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VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS      
VEIKSMAI!                                                                                             

LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 
 

„Aš ateinu pas jus, kad priminčiau, kad visada 

esu šalia jūsų kaip mylinti ir rūpestinga motina 

(iš diktavimų, parašytų 2007-12-08, naujoje 

knygoje „MOTINA MARIJA“ Kaunas, 2019m. 

(Všį “SIRIJAUAS“ centras).                                             
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ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. SVEIKINAME VISUS SU ŠV.MARIJOS –  

DIEVO MOTINOS Į DANGŲ ĖMIMO ŠVENTE! 

Gema Pangonienė 

ŽOLINIŲ DIENAI                                                                                                                

Ąžuolo giles, vasaros gėles 
Ruduo susems į sutemų gijas. 
Mėnulį pilną vis keis delčia, 
Vėjas vėlei ims stūgaut nakčia. 
Vasara jau tiesia rudeniui ranką 

Ruduo į nuotakas vasarą renkas.                                        Baltijos keliui 30! 

Voratinklių nuometas šluostys rasą, 

Vaivorykštės žiedus sau pins į kasą.                                                        PRISIMINKIME: 
Lyg iš sėtuvės kris žvaigždės po kojų                                 
Paukščiai išskrisdami sparnais tau moja.                                           VIENYBĖJE  - MŪSŲ JĖGA! 
Lietus nuplaus vasarai kelią, 
Jį palaimins Švenčiausia mergelė.                                                        
  

2. LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS KREIPIMASIS (toliau LVT) Į LIETUVOS PREZIDENTĄ GITANĄ 

NAUSĖDĄ. 

3. LVT KREIPIMASIS Į PREZIDENTĄ GITANĄ NAUSĖDĄ 

4. LVT PRANEŠIMAS SPAUDAI 

5. ZIGMAS VAIŠVILA SUSTOKIME PATYS, STABDYKIME VYTAUTĄ LANDSBERGĮ. 

6. LVT PRANEŠIMAS SPAUDAI 

7.  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, PADEDANČIŲ STIPRINTI LIETUVOS                                   

8.   ROBERTAS DARGIS SUSIPRIEŠINUSI IR NEAPYKANTOS PILNA VISUOMENĖ                        

NIEKADA NESUKURS ATEITIES.                                                                                                                             

9.   SVEIKATA                                                                                                                                                                                  

10. GYVENIMO FILOSOFIJA                                                                                                                                                         

11. REDAKTORĖS ŽODIS                                                                                                                                                                

12  MŪSŲ DRAUGAI 
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Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai  

                                                                                  Daukanto a. 3, Vilnius 

Lietuvos visuomenės taryba 

info@lietuvosvisuomenestaryba.lt, zigmas.vaisvila@lrs.lt 

2019 m. liepos 29 diena, Vilnius 

Gerb. Gitanai Nausėda, Jus išrinkus Respublikos Prezidentu, kreipiamės į Jus dėl priėmimo, nes 

Jūsų rinkiminės kampanijos metu skelbtas teisingumo atstatymas ir visuomenės kontrolė teismams 

atitinka didelius Lietuvos visuomenės lūkesčius, siejamus su naujo Lietuvos Respublikos Prezidento 

išrinkimu. Teisingumas paskutiniaisiais dešimt metų Lietuvoje, deja, tapo tik formalia ar parodomąja 

deklaracija. Jūsų atstovas A. Zabarauskas mums paaiškino, kad mes būsime priimti po Jūsų 

inauguracijos. 

2019 m. liepos 12 d. kreipėmės į Jus po išskirtinio įvykio - š.m. liepos 8 dieną Panevėžio apygardos 

teismo paskelbto nuosprendžio 18-ai policijos pareigūnų ir jų viršininkų, pasinaudojusių valstybės jiems 

suteiktais organizuoto nusikalstamumo tyrimo įgaliojimais suburti, anot teismo, nusikalstamą 

susivienijimą ir organizuotai vykdyti nusikaltimus prieš visuomenę. Laisvės atėmimo iki 16 metų 

bausmių paskyrimu policijos pareigūnams, turėjusiems mūsų piliečių ir valstybės pareigą tirti 

organizuotus nusikaltimus teismas  

atskleidė , kaip niekas geriau atspindi šios veidmainystės mūsų valstybės vardu esmę - teisingumo mūsų 

valstybės vardu vykdymo parodiją ir piktybiškumą, savanaudiškumą. Tikimės, kad Saulius Skvernelis, 

buvęs ilgametis policijos generalinis komisaras ir buvęs vidaus reikalų ministras, prieš teikiant jo 

kandidatūrą Seimui tvirtinti Lietuvos Ministru Pirmininku, išsamiai paaiškino Jums šias aplinkybes, kaip 

jo vadovaujamoje Lietuvos policijoje sugebėta nusiristi iki tokio teisėsaugos diskreditavimo. 

