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Zigmas Vaišvila.                           

 TIK TIESA MUS IŠLAISVINS                                                                                 
(DĖL PAMINKLO PETRUI CVIRKAI). 2019-05-30 

             Vilniaus miesto savivaldybės taryba paskelbė griausianti rašytojo 

Petro Cvirkos paminklą, pastatytą 1959 m. Skulptorius – Juozas Mikėnas, 

moderniosios skulptūros pradininkas Lietuvoje. Mat Petras Cvirka - 

kolaborantas. Ir Juozas Mikėnas, matyt, vadintinas kolaborantu, nes 

sukūrė Vilniaus valdžios nuo Žaliojo tilto jau nukeltą skulptūrinę grupę 

„Besimokantis jaunimas“. Matyt, sulauksime ir reikalavimų nukelti J. 

Mikėno skulptūrą „Pirmosios kregždės“ prie Nacionalinės dailės 

galerijos. Tų, kurie surinko 1000 parašų dėl P. Cvirkos paminklo nukėlimo, nuomonei, matyt, 

nesvarbu, kad šiam paminklui būdingas monumentalumas, proporcijų harmonija, kompaktiškas 

siluetas, vidinė rimtis ir darna su aplinka - vėlyvųjų J. Mikėno skulptūrų bruožai. Matyt, tai nedera 

su „šiuolaikiniu“ požiūriu į „sovietmetį“, kurio metu, matyt, niekas nieko nedarė, visi tik 

kolaboravo. Tikiuosi, šis vajus pradėtas ne dėl kokio nors „modernaus“ pastato statybos šioje 

aikštėje. 

Įdomu, kiek iš šių 1000 galimai pasirašiusiųjų skaitė P. Cvirkos romanus? Kodėl jie mano, kad  

mirusiųjų mūsų klasikų likimus jie spręs vieni patys? Šis valdžios žingsnis - jau ne pirmas. 2017 m. 

iš Vilniaus miesto savivaldybės komisijos 17 narių už šio paminklo nukėlimą balsavo tik 8, t.y. 

mažuma, o į ekspertus įtraukti poetas Tomas Venclova ir literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas 

net nežinojo apie tai.                                                                                                                                                                                                

Paminklas Petrui Cvirkai – talentingam rašytojui ar kolaborantui? Kol kas prie paminklo įrašo apie 

kolaboravimą nėra. Tad kol kas tai yra paminklas rašytojui, kuris mirė, netikėtai pakliuvęs į 

ligoninę ir nesulaukęs joje pagalbos 1947 metais, būdamas vos 38-erių. Po Rašytojų sąjungoje  
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surengto gegužės pirmosios vakarėlio jis staiga pasijuto blogai ir apie pusę pirmos nakties 

išsiruošė į ligoninę Rožių alėjoje. Budintis gydytojas jo nebeišleido – nakčiai paliko palatoje. Gavęs 

vaistų, rašytojas užmigo ir jau nebepabudo. Paryčiais medikai tik konstatavo jo mirtį. Paminklo 

autorius J. Mikėnas galėjo neatsitiktinai parinkti P. Cvirkos paminklui šią vietą, pro kurią rašytojas, 

eidamas iš Rašytojų sąjungos pastato į Rožių alėją, turėjo kopti į kalną kaip tik toje vietoje, kur ir 

dabar dar stovi jam pastatytas paminklas. 

Rašytojų sąjunga paskelbė šį savo nesutikimą dėl šio paminklo nugriovimo ir pagrindimą - už 

savo susižavėjimą Tarybų Sąjunga P. Cvirka sumokėjo gyvybe. Tai buvo laikas, kai imta rimtai 

susidoroti su režimo nuostatų neatitinkančiais intelektualais. Sprendžiant iš romano „Upė 

negrįžta“ rankraščio, P. Cvirka buvo kaip tik vienas iš tų, kuriuos reikėjo pašalinti. Visų P. Cvirką 

pažinojusių amžininkų liudijimuose yra pastebėjimai, kad jis buvo labiau emocingas negu 

racionalus. Rašytojo Gasparo Aleksos surinkta archyvinė medžiaga patvirtina, kad ir Rašytojų 

sąjungos pirmininko pareigos Petrui Cvirkai buvo ne nomenklatūrinis karjeros laiptas, o 

priverstinis, nekenčiamas darbas. Tokia šiandieninė Rašytojų sąjungos nuomonė. 

Kodėl šiems ideologiniams griovimams pasirenkami žymiausi ir talentingiausi „sovietmečio“ 

ir „nesovietmečio“ lietuvių rašytojai, poetai? Petras Cvirka – ne pirmasis, iš tų 20-ies, kurie 1940 

m. vyko į Maskvą Lietuvos Liaudies Seimo vardu prašyti priimti Lietuvą į TSRS. Intensyviai 

puolama ir garsioji mūsų poetė Salomėja Nėris. Susipažinkime su visu šiuo dvidešimtuku: J. 

Paleckis, M. Gedvilas, L. Adomauskas, M. Mickis, A. Venclova, L. Gira, V. Vitkauskas, M. Šumauskas, 

K. Didžiulis, P. Cvirka, S. Nėris, K. Petrauskas, P. Zibertas. S. Vaineikienė, I. Meskupas-Adomas, V. 

Ditkevičius, P. Petrauskas, J. Demskis, M. Kutraitė ir B. Abdulskaitė.  

Tad „kovotojams su sovietine ideologija ir jos paminklais“ noriu pateikti keletą klausimų: 

1. Kodėl nekovojate su pirmuoju priverstinės tarybų valdžios Lietuvoje Prezidentu ir šios 

delegacijos vadovu Justu Paleckiu, jo sūnumi Justu Vincu Paleckiu, dirbusiu TSRS ambasadoje 

Berlyne ir 1990 m. vasario 24 d. išrinktu XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 

deputatu, po šio parlamento balsavimo už Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Aktą 1990 m. 

kovo 11 d. tapusiu Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru? Beje, tos pačios Aukščiausiosios 

Tarybos deputatas Klemas Inta pasakojo jo tėvukų prisiminimus apie gausius Lietuvos žmonių 

susitikimus su Prezidentu J. Paleckiu ir šių žmonių nuoširdžiai jam reikštą pagarbą.  

2. Kodėl Lietuvos žmonės 1940 m. gerbė okupantų kolaborantus? Tremtys tuo metu dar 

nebuvo pradėtos. Ar nėra jokios ir Lietuvos valdžios kaltės dėl to? 1934 – 1938 m. vykę valstiečių 

protestai baigėsi net 19-os maištavusiųjų sušaudymu, daugelio kitų nuteisimu. 

3. Kodėl nekovojate su rašytojo Antano Venclovos atminimu ir Venclovų namais - memorialu 

Vilniuje? Juk taip „kolaborantiškai“ A. Venclova rašė, pavyzdžiui eilėraštį TĖVIŠKĖ: „Mano tėviškė - 

mėlyno Nemuno vingis, Gintariniai krantai ir sena Palanga. Supa vilnį ramiai drungnas vėjas 

aptingęs, Smėly plakas pavargusi marių banga.“ Ir t.t. – „kolaborantas“, „kolaborantas“...  

A. Venclova buvo ne tik Tarybų Lietuvos pirmosios Vyriausybės švietimo komisaras, bet ir – 

Tarybų Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas (po P. Cvirkos mirties), Lietuvos TSR himno 

autorius. Jei ne Antanas Venclova, jo sūnus Tomas Venclova dėl savo veiklos, matyt, būtų atsidūręs 

kalėjime. Bet tarybų valdžia leido T. Venclovai su šeima išvykti iš TSRS į Vakarus. 1956 m. TSKP XX 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1956
https://lt.wikipedia.org/wiki/Taryb%C5%B3_S%C4%85jungos_komunist%C5%B3_partija
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suvažiavimui pasmerkus J. Stalino kultą, T. Venclova ir kiti studentai Vėlinių naktį KGB buvo 

pastebėti Rasų kapinėse. Už tai komjaunimas nubaudė T. Venclovą griežtu papeikimu ir įrašymu į 

asmens bylą. 1957–1958 m. T. Venclova akademinėse atostogose užmezgė kontaktus su 

maskviečiais ir ten studijavusiais lietuviais V. Čepaičiu, A. Štromu, P. Morkumi, 1961–1965 m. 

gyveno Maskvoje, vėliau - Leningrade, 1975 m. įstojo į Lietuvos Helsinkio grupę ir komunistų 

partijos Centro Komitetui parašė ,,Atvirą laišką", prašydamas leisti jam išvykti su šeima gyventi į 

užsienį.  

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė valstybės vardu apdovanojo Tomą Venclovą. 

         Šiuo aspektu drįsiu palyginti Petrą Cvirką su Prezidentu Antanu Smetona, kuriam paminklą 

pastatyti Vilniuje ir jo palaikus perkelti iš JAV 2015 m. pasiūlė Prezidentė D. Grybauskaitė. 

Kaip P. Cvirka pateko į TSRS įtaką? Studijuodamas VDU Humanitarinių mokslų fakultete, jis 

buvo studentų literatų būrelio „Ekspres“ narys. Tai buvo prie vyraujančių politinių srovių 

nepritapusių jaunų literatų sambūris. 1929 m. būrelio pirmininku tapo P. Cvirkos bičiulis A. 

Venclova, kuris pasiūlė būreliui leisti naujos krypties, arba „trečiojo kelio“, literatūrinį žurnalą. P. 

