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

Ar Seimo nariai privalo atsiskaityti 

rinkėjams už praėjusį laikotarpį apie savo 

atliktus darbus? KVIESIME Į PAGALBĄ MMK...  

Tai kodėl Jie delsia? Kodėl reikia prašyti? Paaiškinimas gali 

būti dvejopas (taip, kaip pasaulyje viskas vyksta): arba neturi 

ką pasakyti arba niekaip neprisiruošia tą padaryti, o gal jau 

atsiskaite tik mes nieko apie tai negirdėjome?  

PRAŠYMAS: parašykite mums ir mes pranešime visai Lietuvos 

visuomenei! 

SVEIKINAME VISUS SĄJŪDŽIO DALYVIUS SU 30 METŲ SUKAKTIMI! 

  

ETIKOS 
UNIVERSITET
AS, baigė 
pirmuosius 
2017/2018 
mokwslo 
metus! VALIO! 
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 
 

SOS, SOS! 1.Klaipėdos m. valdžia žudo 

klaipėdiečius – nes jie dūsta nuo gatvių 

dulkių, būkite budrūs, uždarykite 

visus langus, nes kosulys užkankins! 

2.Kada pagaliau bus privažiavimas 

prie bendruomenės namų? 

3. Kur Vydūno paminklas? Kada? 

4.ATGIMIMO AIKŠTĖS TRAGEDIJA – 

kada bus išgirsti miestiečiai? 

                                                                

 

Šiame laikraštėlyje skaitykite:                                     

1. Sąjūdžiui 30! 

2. LPS Sveikina 5steigtas Klaipėdos FORUMAS! 

3. Kęstutis K.Urba. SĄJŪDŽIO PERGALĖS IR PRAMETIMAI 

4. Eugenijus Paliokas. TAMPAME KASTŲ VALSTYBE?! 

5. SVEIKINAME VISUS Lietuvos žurnalistus 

6. Dr.A.Lebionka                                                                                                                                                                    

Dvigubi standartai kovojant su politine korupcija Lietuvoje. Kodėl 

nelikviduojamas Sorošo fondas – uždelsto veikimo mina po politiniu 

Lietuvos valstybės pamatu? 2018-06-06 

7. SVEIKATA prof. A.M.OLŠAUSKO knyga apie Lietuvos vaistažoles                                           

8. GYVENIMO FILOSOFIJA    „Mokymas apie turtingųjų ir vargšų karmą“ 

9.Redaktoriaus žodis  

10. Mūsų draugai 
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      Sąjūdžiui 30! 
               Kokie nuostabūs, šiomis dienomis,  vaizdai per LRT!                                                                                    

Prisimename sąjūdį, jo gimimą, pirmuosius mitingus…Žmonių minia… tiesiog visi susirinko 

to paties jausmo vedini…                                                                                                                                                         

Sąjūdis – tai tautos šviesa, tai kelio pasirinkimas į kurį atvedė širdies troškimas,                                                                                                                                                       

širdies skausmas, širdies šauksmas…                                                                                                                        

Sąjūdis – tai Tautos Šviesa, Tautos tikras veidas!  

                    Tarybinis tamsos šleifas vis dar plevena virš mūsų, aptemdydamas žmonių protus ir 

tai rodo kai kurių žema moralė (nesibaigiantys apgaudinėjimai, korupcija, sukčiavimai ir pn.).    

                      Mūsų mintis, įkurti Lietuvos Etikos Universitetą yra tikrai savalaikė! Juodosios  

jėgos, pasinaudodamos mūsų dvasiniu silpnumu, noru būtinai  vadovauti ir vis kurti naujas 

organizacijas – tikrai puikiai skaldo Lietuvą… 

                  Koks šviesus, galingas ir stiprus buvo visaliaudinis Sąjūdis, kuris sugebėjo pakelti 

visa Tautą kelyje į Nepriklausomybę! Dievas ir Šventoji Motina Marija - tikrai buvo su mumis! 

Visų širdys liepsnojo pačia tauriausia, šviesiausia liepsna, niekas neprisiminė apie gręsiantį 

pavojų…tamsos poveikis buvo ignoruojamas… 

                   Prisiminkime, kaip skambėjo V.Kudirkos Tautiška Giesmė, kuri sklido iš pačių 

šviesiausių sielos gelmių, atrodė, kad ji plaukia tiesiai į dangų…  

                   Ar galėjo kas nors pagalvoti, kad tautoje slypi tiek Šviesos, Ryžto, ir Laisvės 

troškimo! Gaubę mus juodi debesya neatlaikė ir parodė tikrą Tautos veidą: Nepriklausomybės 

ir LAISVĖS troškimas, giliai slypėjęs Tautos Žiedo širdyse, prasiveržė į  

Šviesą į Laisvę ir to noro nebegalėjo niekas sustabdyti... 

                    Šiandieną, dabar, Tauta vis valosi nuo praeities šešėlių ir ateis diena, kai kartos 

pasikeis ir nauja karta perims Sąjūdžio veržlumą, nušluos viską kas trukdo nuo ateities kelio  

ir kai Lietuva išsivalys nuo praeities purvo, nuo samonės nešvarumų, Lietuva tikrai susivienys 

ir atgims naujam, padoriam, teisingam, šviesiam gyvenimui! 

                      LIETUVOS FORUMAS (LF) – Tautos Žiedas gal ATGIS, sukvies visus šviesiausius  

Tautos Protus, bendromis jėgomis atstatys žmonių Moralę ir Lietuvos kūrimas bus šviesus ir 

dalykiškas, tik tada žmonės nebėgs iš Lietuvos, kai supras, kad mūsų ateitis visų mūsų 

rankose, mūsų vienybėje ir atkakliame darbe. 

                     Lietuvos visuomenės Taryba jau pusiaukelyje į įteisinimą. Kai tik tai įvyks, galės 

sutelkti visas pažangiausias Lietuvos jėgas bendram darbui ir reikalai pajudės: dings 

nusivylimas, nepasitikėjimas ir susvetinėjimas.             

                        „Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų dori, sažiningi, 

laikytusi duoto žodžio, mylėtų ir gerbtų vienas kitą“ kviečiame visus Lietuvos žmonės: 
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kiekvieną vakarą, prieš einant miegučio, sukalbėkime ir mūsų troškimai tikrai išsipildys, nes 

mintys realizuojasi! 

                           Sąjūdis – tai ne paprasta minia, o minia suvienyta ŠIRDŽIŲ ir bendrų troškimų. 

Petys prie peties, ranka už rankos (Baltijos kelyje), apjungti galingos vienybės, kuri ilgai 

slypėjo užslėpta giliai pasąmonėje. Proveržis buvo toks galingas, kad nuvedė į PERGALĘ! 

NEPRIKLAUSOMYBĘ IŠKOVOJOME, BET REZULTATAS NUVYLĖ, TAI KAS TOLIAU? 

                          LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS laukia didelis darbas! 

                                                                                                                
Įsteigtas Klaipe dos forumas 

 LPS (Lietuvos pensininkų susivienijimas)  SVEIKINA! 
10  

Aktualijos, Klaipėdos forumas, Mantas 
Macikas, Mindaugas Karalius  
ketvirtadienis, sausio 25, 2018  

  

 

 

Sausio 12 dieną Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute įvyko Klaipėdos forumo 

steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo mokslininkai, studentai ir kiti šalies ateičiai 

neabejingi klaipėdiečiai. Forumo iniciatyvinę grupę sudaro verslininkai Mindaugas Karalius, 

Steponas Jurevičius, Dainius Petkus, politologai Mantas Macikas, Edgaras Bloškis, gimnazistas 

Benas Volodzka bei Klaipėdos universiteto profesoriai Arūnas Acus ir Rimantas Balsys. Forumas 

yra atviras naujiems nariams, palaikantiems jo deklaracijoje išdėstytas vertybines nuostatas ir 

tikslus.  

 

Klaipėdos forumas paskelbė ir pasirašė deklaraciją, pabrėždamas, kad didžiausia ir svarbiausia 

Lietuvos problema šiuo metu yra milžiniškas atotrūkis tarp šalyje didėjančių pavojų ir valdančiųjų 

nesugebėjimo imtis veiksmingų priemonių jiems mažinti. Atkreiptas dėmesys, kad augančių 

iššūkių akivaizdoje būtina iš pagrindų pakeisti požiūrį į šalies piliečių tautinio ir valstybinio 

sąmoningumo ugdymą – jis turi tapti vienu svarbiausių švietimo ir informacinės politikos 

prioritetų. 
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Steigiant forumą bandoma vienytis ir vienyti, ugdyti politinį sąmoningumą ir pilietinę 

atsakomybę. Taip pat skleisti krikščioniškus dorovės principus, skatinti nesavanaudišką 

tarnavimą valstybei ir taip kurti stiprios Lietuvos, o ne tik Europos administracinio užkampio 

savimonę.  

