išsirinkome valdžią, kuri stengiasi Lietuvą išvesti iš praeitų vyriausybių 
pridarytų klaidų, o dar yra nesusipratėlių, kurie ją puola. Visada reikia pagalvoti 
apie tai, ką naujoji valdžia paveldėjo, o ne iš inercijos tęsti puolimus.  Jeigu mes, 
rinkdami pasitikėjome,padėkime, atkreipkime dėmesį į tas situacijas, kurios 
labiausiai šiandien reikalauja dėmesio ir taip parodysime savo pasiryžimą tapti savo 
Tėvynės šeimininkais. Visų tų klaidų pasiekoje daugybę apsigimimų, nepagydomų 
ligų, o dar kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. Ar matėte 
laidą apie  būrį neįgalių vaikų, kuriuos bandoma integruoti į gyvenimą, bet to 
galėjo ir nebūti, jie tapo tokiais, dėl būsimų tėvų žinių trūkumo (Etikos 
Universitetas tai kompensuos). 

         Niekada nepamirškime, kad visi Lietuvos gyventojai gali prisidėti ir  tapti 
Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais. 
Niekada nepamirškime, kad kiekvienas visuomenės narys atsakingas už tai 
kas vyksta Lietuvoje! 

          Prisijunkime (prie Etikos Universiteto), kurkime, dalyvaukime, kovokime su 
amoralumu, juk mes esame savo Šalies šeimininkai, būkime pasiruošę bet kokią 
minutę gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones, nes tik mūsų visų 
pastangų dėka gali įvykti ženklūs pasikeitimai, jeigu visi būsime nusiteikę viso 
to nepriimti, o galvosime ir DARYSIME kaip reikalauja Visatos dėsniai -10 Dievo 
įsakymų, tik tada mūsų gyvenimas kardinaliai pasikeis, įvyks stebuklas...  

            Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys 
nieko nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai 
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galvosim vienu metu  visi kartu.).   Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 
val. tarkime žodžius: 

             „Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki, 
dori, sąžiningi, laikytųsi duoto žodžio bei mylėtų ir gerbtų vienas kitą“. 
Tokiu būdu, nuo tos akimirkos, mes visi tampame Etikos 
Universiteto  dėstytojais ir klausytojais.   
Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe! Tepadeda mums 
Dievas!                                                                                                                                                    
      Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje 
(protokolas Nr. 19. 2017-09-12). 

Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė, lietps.eu; amgedv@gmail.com;866673965; 
ir   2017-12-16 Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdyje,(LVT 
protokolas Nr.7.). 

                                                             

                                         ATVIRAS LAIŠKAS 

           LIETUVOS KULTŪROS KOMITETO 

PIRMININKUI 

        RAMŪNUI KARBAUSKIUI 
               Kai kurių Lietuvos gyventojų moralė sunkiai serga ir tai 

akivaizdžiai matosi iš šių dienų kraupių įvykių: TĖVAI ŽUDO SAVO 

VAIKUS (meta į šulinį, užmuša ir pn.), pirmaujame savižudybių 

skaičiumi, totalinė korupcija, alkoholizmas, daugėja psichinių susirgimų ir kt. 

                Mes, Lietuvos pensinikų susivienijimas (toliau LPS) 2017-06-01 ĮKŪRĖME 

Klaipėdoje „ETIKOS“ Universitetą. Mūsų svajonė, kad šis Universitetas apimtų visą Lietuvą ne 

įstatymais, o prasmingomis studijomis (kaip Trečio amž.). Priminsime svarbiausius Visatos 

dėsnius, kurie lemia visą žmogaus gyvenimą: kas tai yra meilė, padorumas, išsiauklėjimas, kam 

reikalinga ištikimybė (lietps.eu  yra straipsnis apie neištikimybės pasekmes), kaip gyventi, kad 

gimtų sveiki vaikai (nebūtų išsigimimų), kodėl negalima keiktis, t.y visos etikos ir moralės 

problemos. 

Prisiminkite iš rusų rašytojų kūrybos (L.Tolstojus romanas „Kazokai“), koks buvo šauniausias 

kazokas? Tas, kuris išgerdavo kibirą naminės ir tas, kuris daugiausiai pavogdavo...štai kokį 

„šaunumo“ apibudinimą atnešė į Lietuvą okupacija. 

               Nors korupcija egzistuoja visame pasaulyje, bet juk tai reiškia, kad pinigai vertinami 

labiau už moralę, o toks sumaterialėjimas – tai ligos ir nesėkmės... 

Pažvelkite, ar turto kaupimas be saiko padaro žmogų laimingą? Jeigu taip, tai yra tik laikina 

iliuzija. 

                Paželkite į medicinos darbuotojus ir kitų specialybių žmones, kurie gyvena 

tikrose pilyse, ar jie tikrai laimingi? Paklauskite jų, kur gyvena jų seneliai ir tėvai, juk jiems pilyse 

vietos ne kiekvienas atranda...Niekas neneigia, kad kai kurių profesijų žmonės dirba labai 

atsakingą ir reikalingą darbą, tačiau per didelis apetitas pinigams kiek žmonių padaro 

nelaimingais? 

             „Etikos“ Universitetą Lietuvoje reikia pradėti nuo pradžių pradžios, nuo A ir B – nuo vaiko 

įsčiose, šeimose, visuose vaikų auklėjimo įstaigose, pajungti Švietimo ministeriją, kad nebūtų 

mailto:amgedv@gmail.com;866673965
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Lietuvoje tokios vietos, kad neveiktų šis Universitetas. O šiuo konkrečiu momentu pradžia turėtų 

būti tėvų tinkamas ruošimas, pradedant kvalifikuota informacija – teisingam požiūriui į šeimos  

sukūrimą, kūdykio planavimą ir jo auklėjimą. Tai būtų nuostabūs mokymai visais frontais pagal 

įvairias amžiaus grupes. (kovo 6 d. bus ta tema paskaita mūsų Klaipėdos Etikos Universitete). 

                Pirmiausia reikėtų pasimokyti pagarbos pagyvenusiems žmonėms, pagarbos Moteriai, tuo 

labiau, kad turime draugų kitų tautų tarpe, tokių iš kurių verta pasimokyti pagarbos. Lietuva tam 

reikalui turi unikalių mokytojų, apie vieną iš jų (apie kurį žino tik nedidelis žmonių skaičius) – tai 

Jonas Morkūnas, knygos „Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir kaip jų išvengti“ 

autorius. 

              Rimtam „ETIKOS“ mokymui Universitetui reikalingos visos informacijos 

priemonės, pradedant internetu, radiju, spauda ir televizija. Atsisakykime joje nedelsiant žudymų, 

sekso, šalin komercinis tautos žudymas kontracepcija, abortais ir tik tada tauta atsikels iš pelenų, 

tik tada išvykę pradės sugrįžti į Lietuvą,  kai bus atstatyta tautos moralė,  pagarba žmogui, kai 

žmogus jausis orus savo Tėvynėje. 

Lietuvos pensininkų susivienijimo Tarybos vardu LPS prezidentė Aldona Marija Gedvilienė, 

kontaktai: amgedv@gmail.com; telef.866673965; 

                                                       

                                                    Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos  
                                                    Generalinei sekretorei Astai Junevičienei, 
                                                               asta.juneviciene@unesco.lt 
                                                    Šv. Jono g. 11, LT-01123 Vilnius 
 
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai  
J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius 

2018 m. sausio 26 d.                           PASIŪLYMAS 

Dėl lietuvių kalbos įrašymo į UNESCO saugomų nematerialaus paveldo vertybių 

                                                                           sąrašus                                                                                                                                                                                   

                              Lietuvių kalba yra seniausia gyvoji indoeuropiečių kalba, kurios mokslinė vertė 
yra neįkainojama. Ji yra visų indoeuropiečių kalbų raidos pažinimo raktas. „Lietuvių kalbą reikia 
išsaugoti, nes ji turi raktą, kuris atskleidžia ne tik etnologines, bet ir tautų raidos paslaptis“, 1760 
metais rašė Imanuelis Kantas.  

     „Iš visų pasaulio kalbų lietuvių kalba, ne sanskritas, stovi arčiausiai pagrindinės prokalbės, 

atstatytos lyginamosios kalbotyros būdu“, teigia vienas iš pasaulinių sanskrito žinovų, Decca 

universiteto profesorius R.C.Majundar („The vedic age“, 202 p.).  

      Lietuvių kalba – unikali, seniausia iš gyvųjų keturių šimtų trisdešimt devynių indoeuropiečių 

kalbų. Ji yra išlaikiusi archajiškiausius šios prokalbės bruožus. Nė vienoje kitoje Europos 

valstybėje, tokioje mažoje teritorijoje, nėra tiek daug ir tokių skirtingų tarmių variantų: turime dvi 

pagrindines tarmes, penkiolika patarmių, per šimtą šnektų ir pašnekčių, iš kurių dešimt yra ne 

Lietuvos teritorijoje, o už jos ribų. Lietuvių kalbos savitumas (rašto ženklai, moteriškų pavardžių 

daryba, kirčiavimas ir kt.) ir archajiškumas rodo, kad visos kitos indoeuropietiškos kalbos, plačiai 

paplitusios ne tik Europoje, bet ir kituose žemynuose, yra žymiai jaunesnės. Keičiantis kartoms, 

tarmės, esančios žodinio paveldo dalimi, nyksta, todėl jas reikia saugoti. Vienos iš giminingų kalbų 

mailto:amgedv@gmail.com
mailto:asta.juneviciene@unesco.lt
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– prūsų kalbos išnykimas buvo sąlygotas istorinių ir teisinės apsaugos nesudarymo aplinkybių. 

Vykstančių globalizacijos procesų ir nacionalinių kultūrų skirtybių nykymo fone norėtume, kad 

lietuvių kalba – unikali pasaulio vertybė, o drauge – didžiausias mūsų turimas turtas, būtų 

išsaugota ateities kartoms. 

              Indoeuropiečių kalbos, kurioms priskiriama ir lietuvių kalba, plačiai paplitusios visuose 
žemynuose. Jos kilusios iš bendros prokalbės, kuri į atskiras kalbas suskilo daugiau nei prieš 
keturis tūkstančius metų. „Per tą laiką visos indoeuropiečių kalbos labai pakito, išskyrus vieną 
kalbą – lietuvių. Kai kurie lietuviški žodžiai, pavyzdžiui, esti, sūnus, keturi buvo tokie patys arba 
mažai skiriasi nuo ide. prokalbės“: http://alkas.lt/2017/01/21/profesorius-o-poliakovas-lietuviu-
kalba-verta-buti-unesco-pasaulio-paveldo-sarase/ Pagal profesorių O.Poliakovą, ypatingą dėmesį 
reikia atkreipti į tai, kad lietuvių kalba yra žinoma nuo XVI a., o lyginama su kalbomis, kurių 
istorija siekia I ar net II tūkstm. pr. Kr. (pvz., anatolų kalbomis). Tai lemia, kad dabartinėje lietuvių 
kalboje galėjo išnykti daug archajiškų formų, aptinkamų tų kalbų istoriniuose šaltiniuose. „Kalbos 
– tai ypatingi pasaulio kultūros reiškiniai. Kiekviena pasaulio kalba yra unikali, svarbi ir turi būti 
išsaugota, nes ji tautos dvasinės ir materialinės kultūros atspindys. Lietuvių kalboje atspindima ne 
tik lietuvių tautos, bet ir visų indoeuropiečių tolimųjų protėvių dvasinė bei materialinė kultūra. 
Dėl to lietuvių kalba verta būti UNESCO Pasaulio paveldo sąraše“, – įsitikinęs prof. O. Poliakovas. 