Cvirka ėmėsi organizacinio darbo, ir 1930-aisiais pasirodė pirmasis žurnalo „Trečias frontas“ 

numeris. „Trečias frontas“ buvo maištingų kairiųjų, nonkonformistų leidinys, kokių tuometinėje 

Europoje buvo gausu. Nuo ketvirtojo numerio, į kolektyvą įsitraukus komunistui Valiui 

Drazdauskui, žurnalas „Trečias frontas“ keitė pakraipą. Iš žurnalo pasišalino ar buvo išmesti Kazys 

Jakubėnas, Kazys Kiela, Juozas Tysliava, Vytautas Montvila, Jonas Biliūnas, Kazys Boruta, įstojo 

Salomėja Nėris ir Valius Drazdauskas. 1930 m. po Valstybės saugumo departamento surašytos 

pažymos apie trečiafrontininkus spalyje „Trečias frontas“ buvo uždarytas.  

1932 m. vasarą viename iš pogrindinės LKP pranešimų apie P. Cvirką atsiliepta taip: „Keistas 

tipas. Jis blaškosi. Tai eina išvien su mūsų priešais, tai neva į kairę suka. Su juo reikia daugiau 

atsargumo ir gerai ištirt jo manevrą. Ar netur[i] jis kokių nors sumetimų savo pasukime į 

,kair[ę]‘?“ Tuometis LKP vadovas Zigmas Angarietis, komunistiniame laikraštyje „Balsas“ išvadinęs 

P.Cvirką politine prostitute, visus komunistus ragino nutraukti santykius su šiuo, pasak jo, 

„žvalgybos agentu“. Šis Z. Angariečio požiūris užfiksuotas ir jau senokai P. Cvirką sekusio VSD 

raporte, parengtame 1933 m. lapkričio 18 d. Jame rašyta, jog P. Cvirka „aktyviai komunistų partijoj 

neveikia. Prieš kelis mėnesius jis buvo įtariamas kaipo provokatorius. Su pažįstamais partijos 

nariais jis turi pasikalbėjimus apie partijos nuveiktus darbus ir net duoda silpniesiems nurodymus 

tame darbe. Pats į aktyvų partijos darbą neina“.  

Nei saugumas, nei Lietuvos valdžia jokių priemonių prieš P. Cvirką nesiėmė. 1935 m. 

pasirodžius P. Cvirkos romanui „Žemė maitintoja“, o 1936 m. - apsakymų rinkiniui „Kasdienės 

istorijos“, Švietimo ministerija jam skyrė 1500 Lt kelionei į Prancūziją. Tuometė Lietuvos spauda 

džiūgavo, kad minėtą P. Cvirkos romaną pastebėjo ir Maskva –TSRS rašytojų sąjunga už jį lietuvių 

rašytojui skyrė 25 tūkst. rublių premiją. Po šio romano išleidimo rusų kalba P. Cvirka buvo 

pakviestas pailsėti rašytojų kūrybos namuose Jaltoje, keliavo po Krymą, lankėsi Sevastopolyje, 

Odesoje ir Kijeve.  

Palyginkime šį P. Cvirkos nuslydimą į TSRS įtaką su kitų Lietuvos istorinių asmenybių 

patekimu į tos pačios TSRS įtaką, visų pirma, su Prezidentės D. Grybauskaitės pasiūlyto įamžinti  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Josifas_Stalinas
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97lin%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ras%C5%B3_kapin%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/Komjaunimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1957
https://lt.wikipedia.org/wiki/1958
https://lt.wikipedia.org/wiki/Virgilijus_Juozas_%C4%8Cepaitis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aleksandras_%C5%A0tromas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Morkus
https://lt.wikipedia.org/wiki/1961
https://lt.wikipedia.org/wiki/1965
https://lt.wikipedia.org/wiki/Maskva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sankt_Peterburgas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1975
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Helsinkio_grup%C4%97
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Atviras_lai%C5%A1kas&action=edit&redlink=1
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Prezidento Antano Smetonos ir jo bendražygių, 1926 m. gruodžio 17 d. perėmusių valdžią 

Lietuvoje perversmo būdu. Š.m. rugpjūčio 10 d., minint Prezidento A. Smetonos 145-ąsias gimimo 

metines, jo tėviškėje Užulėnio kaime Ukmergės rajone bus atidengtas šiam Prezidentui 

ukmergiškių statomas paminklas. Už ukmergiškių surinktas bei rėmėjų suaukotas ir Ukmergės 

savivaldybės skirtas lėšas Prezidento A. Smetonos paminklą sukūrė skulptorius Antanas 

Žukauskas.  

P. Cvirkos ir A. Smetonos palyginimą pradėkime nuo to, kad TSRS ambasada Kaune finansavo 

tautininkų spaudą. Vilniaus universiteto istorikas prof. Zenonas Butkus 1995 m. „Kultūros 

baruose“ paskelbė straipsnį apie tautininkų lyderių Antano Smetonos, Augustino Voldemaro ir 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus ryšius su TSRS ambasada Kaune 1922-1926 m. Faktai pagrįsti Maskvos 

archyvuose rasta istorine medžiaga. Ši istorinė aukščiausio rango Lietuvos politikų trijulė gaudavo 

iš TSRS ambasados finansinę paramą savo spaudai mainais į propaguojamą antilenkiškumą ir 

protarybinę orientaciją. Šios TSRS subsidijos buvo skiriamos savaitiniams „Tautos vairo“ ir 

„Lietuvio“ numeriams. Anot Z. Butkaus surinktos archyvinės medžiagos, TSRS atstovai ryšius su 

tautininkais užmezgė detaliai išanalizavę Lietuvos politinį spektrą. TSRS vertinimu, krikščionys 

demokratai buvo pavojingiausi Tarybų Sąjungai, nes orientavosi į Vakarus ir anksčiau ar vėliau 

būtų susitarę su Lenkija. Valstiečiai liaudininkai ir kiti centristai, jų nuomone, blaškėsi tarp 

protarybinės ir vakarietiškos orientacijos, tuo tarpu tautininkai buvo ryžtingai nusprendę suartėti 

su Tarybų Sąjunga, tad juos ir imta remti. „Tautos vairą" ir „Lietuvį" tarybiniai diplomatai laikė už 

trumpo pavadžio, kas savaitę duodami po 50 JAV dolerių kiekvienam numeriui. Patikdavo numeris 

- duodavo, nepatikdavo – neduodavo. Tiek A. Smetona, tiek A. Voldemaras savo straipsnius 

derindavo su TSRS pasiuntinybe, iš jos gaudavo ir reikiamos literatūros. 1926 m. spalio 1 d. A. 

Smetona pažadėjo TSRS pasiuntinybės pirmajam sekretoriui Davidui Skalovui (jis buvo ir TSRS 

agentūros Lietuvoje vadovas) artimiausiame „Lietuvio" numeryje sukritikuoti krikščionis 

demokratus už tai, kad jie priešinosi ką tik M. Sleževičiaus Maskvoje pasirašytos sutarties 

ratifikavimui Lietuvos Seime. Buvo sutarta tą priešinimąsi traktuoti kaip prolenkišką ar net 

Lenkijos inspiruotą krikščionių demokratų akciją. Taip po trejų metų nuo pirminio straipsnio 

paskelbimo rašė Z. Butkus.  

               Nesu istorikas ir be įrodymų neteigsiu, kad tautininkų A. Smetonos, A. Voldemaro ir V. 

Krėvės-Mickevičiaus veiksmai organizuojant ir įvykdant 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą 

(nuverčiant teisėtai išrinktą Lietuvos Prezidentą Kazį Grinių jo 60-mečio minėjimo dieną ir 

netrukus paleidžiant Lietuvos Seimą) buvo TSRS įtakoti. Tačiau negalima sutikti su vienpusiškais 

Lietuvos istorijos vertinimais, spekuliuojant vienais faktais ir nutylint kitus. Neįmanoma likti 

objektyviam ir nevienpusiškam, iš vienos pusės, skelbiant Petrą Cvirką tik kolaborantu ir 

nevertinant jo, kaip talentingo lietuvių literatūros klasiko, bei kitų jo veiklos aplinkybių, iš kitos 

pusės, nevertinant tų pačių „sovietų“ įtakos bei suteiktų finansų tautininkams - būsimam Lietuvos 

Prezidentui A. Smetonai ir būsimam Ministrui Pirmininkui A. Voldemarui, taip pat ir Lietuvos 

šaulių sąjungos vadovui Vincui Mickevičiui-Krėvei. Pastarasis, beje, organizavo ir vadovavo 

Klaipėdos sukilimui bei šio krašto prijungimui prie Lietuvos, tikėjo, kad derybos su TSRS gali 

padėti Lietuvai atgauti Vilniaus kraštą. Akivaizdu, kad norint V. Mickevičių-Krėvę galima 

išaukštinti, norint galima ir pasmerkti. Tik svarbu tarpusavyje dėl to nediskutuoti. 

Viską apie „sovietmetį“ žinanti buvusi Prezidento Valdo Adamkaus patarėja ir buvusi  
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švietimo viceministrė Nerija Putinaitė apie Petrą Cvirką teigia, kad „jeigu jis būtų ilgiau 
gyvenęs, tai mes jį minėtume kaip vieną iš labiausiai kolaboravusių ir labiausiai intelektualinį 
lauką pertvarkiusių žmonių“. Ši filosofė, „pamiršusi“ savo „sovietinę“ praeitį, pasirodo besanti ir 
pranašautoja. Tačiau ir tai nesuteikia jai teisės juodinti a.a. Petrą Cvirką, a.a. Salomėją Nėrį, matant 
joje tik besąlygišką kolaborantę, taip pat ir mūsų Atgimimo poetą Justiną Marcinkevičių vadinant jį 
tarybiniu propogandistu. Neduokdie, dar tauta būtų išrinkusi jį Respublikos Prezidentu...  

Pabandykime šiek tiek atverti 1990 m. kovo 11 d. atkurtos nepriklausomos Lietuvos valdžios 

veidmainiškumą ir jos siekį vienpusiškai kalbėti apie jų taip vadinamą „sovietmetį“.  