 

Forumo susirinkime dalyvavę Klaipėdos universiteto studentai reiškė susirūpinimą, kad nepaisant 

įsitikinimo, kad šiuolaikinėse lietuvių partijose labai stinga demokratijos, dalyvauti partinėje 

veikloje paprasčiau nebūtų, nes jose nėra tokios veiksmų, savarankiško mąstymo bei retorikos 

laisvės, kokia galima džiaugtis už partijų ribų. Pripažįstant, kad politinėse partijose tikrai pilna 

puikių, Lietuva tikinčių žmonių, akcentuota, kad patijų ydas matantys jaunuoliai negali pakeisti 

partijų krypties ir veiklos, todėl toks forumas tampa atvira tribūna ne tik atvirai nuomonių raiškai, 

bet ir kokybiškai naujam, visuomenę telkiančiam politiniam veikimui. 

 

Forumo steigiamajame susirinkime taip pat aptartas nacionalinio identiteto stygius, aktyvios 

išorinių jėgų pastangos jį dar labiau susilpninti. Tautos nepilnavertiškumas skatina dar didesnę 

priklausomybę nuo išorinių jėgų, susvetimėjimą ir emigraciją. Vienintelis būdas kurti valstybę yra 

išlaikyti tautą, jos orumą ir savigarbą, o tam būtini orų gyvenimą šalyje kuriantys politiniai 

sprendimai. Forumas supranta, kad savaime atsirasti kitokiai politikai šalyje nėra prielaidų – to 

turi valingai ir sutelktai pareikalauti pati visuomenė.  

 

Nepamiršta ir apverktina Klaipėdos miesto paveldo situacija bei gyventojų orumas šiaurinėje 

miesto dalyje. Miesto Kultūros paveldo apsaugos strategija nesprendžia konkrečių paveldosaugos 

problemų. Miestas ir toliau išlaiko tipiško posovietinio miesto įvaizdį, kuriame uosto plėtra tampa 

neišvengiamai svarbiu valstybiniu prioritetu, tačiau pamirštant miesto gyventojų sveikatą ir 

architektūrinės raidos svarbą.  

„Viešojoje erdvėje pasigirdę kaltinimai forumo darbu Rusijai yra laužti iš piršto ir sąmoningai 

naudojami viešųjų ryšių tikslais. Vienareikšmiškai smerkiame Rusijos agresiją Ukrainoje ir prieš 

kitas kaimynines šalis bei remiame Lietuvos narystę NATO ir ES, nors turime pagrįstos kritikos 

Europos Sąjungos šiandieninei krypčiai ir ginamoms vertybėms. Turime dalyvauti tobulinant ES, o 

ne iš jos trauktis. Ši pozicija vargiai paranki Rusijai. Ilgai netruks ir vis daugiau žmonių 

neišvengiamai supras, kas iš tiesų esame ir kad kaltinimai prorusiškumu neatitinka tikrovės. Tai 

atsilieps šiandien mus šmeižiančiųjų reputacijai. Apskritai po tokiais kaltinimais slypi gilus 

nerimas ir nepasitikėjimas visuomene, jos sąmoningumu“, - teigė politologas Mantas Macikas. 

 

Organizatoriai pabrėžia, kad Klaipėdos forumo nariai tvirtai pasisako už Europos Sąjungos 

egzistavimą bei Lietuvos narystę joje. Tačiau Europos Sąjunga matoma kaip lygiateisių tautų ir 

nacionalinių valstybių sąjunga, o ne iš anoniminių biurokratinių plytų sudėliota, neomarksistiniais 

klijais sulipdytą federacija. Forumo nariai teigia, kad šiandieninė Europos Sąjunga stokoja 

vakarietiškų, demokratiško sprendimų priėmimo ir iš tiesų europietiškų vertybių. Priešingai, 

juntamas didžiulis valdžios ir piliečių atotrūkis ir vienintelės, marksizmo, ideologijos 

įsitvirtinimas. Forumo steigėjų įsitikinimu, Europos Sąjunga išliks ir stiprės tik įveikusi šias 

problemas.  
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Didėjant grėsmėms Lietuvos nacionaliniam saugumui ir augant profesionalių bei valstybiškai 

atsakingų vidaus ir išorės politikos tyrimų poreikiui numatoma surengti mokslinę-praktinę 

konferenciją kartu su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir 

Valstybės saugumo departamento atstovais: „Nacionalinio saugumo situacija Vakarų Lietuvoje ir 

piliečių įsitraukimas“, o taip pat nepatogių minčių debatus tarp Vilniaus ir Klaipėdos universiteto 

filosofų. Artimiausiu metu bus tęsiami Klaipėdos forumo plėtros ir Lietuvos atkūrimo šimtmečio 

minėjimui skirti darbai. 

 
Kino teatras, Klaipėda 
Adresas: Taikos pr. 61, Klaipėda 91182 

Telefonas: (8-5) 264 4764 

                                                        

 

Kęstutis K.Urba. SĄJŪDŽIO PERGALĖS 
IR PRAMETIMAI 
Paskelbta2018-06-03AutoriusLVT 

SĄJŪDŽIO PERGALĖS IR PRAMETIMAI  
Sąjūdis vėl užgimė, kaip būta ir anksčiau –  maždaug kas 30-40 metų, 
augančio Lietuvos inteligentijos nesitenkinimo ir jos aktyvumo didėjimo 
aplinkoje. Tam atvėrė kelią gorbačiovinio lozunginio persitvarkymo atėjimas. 

Su kremliaus pagaliau supratusio reformų būtinumą skelbtais „glasnost (rus. viešumo) ir 
demokratizacija“  siekiais. Trys jaunos maištingos sielos – filosofas dr.Arvydas Juozaitis, 
architektas  Artūras Skučas ir fizikas dr. Zigmas Vaišvila, pamatę Estijos tautos fronto 
„Rahvarine“  spurtą, vietos Vilniaus klubinę veiklą išplėtojo iki Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio su 
jos  

Iniciatyvine grupe ir rėmimo būriais, atsiradimo. Sąjūdis susiurbė ir humanitarinę, ir šiek tiek 
mažesne dalimi, tikslesnių mokslų bei inžinerijos šviesuomenę. 1988 metų vasarą iki tol 
snūduriavusi disidentinių akcijų paunksmėje, Lietuva plykstelėjo nuvilnijusia trispalve mitingų 
liepsna kaip sausas šienas. Lietuviškas neoficialios spaudos savilaidos bumas, paakintas 
maskvietiška stalinizmo nusikaltimų atskleidimo organizacijos „Memorial“ veikla, drąsiais pagal 
buvusį laikmetį, „Ogoniok“ ir kitų leidinių straipsniais, laidomis,  Ivanovo-Gdliano komisijos, 
tyrusios socialfeodalizmo apraiškas Vidurinės Azijos respublikose duomenimis, pagaliau 
bekompromise akademiko Andriejaus Sacharovo pozicija greta tvyrojusio partinio komunistinio 
sąstingio ir dogmatizmo, atvėrė kelią esminiams pokyčiams. Lietuvą  demokratinės veiklos 
taikioms permainoms per dvi dienas galutinai pažadino transliuotas per TV Sąjūdžio suvažiavimas 
Vilniaus Sporto rūmuose 88-ųjų spalio 21-22d. 

                      Suformuluoti trys sąjūdiniai tikslai – „viešumas, demokratizacija, suverenitetas“ buvo 
teikiami kaip  komunistų partijos (TSKP) lyderio M.S.Gorbačiovo politikos dalis, siekiant 
savarankiškumo TSRS sudėtyje. Netruko skilti ir LKP, kurioje skubantys paskui Sąjūdį viršų paėmė 
naujieji – A.M.Brazauskas, N.Beriozovas bei Č.Juršėnas, L.Šepetys prie kurių laiku prisišliejo ir 
J.V.Paleckis bei J.Karosas. Rezistencinės „Lietuvos Laisvės Lyga“ ir „Helsinkio grupė“ įgiję 
dviprasmį dvigubą buferį, dar ir palaikomi „Amerikos balso“  bei kitų užsienio radijo stočių, 
sėkmingai kaitino atmosferą Lietuvos visuomenėje ir gaivino istorinę atmintį. Ribentropo – 
Molotovo pakto su slėptais protokolais pasekmių likvidavimas, sovietinių tremčių ir kalinimų 
baisybės, pokario partizanų kovos, religiniai persekiojimai tapo aktualiausiomis temomis tiesos ir  

https://www.google.lt/search?newwindow=1&q=forum+cinemas+klaip%C4%97da+adresas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyyzLIM4431ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLASStvvYwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj1iK60yMnbAhVqCpoKHesECTEQ6BMImwEwEA
https://www.google.lt/search?newwindow=1&q=forum+cinemas+klaip%C4%97da+telefonas&sa=X&ved=0ahUKEwj1iK60yMnbAhVqCpoKHesECTEQ6BMIngEwEQ
https://www.google.lt/search?newwindow=1&source=hp&ei=ZFgdW5asG8bD6QTA-aigAw&q=klaip%C4%97dos+forumas&oq=&gs_l=psy-ab.1.1.35i39k1l6.0.0.0.6691.2.1.0.0.0.0.0.0..1.0....0...1c..64.psy-ab..1.1.98.6...98.2UoUTrgXXdk
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/kestutis-k-urba-sajudzio-pergales-ir-prametimai/
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/author/aldas/
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teisingumo trokštančioje visuomenėje. Mitinginės demokratijos apogėjus – 1989 m,. rugpjūčio 
23d. „Baltijos kelias“ nusidriekęs nuo Vilniaus iki Talino. Prieš tai įvykę kruvini kremliaus režimo 
nusikaltimai Tbilisyje bei Azerbaidžane su Černobylio avarijos „holodomoro“ badmečio  ir kitų  

technogeninių nelaimių jūroje, geležinkeliuose, šachtose ar sušaudytos streikavusių darbininkų 
demonstracijos Novočerkaske atminimo aidais bei apytuštės prastų plataus vartojimo prekių 
parduotuvių  vitrinos parašė nuosprendį sovietų sąjunga vadintai TSRS. Valstybei, kurioje viską 
buvo bandyta centralizuoti bei komanduoti partine linija. 