           Japonų mokslininkai, sudėję tautų kalbų garsinio tarimo diagramas ir pašalinę triukšmus 
nustatė (žr. 2016 m. spalio mėn. TV žinias ir internetą), kad indoeuropiečių kalbų prokalbė prieš 
9-10 tūkst. metų buvo ( ir yra) lietuvių kalba. 

           Visa Europa turėtų saugoti mūsų kalbą kaip vis dar gyvą kultūros pamatą – juk Europos 
Sąjungos kalbų politika skatina išlaikyti Europos kalbų įvairovę, kuri yra laikoma viena didžiausių 
Europos vertybių. Didesnės tautos mus verčia į savo kalbą įsileisti jų kalbų sistemas, todėl lietuvių 
kalba turi būti saugoma vertybė. Šalia kryždirbystės ir kryžių simbolikos Lietuvoje, šalia Dainų 
švenčių tradicijų ir jų simbolikos, šalia lietuviškų polifoninių dainų-sutartinių į UNESCO 
Nematerialaus kultūrinio paveldo sąrašą turėtų būti įtraukta ir unikali lietuvių kalba. 

          Nematerialus kultūros paveldas reiškiasi: žodinės kūrybos tradicijose ir išraiškos formose, 
įskaitant kalbą kaip nematerialaus kultūros paveldo raiškos priemonę, scenos mene, papročiuose, 
apeigose ir šventiniuose renginiuose, su gamta ir visata susijusiose mokslo srityse ir veikloje, 
tradiciniuose amatuose. 2003 m. spalio mėn. UNESCO priėmė Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos 

konvenciją (LT EN), kuri įsigaliojo 2006 m. balandžio 20 dieną. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2004 m. gruodžio 

8 dieną. įsigaliojo 2006 m. balandžio 20 dieną.                                                                                                              
2001 m. UNESCO sudaryta Tarptautinė žodinio ir nematerialaus kultūrinio paveldo žiuri. Šiuo 
metu į UNESCO Nematerialių vertybių paveldą yra įrašyta Garifūnų kalba, kuri yra gyva, dar vis 
naudojama bent keliose šalyse, šokis ir muzika Garifūnai kalba garifūnų kalba, kuri yra aravakų 
kilmės, tačiau smarkiai paveikta karibų, anglų, prancūzų, ispanų kalbų. Dauguma garifūnų yra 
daugiakalbiai ir dar kalba ispaniškai, ar anglų kreolų dialektais. 

    Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija, įgyvendinama per Pasaulio paveldo 
komiteto nuolat dirbantį Pasaulio paveldo centrą, o Pasaulio paveldo koncepcijoje prioritetas 
suteiktas išskirtinio visuotinės vertės pasaulio paveldo išsaugojimui. Prie išskirtinio pasaulio 
paveldo priskirtina ir lietuvių kalba.  Nematerialaus paveldo vertybių kandidatūros vertinamos 
pagal šešis atrankos kriterijus: 

 yra išskirtinės reikšmės žmogaus kūrybos šedevras; 
 yra konkrečios bendruomenės kultūrinė arba istorinė tradicija; 
 yra neatsiejama ir ypatingai svarbi konkrečios bendruomenės kultūrinės tapatybės dalis; 
 išsiskiria atlikimo meistriškumu; 
 yra išskirtinai svarbus gyvos kultūrinės tradicijos įrodymas; 
 dėl nepakankamų apsaugos priemonių, urbanizacijos, sparčių visuomenės transformacijų 

ar akultūracijos sąlygojamos staigios kaitos procesų vertybei gresia išnykimo pavojus. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.902ADBEBD9A8
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://lt.wikipedia.org/wiki/2001
https://lt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://lt.wikipedia.org/wiki/Garifunai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Garifunai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Garif%C5%ABn%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aravak%C5%B3_kalbos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Karib%C5%B3_kalbos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranc%C5%ABz%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ispan%C5%B3_kalba
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        Lietuvių kalba faktiškai atitinka visus šiuos kriterijus. Dėl globalizacijos poveikio, kai 
Lietuvoje vis labiau įsigali anglų kalba, dėl didžiulės migracijos, lietuvių kalbos vartojimas kasdien 
siaurėja, vienos iš lietuvių genčių – prūsų kalba faktiškai yra išnykusi, nyksta lietuvių kalbos 
etnografinių rajonų tarmės ir prokalbės. Todėl būtina veikti jau dabar, nelaukiant, kol su lietuvių 
kalba atsitiks „Gedimino kalno šalaitų griūtis“. Tačiau išnykimo grėsmė – tai ne vienintelis ir ne 
esminis, o tik vienas iš šešių kriterijų. Suprantama, kad pagrindimui yra būtina kalbininkų 
nuomonė, taip pat būtina pateikti daugiau rodiklių, kriterijų ir atlikti tyrimų. 

        Siekdami išsaugoti ateities kartoms ir pasauliui pačią didžiausi vertybę – kalbą ir siekdami, 
kad lietuvių kalba būtų saugoma UNESCO, norime atkreipti viso pasaulio dėmesį į lietuvių kalbos 
kaip kultūros paveldo svarbą visuomenei, lietuvių kalbos unikalumą ir originalumą, skatinti 
domėtis lietuvių kalba, studijuoti ją Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvių kalbos įrašymas į 
Nematerialųjį pasaulio kultūros paveldą sukeltų didžiulį susidomėjimą Lietuva, jos kultūra ir 
kalba, paskatintų ją studijuoti pasaulio universitetuose, atlikti gilumines sanskrito ir lietuvių 
kalbos lyginamąsias studijas.  

        Taip pat gerb. Komisijai siūlytume apsvarstyti ir kito – labai svarbaus, išskirtinio pasaulio ir 
Lietuvos kultūros fenomeno – Lietuvos kaip 1000 pliakalnių šalies (atlikus tam tikrus darbus-
tyrimus, aprašymus) įrašymo į UNESCO kultūros paveldo sąrašus. Juk precedentas jau yra: 
Kahokijos Piliakalnių valstybinė-istorinė-archeologinė vietovė Jungtinių Amerikos Valstijų 
centrinėje dalyje, pietų Ilinojuje, Misisipės pakrantėje, į rytus nuo Sent Luiso (The Cahokia Mounds 
State Historic Site). 9 km² ploto vietovėje aptikta ~80 piliakalnių, nors pats senasis Kahokijos 
miestas buvęs dar didesnis (16 km², ~120 piliakalnių).  

https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:UNESCO_pasaulio_paveldo_objektai_Ameri
koje_ir_Karibuose#/media/File:Monks_Mound_in_July.JPG  

         Šie siūlymai teikiami atsižvelgiant į tai, kad tokia sena ir garbinga valstybė – Lietuva, turinti 
turtingą istorinį ir kultūrinį paveldą, UNESCO yra pristačiusi labai mažai pasiūlymų, tuo tarpu 
kitos valstybės pasiūlytus ir įrašytus į saugomųjų vertybių sąrašus objektus skaičiuoja šimtais.  

        Tokie konkretūs veiksmai galėtų ne tik padėti išsaugoti unikalų pasauliui Lietuvos paveldą, 
bet ir  išgarsinti Lietuvos valstybę, paskatinti jos istorijos tyrimus visame pasaulyje. Dėl šių 
priežasčių prašome pradėti teikiamų pasiūlymų svarstymą. 

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio Komiteto nariai ir pasitarimo dalyviai, 
PARAŠAI:  
 
Antanas Andziulis, Aleksandras Valentas, Eugenijus Paliokas, Pranas Valickas,  
Zenonas Jurgelevičius, Aldona Jankevičienė, Kazys Grabys, Aldas Mačiulis. 
Aldona Marija Gedvilienė, Aras Vyturys Sutkus, Gediminas  Navaitis. 

 Gautas atsakymas sekančiame laikraštėlio numeryje (arba lietps.eu 4 psl.)                                                                                                                                                                    

                                                        

                               Kartų   solidarumo sąjungos (buvusios LPP)  

suvažiavimo, įvykusio 2017 m. spalio 14 d. Kaune, 

 

                                     DEKLARACIJA 

  Mes, suvažiavimo delegatai, vertindami susidariusią ekonominę, 

socialinę, demografinę ir teisinę padėtį valstybėje, teigiame: 

https://lt.wikipedia.org/wiki/JAV
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ilinojus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Misisip%C4%97_%28up%C4%97%29
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sent_Luisas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Piliakalnis
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:UNESCO_pasaulio_paveldo_objektai_Amerikoje_ir_Karibuose#/media/File:Monks_Mound_in_July.JPG
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:UNESCO_pasaulio_paveldo_objektai_Amerikoje_ir_Karibuose#/media/File:Monks_Mound_in_July.JPG
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1. Ekonominė valstybės padėtis – apgailėtinai neperspektyvi. Nusikalstamai 

sunaikintos valstybinės įmonės, t.y. bankai, naftos perdirbimo įmonė, žvejybos 

laivynas, tekstilės fabrikai ir kt. 

    Mes sieksime atkurti žemės ūkio produktų prioritetinę gamybą Lietuvoje, 

suteiksime galimybę žmonėms įsigyti nedirbamą žemę, steigti kooperatyvus, vystyti 

smulkų ir vidutinį verslą, apribosime stambiems žemvaldžiams galimybę 

konsoliduoti žemės plotus, nesuteikiant darbo ten gyvenantiems žmonėms. 

Skatinsime vystyti linininkystę, atgaivinti lengvąją pramonę, ypač tekstilę. 

2.  Socialinėje srityje—įteisinta socialinė nelygybė, ignoruojamas kartų solidarumo 

principas. 

    Mes paruošime ir pateiksime piliečių teismui socialinės apsaugos ir pensijų 

skyrimo įstatymą. Žmonės, iškovoję Lietuvai Nepriklausomybę 1990-1991 metais, 

privalo jaustis saugiai. Jų pensijos ir atlyginimai turi būti indeksuojami kasmet, 

pagal infliacijos lygį, o ne pagal valdžioje esančių partijų savanaudiškus korupcinius 

interesus. 

3.  Demografinė padėtis – katastrofiška. Tai buvusių ir esamų valdžioje partijų 

valdymo rezultatas. Nenoras matyti realios situacijos Lietuvoje, besaikis turtingųjų 

pelno siekimas, piliečių interesų ignoravimas, socialinė atskirtis, valstybės 

vystymosi vizijos nebuvimas „nutiesė“platų kelią Lietuvos vaikams emigruoti į 

pasaulio šalis. 

 4. Teisinėje srityje – piliečių valios ignoravimas. 

    Lietuvos Konstitucijos 9 str. parašyta: “Svarbiausi valstybės bei Tautos gyvenimo 

klausimai sprendžiami referendumu“. Realiai – tai neįgyvendinama. Valdžioje 

esantys diktuoja valdymo sąlygas. Pasitelkdami žiniasklaidą, jie įteigia visuomenei 

nuomonę tų, kuriems tai naudinga, kuriems jie tarnauja. Nebuvo Lietuvoje 

referendumo dėl euro įvedimo, dėl stojimo į NATO, dėl Sodros lubų įvedimo, dėl 

dvigubos pilietybės ir kitų svarbių Lietuvai klausimų. 

    Matydami tai, mes, Kartų solidarumo sąjunga, kviečiame visas Lietuvos politines 

partijas, visuomenines organizacijas ir judėjimus prisiimti pilietinę atsakomybę už 

Lietuvos valstybės išsaugojimą, nesavanaudišką darbą jos žmonių labui.                                                                                                                                         

Pastaba: LPP – Lietuvos pensininkų partija. 