Nežinome, kieno patarimu Jūs pateikėte Lietuvos Seimui tvirtinti kandidatus į Lietuvos apeliacinio 

teismo teisėjus, tačiau kviečiame Jus netęsti netinkamą buvusios Prezidentės Dalios Grybauskaitės 

praktiką, visų pirma, visuomenės nuomonės neatsiklausimą.  

Agnės Tikniūtės, niekada nedirbusios teisėjos darbo, paskyrimas iškart Lietuvos apeliacinio teismo 

teisėja yra akivaizdus nepotizmo pavyzdys. Ankstesni siūlymai A. Tikniūtę paskirti Kauno ar Vilniaus 

apygardos teismo teisėja net neapsiekė Lietuvos Seimo, o Teisėjų atrankos komisijos rezultatai nėra 

palankūs šiam teikimui. Analogiškai 2014 m. buvusi Prezidentė D. Grybauskaitė Lietuvos apeliacinio 

teismo teisėja paskyrė niekada teisėja nedirbusią Egidiją Tamošiūnienę, ir tais pačiais 2014 metais 

paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke. Tokie akivaizdūs nepotizmo 

pavyzdžiai ne tik diskredituoja teismų, kaip konstitucinę teisingumo vykdymo instituciją, bet ir lemia 

teismų sistemoje dirbančių teisėjų supratimą, kad jų profesinę karjerą visų pirma, lemia ne profesinė 

patirtis ir darbo kokybė, bet nepotizmas. 

Tai patvirtina ir Vilijos Mikuckienės paskyrimas Lietuvos apeliacinio teismo teisėja. Buvusi 

Prezidentė D. Grybauskaitė buvusio ilgamečio Lietuvos Seimo nario ir buvusio vidaus reikalų  ministro 

mailto:info@lietuvosvisuomenestaryba.lt
mailto:zigmas.vaisvila@lrs.lt
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dukrą V. Mikuckienę, nedirbusią teisėja, iškart paskyrė Vilniaus apygardos teismo teisėja, o Jūsų teikimu 

Lietuvos Seimas V. Mikuckienę paskyrė jau ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėja.  

Mes ne už tai, kad šie asmenys neturi teisės dirbti teisėjais, bet prieš tai, kad jie, nedirbę teisėjais 

iškart nebūtų skiriami pagrindinio apygardos teismo ar net Lietuvos apeliacinio teismo ar net Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo teisėjais. Kviečiame Jus netęsti šią ydingą buvusios Respublikos Prezidentės                                                      

D. Grybauskaitės nepotizmo praktiką.  

Tuo tarpu Jūs kreipėtės į Teisėjų tarybą dėl patarimo Lietuvos apeliacinio teismo teisėju skirti 

Ernestą Rimšelį. Šį savo buvusį Prezidentės D. Grybauskaitės patarėją, taip pat nedirbusį teisėju, buvusi 

Respublikos Prezidentė 2016 m. iškart paskyrė Vilniaus apygardos teismo teisėju, o Jums dabar kažkas 

patarė E. Rimšelį skirti ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėju. 

Gerb. Prezidente, kviečiame Jus netęsti buvusios Prezidentės D. Grybauskaitės nepotizmo praktiką 

skiriant teisėjus, ir visais tokiais atvejais kreiptis į STT dėl tokių atvirai konjunktūrinių paskyrimų siūlymų 

ištyrimo, nes tokiais atvejais yra akivaizdūs ne tik nepotizmo, bet ir galimo piktnaudžiavimo tarnyba ir 

prekyba poveikiu požymiai.  