Kaip ir kodėl sugriuvo TSRS? 
                      Jos žlugimas buvo nulemtas egzistavusių gamybinių santykių neatitikimu gamybinių 
jėgų išsivystymui. Absurdiška komandinės ekonomikos ir nomenklatūrinės valdžios sistema su 
bolševikinio teroro paveldu negalėjo lenktyniauti su vakarietiška liberalia efektyvia ekonomine ir 
politine tvarka. Ja paremta galinga militarinė NATO sistema  visame pasaulyje stabdė absurdiškas 
globalias kremliaus pasaulinės komunizmo pergalės užmačias ir, tuo pačiu, budriai saugojo savo 
korporacijų rinkas. Sovietų invazijos į Vengriją, Čekoslovakiją, Afganistano karo tragedija atnešusi 
šimtus tūkstančių naujų aukų tik pabrėžė chruščiovinių – brežnevinių kremliaus marazmatikų 
beviltiškumą. 

                      1990 m kovo 11-a su prof.Vyt.Landsbergio dėsningu iškilimu tebuvo 
nepriklausomybės atkūrimo naujo etapo pradžia. Pasirodė, kad kurti yra žymiai sudėtingiau nei 
griauti, juolab Sąjūdis ir LKP likučiai į tą atmintiną dieną bei naują nežinią, Lietuvoje 
tebestovint  sovietų kariuomenei ir grąsinant kremliui, atėjo su … Vilniaus civilinės gynybos planu 
bei didžiuliu entuziazmu ir skepsiu. Dar ir su pakankami skirtingomis pažiūromis ir tikslais. 

 Beviltiškai suvėlinusi savo centralizuotos ekonomikos pertvarkymą į rinkos pusę, kremliaus 
vadovybė neatlaikė gerai koordinuoto vakarų ekonominio spaudimo. Pasaulinių naftos kainų 
numušimas, Vašingtonui susitarus su šeichais, gerokai sumažino valiutines įplaukas į  sovietų 
biudžetą, o supratimas, kad valstybė duonos ir degtinės teturi dviem savaitėms, ir nėra už ką 
pirkti kviečių Kanadoje, privertė, galiausiai, Gorbį atsistatydinti su B.Jelcino atėjimu ir  TSRS bei 
viso karinio „Varšuvos pakto“ demontavimu.  Sąjūdis šiame visame geopolitiniame žaidime 
suveikė kaip stipriausias detonatorius, nes radosi gerokai palankesniu istoriniu momentu, nei 
garsusis lenkų profsąjunginis judėjimas „Solidarumas“.  Prof.Vyt.Landsbergis įgijęs politines 
valdžios regalijas ir galias, tautai bei pasauliui atlaikius Sausio 13-os bei Medininkų 
žudynių  išbandymus, per tris metus sulošė didmeistrišką politinės diplomatijos partiją ir 1993 m. 
rugsėjo 1d. Popiežius Jonas Paulius II pabučiavo laisvą nuo sovietinio kariško aulinio bato – 
„kerzo“ Lietuvos žemę. Tačiau grėsmė, „uchodia ostavatsa“ (rus. išeinant pasilikti) niekur nedingo. 
V-a kolona laukė signalo stabdyti, vilkinti permainas, ardyti valstybę viduje. 

Ne stebuklas nepriklausomybę atkovojant nuo kremliaus įvyko, ne pro adatos skylutę išlįsta, kaip 
bandyta teigti, o istorija viską sudėliojo į savo nenumaldomos tėkmės ir permainų logiką. Galima 
teigti, kad bolševikų partija nuosprendį savo istoriniam geopolitiniam projektui – komunizmo 
pergalės visame pasaulyje vizijai ir išvystyto centralizuoto socializmo sukūrimui buvusios 
carinės  Rusijos imperijos teritorijoje, pasirašė dar 1929 m., kai blaivaus proto politikas 
ekonomistas N.Bucharinas, nors ir prastūmęs partinę rezoliuciją dėl smulkaus bei vidutinio ūkio 
išsaugojimo kaime  greta kolchozų ir sovchozų, buvo suignoruotas, o 1939 m. ir Stalino įsakymu 
per „didįjį valymą“ sušaudytas. Toks buvo Sąjūdžio veiklos turinys ir kontekstas, be kurio jo 
istorinės misijos neįmanoma suvokti. 

Sąjūdžio erozija ir atmirimas 
Pažvelkime į Sąjūdžio vaidmenį ir jo deklaruotų siekių įsikūnijimą politikoje bei jų gyvendinimą 
po istorinio lūžio 1990 m. kovo 11-os. Juolab Sąjūdžio deklaruotas Lietuvos vaidmuo  – tiltas tarp 
vakarų ir rytų taip ir nebuvo sukurtas. 
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Pats Sąjūdis dar 1989 m. praradęs savo atsiskyrusius spaudinius – „Atgimimą“ ir „Respubliką“, 
neteko savo idėjų, kuriomis, beje, nebuvo itin turtingas‚ sklaidos galimybių. Išsprogus, suskeldėjus 
Sąjūdžio frakcijai Atkuriamajame Seime, pats Sąjūdis įsitraukęs į kovą su komunistų partijos 
naujuoju ešelonu, pasukusiu liberalios socialinės demokratijos keliu, nerado savo kito kuriamojo  

vaidmens. Tapo iš jo gelmių išsirituliavusios Tėvynės sąjungos –  konservatorių partijos, 
nereikšmingu priedėliu, juolab mitingai neteko prasmės, o vietos lokalios politikos olimpe – Seime 
„po saule“ buvo išsidalintos, nusistovėjus ilgalaikei reitinginei vidinei prof.V.Landsbergio 
vadovaujamos dešiniojo centro partijos hierarchijai.  Istorinė galimybė 1990 m. vasario mėnesį 
sukurti galingą demokratinį, „skėtinį“ Sąjūdį, kurio seimelis susidėtų iš dviejų rūmų – rajonų 
Atstovų bei visų politinių ir visuomeninių organizacijų atstovų forumo pagal vakarietiško 
parlamentarizmo mpavyzdžius, buvo sužlugdytas retorinėmis prof.A.Dobrynino bei A.Abišalo ir 
E.Klumbio pastangomis paties Sąjūdžio viduje – pasitarimuose ir jo seimelyje. Susiformavus 
daugiapartinei sistemai „iš viršaus“, vikresni sąjūdiečiai elementariai išsibėgiojo po naujas 
politines organizacijas, siekdami dalyvavimo ir asmeninės karjeros,  nors Sąjūdžio dvasia ir 
prisiminimas tebėra gyvi ir šiandien. 

Tokioje situacijoje Sąjūdžio deklaruoti visuomenės tobulesnio organizavimosi 
prielaidų  obalsiai:  viešumas – demokratija – suverenitetas virto savaveiksmiais procesais, 
kuriuose šios fundamentinės idėjos apsprendė naująją Lietuvos būtį. 

Viešumas?! Demokratija?! Suverenitetas?! 
Pokyčius viešumo ir Lietuvos Konstitucijoje deklaruoto atviros visuomenės sukūrimo siekio 
sferoje lėmė per pastaruosius tris dešimtmečius spartus naujosios komunikacijos – interneto 
galimybių atsiradimas. Informacijos platintoju ir gavėju tapo kiekvienas sugebantis spaudyti 
klavišus, vienok, pagrindiniu jos realiai įtakinguoju skleidėju išliko centrinės televizijos studijos su 
savais etatiniais tikrąja ir perkeltine šio žodžio prasme, režisieriais, komentatoriais ir 
apžvalgininkais. 

Įsigalėjus tipiškai marginalios, ne pačios aukščiausios kokybės, liberalios demokratijos keliu 
pasukusių valstybėlių keliu, naujai tvarkai su savais mechanizmais ir įpročiais, kurioje pirmu 
smuiku  

griežia  pinigų siekis ir valdžios turėjimas su ministerijų ir seimų biurokratijos pastovumu, 
Lietuvos šviesuomenė ir mokslo bendruomenė tapo nustumtos į paraštes. Jos tėra reikalingos kaip 
naujos programos ar net globalios strategijos – eilinio rinkiminio masalo raštininkės ar 
„šliogeriškų“ padūsavimų bei pavirkavimų, kūrėjos. 