Kartų solidarumo sąjungos pirmininkas   Vytautas Kadžys 
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Sesės Nijolės Sadūnaitės, Laisvės 
premijos laureatės 2018 m. sausio 13 

dienos  istorinė  kalba Lietuvos 
Respublikos Seimo rūmuose 

iškilmingame posėdyje, skirtame 
Laisvės gynėjų dienai. 

 
 
 „Garbė Jėzui Kristui!   (Salė atsako: Per amžius.) 
Kai Dievas su mumis – kas prieš mus? Aš susirašiau, sklerozė paskutinėj stadijoj, kad 
nenuklysčiau. 
   (Nijolė Sadūnaitė juokauja, atsiversdama savo kalbos lapus) 
Pirmiausia, labai nuoširdžiai dėkoju visiems, visiems čia  
susirinkusiems, (visi be galo garbingi žmonės), už parodytą dėmesį, už man labai 
brangų įvertinimą. 
Buvau tiesos pusėje slogiais sovietmečio okupacijos metais, ir dabar stengiuosi laisvoje 
Lietuvoje išlikti toje Tiesos pusėje.  
Siekdama Tiesos ir Teisingumo. Žiūrėkit, matau be akinių! 

(Nijolė Sadūnaitė juokiasi nuleisdama akinius, prieš tai  
pakeltus  ant kaktos) 

Taip, kovoju už Laisvę – Laisvę nuo melo, nuo baimės, nuo kitaminčių persekiojimo, 
nuo prisitaikėliškumo ir veidmainystės. 
Dievas yra Tiesa, 
(Asistentė pataiso vieną iš Seimo tribūnos mikrofonų. Ir šitą palenkti?     Ačiū!                 
(Toliau tęsia) 
Ir Tiesa mus išlaisvina. Norėčiau pacituoti iš Evangelijos vieną mažą straipsnelį, nes 
tai yra Dievo žodis, kuris stiprino tūkstančius, tūkstančius partizanų, ir Sibire esančių, 
kai Dievas buvo mūsų jėga, stiprybė, džiaugsmas. Čia Švento Jono Evangelija  3, 19 – 
21 
Čia ,kas netiki Viengimio Dievo Sūnaus – Teismo nuosprendis yra  toksai: „Atėjo šviesa 
į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą, nei šviesą, – nes jų darbai buvo pikti. 
Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn 
neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų jo darbai atlikti Dieve”. 
(Citatą baigiu). 
     (Užverčia ir pabučiuoja Šventąjį Raštą – Naująjį Testamentą) 
Daug skaudulių ir neteisybės matau šiandieninėje Lietuvoje. Prašau man atleisti, kad 
šią mums visiems taip brangią dieną, dabar su jumis pasidalinsiu ne džiaugsmais, o 
tuo, kas man neduoda ramybės, neleidžia visa širdimi džiaugtis Lietuvos laisve. 
Tikriausiai nujaučiate, kad kalbėsiu apie tragišką laisvoje Lietuvoje gimusios 
Deimantės Kedytės likimą, kuriame, kaip vandens lašelyje atsispindi Lietuvos 
teisingumo situacija. Deja, labai liūdna situacija. Niekada neužmiršiu šiurpaus 2012 
metų gegužės 17-osios ryto, kai valstybės vardu, dalyvaujant 240 ginkluotų ir kaukėtų 
pareigūnų,  iš gimtųjų namų, kur užaugo, buvo išnešta klykianti, laužomom kojom, 
tuomet aštuonerių  metukų Deimantė Kedytė.  
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O  atėję  sergėti  nuo  pražūties, vien Lietuvos  himnu  ir  malda  
„apsiginklavę“ žmonės, (kaip Sausio 13-ą, mes čia, prie Seimo), pažeminti, suluošinti, o 
dabar jau ir nuteisti, ir dar teisiami.  
Be galo gerbiama moteris Laima Bloznelytė-Plėšnienė, apie kurią čia Seime amžiną 
atilsį Algirdas Patackas su priesaika pasakė: „Garbės žodis. Aš ją pažįstu 50 metų – 
geresnio, kilnesnio, doresnio žmogaus savo gyvenime ne-su-ti-kau. Sušaudyk – ji 
nemeluos.” Ir ją iki šiol tampo po teismus, iš universiteto išėjo, o ji  
onkologė – ji tūkstančiams žmonių padėjo gyvybę išgelbėti, pagelbėjo ligoje, ją kviečia 
Prancūzija, kviečia Anglija, konsultuojasi. Augina septynis vaikus. Jos tėvelis buvo 
politinis kalinys – sąžinės kalinys, Magadane 15 metų, per teismus buvo globojamas, 
metus sirgo ir mirė. Mamytė 90 metų, buvusi irgi gydytoja.Ir tuose teismuose aš 
dalyvauju, ir žinote taip – Laima teisme man (100 procentų) primena Kristų pas 
Pilotą. Ir, bet labai skaudu, kad teismuose 5-6 daugiausia 12 žmonių.  
Kodėl mes tokie abejingi? Kodėl mes tokie abejingi kito skausmui? 
(Labai sunkiai atsidūsta). 
Tie žmonės tikrai patys pilietiškiausi, tie, kurie, kaip Sausio 13-tą 
 stovėjo plikomis rankomis prieš okupantų tankus, dabar tie bandė apginti tą nekaltą 
kūdikį, kada net ir prokuroras pasakė, jo nuosprendis  buvo – „Mergaitė už rankytės su 
Stankūnaite išeina iš jos gimtųjų namų”. Visi matėm, kaip jie, lauždami kojas, 
mergaitę išnešė.Prezidentė pažadėjo ištirti, ar iš tikrųjų smurtas buvo prieš ją  
panaudotas. Man atrodo – atsakymo nebuvo. Deja. Taip valstybės vardu įvykdyta 
liudininkės pašalinimo operacija (Deimantės, kaip liudininkės prieš prievartautojus) 
pavadinta 
„vaiko grąžinimu motinai”.  
Tokiu būdu, neišsprendus baudžiamosios bylos, prievartos auka buvo atiduota 
asmenims, prieš kuriuos ji liudijo. Ir –  teismuose yra visi įrodymai, keturios komisijos 
pripažino – buvo vaikas tvirkintas, nemeluoja, nefantazuoja, 3-4 metų mergaitė negali 
fantazuoti – nemokės papasakoti to, ką ji išgyveno daugelį kartų, nevienkartinį. Po 
visuomenę sukrėtusio brutalaus neteisybės akto, kuriame dalyvavo dešimt kartų 
daugiau pareigūnų, negu neutralizuojant teroristą  Bin Ladeną –  240 (o ten 20 
tebuvo). Mes, visuomenė, mergaitės daugiau ne-ma-tė-me. Juk net nuteistiesiems iki 
gyvos galvos galima matytis su artimaisiais, bet Deimantėlei ir jos seneliams tokia 
teisė ne-su-teik-ta. 
                  Ne vieną kartą lankiau Deimantėlę jos gimtuosiuose namuose Garliavoje, 
kalbėjausi, meldžiausi kartu su ja. Kartu su minia. Gegužinės pamaldos vykdavo 
vakarais, ir ji, prisiglaudusi prie manęs, be „špargės“ giedodavo Marijos litaniją. Todėl 
galiu atsakingai paliudyti, kad mergaitė čia jautėsi saugi ir laiminga, mylėjo savo 
senelius ir tetą Neringą. Ir pati buvo be galo mylima, prižiūrėta, guvi, bendraujanti, 
turėjo didelį būrį bendraujančių draugų – pusseserių, su kuriomis žaidė „klasę”, 
„dūdavo” fleituke ir taip toliau – žodžiu, vaikas buvo be galo guvus, labai gražiai 
fotografavo. Jai buvo aštuoni metai. Kas atsitiko Deimantei – iki šiol nežinome.  Jau 
beveik šešeri metai, kai jos niekas iš anksčiau pažinojusių, su ja bendravusių, nematė ir 
negirdėjo. 
            Tiesa, iškart po mergaitės pagrobimo viešoje erdvėje pasirodė filmukas, kurį ir 
aš mačiau. Kuriame kažkokiomis medžiagomis apsvaiginta mergaitė, žiūrėdama į 
savo rankytes, stebisi ir  klausia šalia esančios mamos: „Kodėl pas mane aštuonios 
rankytės?”. Galvytė nesilaiko, seilės bėga. 
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Kiek vėliau, „Lietuvos rytas“ (tarp kitko, išvadinęs mane terorizmo garbintoja, už tai 
kad kartu  su kitais pilietiškais Lietuvos šviesuoliais gyniau valstybėj daugelį metų 
persekiotą kitą Lietuvos kankinę, vėliau Aukščiausio teismo visiškai išteisintą – Eglę 
Kusaitę.) ėmė spausdinti suklastotas Deimantės nuotraukas. Taip siekiant suklaidinti 
tiesiogiai Deimantėlės nemačiusią ir nepažinojusią visuomenės dalį, kad, atseit, 
mergaitė sveika ir žvali. Iki šiol joks pareigūnas, taip pat  ir mergaitės paėmimo metu 
Policijos generalinis komisaras (o dabar Premjeras) neprisiėmė atsakomybės už 
valstybės, neva saugomą, o iš tiesų tai –  visiškai izoliuotą  mergaitę, kuri šiuo metu 
jau galėtų ir interneto erdvėje bendrauti. Deja, internetas tyli. 
Visus tuos penkerius su puse metų nuo mergaitės pagrobimo iki dabar, jos likimu 
susirūpinę piliečiai žadino visuomenę ir reikalavo iš valdžios pareigūnų bei 
institucijų  TIESOS apie Deimantės likimą. Pirmą pusmetį rinkdavomės kasdien, vėliau 
kelis metus paeiliui kartą per savaitę, dar vėliau iki dabar kiekvieno mėnesio 17 dieną, 
su didžiuliais užrašais „Tie-SOS!”, su plakatais, renkasi prie Prezidentūros, prie 
savivaldybių ir kitų valdžios įstaigų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tačiau viskas veltui – 
atsakingi pareigūnai niekad į tai nereaguoja, atsirašinėja arba tyli, kaip ir laisva save 
vadinanti didžioji žiniasklaida.  Šios analogų Lietuvos istorijoje neturinčios 
daugiametės pilietinės akcijos  atžvilgiu yra  vykdoma totali informacinė blokada. 
Apie ją  sutartinai metų metus nieko nerašo didžioji žiniasklaida, nerodo nei viena 
televizija, tyli radijas. Na tada, kada mes demonstracijoj prašom tiesos  ir „Kur 
Deimantė?”. 
Tad noriu jūsų  paklausti: „Kas čia?”. Ar tai Laisvė, dėl kurios mes negailėdami gyvybės 
aukojomės 1991 m. sausio 13-tą.  
Bet nesunkiai perskaitysim įtakingų žurnalistų, niekada nemačiusių mergaitės, 
nebuvusių Garliavoje, nepakalbinusių nei jos, nei jos artimųjų, piktus neišmanymo ir 
neapykantos pritvinkusius  postringavimus apie violetinį rūką temdantį akis, ir  apie 
tai, kaip Laisvės premija pateko į Garliavos patvorius. 
Jai, sako,   (rodo į save) reikia  kriminalinę  bylą, į kalėjimą Sadūnaitę! Jai premiją?! 
Siaubas! Toks vilkas, dar kažkoks, duok, Dieve, jam sveikatą. 
Reiškia – mes kovojam prieš Lietuvos nepriklausomybę, mes perversmą ruošiam!? Na, 
įtarimas… 
(Ranką pridėjus prie krūtinės) 
Su  džiaugsmu, bet aš tik už Laisvą Lietuvą.  Naudojuosi proga, kadangi mane girdi Jos 
Ekscelencija Prezidentė, daug garbių Seimo, Vyriausybės narių, teisėsaugos atstovų, 
taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir priminti, kad Lietuva yra ratifikavusi tarptautinę 
konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo. Šios Konvencijos pačiame 
pirmame straipsnyje sakoma, cituoju:  
O! Yra vanduo! 
(Nuo jaudulio išdžiūvusi Nijolės Sadūnaitės burna. Ji atsigeria,  
            paėmusi vandens stiklinę, kuri stovėjo kairėje jos) 
Atsiprašau. 
(Laiko vandens stiklinę rankoje, nes tribūnoj dešinėje ji nemato galimybės 
stiklinę pastatyti. Gaunasi ilga pauzė, sausakimša žmonėmis Seimo salė laukia 
Konvencijos citatos tęsinio) 
1. Niekas neturi  tapti priverstinio dingimo auka. 
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2. Jokios išimtinės aplinkybės, net, jei tai būtų karo padėtis, ar karo grėsmė, vidaus 
politinis nestabilumas, ar bet kokia kitokia nepaprastoji  padėtis, negali pateisinti 
priverstinio dingimo. 
(Šiuos konvencijos punktus perskaito su vandens stikline dešinėje rankoje. 
Perskaičiusi – sugrąžina stiklinę į vietą) 
Todėl  klausiu jūsų, ar Deimantės Kedytės likimas nėra priverstinis dingimas?                   
(Balsas žymiai sklandesnis) 
Ar negalime laikyti mergaitę priverstinai dingusia, jei ją viešai ir brutaliai paėmę 
valstybės pareigūnai, ir apie ją jau penkeri su puse metų visuomenė neturi absoliučiai 
jokių žinių? Net nežino, ar tas nežinia kur esantis asmuo Deimantė Kedytė yra gyva? 
Atsakykite, prašau, ar Lietuva laikėsi, ar nepažeidė šios Konvencijos? Jei taip, tai kas 
rūpinasi ir gali atsakyti, Deimantė Kedytė nėra pradanginta? Baigiu: paskutinis 
puslapis. 
O, geras Dieve!             (Sunkiai atsidūsta) 
Šiandien, sausio 13-ą, Laisvės gynėjų ir Laisvės premijos įteikimo dieną, man nėra 
nieko svarbiau, kaip sužinoti atsakymą  į ne vienerius metus mano širdį, ir ne tik mano 
širdį, draskantį, neatsakytą, ir nuo visuomenės visomis valstybės išgalėmis slepiamą  
klausimą. Todėl, stovėdama šioje aukštoje Seimo  tribūnoje pirmąkart ir paskutinį 
gyvenime, tiesiogiai kreipiuosi į Jus, pirmuosius valstybės asmenis: Ponia Prezidente! 
Pone Premjere! Už mano nugaros… 