Deja, aiškėja, kad nelabai ištrūkome iš Maskvos įtakos ir šiais laikais. 

Taip jau sutapo, kad 2015 m. pradžioje, kada Prezidentė D. Grybauskaitė paskelbė, kad reikia 

statyti paminklą Prezidentui A. Smetonai, aš, kaip Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, 

kreipiausi į Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministeriją ir ambasadą Lietuvoje, prašydamas 

pateikti informaciją, kokiose pareigose nuo kada iki kada 1991 m. TSRS ambasadoje Vašingtone 

JAV dirbo būsima Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė. Tais 1991 metais, Lietuvai kruvinais 

apsisprendimo metais, būdama TSRS išsiųsta į Džordžtauno universiteto vadovaujančių 

darbuotojų kursus D. Grybauskaitė kreipėsi į Lietuvos ambasadą Vašingtone, siūlydamasi į darbą. 

Mūsų ambasadorius a.a. Stasys Lozoraitis pasitikrino informaciją apie šią personą JAV Valstybės 

departamente ir sužinojo, kad D. Grybauskaitė tuo pat metu dirbo TSRS ambasadoje Vašingtone. 

St. Lozoraitis D. Grybauskaitės paslaugų atsisakė. 

Gautas Rusijos Federacijos URM ir ambasados Lietuvoje atsakymas nustebino – atsisakė 

pateikti man prašomą informaciją, motyvuojant tuo, kad Rusijos Federacijos federaliniai įstatymai 

draudžia ją pateikti be Dalios Grybauskaitės sutikimo, o be to, ši informacija tebėra Rusijos 

Federacijos valstybės paslaptis. Tai, mano kuklia nuomone, ko gero rimtesnė situacija, lyginant ją 

su tuo, kad būsimas Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona ėmė tautininkams ir jų leidiniams 

lėšas iš TSRS ambasados Kaune. Priminsiu, kad Dalia Grybauskaitė po 1990 m. kovo 11 d. mūsų 

paskelbto Nepriklausomybės atkūrimo tęsė darbą viename iš kolaborantų ir perversmininkų, 

ruošusių karinį perversmą Lietuvoje 1991 m. sausyje, štabe – TSKP CK Vilniaus aukštojoje 

partinėje mokykloje. 

              2009 m. iš nežinios nuleistą Dalią Grybauskaitę mums pasiūlė Vytautas Landsbergis, 

paskutinis Tarybų Lietuvos aukščiausias valdžios atstovas – XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas. Išrinkome jį į šias pareigas 1990 m. kovo 11 d. 

     Vytauto Šustausko ir Žilvino Razmino liudijimais, Vytautas Landsbergis per Andrių Tučkų 

už 1000 JAV dolerių užsakė skulptoriaus Broniaus Vyšniausko paminklo Kryžkalnio motina (8 m 

aukščio bronzinė skulptūra, vaizduojanti lietuvę moterį, laikančią ąžuolo šakelę) susprogdinimą 

1990 m. spalio  

5 d. Šiuo metu ši skulptūra – Grūto parke. Nykus sugriauto Kryžkalnio memorialo vaizdas ir 

mėgėjiški bandymai nors kažką ten sukurti mus persekioja iki šiol. Signatarė Nijolė Oželytė 

Kryžkalnio Motinos susprogdinimą pavadino labai žemu įvykiu ir nurodė, kad taip elgiasi Rusija. O 

kaip N. Oželytė vertina šios provokacijos užsakovus? Priminsiu, kad N. Oželytė siūlė Vilniaus 

Lukiškių aikštėje statyti paminklą Vytautui Landsbergiui, šiam dar gyvam esant. Negirdėjau ir 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronius_Vy%C5%A1niauskas
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neskaičiau, kaip Kryžkalnio motinos susprogdinimo vandalizmo aktą vertina Vytautas Landsbergis 

ir jo ištikimas patarnautojas Andrius Tučkus. Ir jų atsiprašymų negirdėjau, neskaičiau. 

Su šeima lankiausi Grūto parke, kuriame surinktos „sovietmečio“ skulptūros, prieš jo 
atidarymą. Netikėtai pamatėme Sukilėlių kalnelio paminklą iš Šiaulių. Grūto parko vadovas 
Viliumas Malinauskas paaiškino, kad šis paminklas iš Šiaulių atkeliavo irgi kaip „sovietmečio“ 
reliktas. Neįtikinau V. Malinausko negrąžinti šio paminklo atsipeikėjusiems mano gimtųjų Šiaulių 
miestiečiams. Atkalbinėjau jį, nes geresnės iliustracijos ura-patriotizmo absurdui neteko matyti. 
Šis paminklas 1863 m. sukilėliams, nuo 1863 m. birželio 14 d. iki 1864 m. kovo 6 d. nužudytiems 
jų egzekucijos vietoje, buvo atidengtas 1935 m. gegužės 30 d. Atmetus TSRS ambasados Kaune 
finansavimą tautininkų vadams, tuo metu „sovietmečiu“ Lietuvoje lyg ir nekvepėjo. Ir Ribentro-
Molotovo slaptieji protokolai dar nebuvo pasirašyti...  

Lietuvos Rusijos imperijos kariuomenė Sukilėlių kalnelyje Šiauliuose įvykdė septynias 
egzekucijas vienuolikai dalgininkų kuopos sukilėlių juos sušaudant ar pakariant (Pauliną 
Bagdonavičių, Kazimierą Braziulį, Aleksandrą Kobilinskį, Andrejų Kuprijenką, Aleksandrą 
Kučauskį, Bronislovą Kvietkauską, Joną Morkį, Jurgį Pranaitį, Mečislovą Scipijoną, Konstantiną 
Sungailą, Albiną Verbliugevičių). Žmonės šią vietą ir praminė Sukilėlių kalneliu. Žmonių pastatytą 
kryžių caro valdininkai (ne „sovietai“) nuvertė. Žuvusiųjų už tautos laisvę kraujo auka kalnelį 
apgaubė legendomis, padavimais, šiurpiomis istorijomis. Spaudos draudimo laikais knygnešiai 
nuo žandarų čia slėpė lietuviškas knygas.  

V. Malinauskas šį paminklą 1863 m. sukilėliams grąžino Šiauliams. Šiuos faktus žinau kaip 
šiaulietis. Būdamas vienuoliktoku, 1973 m. dalyvavau  Lietuvos televizijos viktorinoje, kurioje 
rungėmės su panevėžiečiais dėl savo miesto istorijos žinojimo.  

Sukilėlių kalnelyje Šiauliuose palaidoti ir 1915-1917 m., 1941–1944 m. žuvę vokiečių kariai. 
Prieškalnėje, arčiau Vilniaus gatvės, palaidoti Pirmajame pasauliniame kare žuvę vokiečių 
kareiviai. Vokiečių karių kapų globos tarnybos duomenimis, greta galėjo būti palaidoti ir žuvę rusų 
kariai. Pokario metais okupacinės karinės valdžios įsakymu vokiečių karių kapinės buvo 
sunaikintos, per jų vidurį nutiestas takas iki sukilėlių paminklo. 

Ar Lietuva nori išsiskirti ir unikalumu, griaunant ir karių kapus? 

Gal sulauksime ir pasiūlymo nugriauti Vilniaus krašto okupacijai vadovavusio Juzefo 

Pilsudskio (beje, žemaičio) paminklą prie Rasų kapinių Vilniuje? Beje, J. Pilsudskis vadovavo taip 

pat 1926 m. Lenkijoje įvykusiam perversmui, po kurio tapo šios šalies diktatoriumi.  

Provokatorių netrūksta. 2013 m. gruodžio 21 d. šeši Lenkijos piliečiai sniegą nuo J. Pilsudskio 

paminklo Vilniuje nuvalė lietuviška trispalve. Lietuvos lenkų sąjunga atsiprašė, o Lenkijos valdžia? 

Norėtųsi, kad Lietuvos ir Vilniaus valdžia daugiau dėmesio skirtų Rasų kapinių sutvarkymui. Yra 

ko pasimokyti iš Lenkijos valdžios, kuriai Rasų kapinės svarbesnės nei Lietuvos valdžiai. 

Kodėl atkūrę nepriklausomą Lietuvą ir deklaruodami taip vadinamas europines vertybes 
mes nusiritome į šį barbarizmo lygį? Kodėl mums, lyg Čingizo Aitmatovo romano „Ilga kaip 
šimtmečiai diena“ mankurtams, trinama ir klastojama istorinė atmintis? Matyt, kad nieko 
neišmoktume ir kad atprastume mąstyti. Ar kad už mus mąstytų ir spręstų kiti? Turbūt taip.  

Dažnas mums vadovaujantis politikas, propaguojantis tokio pobūdžio barbarizmą, iš esmės 
yra marginalas, t.y. toks, kurio nuomonei pritaria mažuma. Esu įsitikinęs, kad dauguma Lietuvos 
žmonių giliai šidyje nepritaria šiems marginalams, besivadinantiems „elitu“. Tačiau retas mūsų 
istorikas išdrįsta apie tai kalbėti ar rašyti. Visuotinė baimė, ypač įsitvirtinusi per paskutiniuosius 
10 metų, mūsų tylėjimas leidžia šiems marginalams marginalais vadinti tuos, kurie išdrįsta sakyti  

https://lt.wikipedia.org/wiki/1863
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_14
https://lt.wikipedia.org/wiki/1864
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kovo_6
https://lt.wikipedia.org/wiki/1935
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gegu%C5%BE%C4%97s_30
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rusijos_imperijos_kariuomen%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Spaudos_draudimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1915
https://lt.wikipedia.org/wiki/1917
https://lt.wikipedia.org/wiki/1941
https://lt.wikipedia.org/wiki/1944
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vokie%C4%8Di%C5%B3_kari%C5%B3_kap%C5%B3_globos_tarnyba&action=edit&redlink=1
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tiesą, analizuoti, lyginti, vertinti. Todėl, visų pirma, būtina žinoti istorinius faktus, o ne tik tuos, 
kuriuos mums pateikia mūsų naująją valdžią aptarnaujantys propogandininkai. Skelbti reikia 
visus aktus, o ne tik pasirinktinius pagal einamąją politinę konjunktūrą.  