Potencialių viešumo – informacijos sklaidos kanalų atsirado daugybė, tačiau teikiamo turinio 
kokybė, dažniausiai tapo apgailėtina dėl minėtos ir kitų  keleto aplinkybių. Dėl rinkos mažumo, 
žurnalistai privalo produkcijos atiduoti daug ir greitai. Rimtai analitikai nelieka laiko, todėl viešąją 
erdvę užplūsta lėkštoki, paviršutiniški rašiniai, glamūrinės arba egzotinės „stilių ir gyvenimo būdų 
bei emigrantų“ laidelės, tuščių pasilinksminimų blizgučiai, reguliariai pertraukiami naujų 
skandalų, paskalų ar „kalbančių galvų“ suaktyvėjimo, priklausomai nuo politinio ciklo – rinkiminių 
batalijų fazės. Pati žurnalistika pradėjo misti pigiausia nelaimių – avarijų, gaisrų, vagysčių, 
korupcinių sprogimų ir visokių naujųjų kitų nužmogėjimų gausa. Akademinė bendruomenė, ir 
kūrybinė inteligentija, jei gauna balsą, tai nardinama arba į technokratinę „sriubą“ arba meninės 
išraiškos formų gaivalą. „Dėmesio centrai“ bruka antraeiles ar išpūstas problemas, apskritos 
„teisės žinoti“ neatneša ir nesiūlo sprendinių. „Nuogos tiesos“ bukina formos monotonija ir minčių 
fragmentiškumu.                                                                                                                                                                           
Atviros visuomenės idėja virto patyčia slaptų pažymų cirkuliavime, viešųjų finansų skirstymo 
chaoso neskaidrume, kuriuo vikriai naudojasi įtakos grupuotės, pačios steigę ar nupirkę 
žiniasklaidos kanalus ir studijas bei redakcijas. Kas valdo informaciją, tas valdo ir rinkėjus, ir 
valstybės raidą bei grupinių finansų perspektyvą.    
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Naujoji biurokratinė pseudodemokrat – … „pinigokratija“ 
Tokioje aplinkoje demokratija išvirto į nuolatinį asmeninio ar grupinio „politinio kapitalo“ 
pavertimo finansiniu siekį, ir atvirkščiai – bandymą naujų korporatyvinių finansų sėkmę užtikrinti  

įtakingumu valdžios viršūnėse.  Susvetimėjusi valstybei visuomenė tapo atomizuota, kadangi 
įsigalėjo išgyvenamumo taisyklės, kur visi prekių, paslaugų teikimo ar net politikos rinkose, 
kovoja su visais. Netgi partijų ir organizacijų viduje vyksta nuožmios kovos už lyderystes, o 
kadangi jos nėra pakankamai reglamentuotos žmoniškomis varžymosi taisyklėmis, todėl smūgiai 
ne pagal taisykles ir žemiau juostos yra tapę kasdienybe. Jos nepakeis jokie garbės kodeksai ar 
raginimai siekti politinės kultūros. Pati politika yra virtusi ne kova už bendrą visuomenės 
sluoksnio interesą, o ritualu bei viešais ryšiais asmeninio reitingo pasiugdymui. Seimai jau senokai 
išvirto chaotiškos įstatympataisdavystės konvejerio aptarnavimo vergais. Šviežiausias pavyzdys – 
praeitą savaitę tarp bemaž pusantro šimto plenarinių posėdžių darbotvarkės dalių prasmego 
esminis krikščioniškas socdeminis (ar ne šimtas dvidešimt trečias pagal eilę?) –  didesnio BVP 
perskirstymo per „turčių“ tarifą įvedimas, kuriame seimūnai, prisiekę tarnauti žmonių gerovei, 
atvirai balsuodami „prieš“ ar „susilaikydami“ gynė asmeninį ir grupinį finansinį interesą. Mūsų 
šaunioji žiniasklaida, žinoma, tokios „smulkmenos“ irgi nepastebėjo, nes įsitraukusi į NSGK išvadų 
liūną. Ar išbris iš jo pats prabilęs apie galimai nušvilptus nenušvilptus šimtus milijonų, seimūnas 
V.Bakas, paaiškės tik po metų kitų ir teisminių aiškinimųsi. O kad iš pensininkų jo bendrai ir ne 
visai tokie seimūnai tik ką tą dieną – paskutinį gegužės ketvirtadienį tarp 15.45 ir 16.05 
val.  „nufirfino“ 200 mln.eurų –  tai reiškia maždaug „plius 30 eurų“ prie kiekvieno pensijos, mūsų 
viešoje erdvėje neįdomu niekam. Pabers pabarstys ateityje ir žilagalviams naujų trupinių, tačiau, 
kad prekybos tinklų „penkiamonopolio“ kainų šėlsmas ir juos tuoj pat susirinks į  

savas prekyviečių sąskaitas, vėlgi, niekam „viršuje“ neberūpi. 

Sąjūdis, intuityviai ir jautė bei deklaravo geresnės, tobulesnės visuomenės su aukštesne visapuse 
gerove siekį, turėdamas galvoje vakarų „eldoradą“. Tačiau jis teisiškai konstituciškai neįtvirtino 
esminės nuostatos  ir atgimusios Lietuvos valstybės atkūrimo tikslo –  gerovės valstybės 
daugumai, kad ir Danijos, kurioje sėkmingai suderinta laisvos rinkos bei viešojo gamybinio ir 
paslaugų sektoriaus sąveikos privalumai, pavyzdžiu. Sąjūdžio „muškietininkų“ – „juozaitiškas“ 
paveikus ir įtaigus emocionalus egzaltuotumas, „skučiška“ žvalgyba ir slapta kova su valstybės 
priešais, logiškas „vaišviliškas“ kapojimasis su sistema, kuri sutrypė jo darbą privačiose 
ekonominėse struktūrose, kaip ir jas pačias, visuomenės gerovės permainų negali atnešti. Don 
Kichotai sukelia vėją malūno sparnuose, bet ne atneša liūtį ištroškusiai žemei, nors ką gali žinoti? 

Ar atgims Sąjūdis sunkiai ir klampiai besiburiančio Lietuvos forumo pavidale su jo šaukliu, 
Sąjūdžio pirmeiviu  – prof.Vyt.Radžvilu, siekiančiu ir tikinčiu mitinginės demokratijos galia, 
priklausys nuo pačių žmonių. Jų organizuotumo, valstybės ir visuomenės problemų ir idėjų, 
suvokimo, jų išryškinimo. Kaip ir nuo sprendinių paieškos, kuriai reikia pakankamai sudėtingo, 
sunkaus ir imlaus, intelektualaus darbo. 

Suverenumai ir laisvės 
Šio pasaulio, kuriame gyvename šiandien, „smagratį“ sudaro kariniai pramoniniai kompleksai, 
kova dėl naftos ir dujų šaltinių bei rinkų, prekyba pinigais bankuose, maistu, ginklais ir 
narkotikais bei žmonėmis ir kitais daiktais. Ir, žinoma,  juos aptarnaujančios ir dosniai 
finansuojančios valdžios bei organizacijos – dažniausiai įperšamos ir  renkamos ar perkamos. 
Politinė, žiniasklaidinė, mafijinė valdžia – neatsiejamas pasaulinės sistemos 
atributas.   Demokratija, piliečių dalyvavimas valdyme, pagaliau ir nepriklausomybė – 
suverenumas yra raktažodžiai naivuoliams, nors pasitaiko ir išimčių. Netruks ateiti ir  tas metas už 
keleto dešimtmečių, kai viena prieš kitą stovės ištisos metalinių robotų bei iš lengvesnių medžiagų 
pagamintų skraidančių žudikų – dronų armijos. Su metalinėmis piranijomis po vandenimis yra 
sudėtingiau, bet ir čia nesimato didesnių kliūčių. Techninis progresas gerokai lenkia socialinį. 
Informacinės biotechninės IV revoliucijos inovacijos gerokai lenkia socialias, tarp kurių nedrąsiai  
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galvą kelia dalijimosi ekonomika, beviltiškais atrodantys klimato karštėjime ekologiniai projektai 
ir neišsenkamos kantrybės krikščioniška labdara. Kaip šias visas permainas sutinka mūsų 
valstybė? 

Lietuva, palankiai susiklosčius kitoms aplinkybėms, atkovojusi savo politinę nepriklausomybę nuo 
kremliaus, nesuskubo tuoj pat užsitikrinti tokią pat energetinę. Tai su kitomis priežastimis – 
privatizacijos pobūdžiu ir valdžios svertais, nulėmė ne per aukščiausią, kurio buvo  tikėtasi, 
žmonių pragyvenimo lygį. Dar daugiau, 2003-2004 metais tapusi ES ir NATO nare, Lietuvos 
valstybė gynybą patikėjo aljansui, o direktyvinę įstatymdavystę – Briuseliui.  Kaipgi su tuo žadėtu, 
Lietuvai – Marijos žemei priderančiu taikingumo tiltu tarp rytų ir vakarų?  