(Nusišypso atsisukdama ir žvilgsniu ieškodama Lietuvos Premjero  Sauliaus 
Skvernelio veido) 

                     Pone Seimo Pirmininke! 
(Seimo Pirmininkas, kaip, beje ir Prezidentė, taip pat yra už 
                            Nijolės Sadūnaitės nugaros) 
Ir prašau jūsų iki vasario 16 – Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimo dienos, man ir 
visuomenei viešai, asmeniškai atsakyti bei pateikti neginčijamus įrodymus, kad mūsų 
visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kuriai už 
mėnesio  vasario 19-tą sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika. O, jei ji jūsų valia ir 
valstybės vardu 2012 m. gegužės 17 dieną atplėšta nuo artimųjų ir apsiimta saugoti 
(apsaugok Viešpatie, net liežuvis neapsiverčia tai ištarti), galimai yra mirusi, 
nužudyta, prašau tai nedelsiant viešai pripažinti ir prisiimti atsakomybę. Bet 
svarbiausia, jei tai nėra vien iš nežinios kilę nepagrįsti besisielojančių žmonių įtarimai, 
ir tokia baisi nelaimė iš tikrųjų atsitiko, pasakyti, kur yra mergaitės kapelis.  Kad mes 
galėtume visi, ją mylėjusieji, kartu su Deimantėlės seneliais iki šiol persekiojamais (po 
devynias bylas), kitais artimaisiais, mergaitės užtarėjais ir Laisvės bendraminčiais 
aplankyti,  padėti gėlių, nusilenkti, kartu pasimelsti, apraudoti ir atsiprašyti, kad 
nesugebėjom, Tavęs Deimantėle, išsaugoti. Dieve, mums atleisk. Ir baigdama savo 
kalbą, su didžiule širdgėla privalau jums atvirai prisipažinti. Nežinau, kaip Jūs visi, 
kurie mane girdite, tačiau aš, negavusi sąžiningo atsakymo į šį klausimą, tikrai 
negalėsiu džiaugtis Lietuvos 100-mečio sukaktimi ir jos švęsti. Prašau man atleisti.   
(Pridėjusi ranką prie krūtinės nusilenkia) 
Savo nekaltų žmonių aimanoms ir kančioms akla valstybė ir visuomenė, apsimetanti, 
kad nematė vaiko ašarų, negirdėjo jo klyksmo, švenčianti ir šokanti ant savos pačios 
suluošintų ir pražudytų vaikų kapų – neturi ateities. Dieve, mums atleisk! Baigti noriu 
gerbiamojo kunigo Roberto Grigo eilėmis „Mergaitės ašara”. Jis ten beveik kasdien 
būdavo kartu su kitais šešiais kunigais, kentėjusiais.  Jis tai parašė praėjus trims 
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mėnesiams po mergaitės pagrobimo. 
            
„MERGAITĖS AŠARA“ 
Aš padėjau ant svarstyklių 
Mažos Deimantės mažą ašarą – 
Ir prezidentės aptakius kalbėjimus – 
Nusvėrė ašara kaip usnies pūką juos. 
Ir aš padėjau ant svarstyklių 
Mažos mergaitės nevilties riksmą – 
Ir Seimo, teisdarių, ir paragrafų užkalbėjimus – 
Nusvėrė ašara kaip pelenus, išsklaidė vėjuose. 
Ir aš padėjau ant svarstyklių 
Mažo  vaiko bejėgystę, išgąstį ir siaubą – 
Taip pat Olimpo sportininkų auksus, sidabrus ir bronzas – 
Ir tyro vaiko nuoskauda atsvėrė juos kaip dulkes. 
Mergaitės ašaroje buvo Lietuva. 
O kalbose, teismuose ir saliutuose – 
Tiktai išdavęs vaiką NIEKAS.  Tuštuma. 
 
Amen! Aleliuja! Dieve, būk mums gailestingas! 
 
(Nijolė Sadūnaitė užverčia savo kalbos lapus ir kalba toliau,  
                               žvelgdama į klausytojus) 
 
Dievas mus myli. Laukia mūsų. Už mus mirė ant kryžiaus, tapęs žmogumi. Ir 
pasufleravo, iš ko mes būsime Amžinybėje teisiami.   Ir tikintys. Ir netikintys. Ir, 
nesvarbu, iš kokios rasės: 
Buvau alkanas – pamaitinai. 
Buvau nuogas – aprengei. 
Buvau ištroškęs – pagirdei. 
Buvau ligonis – aplankei. 
Buvau pakeleivis – priėmei. 
Buvau kalinys – atėjai, ištiesei ranką. 
Ateik į amžiną džiaugsmą! 
Sako: „Viešpatie, aš Tavęs nepažįstu”. 
„O tada, kada Tu tam mažiausiajam, tam nepažįstamam ištiesei ranką, kuris į tave 
kreipėsi – tu padėjai man.“ 
Ir atvirkščiai. „Nepadėjai – eik šalin nuo manęs į amžiną kančią kartu su velniu ir jo 
angelais”. 
Dieve, saugok, kad nei vienas ten nenueitume. Duok, Dieve, kad visi būtume danguje ir 
šlovintume jį už jo gailestingumą! 
              (Šypsosi, juokiasi ir kelia abi rankas į viršų) 
 
Ačiū! Dovanokit, aš, atrodo, savo ilgu liežuviu prasikaltau. 
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            Juokdamasi atsiprašo, kad klausytojams galėjo atrodyti, kad jos, t.y. 
sesės Nijolės Sadūnaitės, kalba per ilga. Plojimai, gėlės Nijolei Sadūnaitei, 
Laisvės premijos 2018 m. laureatei.  
   Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, palinkėjęs Laisvės gynėjams 
sveikatos, po Nijolės Sadūnaitės kalbos paskelbia  iškilmingą posėdį baigtą. 
Visi atsistoja ir tylėdami išleidžia iš istorinės Seimo salės, (kurioje 1991 
metais buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atstatymo 
aktas), Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę.  
   Prezidentė sustoja prie Nijolės Sadūnaitės, ją pasveikina, Nijolė  
Sadūnaitė apkabina Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Tuo metu Prezidentė 
kažką tyliai pasako Laisvės premijos nominantei į ausį. Prezidentė pajuda 
sparčiu žingsniu išėjimo link. Tuo metu Nijolė Sadūnaitė grįžta prie Seimo 
tribūnos mikrofono, ir  LR Prezidentei net nespėjus palikti Seimo salės 
prabyla:  
Dar neišjungta! A ū… Gerbiama Prezidentė man pasakė - „Niekada nežinojau ir 
nežinau, kur yra Deimantė Kedytė.“ 
Kas žino!?... 
(Nijolė Sadūnaitė dar mėgino sakyti antrą trumpą sakinį, bet mikrofonas buvo 

žaibiškai išjungtas). 
P. S. Ši, sesės Nijolės Sadūnaitės iš Seimo tribūnos pasakyta istorinė kalba, kurią ji 
vienintelė turėjo teisę pasakyti tiesą visai Lietuvai, išliks visų mūsų, garbingų ir 
sąžiningų  piliečių širdyse kaip vilties ugnelė, jog Tiesa nugalės tamsiąsias jėgas, 
esančias Lietuvos valdžios višūnėje.                        

 „Darbininkų balsas“             
 

                                                             

ATVIRAS  LAIŠKAS  PREZIDENTEI 

MINISTRUI PIRMININKUI IR SEIMUI 

                                       Nuo neabejingų Lietuvos likimui 

                                        Visuomeninių organizacijų 

   Pritardami Prezidentės išsakytam susirūpinimui 2017 m. SNO Generalinėje 

Asamblėjoje dėl Rusijos spec. tarnybų vykdomų provokacijų posovietinėje erdvėje 

ir prisimindami Seimo nacionalinio saugumo išvadas apie Lietuvoje pasilikusių 100 

tūkst. KGB agentų, manome, kad paskutinių 25-ių metų skandalinga prezidentūros, 

Seimo, vyriausybės yra ardanti valstybingumą                                                                                                                

. Korupciniai teismai, prokuratūra, žiniasklaida, teisdami paskalų pagrindu, 

skleidžia visuomenėje suirutę ir neviltį. Žinant, kad verbavo ir lytinius iškrypėlius, 

manome, kad jiems talkinančių gali rastis ir auksčiausiuose valdžios sluoksniuose. 

Todėl, susirūpinę Lietuvos ateitimi klausiame: 

        Kodėl jau 8 –neri metai teisėsauga nedrįsta pradėti tyrimų dėl teisėjo  
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Furmanavičiaus, Naruševičienės ir D.Kedžio nužudymų tai įpareigoja? 