Kodėl Lietuvoje ir Vilniuje tiek mažai istorinių paminklų, ir tie patys griaunami? Ir darome tai 

ne prasčiau už barbarus bolševikus ar fašistus. Kodėl paminklas Vilniuje trims broliams Vileišiams 

pastatytas už šių istorinių asmenybių giminių, bet ne už valstybės lėšas? Artimųjų neturinčiai 

Rūtai Gajauskaitei antkapinio paminklo Antakalnio kapinėse iki šiol nėra. 

          Neatsakius bent į šiuos klausimus ir nesigilinant į tai, kas vyksta, Petras Cvirka, Salomėja 

Nėris skelbiami tik kolaborantais. Ir net Justinas Marcinkevičius - tik „tarybinis propogandistas“, 

anot N. Putinaitės. Įžeidinėti šias Anapilin iškeliavusias mūsų istorines asmenybes savo tylėjimu 

leidžia net Prezidentai - Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė. Ir Vytautas Landsbergis. Kodėl? 

Manau, tai retorinis klausimas. 

Pažiūrėkime, kas vyksta aplink mus. Sausio 13-osios byloje teisiami kariškiai, bet nuo 

atsakomybės patyliukais atleidžiami 1990 – 1991 metų kolaborantai. Šis tylomis vykdomas 

procesas prasidėjo, Lietuvos Prezidente tapus Daliai Grybauskaitei. 2014 m. lapkričio 3 d. 

Generalinė prokuratūra be motyvų nutraukė ikiteisminį tyrimą Sausio 13 osios byloje ir dalyje dėl 

Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užėmimo bei Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto 

studentų ir dėstytojų išmetimo jėga iš šių pastatų. Šis institutas byloje buvo pripažintas 

nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu, o jo atstovu – tuometinis instituto rektorius signataras 

Liudvikas Saulius Razma. Ką tik su juo atsisveikinome. A.a. L. S. Razma dar 2000 metais parodė 

savo asmeninį pavyzdį mums visiems – kelią ne į susipriešinimo eskalavimą, bet į susitaikymą: 

„Šiandien, Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 10-mečio proga, santarvės vardan skelbiu 

asmeninę amnestiją KGB agentui „Domui“, teikusiam apie mane informaciją savo 

šeimininkams“. 

Tačiu visai ta nė motais nuolatiniams mūsų kiršintojams V. Landsbergiui, jo parankiniams, 

D.Grybauskaitei, Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojams. 

           Tikiuosi, kad po naujo Respublikos Prezidento išrinkimo baigsis ši nuolatinė demagogiška 

Lietuvos piliečių skaldymo ir supriešinimo veikla. Todėl prašau palikti ramybėje Petro Cvirkos 

paminklą. Vilniaus miesto valdžią kviečiu pamąstyti apie Lietuvos žmonių susitaikymo memorialo 

konkursą. Tokiame memoriale, kurio lankomumas būtų ženkliai didesnis nei Grūto parko, senos ir 

naujos skulptūros apibendrintų sudėtingą ir nevienareikšmišką Lietuvos tarybinį laikotarpį, 

nepriklausomybės praradimą ir jos atkūrimą, mūsų sunkų vadavimąsi iš šios praeities. Be 

nutylėjimų ir pagrąžinimų, be vienpusiškumų. Šiame memoriale vietos turėtų atsirasti 

paminklams aukščiau paminėtiems ir nepaminėtiems Lietuvos istorijos veikėjams, visų pirma, 

kontraversiškiems. Tokio memorialo svarba Lietuvos žmonių susitaikymui ir žiūrėjimui į ateitį 

būtų labai didelė. 

Neturime teisės apsimesti, kad nesuprantame, kas įvyko su Kryžkalnio motina, ir tylėti. Todėl 

šio paminklo grąžinimas į Kryžkalnį yra būtina Lietuvos žmonių susitaikymo ir atleidimo vieni 

kitiems sąlyga. Atleiskime už šią provokaciją ir Vytautui Landsbergiui bei jo Andriui Tučkui po jų 

viešo atsiprašymo ir paminklo atstatymo.  
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Šiaulių 1863 m. Sukilėlių kalnelyje ir Grūto parke turi atsirasti paaiškinimai mums ir ateities 

kartoms apie mūsų „patriotų“ „kovos su sovietmečiu“ suvokimą.                                                                                                      

---------                                                                                                                                                                                               

Tiems, kurie skeptiškai ar su greita šypsena perskaitys šias mintis, siūlau pamąstyti ir apie kitą, 

mažesnį, tačiau ryškų mūsų visuomenės supratimo ir brendimo pavyzdį – Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo 10-mečiui Joniškyje pastatyto paminklo atstatymo peripetijas 

(http://www.joniskis.net/joniskis-nepriklausomybes-paminklas/). 1928 m. lapkričio 18 d. šio 

paminklo atidengime dalyvavo Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona. Projekto autorius - rusų 

kilmės Peterburge gimęs architektas Vladimiras Dubeneckis, gyvenęs ir dirbęs Lietuvoje, o 

reikšmingiausi darbai daugiausiai yra Kaune.  

Po Antrojo pasaulinio karo šioje aikštėje buvo palaidoti Tarybinės armijos kariai, pastatyta 
skulptūra – bronzinis karys, priklupęs prie vėliavos (skulptorius A. Penkovas). Tarybiniais metais 
kurį laiką stovėjo drauge abu -  ir karys, ir Nepriklausomybės paminklas, tik pastarasis buvo jau be 
Lietuvos atributikos. 1961 m. Nepriklausomybės paminklas buvo nugriautas.  

1989 m. šis paminklas mūsų Nepriklausomybei buvo atstatytas už Joniškio gyventojų aukas 
toks, koks stovėjo ir tarpukaryje. Ir vėl kurį laiką stovėjo abu paminklai. Tačiau prasidėjo 
diskusijos, ką daryti su čia palaidotais kariais. Kurį laiką patriotais save vadinančiųjų iniciatyvas 
stabdė pagarba žuvusiems kariams. Tačiau galop buvo nutarta karių palaikus perkelti į miesto 
liuteronų (!) kapines. Vargu, ar nors vienas žuvęs Tarybinės armijos karys buvo liuteronas. 

1990 m. šios aikštės nuotraukoje (http://www.joniskis.net/joniskis-nepriklausomybes-
paminklas/) matosi ir atstatytas Nepriklausomybės atkūrimo 10-mečio paminėjimui skirtas 
paminklas, ir šalia, prieš šį mūsų Nepriklausomybės paminklą, priklaupusio Tarybinės armijos 
kario paminklas. Argi tai nebuvo dėmesio vertas prasmingas simbolis, ne tik atspindintis 
sudėtingą mūsų istoriją, bet ir Lietuvą okupavusios kariuomenės kario, priklaupusio prieš 
paminklą mūsų Nepriklausomybei, gal būt atsiprašymas, kad neišėjo iš Lietuvos? 

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

Jei šios mintys priimtinos diskusijai, palikime ramybėje Petro Cvirkos paminklą Vilniuje. 
Nebijokime paaiškinti ateities kartoms, o ir mums patiems šios žinios praverstų, koks tai buvo 
sudėtingas ir nevienareikšmiškas laikotarpis. Tik tiesa mus išlaisvins. 

Lietuvos žmonių susitaikymo memorialas tikriausiai netilptų Petro Cvirkos aikštėje. Tačiau 
jis labai prasmingai galėtų būti įkurtas vietoje niekaip nepastatomo naujojo stadiono Vilniuje. Vis 
tiek taip vadinamas „akropolis“ jau atėmė vietą iš galimotarptautinio lygio stadiono. 

                                                       

NAUJA PASTRAIPA – LIETUVOS ETIKOS UNIVERSITETO ŽINIOS 
 

                                               

                                                eilinis visuotinis narių susirinkimas, 

                                                                            įvykęs 2019-04-27 d. 12  

                                                                             Protokolas Nr.1       

http://www.joniskis.net/joniskis-nepriklausomybes-paminklas/
http://www.joniskis.net/joniskis-nepriklausomybes-paminklas/
http://www.joniskis.net/joniskis-nepriklausomybes-paminklas/
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 3.1. ... Buvo svarstoma ar steigti Lietuvoje Etikos Universitetą, nes Klaipėdoje, Lietuvos pensininkų 

susivienijimo organizacijos toks Universitetas veikia jau du mokslo metus ir jis save pateisino. Kai 

Lietuvos pensininkų susivienijimo Tarybos narių paklausėme: ar reikia pratęsti Klaipėdos Etikos 

Universiteto veiklą dar vieniems - tretiems metams – tai LPS Tarybos nariai nubalsavo už 

pratęsimą vienbalsiai - kalbėjo Aldona Marija Gedvilienė. LVT Valdybos posėdyje priimtas 

nutarimas steigti Lietuvoje Etikos Universitetą. 

Naujausia informacija: Lietuvos valstybinis registrų centras patvirtino laikiną 
pavadinimo įregistravimą. Leidimas jau gautas, netrukus bus įkurta (įsigijus 
domeną) lietuvosetikosuniversitetas.lt; sekite informaciją. 
 

                                                       

 
           LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS) 
Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 92250, 

Klaipėda, telef. 866673965, el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378. 