Deja, Lietuvos užsienio politiką užvaldė pati pigiausia, įsiteikimo rinkėjams padiktuota, jos 
militarizuota forma.  Lietuvos valdžiai atsisakius tarpininko tarp vakarų ir galingos branduoline 
ginkluote Rusijos vaidmens, šiai beliko naujas permainas Europos žemėlapyje suvokti ne kaip 
galimybes, o kaip didžiulę grėsmę prie savo sienų. Tai labai paranku ginklų gamintojams ir 
rėksmingiems politikieriams. Rezultatas – tebeaugantis branduolinis militarinis potencialas 
Karaliaučiaus srityje su naujos klasės raketomis „Iskander“ bei „Sarmat“ ir iš kito šono  tuoj 
pradėsiantis alsuoti atominis monstras lietuvių etninėse žemėse – Astrave.   Tuo metu Sirijoje 
išbandytas šiuolaikės NATO karinės aviacijos flagmanas – skraidanti platforma F-35, prie kurios 
galima tvirtinti įvairiausią ginkluotę, o Rusija paleido į rikiuotę keturgubų raketinių salvių iš 
povandeninių laivų techniką. 

Lietuvoje, atsidūrusioje ant rytų-vakarų politinių įtampų tektoninio lūžio ribos ir nieko mūsų 
valdžiai neįnešusiai į taikingą Ukrainos problemos sprendimą lemtingų pasaulio politikai kruvinų 
„maidanų“ ir kremliaus inspiruoto Donecko-Lugansko maišto (pareikalavo daugiau nei 10 tūkst. 
gyvybių),  išvakarėse, tebevyksta užslėptos ir atviresnės įtakų kovos politikoje, finansuose ir 
viešoje informacinėse erdvėse, o valstybės teritorijoje ir akvatorijoje atviram Rusijos atgrąsymui 
šiomis  

dienomis vyksta didoki savo apimtimis manevrai. Atsidūrėme ant pačios jau ne parako, o 
radioaktyvaus urano ir plutonio sklidinos statinaitės, tad pats laikas susimąstyti, ką reiškė švento 
rašto žodžiai – palaiminti taikdariai. Juk ir bloga taika yra žymiai geriau už gerą karą! 

Galime paklausti – kokia tradicinio „Landsbergių sąjūdžio“ ar „Radžvilo forumo“ vieta šioje 
augančių įtampų situacijoje? Pirmasis vos rodo gyvybės ženklus, skirtingai nuo žvalios vietinės 
reikšmės retorikos konservatorių partijos,  o ar antrasis virs galingu impulsu judėjimui už geresnį 
bei taikingesnį pasaulį – pekla žino?! Potencialo lyg ir yra. Rytoj istorinėje Mokslų akademijos 
salėje paaiškės, ar vėl bus kaip įprasta, melstasi, giedota, prisveikinta ir prifilosofuota, ar, pagaliau, 
susiorganizuota realiems darbams ir veiksmams. 

O veikti ir nuveikti, tikrai yra ką. Pirmiausia, suvokti kad laisvė turi ne tik tarpvalstybinių santykių 
dimensiją, bet ir asmens laisvių dimensiją. Ar gali apie 1 mln. atsidūrusių materialiniame  skurde 
Lietuvos gyventojų kurti savo verslą, mokytis, laisvai keliauti? Itin ribotos galimybės – nebent, 
sukrapščius paskutinius, emigruoti paskui veiklesnių tautiečių, bemaž, milijoną. Todėl koktu yra 
klausytis nuolat iš Seimo tribūnų visuose proginiuose renginiuose  fetišizuojant ir 
mistifikuojant  Nepriklausomybės atkovojimą, jį tapatinant su laisvės atgavimu. Tai nėra vienodi, 
lygiaverčiai dalykai, nes laisvė yra ir tuomet, kai kišenėje turi bent tūkstantį kitą eurų ir gali 
skristi, kad ir iki Naujosios Zelandijos. Kai įperki ekologiškus, o ne su užslėptais kas antrame 
produkte liekamaisiais herbicidais produktus. Kai išgirdęs demagogą ar sukčių gali jam laisvai 
stoti skersai kelio studijose ar redakcijose. Kai gali laisvai kritikuoti valdžią ar nušviesti narystės 
ES problemas, visai ne  kaip prof.Vyt.Radžvilas su kuriuo buvo elementariai susidorota darbinėje 
dėstytojo veikloje. Be šių pamatinių dalykų, be elementaraus pasiturėjimo visuomenėje ir 
valstybėje, turinčioje įteisintą pamatuojamos gerovės daugumai sukūrimo tikslą, visos pilietinių 
visuomenių, teisinių valstybių teikiamos demokratinės laisvės yra elementari fikcija. 
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Susumuojant Sąjūdžio siekius, belieka prieiti liūdną išvadą. Nežiūrint visų titaniškų pilietinių 
pastangų, energijos ir greitai išblėsusio entuziazmo, realaus turiningo viešumo nepasiekta, 
pilnavertės tikros demokratijos nebuvo sukurta, o suverenitetas atiduotas Briuseliui, daliai 
politikų virtus nuolankiais jo „liokajais“, taikantis į gerai apmokamą karšinčiaus vietas 
europarlamentuose, o kitai pusei tebetarnaujant kremliaus interesams. 

Lietuva netapo žadėtu tiltu tarp rytų ir vakarų, nes tam reikia ypatingo politikų, dvasiškių, mokslo 
ir kultūros veikėjų taikdariško geranoriško krikščioniško pasiryžimo, pagarbos visų kaimynų 
kultūroms ir nemažiau skaudžioms tautų ir liaudžių istorijoms bei didžiulių diplomatinių 
gebėjimų. Mūsų politikoje visa tai  elementariai neapsimoka, kadangi didžiuma rinkikų ir šioje, 
dabar jau vakarietiškoje, ir anoje – rytietiškoje pusėje yra kurstomi vieni prieš kitus amžinų priešų 
iškamša, o pats pigiausias būdas įsiteikti kvaitinamiems esamomis ir nebūtomis grėsmėmis 
balsuotojams yra vis naujo baubo įteigimas. Dar ir savo asmeninio vaidmens krašto gynime, 
suprask, ir žmogaus kuriam kalbama saugojime, sureikšminimas. Soldafoniškos retorikos užsienio 
politika, be ekonominės jos dimensijos mokesčių sistemų ir kainų politikų harmonizavime yra 
Lietuvai pražūtinga, nes dėl skaičiukų ant kainų ir algalapių skirtumų, ir su gudriai 
dempinguojančia  Lenkija, ir su kitomis vakarų valstybėmis, Lietuvos gyvybiniai resursai – 
žmonės, alinamos dirvos ir teršiami vandenys bei produktai sparčiausiai pasaulyje senka bei 
prastėja. 

Tam priešpastatyti tegalima naują ryžtingą ekonominę, socialinę ir kultūrinę – aplinkosauginę bei 
techninės raidos vietinės ir tarptautinės reikšmės politiką, o šią tegali sukurti šviesuomenės ir 
mokslo bendruomenės branduolys, bet ne išsigimę ir tušti partiniai ar visuomeninių 
žiniasklaidinių demagogų kuriami dariniai – simuliakrų generatoriai. Tada žinant kaip ir ką 
priversti –  valdžią paklusti daugumos žmonių intereso įgyvendinimui ir yra reikalinga Sąjūdžio 
patirtis bei jo pamokos. 

                                                        

                        Eugenijus Paliokas. TAMPAME KASTŲ 
VALSTYBE?! 
Paskelbta2018-06-05AutoriusLVT 

                                                                                                    
Šių metų birželio 2d., Sąjūdžio 30-ies metų jubiliejaus išvakarėse Gedimino 
prospekte teko savo akimis išvysti simptomišką, galintį kažkiek įvertinti 

Lietuvos visuomenės būklę šiomis dienomis renginį. Visas Gedimino prospektas iki pat Žvėryno tilto 
buvo užtvindytas po tris eilėje naujutėlaičiais džipais, atseit, papuoštais Lietuvos valstybine 
atributika. Ir viskas Seimo pašonėje. Kas tai, renginys, skirtas artėjančiam Sąjūdžio jubiliejui, šovė 
pirmoji mintis, bet ją greitai išvaikė žmonių tipažai, išlipantys iš automobilių ir einantys link tilto, 
panašiai būna, kai tu pamatai į kažką labai panašų žmogų, bet, priėjęs prie jo arčiau, keistai viduje 
nusipurtai, supratęs, kad apsirikai. Taip, vienas iš jų, užlipęs, berods, ant džipo „kuzovo“, kaip 
sakydavome senovėje, kalbėjo lietuviškai, bet jau labai buvo nepanašus į lietuvį. Veide jokių emocijų, 
išsigandusiai lakstančios akys, kažkoks sausas žodžių iššovimas apie kažkokį pasiektą rekordą, o gal 
net ir pasaulinį, kad tiek susirinko į krūvą visureigių ir kartu pravažiavo kažkokią simbolinę mylią. Ir 
tik paskutiniai žodžiai jau įgavo gyvybės: „O dabar visi į sodybą!“. Ko? Aišku, gerti brangiausių 
gėrimų ir  pasakoti vieni kitiems apie tai, kaip eilinė nauja pakeista mašina šiek tiek nepatogi, 
lyginant su senąja, bet turinti ir šiokių tokių privalumų, ir, aišku, nė žodžio apie skurstančią, 
plėšiamą, vargstančią Lietuvą… Ta proga labai aktualus LVT Organizacinio komiteto nario doc.dr. 
Eugenijaus Palioko prezentacijos Lietuvos visuomenės suskaldymo tema, vykusios 2018.05.26 -tą, 
skaidrių rinkinys. 