        Kodėl nuo artimųjų jau daugiau kaip penkeri metai slepiami L.Stankūnaite ir jos 

dukrelė D.Kedytė? 

       Kur yra dingusi a.a. Narūševičienės dukra, galimai, taip pat pedofilų 

prievartauta? 

       Kodėl tuometu ėjęs Lietuvos generalinis policijos komisaras S.Skvernelis, 

Garliavoje netinkamai atlikęs savo pareigas 2012 m.gegužės 17 d. perimant 

Deimantę Kedytę,  tapo Vidaus reikalų ministru pirmininku? 

       Ar ne todėl jis tapo ir ministru pirmininku, kad į bagažinėje degančios mergaitės 

pagalbos skambučius reagavo aplaidžiai jo vadovaujamos Tarnybos? 

      Kodėl neatliekamas tyrimas kas nukankino D.Kedį, kai  S.Skverneliui 

vadovaujant, jis buvo pusantrų metų ieškomas? 

      Kodėl nukankinto sūnaus tėvams L ir V Kedžiams, prašant pamatyti anūkėlės 

D.Kedytės nuotraukas po jos pagrobimo yra keliamos sufabrikuotos bylos patiems 

seneliams? 

       Mes, nusivylę svarbiausių Lietuvos valdžios institucijų darbu , kito atsakymo 

nerandame, kaip tik prezidentės žodžiais: „Vyksta Rusijos FSB tarnybų provokacijos 

destabilizuojančios padėtį Lietuvoje“. 

        O Jūs gal rastumėte faktų, paneigiančių šių spec. tarnybų įsigalėjimą Pabaltyje? 

Buvusi Latvijos prezidentė Fraiberga prieš dešimt metų pedofilijos skandalą 

valdžioje pripažino tautos gėda! 

        Mes, kreipdamies į Jus sakome: „Taip – tai mūsų visuomenės gėda, kad esame 

abejingi Deimantės Kedytės senelių sielvartui“. Jums tylint, atsiprašome už Jūsų ir 

mūsų bejėgiškumą šiandien. 

        Viliamės, kad neignoruosite disidentės Laisvės premijos laureatės Nijolės 

Sadūnaitės prašymo pasakyti tiesą apie Deimantę Kedytę. Tiesa mus išlaisvins. 

         Pirmas žingsnis būtų – parodyti MEDŽIAGĄ per LRT archyvinę laidą „Paskutinė 

instancija“. Joje įrodoma, kaip ignoruojant Prezidentės perspėjimą, kad prieš vaiką 

prievarta neleistina, buvo valstybės vardu pagrobta D.Kedytė ir jau beveik šešeri 

metai, galimų pedofilų talkintojų, izoliuota nuo visuomenės, kaip svarbiausias 

nusikaltimų lūdininkas. 

        Pridedame L ir V Kedžių – Deimantės. senelių prašymą ir prašome išpildyti 

senelių norą kokiu nors būdu sužinoti apie anūkėlės likimą šiandien. 

Pasirašo organizacijos: 
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        Lietuvos pensininkų susivienijimas 

        Klaipėdos m. Jungtinis Demokratinis Judėjimas 

        Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrija 

        Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga 

        Klaipėdos m. ir apskrities profesinė sąjunga  

        „Drasos kelio“ partijos Klaipėdos sk. 

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

 

TARPTAUTINĖS VAIKŲ GYNIMO DIENOS PROGA V. ir L. KEDŽIŲ PRAŠYMAS 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui 

LR Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai 

Lietuvos valstiečių- žalųjų sąjungos pirmininkui Ramūnui Karbauskiui 

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių – demokratų pirmininkui Gabrieliui 

Landsbergiui 

Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkei Agnei Širinskienei 

 

     PRAŠYMAS 

     2017-06-01 

     Kreipiamės į Jus su pagalbos prašymu 

     2012 m. gegužės 17 dieną iš mūsų, Laimutės ir Vytauto Kedžių namų buvo paimta 

mūsų anūkė Deimantė Kedytė. 

       Gyvendana nuo gimimo kartu su mumis, mūsų anūkė turėjo saugybę draugų – 

kiekvieną dieną ją aplankydavo daugybę vaikų – jie visi žaisdavo mūsų kieme, 

mergaitė turėjo artimus giminaičius su kitais giminaičiais. 

        Tačiau jau penkeri metai, kaip visi šie ryšiai nutraukti. Mergaitė yra visiškai 

izoliuota ir nuo savo artimųjų iš jos tėčio pusės – per penkerius metus jai nebuvo 

leista susitikti nei su vienu giminaičiu.  

         Taip pat su mumis – jos seneliais, nors Auksčiausio teismo nutartimi šis  

ryšys privalėjo būti išsaugotas (išplėstinė LAT teisėjų kolegija savo 2013 m. vasario 

4 d. nutartyje pripažino, kad ankstesnių „ bylą narinėjusių teismų nustatyta, vaiką ir 

jos globėją (Neringą Venskienę – red. pastaba) bei senelius sieja artimas , tvirtas 

emocinis ryšys“ ir konstatavo, kad pagal EŽTT praktiką „ pagarba šeimos gyvenimui 

įpareigoja valstybę veikti taip, kad būtų sudarytos galimybės tokiems ryšiams toliau 

plėtotis“). Seneliai Stankūnai M.Bloznelytės teismo posėdyje užsiminė, kad jie taip 

pat nemato savo anūkių , neturi su jomis jokio kontakto, ir nežino kur jos yra. 

            Mums iki šiol nėra žinoma, kaip mūsų anūkėlė gyvena, nei vienos nuotraukos,  
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nei filmuotos medžiagos apie jos gyvenimą, nei vieno susitikimo. 

             Šiuolaikiniame informacinių technologijų amžiuje  visi vaikai turi laisvą 

prieigą prie interneto, mobilųjų telefonų. Sunku patikėti, kad 13 metų į paauglystės 

amžių įžengęs vaikas neatsimintų savo artimųjų, tetų, dėdžių, pusbrolių senelių, 

vaikystės, klasės, kiemo draugų ir neieškotų jokio kontakto  su jais. Sunku 

įsivaizduoti, kad tokio amžiaus vaikas nemokėtų naudotis informacinėmis 

technologijomis.  

             Tuo labiau, kad Deimantė nuo mažų dienų, dar gyvendana su mumis, mokėjo 

naudotis kompiuteriu , skypu ir mobiliuoju telefonu. Bet jokio kontakto su ja iki šiol 

nėra. Vaiko saugojimas nuo nežinia ko neturi virsti visišku vaiko izoliavimu nuo 

aplinkos ir pasaulio, nes tai daro didžiulę žalą jos kaip asmenybės vystymuisi. 

                      Nuo 2012 m, gegužės mėn. mes daug kartų kreipėmės į Kauno raj., 

Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos tarnybas, siekdami susitikti ir pasimatyti su 

savo anūkėlę. 

                      Nors 2010-2012 m. mūsų šeimą pastoviai lankantys Vaiko teisių 

apsaugos tarnybų specialistai, psichologai nepastebėjo , kad nemokėtume elgtis su 

vaiku ar būtume blogai elgęsi. 

                      Padarėme visus žingsnius, siekdami įvykdyti visus mums keliamus 

reikalavimus, norint susitikti su savo anūke. Daug kur kreipėmės. Tačiau visi mūsų 

prašymai nuguldavo Vaiko teisių apsaugos tarnyboms ant stalo, kurios apsiribodavo 

formaliu atsakymu, kad anūkei viskas gerai. 

                     Tačiau ar iš tiesų viskas gerai? Šių Šv.Kalėdų proga, kaip ir kiekvienais 

metais, buvome suruošę savo anūkei dovanų ir bandėme jas perduoti per Vilniaus  

Vaiko teisių tarnyba. Gavome atsakymą, kad I.Stankūnaitė neleidžia dovanų priimti 

ir jas grąžino atgal. Kodėl iki šiol Vaiko teisių tarnyba nedaro nieko, kad būtų 

užtikrinama teisė bendrauti su anūke, kuri pripažinta Auksčiausio teismo 

nutartimi? 

                       Didžiausi nusikaltėliai, net tie, kurie yra nuteisti iki gyvos galvos , turi 

teisę palaikyti ryšį su savo artimaisiasi. Bet tik ne mes. 

                       Viskas yra daroma, kad tik mes negalėtume susitikti su anūke.  

Gyvendama su mumis mergaitė nenorėjo matytis su savo motina I.Stankūnaite, 

tačiau mes dėjome visas pastangas, kad motinos ir vaiko ryšys nenutrūktų, kantriai 

vežiojome į pasimatymus su ja. Tačiau iš mūsų tokia galimybė atimta. Kodėl? 

Praradę bet kokią viltį nors kartą susitikti su savo anūkėle, mes prašome tik vieno_ 

nuotraukų ir vaizdo medžiagos apie jos paskutinius penkerius jos gyvenimo metus. 

Mes nesiekiame sužinoti, kur ji gyvena, tik prašome foto ir vaizdinio įrodymo, kad 

jai viskas gerai. 

                        Labai prašome, nepažiūrėti į šį prašymą formaliai, persiunčiant šį 

prašymą – nevilties šauksmą  Vaiko teisių tarnyboms, nes jos nepadarys nieko, kad 

šis prašymas  būtų įgyvendintas. Nebenorime gauti eilinio, nieko nereiškiančio 

atsakymo, kad viskas yra gerai. 
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                      Norime patys savo akimis išvysti vaizdo medžiagoje ir nuotraukose  

(nedengtų veideliu), kad mūsų anūkėlei viskas yra gerai. Netiesioginis kontaktas 

niekaip negali pakenkti vaiko interesams, o išsisukinėjimas pateikti informaciją 

kelia didžiulį nerimą. Labai prašome tiesiogiai tarpininkauti, kad šis mūsų prašymas 

būtų išpildytas. 

Pasirašo:  Laimutė Kedienė  

                    Vytautas Kedys. 

 

Pastaba: kviečiame kiekvieno mėn. 17 d. 12val. į ATJAUTOS PIKETĄ  

KLAIPĖDOJE, ATGIMIMO AIKŠTĖJE. 

                                                             

                              2012 m. gegužės 17 d. VERTA PRISIMINTI ! 

            Kun. Robertas Grigas:  

„Mes vėl neturime savo valstybėsToks jausmas, kad mes vėl 

neturime savo valstybės. Ji vėl nepriklauso mums. Ji priklauso kažkam 

kitam. Gal teisėjui Kondratjevui. Gal kaukietėms smogikams.  Ar 

tiems, kurie stovi už Jų? Gal kontrolierei Žiobienei. Gal antstolei 

Vaičekauskienei? Bet ne mums, dėl laisvės ir teisingumo Lietuvoje kovojusiems 

žmonėms.                                                                                                                                                            

Sava valstybė nenaudoja smurtą 

prieš vaikus. Sava valstybė 

paryčiais nesiveržia su ginkluota 

jėga į taikių civylių namus.                                                                                                                                                

Nedaužo langų. Nelaužia durų. 

Paryčiais į Lietuvos piliečių namus 

išskirti artimųjų ir naikinti jų turto 

verždavosi trėmimų vykdytojai. 

Sribai ir okupantai.   

           Valdžia, kuri naudoja 

smurtą prieš vaiką , pačiu tokiu 

savo veikimu tampa nelegitimi.     