Atsiskaitymo saskaitaLT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija „Memelio taupomoji 

kasa“,kodas 300087289  Visada galite paremti! Būsime dėkingi už 2%!                                                                                                                                                                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lietuvos žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių 
reikalų komiteto pirmininkei 

        Vilijai ALEKNAITEI – ABRAMIKIĖNEI 

zmteiskt@lrs.lt · Valerijus Simulik. Komiteto pirmininkas 

Lietuvos žmogaus teisių centro vadovei 

Birutė Sabatauskaitėi 
Tema: dėl SENJORŲ DISKRIMINACIJOS ir socialinės padėties LIETUVOJE Raštas Nr. 7 – lztk 4-47 

                                                                                                                          LPS Tarybos protokolas Nr.12. 

Atsakymas būtinas 

           Pagrindinės Žmogaus teisių stebėjimo instituto veiklos sritys yra diskriminacijos draudimas.                                                                                                                                                                                  

Lietuvoje nuo pat Nepriklausomybės atgavimo senjorai (susitarkime dėl termino) – pensininkai 

yra visiškai ignoruojami. Peržvelgus Seimo komitetų sarašą yra 11 komitetų, tačiau senjorų 

komiteto nėra ir toliau to reiškinio pasėkoje – nėra tokio komiteto nei socialinių reikalų nei darbo 

ministerijoje – nėra beveik visoje Lietuvoje miestų savivaldybėse, t.y totalinis senjorų ignoravimas 

– diskriminacija.                                                                                                                                                                            

Įgyvendinant teisę būti nediskriminuojamiems dėl amžiaus, apžvelgiamu laikotarpiu Lietuvoje 

atsirado keletas naujovių. Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. patvirtindamas 

„Nediskriminavimo skatinimo 2017-2019 metų veiksmų planą“ 5 pademonstravo požiūrį, jog 

būtina stiprinti prevencines ir švietėjiškas priemones: ugdyti pagarbą žmogui, įgyvendinti  
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nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, didinti visuomenės teisinį sąmoningumą ir 

toleranciją, tačiau apie įteisintą senjorų diskriminaciją – nei žodelio. Ir tokio dokumento neteko 

matyti. 

Ar ne todėl, pačioje pradžioje buvo A.Kubiliaus apiplėštos senjorų pensijos, t.y. jomis gelbėta 

Lietuva...Iki šiol senjorams nėra jokios įstatymais pagrįstos apsaugos, nors jų, kaip rinkėjų skaičius 

didžiulis ir reikšmingas. Š.m. gegužės 24 d., įvykusi NVO konferencija (tema: NVO įgalinimas 

dalyvauti viešoje politikoje) dar kartą tai patvirtino pasisakę NVO vadovai – senjorai. Atskirai 

Lietuvos senjorams nėra buvę jokio atskiro renginio, lyg jų visai nėra Lietuvoje...ar tai ne Žmogaus 

teisių pažeidimas? O gal tai speciali tokia mūsų valdžios politika, tai gal senjorai nėra žmonės? Kur 

dingo tas trečdalis Lietuvos  žmonių?  Ar pasidomi kas nors kas vyksta senelių namuose? Ar ten 

apgyvendinti žmonės turi teisę būti laisvi ir gerbiami? Ar juos taip pat gina Žmogaus teisių 

institucijos? Priimkime normaliai amerikiečių pasiūlymą (ypač Klaipėdoje, kur ruošiamasi 

Melnragėje įkurdinti senelius), sudaryti salygas šalia senelių namų pastatyti korpusą beglobiams 

vaikučiams – kokia tai nuostabi idėja: toks žmogiškumas vertas didžiausio dėmesio ir 

įgyvendinimas būtinas visoje Lietuvoje.                                                                                                                                                                                   

Viskas sprendžiama jiems nedalyvaujant, susidaro įspūdis, kad jie yra nepilnaverčiai...ir patys 

spręsti savo problemų nepajėgūs. Kada tai baigsis?  O gal diskriminacijos dėl amžiaus atvejų net 

nepastebime, arba jeigu pastebime, pasirenkame „praleisti pro pirštus“ (dėl įvairių priežasčių).  

Tad faktiškai tik maža dalelė diskriminavimo dėl amžiaus atvejų pasiekia skundo pateikimo, 

nagrinėjimo ir paviešinimo statusą.                                                                                                                                                                                                     

Kiek metų Lietuvoje veikia NVO plėtros įstatymas, kuris iki šios dienos tobulinamas (aišku be 

Lietuvos žmonių) ir nori ar nenori supranti, kad jis vis pritaikomas (naujiais terminais) 

tolimesniam Lietuvos žmonių mulkinimui. Dirbkite, brangieji, nemokamai, viską dengite (kas 

reikalinga visuomeniniam darbui) iš savo lėšų (senjorai iš savo pensijų,o jos tai mažiausios ES) o 

jeigu pasiūlote gerų idėjų ir gerų patarimų – jie puikiai pasisavinami, taip pažeidžiant autoriaus 

teises, kurias gina Lietuvos įstatymai. Mažiausios pensijos ES – TAIP PAT DISKRIMINACIJA, O KAM 

TAI RŪPI? Kur dingsta pensijų indeksavimas? Ir tai vyksta jau beveik 30 metų! Tai puikus 

įrodymas, kaip pažeidžiamos Žmogaus teisės! Minėtoje konferencijoje išaiškėjo, kad NVO 

finansavimas labai aukšto lygio užslėptos korupcijos apraiška: niekas nieko nežino ir nematė 

(viskas slepiama) NVO organizacijų sistemoje – nėra jokios sistemos ir tai labai palanku korupcijai.                                                                                                                               

Nepriklausomoje Lietuvoje PUIKIAI veikia senas valdančiųjų principas – SKALDYK IR VALDYK. Bet 

kokia Vienybė Lietuvos valdžiai – visiškai nereikalinga, nes gali sutrukdyti...todėl, norint įkurti 

tokią organizaciją, kuri suvienytų Lietuvos žmones – vyksta samoningas trukdymas: pavyzdys iš 

gyvenimo: kūrėsi Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT), kurios vienas iš tikslų – suvienyti Lietuvos 

žmones Lietuvos valstybės išsaugojimui (kuri dabar ant pražūties slenksčio), . 

Suverenios valdžios šaltinis yra tauta. Jokia žmonių grupė, joks asmuo negali turėti valdžios, kuri 

aiškiai nesuteikta tautos - LVT ateities tikslas to pasiekti. Dar prieš įregistravimą buvo vykdomos 

provokacijos, kad gink Dieve nesusikurtų tokia organizacija, kuri nori suvienyti Lietuvos žmones, 

bet, mes, steigėjai – labai greitai tai supratome ir provokaciją ignoravome, organizaciją 

įregistravome, bet tuo viskas nesibaigė – buvo pasamdyti (kitaip nepaiškinsi to kenkimo) žmonės 

iš tų pačių steigėjų (dabar jau pašalinti), kurie iki šiol vykdo kenkėjišką veiklą.  Kaip galima 

paaiškinti LVT Valdybos pirmininko persekiojimą nuo sąjūdžio laikų iki dabar? Drasiai galiu 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vald%C5%BEia


12 
 

teigti, kad Lietuvoje veikia vidaus ir išorės priešai...ir visa tai palaiko Lietuvos Žmogaus teisių 

gynimo komitetas, nes užsimerkia ir nieko nemato, kas vyksta Lietuvoje... 

          REIKALAUJAME: 

1. Lietuvos senjorai turi būti lygiateisiai su visais Lietuvos žmonėmis, turi baigtis jų 

diskriminacija. 

2.  Senjorų problemos, turi būti sprendžiamos būtinai jiems dalyvaujant. 

3. Seimo komitetų (11) sarašą papildyti: SENJORŲ REIKALŲ KOMITETU ir visose Lietuvos 

savivaldybėse turėtų būti, atitinkamai tarp kitų komitetų – senjorų reikalų komitetas. 

4. Senjorų Žmogiškos teisės turi būti apgintos visose valdžios lygmenyse! 

5. Prašome išsiaiškinti kaltus dėl tokios senjorų diskriminacijos - vergiškos jų padėties 

Nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje ir paviešinti spaudoje ir televizijoje gautus 

rezultatus! 

6. LRT  būtina įsteigti pastovią Lietuvos gyventojų diskusijų laidą su galimybę pakviesti 

į laidą valdžios atstovų pagal DIENOS TEMĄ ir kompetenciją. 

7. Patikrinti, pagal Žmogaus teises, NVO organizacijų skaldymo priežastis (dabar toje 

sistemoje – tikras chaosas) ir jas pašalinti. 

8. Įkurti NVO Tarybą visiems NVO procesams koordinuoti.  Pranešti atsakyme – kam, 

kada ir kur konkrečiai pavesta ją įkurti.  

9. Nustoti senjorus diskriminuoti, suorganizuoti atskirai tik senjorų NVO konferenciją, 

kad Lietuvos senjorai galėtų visas savo problemas spręsti savo bendraamžių tarpe.  

0Pasirūpinti, kad Lietuvoje senelių namai nevirstų kalėjimu, pasinaudoti pasaulio 

žmonių nuostabia idėją – senelių namai kartu su vaikučių be tėvų namais. Labai 

pasistengus – viskas įmanoma. Senelių namuose diskriminacijos taip pat neturi būti. 

10. Pareikalauti, kad Lietuvos valdžia sugražintų senjorams visas atimtas Žmogaus 

teises Lietuvoje. 