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lvt-ok-veikla/eugenijus-paliokas-tampame-kastu-valstybe/
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/author/aldas/
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Doc.dr.Eugenijus Paliokas 

 P.S. Mūsų valdžia su mumis elgiasi šitaip, 

ARVE tik ne 2, bet jau 3 „antpirščius“ naudoja (trečiasis atsirado ne per 
seniausiai), 
Tikrai būtų įdomu surasti mūsų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
pačioje pradžioje sumaniusį/sumaniusius tuo metu vieningą Laisvės 
Kelyje stovėjusią Lietuvą perskelti į dvi Lietuvas: vieną „pririštą“ prie 
MMA, o kitą – prie, spėju, nuo tų laikų taip ir nedidinto BMA, šiandien 
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http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/wp-content/uploads/2018/06/Pad%C4%97ties%C4%AEvertIrU%C5%BEd10-2.png
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/wp-content/uploads/2018/06/Pad%C4%97ties%C4%AEvertIrU%C5%BEd11-2.png
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pavirtusio vidutiniu valandiniu Europos Sąjungos, kurioje atsidūrėme, 
atlyginimu. 

Tikrai įdomu būtų sužinoti šito/šitų Lietuvos skėlimo į dvi Lietuvas 
sumanytojo/sumanytojų motyvus. 

 Kategorijos LVT OK veikla 

                                                                 

 

   

Sveikiname visus Lietuvos žurnalistus!                                                                                                                    

Sveikiname visus Lietuvos žurnalistus su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena! Tiksliau – 

prisijungiame prie Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko Dainiaus Radzevičiaus sveikinimo ir 

sveikiname apdovanotus Klaipėdos žurnalistus: buvusią „Klaipėdos“ žurnalistę Janiną 

Zvonkuvienę, „Vakarų ekspreso“ žurnalistę Gražiną Juodytę, laikraščio „Pajūrio naujienos“ 

redaktorę Vitaliją Vitkauskienę, Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorę Vitaliją Butkuvienę 

ir visus kitus žurnalistus, nusipelnusius įvairias nominacijas. Linkime visada išlaikyti Etikos 

Universiteto egzaminą, kaip jį garbingai išlaikė Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė („Auksinis 

ruduo“ gegužės numeris) ir  

tapti kuriamo Lietuvos Etikos Universiteto aktyviais dėstytojais ir klausytojais (Klaipėdoje Etikos 

Universitetas birželį jau baigs pirmuosius 2017/2018 mokslo metus) ir visada prisiminti ir kartoti 

maldelę: „Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori sažiningi, 

laikytusi duoto žodžio, mylėtų ir gerbtų vienas kitą“  Visatą ir Žemę valdo MEILĖ! (plačiąja 

prasme). Tepadeda mums visiems Dievas! 

                    Sveikinimą pasirašo LPS KOLEKTYVO VARDU, Lietuvos pensininkų susivienijimo 

prezidentė, internetinio - visuomeninio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė Aldona Marija 

Gedevilienė                                                                                                                                                                                  

.                                                         

                           Dr.A.Lebionka                                                                                                                                                                     

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/category/lvt-ok-veikla/
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Dvigubi standartai kovojant su politine korupcija Lietuvoje. 
Kodėl nelikviduojamas Sorošo fondas – uždelsto veikimo 

mina po politiniu Lietuvos valstybės pamatu? 
2018-06-06  
Birželio 5 d. neeiliniame Seimo posėdyje buvo pritarta Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto  (NSGK) atlikto parlamentinio tyrimo dėl asmenų, verslo subjektų ir 
kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant 

sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams išvadai. Už tai numatantį Seimo nutarimą 
(projektas Nr. XIIIP-2291) balsavo 88 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 18 Seimo narių. 
 
Parlamentiniam tyrimui vadovavęs NSGK pirmininkas Vytautas Bakas pasakė, kad „MG Baltic“ ir kitos 
verslo, interesų grupės, taip pat „VP Market“ atsirado tyrimo dėmesio centre tik dėl to, kad, jų kišimasis į 
politinius, visuomeninius procesus, įtaka sprendimų priėmėjams yra ne atsitiktinė, ji yra sisteminė. 
 
„Ji trunka daugelį metų ir su tuo mes negalime taikstytis. Iš tikrųjų sprendimai turi būti priimami čia, 
Seime, turi būti priimami Vyriausybėje. Teismai, prokuratūra, kitos valstybės institucijos negali tapti 
atskirų interesų grupių tarnaitėmis“, – teigė komiteto vadovas. 
 
 
 
Aš pritariu Seimo sprendimui. Bet kodėl korupcionierių sąruošuose nėra Tarptautinio mafijozio 
Džordžo Sorošo, jo fondo? Tai juk planetarinio masto nusikaltėlis, kuris jau daugelį dešimtmečių 
visame pasaulyje užsiima politine korupcija. Kodėl taikomi dvigubi standartai? 
 

 
 
„Atviros Lietuvos Fondas“ - pavojus šalies politinei sistemai 
 
2017 metų balandžio 18 d. po 8 metų pertraukos skandalingai pagarsėjusio verslo magnato, finansų rinkų 
spekulianto, milijardieriaus Džordž Sorošo (George Soros) valdomas „Atviros Lietuvos Fondas“ (ALF) 
vėl atnaujino savo veiklą Lietuvoje. 
 
ALF valdybos pirmininke išrinkta sociologė, religijotyrininkė VDU docentė Milda Ališauskienė. 
Kiti valdybos nariai – LRT Radijo žurnalistė Audra Čepkauskaitė, „EIKA“ vadovas Domas Dargis, sociologas, 
kriminologas, VU profesorius dr. Aleksandras Dobryninas, „IQ“ vyriausiasis redaktorius ir leidėjas Ovidijus 
Lukošius, filosofas, VU docentas dr. Nerijus Milerius, politologė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos profesorė dr. Jūratė Novagrockienė, kultūros istorikas, VU docentas dr. Aurimas Švedas ir 
teisininkas, Mykolo Romerio universiteto profesorius dr. Justinas Žilinskas. 
 
Sorošo fondo veikla Lietuvoje atnaujinta tuo metu kai JAV ir Rytų ir Vidurio Europos valstybėse po JAV 
prezidento Donaldo Trampo išrinkimo imta kritiškai vertinti Sorošo finansuojamų nevyriausybinių 
organizacijų veiklą. Po to, kai naujasis JAV prezidentas D. Trampas nutraukė JAV administracijos palaikymą 
kai kurioms globalistinėms ir genderistinėms ankščiau Vašingtono remtoms Sorošo organizacijoms 
priešiškumas Sorošo fondo veiklai kilo Vengrijoje. Čia premjero Viktoro Orbano rėmėjai „užsienio jėgų 

http://alkas.lt/2018/06/05/seimas-pritare-parlamentinio-tyrimo-del-neteiseto-poveikio-valstybes-institucijoms-isvadoms-video/
http://lebionka.blogspot.com/2017/04/soroso-fondas-susmirdes-globalizmo.html
https://2.bp.blogspot.com/-lYG4BqnULho/WxdDOYopCzI/AAAAAAAAKDw/5B6OEV0Gfk8ZYesDD2WSvef_emjCKiwhgCLcBGAs/s1600/alf-osf-lt-nuotr-300x224.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-lYG4BqnULho/WxdDOYopCzI/AAAAAAAAKDw/5B6OEV0Gfk8ZYesDD2WSvef_emjCKiwhgCLcBGAs/s1600/alf-osf-lt-nuotr-300x224.jpg
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remiamas“ nevyriausybines organizacijas apkaltino siekiais užtvindyti Europą pabėgėliais bei 
transformuoti krikščionybę į kairiųjų pažiūrų multikultūrinį globalizmą. 
 
Makedonijos premjeras Nikola Gruevskis taip pat paskelbė, kad būtina atlikti visuomenės „desorošizaciją“. 
2017 metų sausio mėnesį jis pradėjo judėjimą, kuris vadinasi „Stop operacijai Sorosas“. 
Lenkijos valdančios partijos lyderis Jaroslavas Kačinskis (Jaroslaw Kaczynski) pareiškė, kad Dž. Sorošo 
valdomi fondai „siekia visuomenės be tapatybės“ ir parėmė pastangas apriboti jų veiklą. 
Rumunijos valdžia pareiškė, kad Dž. Sorošas „finansavo blogį“ ir iškėlė sau tikslą jį nugalėti. Panašūs 
judėjimai kilo Serbijoje, Slovakijoje ir Bulgarijoje. 
 