           Valdžia, kuri smurtauja prieš taikiai protestujančius piliečius, automatiškai 

praranda įgaliojimus būti tautos valios reiškėja.                                                                                 

Valdžia, kuri fiziniu smurtu susidoroja su žmogumi, dėl Lietuvos laisvės siekio keliolika 

metų kalintu okupantų, kovoje netekusio rankos, savu krauju nusipelnusiu Vyčio kryžių 

– tokia valdžia neatstovauja  savanorių, partizanų ir Sąjūdžio atkurtam valstybingumui.  
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              Kol teroras prieš vaiką nesustabdytas ir kaltieji nenubausti, mes neturime Seimo. 

Neturime Vyriausybės. Neturime Prezidentės. Visa tai yra tuščiavidurės dekoracijos be 

turinio.  

             Nes tikros, ne butaforinės valstybės testas vienas – ji privalo turėti įrankių 

apginti vaikus nuo smurto. Kol tai nebus pasiekta, kviečiu žmogaus ir tautos teises 

branginančią Lietuvą į visuotinį taikų valdžios boikotą.  

             Menininkai, visuomenininkai, dori politikos ir viešojo gyvenimo atstovai gali 

kūrybingai daugybę būdų Mahatmos Gandhi pavyzdžiu parodyti, kad ignoruoja, atmeta 

ir niekaip nedalyvauja tokiose valdymo formose ir procesose, kokia juodąja žyme tapo 

2012 m. geguės 17 d.  

             Pažiūrėkime, gal valdžiai nelabai ir reikia mūsų, Tėvynės skausmui neabejingų 

piliečių? Gal jai užteks jos teisėjų, kontrolierių ir istatymus klusniai vykdančių valdžios 

struktūrų?  Bet žinokite, ponai  - pusšimtį metų jūsų nebuvo , o Lietuva buvo. Giriose ir 

širdyse.                                                                                                                                             

Lietuva atsilaikys. O jums gali tekti atsakyti už vaiko ašaras. Istorijoje kartais nutinka ir 

teisingų dalykų.  Dieve padėk Lietuvai !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Autorius yra Laisvės kovų dalyvis. Bernardinai.lt                                                                          

Pastaba: kiekvieno mėn 17 d. 12 val. Klaipėdoje, Atgimimo aikštėje vyksta „ATJAUTOS 

PIKETAS“ prisidėkite visi dori Lietuvos žmonės, savo gyvenamosiose vietovese! 

                                                             

Tiesos.lt Susigrąžinkime valstybę 

Algimantas Zolubas. Tauta ir jos 

dvasia 

Ramutė Bingelienė   2018 m. sausio 31 d. 22:06 
     
 

1919 metais pasaulinio garso poetas, Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje Oskaras Milašius, skaitydamas paskaitą 

Geografijos draugijoje Paryžiuje, kreipėsi į klausytojus: ,,Taip, Vakarų moterys ir 
vyrai, aš kalbu apie senąją jūsų tėvynę. Taip, indoeuropiečių rasės sūnūs ir dukros, 
aš kalbu apie jūsų lopšį. Nes Lietuva – tokia miglota jūsų vaizduotėje – yra seniausia 
ir gryniausia liekana tos rasės, kuri, praeities tamsoje nusileidusi iš šventos vietos, 
vardu Pamyras, pasklido šaltos ir laukinės Europos giriose ir lygumose“. O 
keliautojas, antropologas Antanas Poška, nagrinėjęs ir vertęs iš sanskrito į lietuvių 
kalbą indų vedas, siekia dar toliau – už Pamyro. Vedose tyrinėtojas išskaitė, kad 
kuomet ,,vandenys ėmė akmenėti“ (užėjo ledynmetis“), mūsų protėviai traukėsi į  
 

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/autorius/10
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pietus, pasiekė Šiaurės Indiją, Himalajus. Pagal gausius lietuviškos kilmės 
vietovardžius įvairiose šalyse A. Poška nubraižė mūsų hipotetinį kelią iki Himalajų 
ir atgal. Tūkstantmečius trukusi kelionė paliko pėdsakus ne tik vietovardžiuose, 
sanskrito giminingume lietuvių kalbai, bet ir kai kuriuose Šiaurės Indijos dainose, 
papročiuose, ornamentuose. Tačiau mūsų priešistorija tebeskendi slėpiniuose. 
Slėpiniai dar vis dengia mūsų praeitį. Tyrinėtojai nagrinėja iš lūpų į lūpas ėjusias 
legendas ir padavimus, vis tebeieško ir neranda mūsų epo. Deja, ir rašytinė mūsų 
istorija pilna paslapčių (dar taip neseniai sudarytą Molotovo-Ribentropo paktą ir 
slaptuosius protokolus vos surado), nes ją daugiausia rašė, dažnai klastodami mūsų 
priešai. Mūsų valstybės istorija įmanoma atkurti pagal įvairiuose pasaulio 
archyvuose randamus dokumentus, o tautos istorijos, jos gimimo bei raidos per 
tūkstantmečius įžvelgti neįmanoma. Tai suvokiama protu, bet nepažįstama 
patirtimi. Iš patirties težinome, kad kiekviena tauta siekia sukurti savo valstybę, 
tampa valstybės branduoliu, nes optimali jos būsena yra savoje nepriklausomoje 
valstybėje. Pats tautos gimimas – istorijos gelmių slėpinys. 
Tauta yra istoriškai susidariusi žmonių bendruomenė, turinti bendrą kilmę, žemę, 
kalbą, istoriją, kultūrą. Be šių tautos požymių galėtume vardinti tautos 
antropologines savybes, religiją, bei dar kitokius bruožus, tačiau viską apimsime, jei 
tautą įvardinsime kaip bendruomenę, kurią sieja istorinio likimo bendrystė. 
Tautą vertinant kaip istorinio likimo bendrystės darinį, rasime, kad į kamieninę 
tautą istorinėje raidoje įsiterpia kitų tautų, taigi ir tautybių, atstovai (tautinės 
mažumos, tautinės bendruomenės), kurios šimtmečių bėgyje įgyja istorinio likimo 
bendrystę su kamienine tauta, tampa kamieninės tautos nariais. Taigi galime 
tvirtinti, kad Lietuvoje senbuviai totoriai, žydai, karaimai, lenkai ir kitos tautinės 
mažumos arba bendruomenės priklauso lietuvių tautai. Tos tautinės mažumos, tapę 
Lietuvos piliečiais, tampa ne totoriais, žydais, karaimais, lenkais Lietuvoje, o 
Lietuvos totoriais, Lietuvos žydais, Lietuvos lenkais, Lietuvos karaimais, trumpai 
tariant, atitinkamos kilmės lietuviais. Teisus buvo Popiežius Jonas Paulius II, kai 
1993 m. besilankydamas Lietuvoje, kreipėsi į Lietuvos lenkus, juos vadindamas 
lenkiškos kilmės lietuviais. Antai Lietuvos žydai, išvykę į savo istorinės kilmės šalį 
Izraelį, pabrėždami priklausomybę ir kitai tautai, su kuria buvo susieję savo likimą, 
save vadina litvakais. 
Senesniais laikais patyrusi daug negandų, o pastaraisiais dešimtmečiais blaškyta, 
kankinta, žudyta, buldozerinio ateizmo ,,šviesoje“ prievartauta, lietuvių tauta patyrė 
neišmatuojamus nuostolius, buvo praradusi valstybingumą, didelė jos dalis prarado 
ne tik tautinę savimonę, bet ir sveiką nuovoką. Tauta patyrė ne vieną sunkų 
išbandymą, tačiau paklupdyta kėlėsi, išliko gyva, atkūrė savo valstybę. 
Iš valstybių tarpusavio karų istorijos sužinome, kad valstybė nebuvo laikoma 
nugalėta, jei joje nebuvo paimta paskutinė pilis. Pilis gynė kariai-pilėnai. Kokį 
svarbų vaidmenį senovės valstybėje vaidino pilėnai, tokį pat svarbų vaidmenį 
dabartinėse demokratinėse valstybėse vaidina jų piliečiai, nes jie ir sudaro pačią 
valstybę. Taigi, nors valstybė nėra tautos būtį apibrėžiantis požymis, tačiau 
kiekviena tauta stengiasi sukurti savo valstybę, kurioje galėtų plėtoti savo 
etnokultūrą, reikšti kitas galias. Kita vertus, valstybei yra reikalingas tautinis  
pagrindas, tautinis branduolys, nes valstybė ir yra tautos buveinė, pilis. 
Lietuvos valstybė buvo kuriama ilgai, pamažu. Jau žiloje senovėje būta šeimų,  
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genčių, apylinkių darinių, kurie kūrėsi iš reikalo gintis nuo priešų ar ką pulti. 
Susibūrę kariai išsirinkdavo vadą, kuris, pavadintas kunigaikščiu, dažnai 
pasilikdavo sau valdžią ir taikos metu. Tryliktojo šimtmečio pradžioje karai su 
kryžiuočiais, kalavijuočiais ir rusais paskatino lietuvius jungtis į vieningesnį politinį 
darinį. Iš visų kunigaikščių tuomet iškilo Mindaugas, kuris ir tapo visos Lietuvos 
valdovu. Nesiliaujančios kovos su išorės krikščioniškaisiais priešais paskatino 
Mindaugą krikštytis, ką jis ir padarė 1250 m. pabaigoje ar 1251 m. pradžioje. 1253 
m. popiežiaus Inocento IV pavedimu Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvos 
valstybės karaliumi, Lietuva tapo pripažinta Europos valstybe, karalyste. 
Lietuva tarp Rytų ir Vakarų yra ,,ant vieškelio, ant kelio didžio“, jos istorija rašyta 
krauju, ugnimi ir kalaviju, ji kupina pergalių ir netekčių, tačiau, poeto žodžiais 
tariant, pašaukta atsiliepdavo: ,,Aš čia – gyva“. Atsiliepdavo Lietuva artojų, karių, 
sukilėlių, partizanų, visų dorų tautiečių širdyse, kur jie bebūtų – Sibiro toliuose ar už 
jūrių marių, partizanų žeminėse, prie Televizijos bokšto ar Seimo rūmų. 
Atsiliepdavo, nes buvo išlikę pilėnai – piliečiai. Štai kodėl ir atkurtoje mūsų 
valstybėje pilietinės visuomenės formavimas, ugdymas ir skatinimas pilietinei 
veiklai laikytinas itin svarbiu procesu. Tik sąmoningas, tautiškai susipratęs, 
jaučiantis pareigą ir atsakomybę, saugantis ir ginantis valstybės idealus ir interesus 
pilietis kuria valstybę, tvirtina valstybingumą, statydina tautos būstą. 
Kas gi lėmė, kad didžiųjų fiziškai naikinta, nutautinama, tremiama lietuvių tauta 
išliko, jos neištiko Prūsijos likimas? 
Trumpai tariant, išlikimą lėmė tvirta Tautos Dvasia, pasireiškusi per seniausią 
kalbą, visą išskirtinį kultūrinį paveldą, per nuožmų priešinimąsi įsibrovėliams. 
Tautos Dvasios paieškos prasidėjo tuomet, kai Europos tautos pradėjo vis aiškiau 
save suvokti kaip tam tikrą vientisą, gyvą bei dinamišką organizmą, kurio kiekviena 
ląstelė susijusi su kita ląstele bendra kilme, istorija, etninėmis bei dvasinėmis 
ypatybėmis. Buvo manoma, kad tauta, kaip vienetas, yra sudaryta ne tik iš atskirų, 
tam tikromis fizinėmis ir dvasinėmis savybėmis pasižyminčių individų, bet turi savo 
nuosavą kolektyvinę dvasią bei tam tikrą aukštesnį, viršindividualųjį, tik jai būdingą 
mąstymo tipą, dažnai apibūdinamą žodžiais „tautos būdas“, kuris, savo ruožtu, be 
paliovos formuojasi istorijos kelyje, istorinio likimo bendrystėje, veikiamas 
įvairiausių vidinių bei išorinių aplinkybių. 
Šias pastangas išskirti tam tikrą „tautos charakterį“ greičiausiai sąlygojo grynai 
praktiškos priežastys. Tai yra, norėta apčiuopti bendras, konkrečiai tautai būdingas 
savybes bei palyginti jas su kitų tautų savybėmis. Pradėti analizuoti atskirų tautų 
istorijos keliai ir vis dažniau bandyta atsakyti į klausimus: kodėl atskiros tautos 
vystėsi būtent taip, o ne kitaip, ir kiek jų vystymąsi paveikė išorės priežastys bei 
numanomas, savaime esantis vidinis „tautos būdo“ veiksnys. 
Savo metu Tautos Dvasios klausimą ėmė kelti bei nagrinėti garsiausi prancūzų bei 
vokiečių mąstytojai. 
Herderio mokymas apie Tautos Dvasią jo epochoje atliko ne tik švietėjišką funkciją, 
bet suteikė jai romantiško paslaptingumo, tam tikro iracionalumo atspalvių. 
Herderio amžininkas Hėgelis Tautos Dvasioje įžvelgė kultūriškai istorines Absoliuto 
Dvasios apraiškas tam tikroje tautoje, kuri ir yra tos savo dvasios nešėja, 
perduodanti ją ateinančioms kartoms. Pasak Hėgelio, Tautos Dvasia pasireiškia 
religijoje, mene, specifinėje teisės sistemoje, politikoje (jeigu tauta organizuota 
savoje valstybėje) bei filosofijoje. 
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Tautos Dvasios ypatybes Hėgelis aiškino šiais pagrindiniais faktoriais: 
– „pirminė tautos būdo dispozicija“ kaip kažkas įgimto. Čia svarbų vaidmenį vaidina 
antropologija bei tam tikri rasiniai faktoriai, galintys lemti ir tam tikras dvasines 
savybes (biologinio faktoriaus įtaka konkretaus mąstymo tipo tendencijoms buvo 
laikoma visiškai objektyvia norma kone iki XX a. vidurio). 
– „tautos būdas“, tiesiogiai susijęs su natūraliąja gamtos terpe, iš kurios tauta kilo ir 
kurioje ji gyvena. Hėgelis išskyrė tris pagrindinius natūraliosios gamtinės aplinkos 
tipus – kalnai, lygumos ir pajūrio sritys, kurios, jo manymu, gana stipriai veikia 
Tautos Dvasios „pavidalą“. 
– trečiasis faktorius – tam tikros laikmečio sąlygos, t.y., tradicijos bei istorinės 
aplinkybės. 
Taigi, bendroji Tautos Dvasia gimsta tarytum iš savęs (romantinėje filosofijoje – iš 
bendros, absoliučios, metafizinės Pasaulio dvasios) kartu su tautos gimimu ir toliau 
vystosi veikiama įvairiausių praeities, dabarties bei ateities veiksnių. Buvo manoma, 
kad kiekviena tauta turi savo asmeninę dvasią, tačiau anaiptol ne kiekviena tauta 
suvokia tokią dvasią esant, nes visos tautos vystosi skirtingomis aplinkybėmis, 
skirtingose gamtos sąlygose, todėl kiekviena tauta formuoja savą, tik jai būdingą 
kultūrą, kuri bendrais bruožais gali būti daugiau ar mažiau panaši į giminingų tautų 
kultūras, tačiau gali būti ir visiškai priešinga tolimoms negiminingoms tautoms su 
jų kultūromis. Kadangi materialioji ir dvasinė etninė kultūra yra inspiruota Tautos 
Dvasios, ir tam tikra prasme yra tik pastarosios vediniai erdvėje bei laike, tad tik per 
įvairiausias etninės kultūros formas toji dvasia gali būti deramai įsisąmoninta. 
1990 m. kovo 11 dieną, po 50-ies metų tylos, lietuvių tauta sau ir pasauliui 
atkurtos valstybės vardu vėl ištarė: ,,Aš čia, gyva!“. Tegul tie žodžiai skamba 
ne tik Lietuvos sostinėje, miestuose, miesteliuose ir kaimuose, bet teįsminga į 
kiekvieno lietuvio širdį, o indoeuropiečių sūnums ir dukroms teprimena jų 
lopšį. 
P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam. 
VERSIJA EKRANUI 