Manome, kad visuomenė turėtų žinoti argumentus ir patarėjus, kurie patarė Jums Lietuvos Seimui 

Vilniaus apygardos teismo teisėją Vytautą Zelianką siūlyti skirti Lietuvos apeliacinio teismo teisėju. Tai, 

kad 2013 m. ir 2014 m. Lietuvos Seimas atmetė Prezidentės D. Grybauskaitės teikimus V. Zelianką skirti 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, verčia atidžiau gilintis į šio teisėjo darbą. Skandalinga viešai 

skelbiama informacija šį teisėją lydi nuo jo skyrimo Vilniaus apygardos teismo pirmininku, prieš tai 

dirbusio Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėju, iki šių dienų dėl viešai skelbtų jo galimų sąsajų su 

advokatu, ginančiu išskirtinai MG Baltic interesus. Šis teiskimas Seimui padarytas nesulaukus 

skandalingosios „tulpių“ (buvusio Seimo nario Eligijaus Masiulio ir kitų kaltinamųjų) teismo proceso 

pabaigos.                                                                                                                                                                                                            

Nuoširdžiai kviečiame Jus, Respublikos Prezidente, nenuvilti didelių permainų laukiančių Lietuvos 

žmonių ir pradėti vykdyti rinkiminius pažadus dėl teisingumo atstatymo Lietuvoje bei realios, bet ne 

formalios visuomenės kontrolės teismų ir teisingumo vykdymo sistemoje sukūrimo.                                                                                                            

Lietuvos visuomenės taryba dar kartą kreipiasi į Jus dėl priėmimo dėl teisingumo vykdymo Lietuvoje 

klausimų. Mes telkiame Lietuvos piliečius ir talkinsime Jums visuose Jūsų geruose darbuose. Visuomenės 

kontrolė teismams, teisėsaugai ir valdžiai turi tapti ne vizija, bet tikrove.                                                                                                               

Lietuvos visuomenės tarybos Valdybos nariai. 

                                **********************************************                                                                                                                                     

                                      
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI GITANUI NAUSĖDAI  



5 
 

Daukanto a. 3, Vilnius                                                                                                                                                                   

Lietuvos visuomenės taryba 

info@lietuvosvisuomenestaryba.lt, zigmas.vaisvila@lrs.lt 

2019 m. rugpjūčio 13 diena, Vilnius 

Gerb. Respublikos Prezidente, 2019 m. liepos 12 raštu mes atkreipėme Jūsų dėmesį į išskirtinį 

įvykį – 2019 m. liepos 8 dieną Panevėžio apygardos teismas paskelbė nuosprendį 10-iai policijos 

pareigūnų ir jų viršininkų, pasinaudojusių valstybės jiems suteiktais organizuoto 

nusikalstamumo tyrimo įgaliojimais suburti, anot teismo, nusikalstamą susivienijimą ir 

organizuotai vykdyti nusikaltimus prieš visuomenę, 4 jų talkininkams. Tuometinis Šiaulių 

apskrities policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro Narkotikų kontrolės skyriaus 

viršininkas T. Ruchtinas nuteistas 15 metų laisvės atėmimu, kiti policijos pareigūnai ir jų 

viršininkai – 16 metų, 14 metų ir 6 mėnesių, 13 metų ir 6 mėnesių, 7 metų įkalinimo bausmėmis, 

baudomis.  

Šis teismo nuosprendis dėl policijos pareigūnų, savo įgaliojimus veikti valstybės vardu 

panaudojusių nusikalstamo susivienijimo subūrimui, bet ne nusikaltimų tyrimui, kaip niekas geriau 

atspindi teisėsaugos veidmainystės mūsų valstybėje esmę - teisingumo mūsų valstybės vardu 

vykdymo parodiją ir piktybiškumą, savanaudiškumą. Tai teismo vardu patvirtintas faktas, kad 

veidmainystė skelbiant tariamą teisingumą Lietuvoje pasiekė neįsivaiduojamas ribas. Teismai ir 

teisėsaugos institucijos tapo ne žmonių gynimo ir teisingumo įgyvendinimo, Konstitucijoje 

įtvirtintų žmogaus teisių gynėjais, o savavaldžiaujančia sistema, naudojančia teisėsaugos svertus ir 

teisę savanaudiškais tikslais.  

2019-07-31 d. „Lietuvos rytas“ paskelbė straipsnį „Policijos gauja turėjo skydą – prokurorus“, 

kuriame atskleista, kad redakcija disponuoja įrodymais, patvirtinančiais, kad šią nusikalstamą 

Šiaulių policininkų veiklą dangstė Šiaulių prokurorai. Straipsnyje nurodyta, kad bylos medžiagoje 

įvairiuose epizoduose minimas ir prokuroras Kastytis Šerkšnys. 