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė 

Aldona Marija Gedvilienė 

                                                 

Satkevičiaus Edvardo pasiūlymas    2018 m. kovo 25 d. 8-676-87293 

satkevichius@yahoo.com 

Kandidatui į prezidentus, siekiančiam išsaugoti lietuvių tautą 

Lietuvoje 

                   Kandidato į prezidentus siekiančio išsaugoti tautas, ypač lietuvių tautą ir Lietuvos 

tautines mažumas Lietuvoje, pagrindiniai tikslai ir tikslų skirtumai nuo buvusių ir esamų 

prezidentų bei dabar žinomų kandidatų į prezidentus. 

mailto:satkevichius@yahoo.com
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Svarbiausias naujo prezidento tikslas yra sustabdyti JAV, Izraelio, NATO, ES ir Lietuvos valdžios 

partijų vykdomą galutinį lietuvių tautos sunaikinimą, išsaugoti Lietuvos senbuvius Lietuvoje ir 

sugražinti didžiąją dalį išvarytų į Vakarus atgal į Lietuvą. 

                    Ne valdžios partijų kandidatas, atlikęs išsamų oficialių statistinių duomenų tyrimą 

priėjo nuomonės, jog prezidentės ir valdžios partijų valdomi Statistikos departamentas, 

Vyriausioji rinkimų komisija ir Registrų centras vykdo statistinių duomenų klastojimą ir tuo 

padeda valdžios partijoms bei prezidentei vykdyti galutinį lietuvių tautos sunaikinimą. 

Pagal oficialius duomenis nuo Perestrojkos laikų Lietuvoje vaikų iki 18 metų sumažėjo pusė 

milijono, o suaugusių tik 400 tūkstančių. Iš oficialių duomenų gaunasi, kad į Vakarus išvyko tik 

apie 120 tūkstančių daugiavaikių šeimų, turinčių vidutiniškai po 4 vaikus. Tai ne stebuklas, o tik 

valdžios partijų ir Prezidentės bendra klastotė. Tikrovėje iš Lietuvos jau deportuota apie 2,5 

milijono gyventojų ir Lietuvoje dar palikta apie 1,6 milijono gyventojų, pagrindinai pensininkų. Jau 

90 procentų jaunų žmonių, kurie turi gimdyti ir auginti vaikus, išvaroma iš Lietuvos. Vykdomas 

galutinis lietuvių tautos sunaikinimas. Iškilo mirtinas pavojus lietuvių tautai. 

Mirtino pavojaus akivaizdoje ne valdžios partijų kandidatas į prezidentus pagrindiniu 

savo uždaviniu laiko — lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių ir kalbinių mažumų bei tautinių 

bendrijų išsaugojimą Lietuvoje, jų proporcingo vystymosi užtikrinimą ir ištremtų iš  

Lietuvos į nusikalstamą „Vakarų demokratiją“ sugražinimą į Lietuvą.  

Tai yra svarbiausia, nes Seime ir Europarlamente atstovaujamos partijos bei jų prezidentai 

iš Lietuvos jau išvarė 2,5 milijono senbuvių, tarp kurių 2/3 vaikų, 4/5 darbingų žmonių ir iki 90 

procentų jaunų žmonių nuo 23 iki 30 metų. Jei neįvyks esminių pokyčių, tai per 15 ar 20 metų gali 

išvaryti ir likusius 1,6 milijono. Tikras kandidatas į prezidentus privalo paskelbti jog labiausiai 

nusikaltusios partijos yra konservatorių, socdemų ir liberalų. Šios partijos turi būti uždraustos 

kaip įvykdžiusios 20, o kai kuriais rodikliais net 90 kartų didesnį lietuvių tautos sunaikinimą 

lyginant su tarybiniu sunaikini-mu. Tikras kandidatas į prezidentus siūlo toms partijoms 

pačioms neatidėliotinai nutraukti savo veiklą ir atsisakyti dalyvauti rinkimuose į Seimą, 

Europarlamentą ir prezidentą, kaip įvykdžiusioms neregėto masto lietuvių tautos sunaikinimą ir 

taip išvengti uždraudimo.  

Tikras kandidatas į prezidentus siekia ne sunaikinimo, o išlikimo ir todėl siūlo visiškai kitą 

veiklos ir tikslų programą, kurios dalis pateikiama žemiau palyginamosios lentelės pavidale. Programa 

yra priešpastatoma visų prezidentų, visų kandidatų į prezidentus, partijų, turėjusių savo atstovus 

vyriausybėje ir Europarlamente programoms ir visų prezidentų, valdžios partijų ir Europarlamento 

ligšiolinei veiklai. Programa pateikta lentelėje, kur kairiajame stulpelyje yra pateikiama Europarlamente 

ir vyriausybėje buvusių bei esamų partijų bei prezidentų veikla, o dešiniajame — Tikro kandidato į 

prezidentus išlikimo programinės nuostatos.  

 

Tai darė ir daro valdžios partijos, prezidentai     Tai siekia daryti Tikras kandidatas į  

Ir jų kandidatai į prezidentus                               prezidentus 
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Buvusios ir esamos vyriausybėje partijos ir 

prezidentai vykdo tautų naikinimą 

šiuolaikiniais būdais be tiesioginių šaudymų 

Tikras kandidatas į prezidentus siekia 

išsaugoti lietuvių tautą, tautines mažumas, 

tautines bendrijas ir jų paveldą Lietuvoje,  

Išvarė iš Lietuvos virš pusės gyventojų, jų 

tarpe ¾ darbingo amžiaus žmonių ir beveik 

2/3 vaikų. Jie slepia išvarymo mastą, nes nori 

kuo lengviau įvykdyti galutinį lietuvių 

tautos sunaikinimą. 

Siekia išsaugoti Lietuvos senbuvius Lietuvoje, 

ypač lietuvius, Lietuvos totorius ir karaimus, 

kuriems vienintelė tėvynė yra Lietuva. Turi būti 

įvykdyta tiksli Lietuvoje gyvenančių gyventojų 

apskaita. 

Propaguoja žmogaus teises tam, kad žmogaus 

teisėmis pridengtų tautų naikinimą. Vykdo 

pas-partintą laisvą žmonių judėjimą tarp 

valstybių ir iš išvarytų į kitas šalis atima jų 

teisės Lietuvoje. 

Sieks, kad žmogaus ir tautų teisės būtų 

lygiaver-tės. Didžiausia teisė turi būti gyventi 

iš protėvių paveldėtoje žemėje ir joje 

užauginti pilnaverčius palikuonis, 

išsaugančius protėvių palikimą. 

Sukūrė ir naudoja nusikalstamą Lietuvos 

Res-publikos Konstituciją, kurioje nėra net 

užuomi-nos apie lietuvių tautą ir tautines 

mažumas bei būtinumą jas išsaugoti  

Lietuvoje. Jie ir jų Kons-titucija nelaiko 

nusikaltimu Lietuvos senbuvių visišką 

išvarymą iš Lietuvos. 

Sieks Konstitucijos pakeitimo. Konstitucijoje 

pir-miausiai turi būti įrašyta, kad pagrindinis 

Lietuvos valstybės tikslas yra išsaugoti 

Lietuvoje pagrindinę Lietuvos tautą, t.y. lietuvių  

tautą ir tautines bei kalbines mažumas, 

užtikrinant darną tarp jų, proporcingą 

vystymąsi ir jų paveldo išsaugojimą. 

Konstitucijoje įtvirtino ir dabar naudoja 

Lie-tuvos tautos sąvoką, kurios apibrėžimo 

iki šiol nepateikė. Pagal juos Lietuvos tautai 

tikriausiai priklauso visi gyvenantys Lietuvoje 

ir gerbiantys Lietuvos valstybę, t.y. visi 

kolonizatoriai, o išvaryti jai nepriklauso, nes 

negyvena Lietuvoje. 

Siekia nenaudoti Lietuvos tautos sąvokos 

ir atstatyti Lietuvos senbuvių, t.y. lietuvių 

tautos bei Lietuvos tautinių mažumų 

sąvokas. Visi išvaryti iš Lietuvos jos 

senbuviai turi turėti pase įrašytą tautybę ir 

teisę bet kada sugrįžti į Lietuvą bei gauti 

Lietuvos pilietybę. 

Naudoja ir nenori pakeisti Konstitucijos 59 

straipsnį, kuris skelbia: „Pareigas eidami Seimo 

nariai vadovaujasi LR Konstitucija, valstybės 

inte-resais, savo sąžine ir negali būti 

varžomi jokių mandatų“. (lietuviškai — 

įsipareigojimų).     Kandidatai į Seimą ir į 

prezidentus įsipareigoja vykdyti rinkėjų 

įpareigojimus, o patekę į jį prisiekia nebūti 

varžomi rinkėjams duotų įsipareigojimų, t.y. 

prisiekia juos nevykdyti. Tai konstituciniai- 

diktatūrinė santvarka. 

Siekia pakeisti Konstitucijos 59 straipsnį, 

kuriame būtų įrašyta:  „Seimo narys yra 

savo rinkėjų įgaliotas atstovas, jis vykdo 

rinkėjų įpareigojimus ir negali būti 

varžomas jokių kitų įsipareigojimų 

(mandatų), įskaitant įsipareigojimus 

ankstesnei ar šešėlinei valdžiai. Jis privalo 

atsisakyti masonams duotos priesaikos ir 

nevykdyti masonų įsakymų”. 

Tautinę savimonę laiko blogybe, naikina  Siekia atstatyti tautinę savimonę ir tautas,  
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ats-kirų vietovių kalbines ypatybes, skiepija 

Kosmo-politizmą ir internacionalizmą be 

tautiškumo. 

išsaugoti gimtąsias kalbas, papročius, pagarbą 

tautoms, jų savitumams, siekia, kad pasuose 

būtų įrašoma tautybė. 

Vykdo laisvės be pareigos sudievinimą, 

ypač laisvę neturėti ir neauginti vaikų, o tuo 

pačiu greičiau sunaikinti lietuvių ir Europos 

tautas. 