                                                          

M. Markuckas. Lietuvą – į Grūto 

parką! 

                        2018-01-25 / 07:30 

Netrukus minėsime 
modernios Lietuvos 
šimtmetį. Valstybei tai nėra daug. Tačiau jaunas 
amžius ne visada reiškia ir jėgų žydėjimą.  
Mūsų šalies atveju, deja, būtent taip ir yra. Žinant, 
ką per pastarąjį šimtą metų Lietuvai teko patirti, 
kaip brutaliai ji buvo žalojama sovietmečiu ir 
 

Atsiprašau, autoriaus, kad pakeičiau                                                                                                

paveikslėlį (buvo Leninas)red.                                                                      
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Mūsų šalies atveju, deja, būtent taip ir yra. Žinant, ką per pastarąjį šimtą metų 
Lietuvai teko patirti, kaip brutaliai ji buvo žalojama sovietmečiu ir kaip 
aplaidžiai šie sužalojimai gydyti po 1990-ųjų, nėra keista, kad šventinę 
nuotaiką trikdo klausimas: ar Lietuva sulauks kito jubiliejaus? Net Seime, iš 
kurio dažniausiai trimituojama tik apie gerėjantį gyvenimą, toks klausimas 
buvo užduotas. Besibaigiant 2017 metams čia organizuota konferencija 
pavadinimu „Ko reikia, kad išliktume dar šimtą metų?“Atsakymas į šį klausimą 
yra paprastas, nes jį duoda mūsų istorija – tautinės ir valstybinės sąmonės. Lietuva 
bus tol, kol bus žmonių, laikančių jos buvimą neatskiriama savasties dalimi. Kol bus 
tų, kurie bus pasiryžę mąstyti ir veikti ne tik dėl savojo, bet ir dėl bendrojo gėrio. Be 
Vasario 16-osios akto signatarų ryžto, be partizanų narsos, be Sąjūdžio pirmeivių 
atkaklumo ar be Sausio 13-osios didvyrių aukos kažin, ar Lietuvos vardas vis dar 
būtų pasaulio politiniame žemėlapyje. Atgavę nepriklausomybę, atrodo, turėjome 
visas sąlygas ugdyti ir puoselėti tokią sąmonę. Tačiau akivaizdu, kad šitoje srityje 
posovietiniu laikotarpiu faktiškai nieko nenuveikta, netgi atvirkščiai, tautinė ir 
valstybinė sąmonė ir toliau žlugdyta. Įrodymų ilgai ieškoti nereikia. Žvilgtelėkime į 
šių dienų aktualijas: mūsų jaunimas pripažįstamas pačiu apolitiškiausiu, 
lituanistikos studijos Vilniaus universitete (istoriniame lietuvybės židinyje!) 
laikomos naikintina atgyvena, o valstybės reprezentacinė aikštė su jos daugiaamžę 
savarankišką politinę ir istorinę būtį primenančiais ir teigiančiais ženklais – 
nepriklausomos šalies sostinei nereikalinga ir bereikšme simbolika, verta tik 
„plačiai“ ir „moderniai“ mąstančių „pasaulio piliečių“ pašaipų. 
                Banalu aiškinti, kad visos šios tendencijos yra tautiškai ir valstybiškai  
pražūtingos. Ir vis dėlto tai daryti tenka. Priežastis elementari: esama manančių, jog 
neigti pačią savosios valstybės idėją ir tyčiotis iš savo tautos kaip juokingos 
praeities atgyvenos yra asmens laisvės, mąstymo  „šiuolaikiškumo“ ir „pažangumo“ 
įrodymas. Šitaip besielgiantys nuoširdžiai save laiko „pažangos avangardu“, arba 
vieninteliais „tikrais“ XXI amžiaus žmonėmis beviltiškai  
„atsilikusioje“ ir „tamsioje“ Lietuvos visuomenėje.  Panašu, kad šie „tikrieji XXI 
amžiaus“ žmonės net nesusimąsto ir neįtaria, kad būtent jie yra ateiviai, arba 
sugrįžėliai iš praeities. Juk iš tikrųjų jie savo mentalitetu nuostabiai panašūs į tik ką 
iš baudžiavos paleistus XIX amžiaus Lietuvos valstiečius. Pastarieji iki Jono 
Basanavičiaus projekto, t. y. tautinio atgimimo sąjūdžio, nelaikė savęs atskira ir 
visaverte tauta ir net nepajėgė, juolab nedrįso, įsivaizduoti, jog jie, kaip ir tuo metu 
„aukštesnės“ tautos, turi teisę ir gali sukurti savo nepriklausomą valstybę. 
             Kaip tik šitas atsiradęs ir per du tarpukario Nepriklausomybės dešimtmečius 
nuosekliai ugdytas ir stiprintas lietuvių gebėjimas suvokti ir įsivaizduoti save kaip 
brandžią valstybinę tautą sovietmečiu buvo išmušinėjamas iš jų sąmonės ir 
atminties visais įmanomais būdais. Kasdien kalant į galvas, kad Lietuva gali 
išgyventi ir klestėti tik „broliškų tarybinių tautų šeimoje“, o 1918-ųjų respublika, 
savo ruožtu buvo tik nepamatuotas nesubrendėlių kaprizas ir istorinis 
nesusipratimas. Šis darbas buvo tęsiamas ir atkūrus valstybę, kurios nereikia net 
valstybinės aikštės nepageidaujantiems ir pačia jos įrengimo idėja besibjaurintiems 
bei besipiktinantiems lyg ir šviesuomenės atstovams. Kiek nueita šiuo – dabar jau 
savarankiško – išsitautinimo ir išsivalstybinimo keliu, puikiai atskleidžia šiuo atveju 
ypač reprezentatyvus Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto docento Justino Dementavičiaus pavyzdys. Konkrečiau – neseniai 
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portale bernardinai.lt publikuoti jo straipsniai „Kaip sovietmečiu“ ir „Stabų 
saulėtekis“. 
                 Abu šie jaunojo docento tekstai yra puiki tautinės ir valstybinės sąmonės 
nebuvimo iliustracija. Neturint šitokios sąmonės, be abejo, sunku, jei apskritai 
įmanoma, net ir būnant politikos mokslų docentu, suprasti ir įvertinti, kas gi buvo 
tas sovietmetis („aš iš tiesų nežinau ir nemanau, kad kas nors žino, kas yra 
sovietmetis“), tačiau labai paprasta pademonstruoti savo mąstymo laisvę Vytį 
pravardžiuojant „stabu“, prie kurio „galima priprasti tarsi šuniui kariamam“ ar Rūtą 
Vanagaitę sutapatinant su „naujaisiais Lietuvos vanagais“ (čia apie tuos, kurie drįso 
garsiai pasakyti, kad Vanagaitė, kalbant šekspyriškai, yra menkysta, kelianti puotą 
ant Karžygio lavono). Neturint šitokios sąmonės, galima mąstyti tik individo 
„laisvės“ kategorijomis, ką J. Dementavičius ir demonstruoja, pavyzdžiui, 
konstatuodamas, kad sovietmetis buvo netapatus egzistenciškai – kažkas kovojo, 
kažkas mylėjo ir džiaugėsi gyvenimu. Kyla klausimas: gal tokiu atveju problema 
buvo tik ta, kad kažkas nemokėjo mylėti ar džiaugtis ir norėjo kovoti? O gal tikroji 
problema visgi buvo ta, kad kažkas mąstė demokratinę erdvę, kurioje, kaip vėliau 
paaiškėjo, darželinuko prisiminimus apie sovietmetį turintis docentas (taip 
konstatuoja jis pats) galės visiems (įskaitant dar gyvus tremtinius, partizanus ir 
kitus laisvės kovotojus) be skrupulų rėžti, jog visgi nežinia, koks tas sovietmetis iš 
tikrųjų buvo. Logika čia paprasta: kadangi darželinuko, kolaboranto ar rezistento 
prisiminimai ir iš jų kylantys požiūriai į sovietmetį skiriasi, tai, žinote, nelabai ir 
aišku, kuri sovietmečio traktuotė yra adekvačiausia. Ką daryti? Kelias, sekant šia 
logika, turbūt tik vienas: visas jas „demokratiškai“ sulyginti. Arba tiesiog baigti su 
tuo „kaip sovietmečiu“. 
                   Tiesa, dėl demokratijos. Gal net ne tiems dėkojame? Antai kitas to paties 
instituto toks pat jaunas docentas, ilgametis Lietuvos politologų asociacijos 
prezidentas Liutauras Gudžinskas yra įsitikinęs – ir šiuo įsitikinimu su visais dalijosi 
savo „veidaknygėje“, – kad tikroji demokratijos motina – 1917 metų Spalio 
revoliucija. Pasirodo, būtent ši revoliucija „sudarė galimybes didžiulėje imperijos 
teritorijoje gyvenusių tautų apsisprendimui ir demokratinėms laisvės, lygybės ir 
solidarumo reformoms įgyvendinti“. Taip, ta pati, kuri pagimdė ir SSRS (kitą 
totalitarinę blogio imperiją). Taip, ta pati, kuri milžiniškus žemės plotus pavertė 
kapinynais. Taip, ta pati, kurią prievartiniu būdu „švęsti“ daugelį metų turėjo net tie 
lietuviai, kurie puikiai suprato sąsajas tarp jos ir savo artimųjų žūčių miške ar 
Sibire. Bet pamąstykime kartu su docentais: gal tikrai blogas buvo tik stalinmetis, o 
leninmetis – gėris, gal tikrai nevalia lyginti stalinmečio su gorbačiovmečiu (ką jau 
kalbėti apie tapatumo tarp SSRS ir ES paieškas)? Nesutinkate su šitokiu 
intelektualiniu grūtparkiu ir norite priešintis? J. Dementavičius, ko gero, atsakytų, 
kad jūs tik patvirtinate jo įžvalgą, jog „rimtis mums yra pats nesuprantamiausias 
dalykas“. 
                Giliai įsidėmėtina ir didžiai simboliška: šios pagyros Spalio revoliucijai buvo 