Mums nesuprantama, kaip, esant tokioms aplinkybėms, 2015 m. lapkričio mėnesį laikinai ėjęs 

Generalinio prokuroro pareigas Darius Raulušaitis Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiuoju 

prokuroru galėjo paskirti Kastytį Šikšnį, nes šią baudžiamąją bylą pradėjo ir tyrė Generalinė 

prokuratūra, siekdama šią informaciją neatskleisti Šiaulių prokurorams.  

Atkreipiame Jūsų dėmesį į šias aplinkybes, visapusiškai diskredituojančias Lietuvos 

teisėsaugą. Manome, kad tai netoleruotina ir nesuderinama su Jūsų rinkiminės programos 

nuostatomis. Kviečiame nedelsiant išsiaiškinti šias aplinkybes, taip pat kreiptis į Generalinį 

prokurorą dėl Dariaus Raulušaičio, pagal jo tuo metu užimtas Generalinio prokuroro pavaduotojo, 

laikinai ėjusio Generalinio prookuroro pareigas, negalėjusio nežinoti šių aplinkybių, tačiau 

nežiūrint į jas paskyrusio Kastytį Šikšnį Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiuoju prokuroru.  

 

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba 

                               ***************************************************                                       

mailto:info@lietuvosvisuomenestaryba.lt
mailto:zigmas.vaisvila@lrs.lt
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Lietuvos visuomenės tarybos kreipimasis  

dėl Baltijos kelio 30-mečio 

 

2019-08-13 Vilnius 

 

1989 m. rugpjūčio 23 dieną įvykęs Baltijos kelias sujungė Taliną, Rygą ir Vilnių. Apie 2 miljonus žmonių, iš jų 

vien Lietuvoje – apie milijoną ne tik lietuvių, bet ir rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, žydų, totorių išėjo į mus 

sujungusį bendrą kelią. Kelią, kuris sujungė ir Lietuvos, ir mūsų sesių Latvijos, Estijos žmones aiškiam bendram 

tikslui – atkurti mūsų valstybių Nepriklausomybes, kurias tuomet prieš 50 metų buvome praradę dėl slaptų 

Vokietijos ir Tarybų Sąjungos susitarimų, pavadintų Ribbentropo – Molotovo paktais įgyvendinimo Antrojo 

pasaulinio karo metais. 

Tai buvo reiškinys, kurį pakartoti neįmanoma. Kiekvienai kartai laikmetis suteikia jos išbandymus. Kiekviena 

karta šiuos išbandymus sprendžia. Estijos Liaudies Fronto Rahvarinne, Latvijos Tautos Fronto ir Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio pakviesti žmonės įsijungė į Baltijos kelią lyg savaime. Tai buvo jų ilgai lauktas ir iš kartos į 

kartą tyliai širdimis ir giliais jausmais perduodamas proveržis. Proveržis ir susitelkimas, geranoriškumas ir tikri 

jausmai, siekiai. Nuoširdumą ir atvirumą, siekį gėrio patvirtino šviesūs jų veidai ir nenuilstančios šypsenos šiuose 

veiduose. Senas ir jaunas, patyręs gyvenimo skausmą ir mažylis, dar daug ką tuomet nesuprantąs, bet kažkaip 

suvokęs nuostabų ir nepakartojamą tą jausmą - būti drauge su šeima ir su visa ta gausybe nežinia iš kur 

atsiradusių ir į milžinišką grandinę drauge rankomis susikabinusių žmonių. Žmonių, kurie iki tos akimirkos ir 

nepažinojo vienas kito, tačiau suvokė, kad jie turi būti tą dieną čia ir drauge.  

Todėl jokie projektai nepakartos to, kas buvo tą Šventą Dieną!  

Baltijos kelias parodė visų mūsų trijų Baltijos tautų sugebėjimą sutelkti jėgas gyvybiškai svarbiam bendram 

tikslui. Baltijos kelias – tai ir politinės kovos kelias, patvirtinęs, kad Baltijos tautos moka apginti savo tikslus ir 

idealus TAIKIAI. Prievarta – ne Baltijos kelias. Baltijos kelias – bandras trijų tautų bendrumo patvirtinimas ir 

pritarimas Estijos Liaudies Fronto, Latvijos Tautos Fronto ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio derybų, įtikinėjimo ir 

įrodymų pasirinkimui. 