2016 metais DCleaks.com nutekinti Dž. Sorošo valdomo Atviros visuomenės fondo dokumentai visam 
pasauliui atskleidė, kaip pasitelkus šimtus milijonų JAV dolerių kairiųjų iniciatyvų paramai buvo kišamasi į 
valstybių vidaus politiką visame pasaulyje. Nutekintieji dokumentai atskleidė daugiamilijoninę Sorošo 
paramą naujajai Europos Sąjungos (ES) pabėgėlių politikai, siekiant Europą užgriuvusią imigracijos krizę 
paversti „naująja norma“ ir „pastovia būsena“. Jie taip pat parodė, kad Sorošas darė spaudimą JAV 
prezidento Barako Obamos administracijai siekdamas padidinti į JAV kasmet priimamų pabėgėlių skaičių 
nuo 70 iki 100 tūkstančių. Be to paaiškėjo, kad milijardierius nurodinėjo tuometinei JAV Valstybės 
sekretorei Hilari Klinton (Hillary Clinton), kaip elgtis užsienio politikoje, siekė pakeisti abortus 
draudžiančių šalių įstatymus, užčiaupti islamo kritikus bei kišėsi į Europos šalių rinkimus. 
 
Dokumentai parodė Sorošo požiūrį į Europos imigracijos krizę. Sorošas siekė politikams įteigti, kad 
pabėgėlių krizę reikėtų priimti kaip „naująją normą“ ir atsisakyti požiūrio, jog į ją reikia kaip nors reaguoti, 
bandant sustabdyti milžiniškus migracijos srautus. Paaiškėji, kad Sorošo grupes Europoje teikė paramą 
politikams, pasisakantiems už atvirų sienų politiką, taip pat finansiškai rėmė žurnalistus, palankiai 
atsiliepiančius apie imigraciją į Europą. Pavyzdžiui, Sorošo remiamos grupės agitavo prieš partijos „Teisė ir 
teisingumas“ išrinkimą Lenkijoje, o pats Sorošas siūlė nepaisyti referendume Britanijoje išreikštos britų 
valios palikti Europos Sąjungą. 
 
Politikos apžvalgininkės Pamelos Geler (Pamela Geller) teigimu, Sorošas siekia įgyvendinti globalistinę 
viziją, o islamizaciją mato kaip pasaulinės transformacijos, kurią nori pasiekti, šalutinį efektą: „Jis yra 
globalistas, kuris tiki, kad sunaikinus tautas bus sunaikintas nacionalizmas ir įsigalės pasaulinė taika, tarp 
žmonių ištrindama visas sienas ir skirtumus. Globalizacija ir islamizacija iš tiesų yra dvi tos pačios monetos 
pusės – islamizacijos pagalba Vakarų šalys praranda savo identitetą kaip nepriklausomi, krikščioniški 
vienetai ir tampa labiau linkusios į globalizaciją, siekiančią atimti iš jų suverenitetą ir veiksmų laisvę. Be 
globalizacijos ideologijos, islamas prarastų vieną iš mirtiniausių savo ginklų pasaulinėje arenoje. 
Globalizacijos ideologija, skatinama tokių žmonių kaip Sorošas, užkerta kelią veiksmams, kurie Vakarams 
leistų apsiginti nuo islamo pavojaus“, – teigia P. Geler. 
 
Sorošas beveik 650 tūkst. JAV dolerių yra parėmęs organizaciją Black Lives Matter, atsakingą už JAV 
juodaodžių keliamus išpuolius ir riaušes prieš šalies policininkus bei agresyvų elgiasį prieš vietos 
baltaodžius. 
 
Paviešinti slapti dokumentai atskleidė ir Dž. Sorošo planą kovojant už „moterų teises“ pakeisti  
įstatymus visose negimusią gyvybę saugančiose pasaulio šalyse, ypač didelį dėmesį skiriant 
konservatyviajai Airijai. O pasinaudojus šia šalimi kaip pavyzdžiu siekti abortus legalizuojančių įstatymų 
priėmimo „kitose katalikų dominuojamose šalyse“. 
 

 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-0gqSokLC71Q/WgskBQKrL6I/AAAAAAAAGrg/vWxc2BELO98iXOi-gBrXt1NnccY0uS9mACPcBGAYYCw/s1600/20141210_EP-013752-dba_027.jpg
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Sorošas papirkininėjo Europos parlamentarą Petrą Auštrevičių, ES parlamento darbuotojus iš 
Lietuvos 
 
Sorošo apmokamos agentūros sąraše – europarlamentaras Petras Auštrevičius iš korupcionierių liberalų 
sąjūdžio partijos, buvęs Lietuvos euroderybininkas, „išsiderėjęs“ ypač blogas stojimo į ES sąlygas Lietuvai. 
 
2017 metų lapkričio pradžioje Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas nurodė šalies specialiosioms 
tarnyboms patikrinti Sorošo „nekomercines organizacijas“. 
 
„Sorošo tinklas, kuris siekia daryti povaikį Europos gyvenimui, turi būti atskleistas“, - pažymėjo Orbanas. 
 
Tai iš naujo atkreipė dėmesį į DC leaks 2016 metų rugpjūtį paviešintą Džordžo Sorošo „Atviros 
visuomenės“ archyvą. 
 
Kol visi juokėsi iš konspirologijos, kalbančių apie visagalį Sorošą ir liberalų sąmokslą, „Atvira visuomenė“ 
neleido laiko veltui. Dabar tai patvirtina dokumentai. 
 
Bet svarbu, kad Sorošas veikia ne savo vardu. Greičiau, jis yra globalistinio tinklo avangardas. Tokiu būdu, 
suokalbis ir vieningas globalus tinklas veikia, kaip minimum, Europos parlamente. „Atvirosios visuomenės“ 
dosjė nurodomi 226 deputatai. Ten pažymima, kad jie jau bendradarbiavo su Sorošo organizacija ir „gali 
būti panaudoti vėl“. 
 
Pastatyti savo žmones į tarptautines politines struktūras, kad jie užsiimtų liberalių projektų lobizmu - 
variantas garantuojantis sėkmę. 
 
Europos Sąjungos parlamentą tiesioginiuose rinkimuose renka Europos Sąjungos piliečiai. Paskutinieji 
rinkimai vyko 2014 m. gegužės 25 d. Tai didžiausias pasaulyje daugiatautis parlamentas: 751 narys iš 28 
valstybių atstovauja daugiau nei pusei milijardo piliečių. Lietuvai atstovauja 11 parlamentarų. 
 
Pasirodo, mes nežinome, kokius žmones renkame, bet stebimės, kai jie balsuoja už imigraciją, „genderinę 
lygybę“, vienalytes santuokas, valstybių suvereniteto naikinimą ir panašias Sorošo „Atviros visuomenės“ 
programas, skirtas Europos tautų naikinimui. 
 
Tarp Sorošo maitinamų EP socialinių parazitų daugiausiai social-demokratai, kairieji, ekologai ir „žalieji“. 
 
Sorošo sąraše tik du Vengrijos atstovai. Kurie gi Lietuvos atstovai dirba ne Lietuvai, o Sorošui, kurie iš jų 
yra mūsų atžvilgiu socialiniai parazitai? 
 
„Kumqat Consult (Nyderlandai) pagal G. Soros Open Society užsakymą parengė jos sąjungininkų sąrašus 
2014-2019 kadencijai Europos Parlamente, viso 226 nariai iš 751 parlamentaro. 
 
 
Susipažinti: https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf, pakankamai nuodugnu ir 
aišku 177 puslapiuose. 
 
Lietuvai sąrašuose atstovauja P. Auštrevičius, du darbuotojai frakcijose : Renaldas Vaisbrodas – ALDE 
(liberalai), Lietuvoje ir F. Kukliansky žmogus LŽB , Rasa Rudzkytė (S&D). 
 
Krinta į akis daug baskų ir katalonų Ispanijos parlamentarų tame sąraše, taip pat net trys turkai, 
atstovaujantys Bulgarijai. Tiesa, nei vieno iš Latvijos ir 2(dvi) iš Estijos." 
 
Manau, kad Lietuvos saugumas turi rimtai timptelėti poną Petrą Auštrevičių už tų jo iš Sorošo sąrašų 
kyšančių ausų, nes pakęsti, kad EP Lietuvą atstovautų nupirktas parsidavėlis – situacija nepakenčiama. 
 

http://lebionka.blogspot.com/2017/11/judas-pardavinejantis-lietuvos.html
https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf
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Pedro Agramunt atliktas Sorošo veiklos tyrimas 
 
Buvęs Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos prezidentas Pedro Agramunt atliko Sorošo veiklos 
tyrimą. 
 