Siekia vystyti tautinę savimonę ir pareigą 

tu-rėti daugiau kaip 2 vaikus.Siekia 

papildomais pinigais paremti antro ir trečio 

vaiko gimimą. 

Vykdo monopolinį ūkio ir valdžios 

centralizavimą. 

Nesudaro sąlygų patiems žmonėms apsijungti 

į savivaldos junginius ir ūkio savivaldos 

junginius. 

Siekia sukurti vietovių savivaldą ir plataus 

masto ūkio savivaldą, apjungiančią į bendrus 

junginius miestų dalis, miestelius ir kaimo 

vietoves. 

Vykdo mokesčių mokėtojų pinigų 

grobstymą didelių atlyginimų su įvairiais 

priedais pavi-dale, kai bendra mėnesinio 

atlyginimo suma dažnai viršija net 100 

minimalių atlyginimų.  

Siekia priimti įstatymą panašų į Tarpukario 

Lietuvos atlyginimų įstatymą. Ministro 

atlygi-nimas su visais priedais ir premijomis 

neturi viršyti 8 minimalius atlyginimus. 

Stengiasi priimti įstatymą, leidžiantį visą 

Lietu-vos žemę parduoti užsieniečiams ir 

kaimų gyventojus išvaryti į Vakarus. 

Siekia uždrausti žemę pardavinėti 

užsieniečiams ir leisti išsinuomoti tik iki 50 

metų iki 1%. Tai leis Lietuvos senbuvius-

žemdirbius išsaugoti Lietuvoje. 

Vykdo spartų pramonės ir verslo 

žlugdymą, o tuo pačiu darbo vietų mažinimą 

ir darbingo amžiaus žmonių išvarymą iš 

Lietuvos. Jie tai pasiekia vykdydami 

kenksmingą mokesčių poli-tiką ir drausdami 

mokyti žmones ieškoti labge-bos, t.y. 

geresnius sprendimus. Jie juos kvailina, 

nuteikdami, jog yra negabūs sugalvoti 

geresnius sprendimus.  

Siekia Lietuvoje sukurti plataus masto 

labge-bos, t.y. geresnių sprendimų 

sugalvojimų sistemą, nes laiko mūsų 

žmones sugebančiais tai daryti. Tokia visą 

apimanti mokymo ir geresnių sprendimų 

sugalvojimo sistema buvo sukurta Japonijoje 

po II Pasaulinio karo ir išgelbėjo japonų tautą 

nuo galutinio susinaikinimo. Tokia visą 

apimanti sistema turi būti sukurta Lietuvoje. 

Vykdo energijos tiekimo prievartinio 

centra-lizavimo politiką, atiduoda Rusijai ir 

Vakarų monopolijoms daug pinigų už kurą ir 

apiplėšinė-ja žmones dideliais mokesčiais už 

energiją. 

Siekia pradėti gaminti ir įrengti įrenginius, 

kurie leis patiems gyventojams apsirūpinti 

šiluma, šal-čiu karštu vandeniu ir elektra be 

centralizuoto tiekimo, be mokesčių ir kuro 

deginimo. 

Vykdo konkurencinio ir kovinio atsilikimo 

politiką, drausdami mokyti labgebos, t.y. geresnių 

sprendimų sugalvojimo dalykus. Jie moko tik 

kartojimui ir kopi-javimui, t.y. amžinam vijimuisi 

Siekia mokyklose, universitetuose ir visose 

biud-žetinėse įstaigose įvesti visuotiną 

labgebos dalykų mokymą. Valstybei finansuoti 

tik tuos universite-tus, kurie mokys geresnių 
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su amžinu atsilikimu. sprendimų sugalvoji-mui, pirmavimui ir 

įdiegimui anksčiau už kitus. 

Vykdo slaptus balsavimus rinkėjus 

paversdami bailiais ir sukčiais (vieną kalbu, 

kitą darau). Jie žino, jog 1991 m. sausio 13 d. 

iki pusės suaugu                                          -sių 

gyventojų nebijojo stovėti prie Seimo ir 

televizijų. Slaptai balsuojant rinkėjas negali 

patik-rinti kaip užskaitomas jo balsas, negali 

atšaukti savo balso. Seimo ar tarybos narys 

nežino kas už jį balsavo ir kieno valią vykdo. 

Žmonių kvailini-mui aiškina apie slaptų 

rinkimų brangumą, nors žino, jog atviri 

internetiniai balsavimai yra pigūs. 

Laiko žmones pakankamai drąsiais pakovoti 

už savo išlikimą ir savo garbę. Todėl sieks 

įvesti atvirus patikrinamus balsavimus ir 

įgaliojimus atstovauti bei atvirus atšaukimus. 

Slaptus balsą-vimus ir slaptus įgaliojimus 

palikti tik tiems, kurie to nori ir patys apmoka 

slaptus balsavimus. Didžiąją daugumą 

balsavimų ir įgaliojimų šutei-kimų vykdyti 

pigiai per Internetą per sistemą panašią į 

mokesčių mokėjimą, kuriuos apmoka patys 

balsuotojai. 

Vykdo rinkėjų apgaulę, tvirtindami, jog Lietu-

voje yra 2,6 milijono rinkėjų, kai tikrovėje dar 

neišvarytų iš Lietuvos yra apie 1,3 milijono. Jie 

žino, jog apie pusė popierinių rinkėjų, gyvenančių 

užsie-nyje, praktiškai negali balsuoti rinkimuose. 

Taip jie nusikalstamai atmeta referendumus, 

skelbdami, jog balsavo mažiau 50 procentų 

sąrašinių rinkėjų. 

Sieks atskirti rinkėjus, gyvenančius Lietuvoje ir 

tu-rinčius galimybę dalyvauti rinkimuose nuo 

gyve-nančių užsienyje, praktiškai neturinčių 

galimybių balsuoti ir daugumoje jau 

nesidominčių rinkimais Lietuvoje. Dalyvaujančių 

rinkimuose ir referendu-muose procentai turi 

būti skelbiami ne nuo sąraši-nių, o nuo Lietuvoje 

gyvenančių rinkėjų skaičiaus. 

Žmonių pavertimui avių banda vykdo istorijos 

klastojimą. Slepia senąją istoriją, kalbų panašių į 

lietuvių kalbas senais laikais paplitimą Afrikoje, 

Azijoje ir Europoje. Slepia, jog didžiojoje Europos 

dalyje krikščioniškoji kalbinė inkvizicija 

sunaikino kalbas, panašias į lietuvių kalbą. Jie 

slepia atskirų luomų istoriją ir skiepija vienų 

luomų viršenybę prieš kitus. Vysto tik 

architektūrinį turizmą ir draudžia vystyti istorinį, 

etninį, paprotinį bei kalbinį turizmą. 

Sieks, kad mokyklose ir universitetuose būtų 

mokoma ir senoji ikikrikščioniška iki Mindaugienė 

istorija. Vystys is-torinį ir kalbinį turizmą, kad 

dauguma Europos tautų žino-tų, jog lietuvių 

kalbos yra artimiausios jų protėvių kalboms. Sieks 

įvairios kilmės žmonių ir sluoksnių 

lygiavertiškumo, nes visi luomai ir dabartiniai 

visuomenės sluoksniai yra lygiaverčiai ir 

kiekvienas privalo atlikti savo pareigą. 

Vykdo žmonių pratinimą nedirbti ir net 

drausdami dirbti, mokant bedarbio pašalpas ir 

išmokas valstie-čiams už atsisakymą dirbti žemę. 

Sieks bedarbius naudoti viešiesiems darbams, jų 

mokymui ir naudoti geresnių sprendimų sugal-

vojimui. Tik tokiais atvejais jiems mokėti 

pašalpas. 

Vykdo kalinių pratinimą nedirbti. Kalinimo laikas 

sutrumpinamas už pavyzdingą tinginiavimą. 

Sieks, kad kalinimo laiko sumažinimas būtų ne 

didesnis už kalinimo įstaigoje atidirbtą laiką.  

Vykdo lietuvių vietinių gimtųjų kalbų niekinimą 

ir naikinimą, nors žino, jog jos turi didelę  

Siekia išsaugoti didelę vertę turinčias žemaičių, 

dzūkų, rytų aukštaičių ir suslavintas vyčių bei  
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istorinę, kalbinę ir paprotinę vertę. Jie žino, jog 

kalba suvaryta į trobą po 50 metų praktiškai 

sunyksta, todėl vietinėse mokyklose, 

bažnyčiose, vietiniuose laikraščiuose ir 

vietinėje televizijoje jie leidžia naudoti tik 

Lietuvos valstybinę kalbą ir kitas valstybines 

kalbas.  

po prostų kalbas. Lietuvos valstybinė kalba turi 

tarnauti bendriems tikslams ir nenaikinti  

kalbinio paveldo. Pradinukų mokymas turi 

vykti gimtosios-mis kalbomis, palaipsniui 

pereinant  į valstybinę kalbą baigiamosiose 

klasėse, kad visi galėtų studijuoti kolegijose ir 

universitetuose. 

Plečia gėjų, lesbiečių, kunigų ir vienuolių skaičių, 

kad išardyti prigimtinę darną tarp vyrų ir moterų. 

Jie siekia, kad būtų kuo mažiau gimimų, kuo 

daugiau sunaikinti genetinį paveldą ir tuo pačiu 

kuo greičiau sunaikinti tautas. Siekia sunaikinti 

šeimos sąvoką ir žodį šeimą naudoti bet kokiems 

sugyventiniams. 