Todėl ir į 1990 m. kovo 11-ąją Lietuva atėjo taikiu būdu. Po Baltijos kelio iš Kremliaus atsklidę grąsinimai ir 

pyktis tik patvirtino mūsų pasirinkto kelio teisingumą ir tikrumą. 

 

Minėdami Baltijos kelio 30-metį prisiminkime tai. Baltijos kelias – tai mūsų kelias. Baltijos kelias – tai mūsų, 

mažų tautų, išlikimo kelias. 

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba 

                      ******************************************* 
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                                                                    PRANEŠIMAS SPAUDAI                                                                                                         
Dėl suklastotų Lietuvos Visuomenės Tarybos dokumento ir antspaudo, jų naudojimo 

2019 m. liepos 18 d. Vilnius 

                Lietuvos Visuomenės Taryba gavo suklastotą jos vardu padarytą dokumentą - Išrašą iš 2019-01-04 

Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos posėdžio protokolo Nr.2 (pridedamas), kurio turinys neatitinka šio 

valdybos posėdžio protokolo turinio.  

                 Viešo Juridinių asmenų registro duomenys (2019-06-13 išrašas) patvirtina, kad suklastotą Lietuvos 

Visuomenės Tarybos dokumentą pasirašę Zenonas Andrulėnas bei Jonas Mažintas (Zenonas Andrulėnas – 

patvirtino šio sukalstoto dokumento tariamą tikrumą), nurodyto okumento suklastojimo metu (2019-04-17 d. 

ir/ar 2019-06-09 d.) jau nebuvo LVT nariai: Zenonas Andrulėnas - nuo 2019-03-06, Jonas Mažintas – nuo 

2019-03-22.  

                        Be to, šis oficialiai panaudotas suklastotas Lietuvos Visuomenės Tarybos dokumentas yra 

antspauduotas suklastotu Lietuvos Visuomenės Tarybos antspaudu (jame yra įrašas „Nr.1”). Tokio antspaudo 

Lietuvos Visuomenės Taryba niekada neturėjo. 

                     Vienintelis Lietuvos Visuomenės Tarybos turimas ir naudojamas antspaudas yra šis: 

                     2018-12-20 Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos posėdžio protokolu tik valdybos pirmininkui 

Zigmui Vaišvilai suteikta teisė tvarkyti visus dokumentus dėl asociacijos Lietuvos visuomenės taryba antspaudo 

(antspaudų) padarymo, taip pat saugoti bei naudoti antspaudą (antspaudus).  

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba skelbia, kad Išrašas iš 2019-01-04 Lietuvos Visuomenės Tarybos 

Valdybos posėdžio protokolo Nr.2 ir šiame išraše panaudotas Lietuvos Visuomenės Tarybos antspaudas (su 

įrašu „Nr.1”) yra suklastoti ir negaliojantys. 

Dėl akivaizdžių nusikalstamų veikų kreiptasi į teisėsaugą.Priedas – suklastotas Išrašas iš 2019-01-04 

Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos posėdžio protokolo Nr.2 

Lietuvos Visuomenės Tarybos vadyba 

                         

  ******************************************* 

Zigmas Vaišvila 

               SUSTOKIME PATYS. STABDYKIME VYTAUTĄ 

LANDSBERGĮ. (pradžia, bus daugiau)  2019-08-12 

I  dalis 

                     Viešpatie, atleisk tiems, kurie nežino, ką daro. Tačiau Vytautas 

Landsbergis žino, ką daro. Berikiuojant Lietuvos valdžią įsisiūbuoja emocijos dėl Jono Noreikos 

(slapyvardis Generolas vėtra) ir Kazio Škirpos veiklos vertinimo. Diskutuojant, visų pirma,  
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supraskime, kad žinia apie liūdno vaizdo 2019-08-08 d. mitingėlį prie Karaliaus Mindaugo 

paminklo Vilniuje ir 2019-08-07 Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) pareiškimą, kad uždaromi 

šios bendruomenės namai ir Vilniaus choralinė sinagoga, nes negalima užtikrinti saugumo juose 

besilankantiems, kreipimasis į Lietuvos valdžią saugoti žydų kapines pasaulyje sklinda labai 

skirtingu garsumu ir masteliu. O 2019-08-08 d. mitingas dar ir bus parodytas kažkam naudingu 

rakursu. Ir komentuosime jį pasauliui ne mes. 