išsakytos ne bet kada, o bolševikinio perversmo Rusijoje šimtmečio dieną. Ir tai 
daro ne eilinis sovietmečio nostalgija sergantis „runkelis“, bet „intelektualas“. 
Įdomu pastebėti, kad L. Gudžinskas, be kita ko, dar yra ir įtakingas Lietuvos 
socialdemokratų partijos narys. Tad klausimas čia tik vienas: ar tai nėra tikras ir 
atviras komunistinių idėjų renesansas, žadantis ir neoburokevičinės, arba, kalbant 
tiksliau, euroburokevičinės, komunistų partijos atgimimą po kokia nors 
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„europietiškai“ atrodančia politine iškaba? Kol kas apie tai dalijamasi tik įspūdžiais 
„veidaknygėse“, o viešojoje erdvėje tvyro kapų tyla. Lyg niekas nepastebėtų akis 
badančio paradokso. Lietuvoje komunistų partija uždrausta. Mykolas Burokevičius 
ir jo bendražygiai buvo nuteisti už antivalstybinę veiklą. Komunistinė ideologija 
laikoma totalitarine ir nusikalstama. Algirdo Paleckio antivalstybinė veikla 
smerkiama ir susilaukia teisėsaugos dėmesio. Tačiau tuo pat metu šiai ideologijai ir 
M. Burokevičių įkvėpusiam „didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos“ idealams 
atvirai reiškiama nostalgija. Ir ne bet kur, o šalies akademinėse įstaigose, kuriose 
šios idėjos reanimuojamos ir skleidžiamos tik šiek tiek kosmetiškai papudruotu 
pavidalu – paslepiant jas po „europinių vertybių“ širma ir šitaip toliau nevaržomai 
indoktrinuojant studentus antitautinėmis bei antivalstybinėmis nuostatomis. 
                    Ką į visa tai instituto administracija? Nieko. Instituto direktorius 
profesorius Ramūnas Vilpišauskas tiesiog džiaugiasi, kad per 25 metus pavyko 
išugdyti gausų būrį gabių politikos mokslus baigusių analitikų. Greitai įgyti solidūs 
moksliniai laipsniai ar akademinės pareigos tarsi savaime liudytų, kad čia tie – patys 
gabiausi. Aišku viena: tribūnos šiandien, kaip ir visai neseniai, turi priklausyti 
tokiems, kurių protas aštrus kaip pjautuvas ir stiprus kaip kūjis. Likusiems – kai 
kada arba niekada. Imkime jaunimo sambūrio „Pro Patria“, kurios branduolį sudaro 
to paties instituto studentai ar alumnai, pavyzdį. Kas žino, kas nežino, bet sambūriui 
organizuoti renginius institute R. Vilpišausko nurodymu buvo uždrausta. Nepaisant 
to, kad šiems renginiams intelektualiniu lygiu, visuomenės susidomėjimu ir 
klausytojų gausa sunkiai prilygdavo visi kiti institute organizuojami renginiai. Ir 
šitaip – tik už tai, kad „Pro Patria“ nepatylėjo vadinamosios radžviliados atžvilgiu 
bei stengėsi visuomenę apie ją kiek įmanoma išsamiau informuoti. Bet kuo 
institutas išvis toks svarbus, kad jam skiriama tiek dėmesio valstybės šimtmečio 
proga? Ogi tuo, kad jis privalėtų prisiimti, ir iš jo pagrįstai galima reikalauti 
nuosekliai vykdyti turbūt svarbiausią tokio pobūdžio akademinei įstaigai skirtą 
uždavinį ar veikiau misiją – būti Lietuvai egzistenciškai svarbios tautinės ir 
valstybinės sąmonės ugdymo pagrindiniu židiniu. Tik ar pats institutas šiandien 
pasižymi šitokia sąmone? Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, kur kas panašiau, kad jis 
tampa ideologiškai angažuotu įrankiu aptarnauti vadinamąją „globalios Lietuvos“ 
viziją, kurios esminis tikslas, vaizdžiai tariant, – Lietuvą iš pasaulio politinio 
žemėlapio perkelti ant šaldytuvo arba paversti tik bet kur limpančiu magnetuku, 
nebeturinčiu aiškiai apibrėžto politinio traukos centro. Juk esame mokomi (ir kas 
šiandien institute, išskyrus profesorius Vytautą Radžvilą ir Alvydą Jokubaitį, šiems 
mokymams dar drįsta prieštarauti?): nesirūpinkite konkrečia geografine teritorija, 
pavadinimu „Lietuva“, nes Lietuva – visur, kur lietuviai! 
                 Tačiau kaip ilgai tokie „išvietinti“ (kalbama nebe tik apie geografiją, bet ir 
apie kultūrą, o čia daug nereikia, ypač jei pasistengia docentai: pakanka sumenkinti 
valstybinius simbolius, leisti tyčiotis iš savos istorijos bei jos didvyrių, valstybinę 
kalbą traktuoti kaip niekuo neypatingą) lietuviai išliktų lietuviais? Tai klausimas, į 
kurį neturime ieškoti atsakymo – tai klausimas, nuo kurio turime apsaugoti tiek 
Lietuvą, tiek save. Jau dabar aišku, kad tai padaryti bus ypač sunku. Atkūrus 
valstybę ir nuverstus nuo pjedestalų komunistų stabus nugrūdus į Grūto parką 
tikėtasi, kad į savo vietas sugrįš – bus atstatinėjami, o prireikus ir statomi nauji 
Lietuvos valstybę viešojoje erdvėje įprasminantys ir jos kūrėjus bei kovotojus už 
tautos Laisvę pagerbiantys ir įamžinantys paminklai. Tačiau šitaip nenutiko. 
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Sovietmečiu įskiepyta tautinė savinieka ir neapykanta savo valstybei niekur 
nedingo. Šias okupantų „dvasines dovanas“ nuoširdžiai perėmė ir jas toliau uoliai 
puoselėja naujoji, jau nepriklausomybės laikais išugdyta ištautintų ir išvalstybintų 
lietuvių karta. Tų tikrai „europietiškų“ ir „globaliai mąstančių“ lietuvių, kurie, kaip 
dar viena instituto docentė – Nerija Putinaitė – tyliai ir atkakliai perša mintį, kurios 
neskuba „per anksti“ atvirai išsakyti: J. Basanavičių, V. Kudirką, tautos kūrėjus ir 
gynėjus – greičiau į Grūto parką! O fanatiška Lukiškių valstybinės aikštės 
priešininkų kova su atgimstančia Vyčio Lietuva nepalieka abejonių dėl jų 
didžiausios svajonės. Tik laiko klausimas, kada jie galutinai nusimes kaukes ir 
nebegudraudami ištars: abiejų atgyvenų –  lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės 
tikroji vieta – požeminis bunkeris arba Grūto parkas! 
Marius Markuckas yra VU TSPMI alumnas, šiuo metu – Vilniaus universiteto filosofijos 
mokslo doktorantas. 

                                                             

    VASARIO MĖN. SVEIKINIMAI GIMTADIENIŲ PROGA: 

1. Reginą Kristiną Grabienę                                                                                             

gražaus Jubiliejaus proga su                                                                                      

palinkėjimu – teklesti mūsų                                                                                   

Turizmo klubas! 

2. Genovaitę Malyševą 

3. Aldoną Galkauskienę 

 Visiems Dievo palaimos, džiaugsmo, AKTYVIOS 

VEIKLOS ir Meilės, kurI neleidžia pasenti! 

                                                             

    GYVENIMO FILOSOFIJA 

               KĄ SLEPIA NEIŠTIKIMYBĖ? 

         Jauni žmonės, vakarų  seksualinės revoliucijos pasiekoje, yra tragiškai suklaidinti, jie tiesiog 

pasmerkti dėl savo ateities.  (žiūr. lietps.eu 2 psl.)                                                                                                                            

                                                             

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 

senjorus, nors jų reikalai irgi svarbūs.  Tai turi būti tokia medžiaga, kaip pagerinti 
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įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį (Lietuvos pensininkų susivienijimas 
priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir vienybė), kaip 
sugrąžinti išvykusius ir pn.  Labai dėkoju už atsiųstą informaciją, tik prašau, 
neviršyti limito – 2 puslapiau ne daugiau. Autorių nuomonė ne visada sutampa su 
redaktoriaus nuomone.                                                                                                                                                  
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų atsiklausus ir 
nurodant  šaltinį. Laukiame pagalbininkų!!! 
 
 

                                                                                                                             
 
                                               Mūsų draugai 

                                   

                           
 

Bernardinai.lt 
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