Gėjus, lesbietes, kunigus ir vienuolius laiko 

paklydusiais, nesiekiančiais darnos tarp vyrų ir 

moterų žmonėmis bei nutolusiais nuo prigimties 

reikalavimo palikti pilnaverčius palikuonis ir 

išsaugoti genetinį paveldą,. Sieks psicholo-ginių, 

gydymo ir kitų sąlygų sudarymo, kad kuo daugiau 

jų grįžtų  į normalų vyro ir moters šeimyninį 

gyvenimą. 

Lietuvoje užaugintus ir išmokytus darbingo 

amžiaus žmones neatlyginamai atiduoda 

Vakarams. Tie žmo-nės dirba ir moka 

mokesčius Vakarams, kurie skirs-tomi Vakarų 

valdininkams, pensininkams, mokyk-loms,  

ligoninėms. Taip apiplėšiami Lietuvos 

pensinin-kai, mokyklos, ligoninės ir 

praskolinama Lietuva. Tokią politiką jie laiko 

labdara ir dorybe. Jie net neužsimena, jog tai 

šiuolaikinis ekonominis, politinis ir 

psichologinis banditizmas. 

Mažinsime atlyginimų skirtumą mažindami 

stambių valdininkų atlyginimus. 

Išsilaisvinusius pinigus skir-                                                                                                                                                                                                                                                                

sime labgebos vystymui ir naujų darbo vietų 

kūrimui. Tai leis susigražinti iš Vakarų  

darbingus žmones, surinkti pakankamai 

mokesčių ir atsisakyti užsienio paskolų, 

kurios buvo imamos pravalgymui. Tokią 

Vakarų ir Lietuvos valdžios politika yra 

banditizmas. Reikalausime kompensacijos už 

Lietuvoje užaugintus ir išmokytus, bet Vakarų 

pagrobtus Lietuvos senbuvius. 

Neleidžia gatvių, kaimų, kvartalų, atskirų 

vietovių žmonėms bei tų vietovių tautinėms 

grupėms turėti savo atvirai įgaliotus atstovus 

seniūnijose, tarybose ir juos atšaukti bet 

kuriuo metu. Nekuria internetinio ryšio tarp 

vietovės žmonių, o tik tarp valdžios ir 

vietovės žmonių. Taip jie neleidžia vietovėms 

susikurti plataus masto ūkio savivaldą. 

Siekia sukurti vietovių viešai įgaliotų 

atšaukiamų atstovų sistemą, kuri priiminėtų 

sprendimus visais vietovei rūpimais 

klausimais. Įgalioti atstovai gali būti nuo 

vietovių žmonių ir nuo tų vietovių tautinių bei 

kalbinių grupių. Siekia sukurti internetinį ryšį 

tarp vietovės žmonių. Siekia savivaldos 

pagrindu sukurti plataus masto vietines ūkio 

savivaldas. 

Seime atstovaujamos valdžios partijos, 

prezidentai  kartu su Konstituciniu teismu 

vykdo diktatūrinį valdymą, LR Konstituciją 

pajungė Europos Sąjungai ir visai nepaiso 

žmonių nuomonės bei reikalavimų ir 

Siekia panaikinti valdžios partijų finansavimą 

iš mokesčių mokėtojų pinigų, panaikinti 

Konstitucinį Teismą ir konstitucinius 

klausimus spręsti tik referendumais. 
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stengiasi neprileisti prie savivaldos ir 

Konstitucijos keitimo. 

 

Tikras kandidatas į prezidentus kartu su neatstovaujamomis Seime ir Europarlamente 

partijomis bei visuomeninėmis organizacijomis, kurios įsipareigos vykdyti išlikimo tikslus, sieks jau per 

artimiausius Seimo rinkimus pašalinti iš Seimo konservatorių, socialdemokratų ir liberalų atstovus, kaip 

vykdančius galutinį Lietuvos gyventojų, ypač lietuvių, išvarymą iš Lietuvos, t.y. vykdančius šiuolaikinį 

genocidą be tiesioginių šaudymų. 

Visus, kurie nori paremti tikrą kandidatą į prezidentus šioje kovoje už išlikimą, būdami ne 

valdžios partijos nariais ar rėmėjais, prašau pranešti tikram kandidatui į prezidentus jo svetainėje 

nurodytais adresais: 

Satkevičius Edvardas, Kaunas, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; 

labgebas@gmail.com;  

 

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 psl., elektroninės 

knygos „Kaip likti Lietuvoje“, Kaunas, 2010 — 49 p. ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos 

pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 psl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, docentas, 

Satkevičius Edvardas, labgeba.online.lt, savivalda.online.lt, Kaunas, 2016 m. birželio 11 d. 

PS.    Lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių mažumų vaizdesniam suvokimui:  Motina - Lietuvos 

Žemė ir  

Tėvas — Valstybė savivaldos pagrindu. Kovokime už jų išsaugojimą, nes yra dideliame 

pavojuje. 

             Norint išlikti, t.y. išsaugoti Lietuvoje kaip pagrindinę lietuvių tautą ir Lietuvos tautines 
mažumas, šiandieną reikia užimti ne paštą, televiziją, geležinkelį ir bankus, bet būtina turėti 
išlikimo patriotų daugumą renkamose pareigose — Seime, savivaldybių tarybose, Europarlamente 
ir turėti Prezidentą kovotoją už išlikimą ir paveldo išsaugojimą,  

Šiam tikslui pasiekti reikia susivienyti visoms tautas išsaugančioms visuomeninėms ir 
politinėms organizacijoms. Reikia pasiekti, kad į renkamas pareigas nepatektų nė vienas betautės, 
tautas naikinančios, Europos Sąjungos šalininkas. Susivienijus Lietuvoje, bus lengviau vienytis su 
aplinkinėmis išlikimo kovą kovojančiomis kitų valstybių tautomis. 

 
Pradėkime nuo to, kad nepasirašinėkime už tautų naikinimo šalininkus, norinčius tapti 

kandidatais į prezidentą ar Seimą. Jokiu būdu negalima pasirašyti už valdžios partijų sąrašus, t.y. 
už konservatorių, socdemų ir liberalų, kurie išvarė iš Lietuvos virš pusės Lietuvos senbuvių, ypač 
lietuvių ir nori atimti teisę Lietuvos senbuvių palikuonims sugrįžti bet kada į Lietuvą. 

 

                                                       

  LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO SVEIKINIMAI, GIMUSIEMS LIEPĄ  

mailto:satkevichius@yahoo.com
mailto:labgebas@gmail.com
http://www.labgeba-paveldas-istorija.lt/
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Ona Ksaverija Akranglienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ilda Gindulienė                                                                                                                                   

Irena Ona Linkauskienė                                                                                                             

Birutė Bardauskienė 

Tegu dieviška šviesa šviečia gyvenimo kelyje! 

                                                       

SVEIKATA 
Pagal Budistinės Tibeto medicinos filosofijos, visos ligos kyls dėl nežinojimo. Nežynojimą 

salygpjs trys dvasios – nuodai: neapykanta, godumas ir paklydimas. Trys dvasios nuodai sutrikdo 

dvasios darną, - t.y trijų kūnų pradų pusiausvyrą. Geras nusiteikimas, teisinga –m—i-tyba ir doras 

elgesys – būtinos salygos išlaikyti trijų kūno energijų pusiausvvyrą ir sveikatą. Tibeto medicinos 

gydymo metodai nukreipti į tai, kaip išlaikyti kūno pradus doroje  

 

                                                     

              GYVENIMO FILOSOFIJA 

 

Kalbėk su Žmogumi, gal Tavo žodžio reikia                                                                                                   

Kažkam labiau nei maisto ar vandens,                                                                                                                     

Kai abejonės, baimės skraistės draikos,                                                                                                               

Kai sunkiai peržengia šešėlį net akmens...  

Kalbėk žodžius, kokių ir pats norėtum                                                                                

Išgirst iš lūpų artimo žmogaus                                                                                            

Kurie paklydusį vėl eiti pakylėtų                                                                                       

Ieškoti kelio naujo ir šviesaus  (autorius nežinomas). 

                                                     

 SU GILIU LIŪDESIU PRANEŠAME, KAD   2019-06-01 NETEKOME MŪSŲ 

NUOSTABIOS KOLEGĖS                                                                                    

ODETOS BIRUTĖS ALEKSANDRAVIČIENĖS – puikios 

organizatorės – visuomenininkės, kelių organizacijų 

įkūrėjos  - gydytojos, nuoširdžios draugės ir patarėjos. 

Užjaučiame ARTIMUOSIUS ir kolegas su didžiule netektimi. 

Tebūna lengva Tau Lietuvos žemelė!                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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REDAKTORĖS  ŽODIS 

    Pasveikinom mūsų išrinktą Lietuvos prezidentą. Prasidės nauja 

epocha Lietuvoje. Duok Dieve, kad senoji Lietuvos mafija neįtrauktų į savo 

nuodingą aplinką. Žmogus Jis subrendęs, pastovus ir tvirtas, jeigu jam nėra 

svarbu pinigai – tai atsilaikys...Pagal jo kalbas – jis visapusiškai padorus 

ŽMOGUS. Palaukime, kol apsipras prezidentūroje, tikriausiai pirmi 

veiksmai parodys jo tikrąjį veidą. Suprantame, kad tai labai sunkus ir atsakingas darbas, 

bet jis tai žinojo prieš eidamas, juk žinojo kur eina. Stiprybės, ištvermės ir kantrybės – 

tikras žemaitis visą tai turi! 

Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja 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! 

                                                          
MŪSŲ DRAUGAI 

                                                   
bernardinai.lt                  

                           

 

                                             

                        

 

                                   “LRT”,     „VAKARŲ EKSPRESAS“ ,       „KLAIPĖDA“                                                                     

                                                     

http://www.apicentras.lt/
http://www.akl.lt/
http://www.sbasociacija.lt/
http://ecotopten.lt/
http://www.organic.lt/
http://top-10.lt/
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