   Kita dieną, visiems drauge (ir Lietuvos valdžiai) didvyriškai atsilaikius prieš didžiąją grėsmę 

- 2019-08-08 d. mitingą prie Karaliaus Mindaugo paminklo Vilniuje, LŽB jau paskelbė, kad Vilniaus 

choralinė sinagoga vėl atidaryta, joje skaityta Tora. Bet žinia iš Vilniaus jau pasklido. Drauge su 

sklindančiomis žiniomis apie grąsinimus žydų bendruomenėms Prancūzijoje ir kitur Europoje. 

            Iš esmės tai yra diskusija apie unikalų istorijos reiškinį, kurio II pasaulinio karo metais 

nebuvo kitose šalyse – Lietuvių aktyvistų frontą (LAF, 1940-1941), paruošusį ir įvykdžiusį 1941 m. 

birželio 23 d. sukilimą prieš tarybų valdžią (bolševikus, kaip buvo skelbiama), kuriame dalyvavo 

net 16000 – 30000 ginkluotų sukilėlių, kurie stengėsi užimti Lietuvoje valdžios įstaigas iki jas 

užimant Vokietijos kariuomenei, bei sukūrusį tą dieną pasiskelbusią Lietuvos Laikinąją Vyriausybę 

(LLV). LLV tą pačią dieną paskelbė, kad atkuriama Lietuvos nepriklausomybė. LAF ir LLV veikė 

bendrai. Jautriausias šios diskusijos klausimas, apie kurį patogiausia būtų išvis nekalbėti – žydų 

naikinimas.  

Tačiau kalbėtis apie tai būtina. Kalbėtis reikia sąžiningai, išmanant tai, apie ką kalbi. Kalbėtis 

reikia ne tik lietuviams, bet ir žydams. Ir tarpusavyje, ir vieni su kitais. Kad dar ir dar kartą mes, 

lietuvių tauta, neatsidurtume užribyje, nebūtume kiršinami, priešpastatomi vieni kitiems. 

Turiu ir aš šių diskusijų patirtį. 1989-1992 metų ir vėlesnę. 

         Pabandykime suvokti ankstesnes V. Landsbergio provokacijas, mūsų kiršinimą ir šių dienų jo 

veiklą, tikslus. Ne tik dėl to, kad jo tėvas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis buvo LLV komunalinio 

ūkio ministeris, įtakingas asmuo ir nacistinės Lietuvos okupacijos, ir tarybiniais metais. Pradedant 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Steigiamuoju suvažiavimu (1988 m. spalio 22-23 d.d. 

Vilniuje) V. Landsbergis savo tėvą stengėsi kaskart parodyti svarbiuose Sąjūdžio renginuose. 

Tai, kas šiemet Lietuvoje vyksta nuo 2019-04-08 d., kada Stanislovas Tomas suskaldė J. 

Noreikos atminimo lentą, kuri nuo Vrublevskių bibliotekos sienos dar kartą buvo paslapčia 

nukabinta 2019-07-29 d., manau, yra paruošta manipuliacija mumis, Lietuvos piliečiais, ir pasaulio 

žydų bendruomene. Ir nebūtinai visi viešai veikiantys asmenys žino, kad ir jie prisideda prie šių 

provokuojančių veiksmų. Ir ne esminis klausimas yra, ar V. Landsbergis žinojo apie būsimą St. 

Tomo provokaciją. Tuo labiau, kad po 2019-08-09 d. mitingo St. Tomas kreipėsi į Lietuvos 

Prezidentą Gitaną Nausėdą, kad iš K. Škirpos ir J. Noreikos, kaip iš nacių (anot St. Tomo), būtų 

atimti Lietuvos valstybiniai apdovanojimai ir kariniai laipsniai. St. Tomo raštingumą istorijoje 

parodo ne tik jo rašto tekstas, bet ir iliustracija – kaip įrodymas Respublikos Prezidentui pateikta 

nuotrauka, kurioje Adolfas Hitleris tariamai kalbasi su K. Škirpa. Tačiau nuotraukoje su A. Hitleriu 

kalbasi Stasys Raštikis - Prezidento Antano Smetonos dukterėčios vyras, Lietuvos kariuomenės 

vadas nuo 1934 m. iki 1940-04-22, 1934 m. ir 1938 m. laikinai ėjęs Lietuvos krašto apsaugos 

ministro pareigas. St. Raštikis atvyko į Lietuvą iš Vokietijos 1941-06-23 d., t.y. Vokietijos  
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kariuomenei 1941-06-22 d. vos įžengus į Lietuvą, ir buvo paskirtas LLV krašto apsaugos ministru. 