Jo tyrimas parodė, kad Europos organuose veikia visas Sorošos korupcinių organizacijų tinklas. Apie šio 
tarptautinio mafijozio veiklą buvo žinoma jau anksčiau. Nobelio premijos laureatas Polas Krugmanas net 
buvo sugalvojęs terminą „sorošai“ - sinonimą spekuliantų, manipuliuojančių rinkomis ir rengiančių krizes 
visame pasaulyje. Paryžiaus teismas aštuntame dešimtmetyje Sorošą buvo pripažinęs kaltu finansiniuose 
nusikaltimuose, siekiant užvaldyti banką Societe Generale ir jis buvo įpareigotas sumokėti 2,2 milijono 
dolerių baudą, vietoj 2 metų trukmės įkalinimo. 
 
Sorošą drąsiai galima pavadinti ir politiniu spekuliantu. Peticija JAV prezidentui dėl Sorošo pripažinimo 
teroristu per 10 dienų surinko 100000 parašų Baltųjų rūmų puslapyje. 
 
Jau minėjau Vengrijos premjero kovą su Sorošu. Turi jis sąskaitų ir su Izraelio premjeru Benjaminu 
Netanyagu. Visų pirma – už kairiųjų liberalų organizacijų finansavimą. 
 
Sorošas pats pripažino, kad organizavo Ukrainoje 2004 metais „Oranžinę revoliuciją“. 2018 metais jis 
organizavo „aksominę revoliuciją“ Armėnijoje. Žinoma, kad apie penkis tūkstančius visuomeninių 
organizacijų ir fondų, užregistruotų Armėnijoje, finansavo Sorošo fondas. 
 
Yra daugybė duomenų nurodančių, kad prie valstybės perversmo Ukrainoje 2014 metais prisidėjo Sorošo 
fondas. Rusijoje Sorošo veikla yra uždrausta įstatymu. Vengrijos ir Italijos vadovai konstatavo, kad Džordžo 
Sorošo pasisakymus dėl migracijos politikos po kurio laiko atkartoja Žanas Klodas Junkers ir Angela 
Merkel. 
 

 
 
Sorošo fondas – uždelsto veikimo politinės korupcijos mina po Lietuvos valstybės pamatu 
Sorošo fondas pajėgus padaryti valstybės perversmą bet kurioje valstybėje, tai jis ne kartą įrodė, 
todėl ši politinės korupcijos organizacija turi būti likviduota Lietuvoje. Dvigubų standartų kovoje 
su politine korupcija negalima toleruoti. Tai nusikaltimas Lietuvos valstybei ir jos gyventojams. 
Laikas likviduoti Sorošo fondą – uždelsto veikimo miną, padėtą po Lietuvos valstybės politiniu 
pamatu. 
Nuorodos: 
http://alkas.lt/2018/06/05/seimas-pritare-parlamentinio-tyrimo-del-neteiseto-poveikio-valstybes-
institucijoms-isvadoms-video/ 
http://lebionka.blogspot.com/2017/04/soroso-fondas-susmirdes-globalizmo.html 
http://lebionka.blogspot.com/2017/11/judas-pardavinejantis-lietuvos.html 
https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf 
http://vzglyad.az/news/110910/Этот-ненавистный-Сорос--по-следам-расследования-
Аграмунта….html 
 

http://vzglyad.az/news/110910/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81--%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%E2%80%A6.html
http://alkas.lt/2018/06/05/seimas-pritare-parlamentinio-tyrimo-del-neteiseto-poveikio-valstybes-institucijoms-isvadoms-video/
http://alkas.lt/2018/06/05/seimas-pritare-parlamentinio-tyrimo-del-neteiseto-poveikio-valstybes-institucijoms-isvadoms-video/
http://lebionka.blogspot.com/2017/04/soroso-fondas-susmirdes-globalizmo.html
http://lebionka.blogspot.com/2017/11/judas-pardavinejantis-lietuvos.html
https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf
http://vzglyad.az/news/110910/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81--%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%E2%80%A6.html
http://vzglyad.az/news/110910/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81--%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%E2%80%A6.html
https://2.bp.blogspot.com/-3Lr-1gNIt3k/WxdFcYbHibI/AAAAAAAAKD8/_r5hak8Tes8kCnWIvqQeKpPdqgVtVbMhgCLcBGAs/s1600/Agramunt1_L.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ZydTjek1ick/WhcdcbR2WLI/AAAAAAAAG3w/q1MN5JArdWgYnhk09Ojpv12PhRT2STISwCPcBGAYYCw/s1600/giga-umvolker-soros-stiftet-merkel-an.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-3Lr-1gNIt3k/WxdFcYbHibI/AAAAAAAAKD8/_r5hak8Tes8kCnWIvqQeKpPdqgVtVbMhgCLcBGAs/s1600/Agramunt1_L.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ZydTjek1ick/WhcdcbR2WLI/AAAAAAAAG3w/q1MN5JArdWgYnhk09Ojpv12PhRT2STISwCPcBGAYYCw/s1600/giga-umvolker-soros-stiftet-merkel-an.jpg
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    GYVENIMO FILOSOFIJA      

                     Ištrauka iš p.Surijos laiško  

      

          

    „Mokymas apie turtingųjų ir vargšų karmą“ 

     „Jūs randatės fiziniame pasaulyje tam, kad išmoktumėte skirti Dieviškuosius pavyzdžius nuo jų 
išsigimusių kopijų. Ir turite išmokti skirti tai visose gyvenimo srityse. 

Dualistiniame pasaulyje viskas atrodo dvigubai ir tai kas atrodo gerai, gali būti blogai ir 
atvirksčiai, kas atrodo blogai – gali būti gerai, nes gali būti labai reikalinga Jūsų dvasiniam 
augimui. Todėl rekomenduojama nieko neteisti jūsų žemiškuoju protu. Pats paskutinis vargšas 
(pagal žemišką protą) gali būti pats turtingiausias dvasiniais turtais (pagal jūsų dvasinio 
išsivystymo lygį)..Ir šitas individas specialiai įsikūnijo elgetos vaidmenyje, kad įgytų elgetos 
gyvenimo patirtį, nes visi anskstesnieji karališki įsikūnijimai nedavė jam tokios patirties. Priimti 
savo samonėje elgetos gyvenimą ir susitaikyti su tuo – tai  elgetos auksčiausias dvasinis 
pasiekimas. Ir daugelis auksčiausio lygio sielos atsisakė savo turtų ir savo socialinio statuso ir tapo 
benamiais. 
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        Todėl taip reikalingas jums supratimas apie gyvenime sutinkamus skirtumus. Jeigu jūs miške 
sutiktumėte Gautamą Budą sėdinti po medžiu (jo išbandymų metu) ir pagalvotumėte, kad tai 
dėmesio nevertas elgeta ir labai apsiriktumėte praleidę galimybę pabendrauti su labai aukšto 
dvasinio lygio senoviška siela.  

          Ir kitas pavyzdys: pažįstate jūs labai turtingų žmonių, kurie savo turtus gavo kaip didžiulį 
išbandymą. Ar žinote jūs, kaip sunku jiems nešti turto naštą? 

           Galiu jums pasakyti, kad tarp labai turtingų ir labai neturtinų žmonių yra labai aukšto 
dvasinio lygio žmonių. 

            Jūsų pasaulio (fizinio) kontrastai – bedugnė tarp turtingų ir vargšų rodo kaip 
nesubalansuota jūsų pasaulio karma, tačiau – tai geriausia mokykla jūsų sieloms – jūsų dvasiniam 
tobulėjimui. Jūsų karma – tai Jūsų treneris dvasiniame tobulėjime ir neleidžia atsipalaiduoti. Tokiu 
būdu jūs visada esate geroje formoje ir tai verčia tobulėti dvasiškai. 

             Ir didelis turtas ir didelis skurdas  yra didelės karmos pasekmė. Ir geriausias požiūris į 
didelį turtą ir į didelį skurdą turi būti ramus tiek į turtą tiek ir į skurdą. Nei turtas nei skurdas 
nerodo dvasinio išsivystymo lygio, bet jūsų vienodas požiūris į turtą ir į skurdą rodo apie jūsų 
dvasinius pasiekimus. Svarbiausia, kad jūsų požiūris į skurdą ir į turtą rodo apie jūsų proto 
išsivystymo lygį. Todėl, sažiningai pasakius ir turtas ir skurdas rodo jūsų samonės netobulumą. 
Todėl nei kova su turtais, nei kova su skurdu neturi jokios prasmės. Prasmę turi tik jūsų 
netobulumas, kuris neigia skurdą ir siekia turto. Ir nei turtingų nei neturtingų nebebus, kai 
didžioji žmonijos dalis įveiks savo netobulumą ir normaliai priims ir turtą ir skurdą“ 

„IŠMINTIES KNYGA“ ( „КНИГА МУДРОСТИ“ ИЗБРАННОЕ) ИД „СириюС“ 2018. Išvertė A.M.G. 

 

                                                                   

                              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 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 

 



23 
 

                    

Bernardinai.lt 

               

             

               

                                                            

 

 

 
 

3
2
4
 
„
G
o
o
g
l
e
“
 
a
t
s
i



24 
 

l
i
e
p
i
m
a
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                          

                    

                                                      

 