Kalbėti reikia ne tik apie sraigtelį St. Tomą, kuris praktiškai negyvendamas Lietuvoje pats 

vargu ar surinko archyvinę medžiagą apie J. Noreiką. Naudinga būtų žinoti, kas ją parinko. 

Pritraukęs visuomenės dėmesį dalyvavimu Europos Parlamento rinkimuose, iš anksto paruošęs 

videoįrašus apie galimus konkurentus, St. Tomas staiga pakeitė dienos temą – 2019-04-06 d. viešai 

buvo paskelbtas St. Tomo 2019-04-01 d. videopokalbis su prof. Dovid Katz apie holokaustą 

Lietuvoje. 2019-04-08 d. St. Tomas sudaužė J. Noreikos atminimo lentą Vilniuje. St. Tomui po 

teismo proceso dėl šios lentos sudaužymo išvykus iš Lietuvos, žydų organizacijų tarpininkavimu 

per vieną (!) dieną Austrija priėmė jo prašymą nagrinėjimui ir išdavė jam dokumentą dėl politinio 

prieglobsčio prašymo. Jis skelbiasi, kad su šiuo dokumentu gali laisvai važinėti po kitas valstybes. 

Manau, kad mažai yra tikinčių, jog St. Tomas grįš į Lietuvą. 

Kitas, manau, šio dramatinio siužeto sraigtelis yra Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, 

trečią kartą per kelis mėnesius viešai pakeitęs savo nuomonę apie J. Noreikos atminimo lentą. Mero 

nurodymu 2019-07-27 d. ši lenta buvo nukabinta. 

           Paanalizuokime įvykius. 

2019-08-09 d. mitinge kalbėjusieji yra nuolatiniai V. Landsbergio ar jo liaupsinimo renginių 

kalbėtojai: Kasparas Genzbigelis (po J. Ramanausko-Vanago dukros Auksutės Skokauskienės jam 

patikėta vadovauti Sausio 13-osios brolijai), V. Landsbergio Lietuvai pasiūlytos Prezidentės D. 

Grybauskaitės 2018-08-23 d. „atrasto“ galimai paskutinio Lietuvos partizano Juozo Jakavonio 

(Tigro) dukra, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos Garbės pirmininkas Jonas Burokas, 

mitinge apgailestavęs, kad ministru nebebus tremtinių vaikas Rokas Masiulis (buvęs „Klaipėdos 

naftos“,  

įgyvendinusios „Independence“ dujų aferą, vadovas). Ir Arvydas Juozaitis, susirinkusiems priminęs, 

kad, suprask, kaip ir 1919 m. sausio 1 d. Gedimino pilies bokšte Trispalvę iškėlęs K. Škirpa, taip ir A. 

Juozaitis, kaip LPS iniciatyvinės grupės narys, 1988-10-07 d. reikšmingai sudalyvavo Gedimino 

(dabar – Katedros) aikštėje, Gedimino bokšte vietoje Tarybų Lietuvos trispalvės iškeliant mūsų 

visų Trispalvę.  

Kaip LPS iniciatyvinės grupės narys, A. Juozaičiui priminsiu, kad tai nebuvo LPS renginys ir 

idėja. Tai sugalvojo Vytautas Petkevičius su Algirdu Brazausku. Ir sutrikusi LPS iniciatyvinė grupė 

tą šeštadienio rytą Fizikos institute svarstė, ką daryti – dalyvauti Lietuvos komunistų partijos (LKP) 

ir V. Petkevičiaus (taip pat LPS iniciatyvinės grupės nario) renginyje ar ne? Keisti ar dar nekeisti 

mums šventoje vietoje plazdančią Tarybų Lietuvos vėliavą į mūsų Trispalvę, t.y. ar daryti tai 

Lietuvą tebevaldant  tarybų valdžiai? K. Škirpa su bendražygiais Trispalvę Gedimino bokšte iškėlė, 

kai Vilniaus nevaldė joks okupantas. 

Iki 1988-10-07 d. renginio LPS iniciatyvinė grupė nespėjo nieko nuspręsti. Tiesiog nuėjome į į 

šį renginį. Pripažinkime, kad LKP ir V. Petkevičius tąkart mus pergudravo. Atėję į Gedimino aikštę 

drauge su susirinkusia didžiule minia ašarodami sutikome Gedimino bokšte kylančią Trispalvę. 

Buvau drauge su žmona Regina ir dukromis Jūrate ir Vaiva.  
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Tavo, Arvydai Juozaiti, 2019-08-08 d. mitingo kalboje paminėto 1988-10-07 d. mitingo 

Gedimino aikštėje Sąjūdis neorganizavo. 

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

Grįžkime prie Vytauto Landsbergio. Kas jis? Kodėl  Lietuvos rašytojų sąjungos nuo 2014-11-

27 d. narys V. Landsbergis 2019-08-02 d. FB-e paskelbė savo eilėraštį LABIAUSIAI: 

Labiausiai nenorėčiau kad mano tautiečiai nusiteiktų prieš žydus 

 

                  po ir dėl Šimašiaus užtemimo. 

                  Slapčia norėčiau,  

kad atsirastų vienas kitas žydas 

protingas ir drąsus 

nepritariąs Šimašiui. 

Ir visiems broliams lietuviams 

sakau ir sakau iš tikrųjų 

jau ketvirtį amžiaus: 

niekada nepamirškite 

kad Dievo Motina kuriai 

meldžiamės kurios 

užtarimo prašome 

buvo šventa žydelka. 

2019-08-08 d. TV3 pranešė, kad V. Landsbergis po šio eilėraščio (?) paskelbimo sulaukė labai 

baisaus laiško, kuriame jam grąsinama mirtimi. Labai norisi tikėti, kad V. Landsbergis tai padarė ne 

dėl  

to, kad jo tėvas buvo LLV komunalinio ūkio ministras. Ir tai rašau neatsitiktinai. Dar prieš tai 2019-

07-29 d. www.delfi.lt paskelbė V. Landsbergio straipsnį dėl J. Noreikos - „Žmogus, kuris atidavė 

galvą už Lietuvą, nėra Lietuvos priešas“. LŽB iškart paskelbė (www.lzb.lt) prof. Pinchos Fridberg 

atsaką V. Landsbergiui: “Vytautas Landsbergis: Labai svarstytina, ar jis [J.Noreika] taip labai 

susitepęs, kad reiktų jį viešai žeminti“, kuriame ne tik atkreipė dėmesį į atvirai kurstytojiškus V. 

Landsbergio paskelbtus žodžius: „Įdomu tai, kad Lietuvos lenkai nedaug kuo skiriasi nuo Lietuvos 

rusų. Čia yra problema – mes juos laikome lenkais, o jie galbūt yra lenkiškai kalbantys rusai“, bet ir 

pateikė medžiagą, kurią mes, lietuviai, turėjome ne nutylėti, bet aptarinėti. Visų pirma, 1941-06-30 

d. Lietuvos laikinosios vyriausybės rytinio posėdžio protokolą Nr. 6: 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vytautas-landsbergis-zmogus-kuris-atidave-galva-uz-lietuva-nera-lietuvos-priesas.d?id=81850515
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vytautas-landsbergis-zmogus-kuris-atidave-galva-uz-lietuva-nera-lietuvos-priesas.d?id=81850515
http://www.lzb.lt/
https://www.lzb.lt/2019/08/02/vytautas-landsbergis-labai-svarstytina-ar-jis-j-noreika-taip-labai-susitepes-kad-reiktu-ji-viesai-zeminti/
https://www.lzb.lt/2019/08/02/vytautas-landsbergis-labai-svarstytina-ar-jis-j-noreika-taip-labai-susitepes-kad-reiktu-ji-viesai-zeminti/
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LAIKINOJO LIETUVOS MINISTERIŲ KABINETO 1941 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

Pirmininkavo l. e. Ministerio Pirmininko pareigas p. J. Ambrazevičius. 

Dalyvavo visi Ministerių Kabineto nariai. […] 

[Svarstyta:] 4. Lietuviškojo bataliono išlaikymas ir žydų koncentracijos stovyklos steigimas. 

[Nutarta:] 4. Išklausęs Kauno Komendanto pulk. Bobelio pranešimo formuojamojo bataliono 

(Hilfpolizeidienstbatalion) ir žydų koncentracijos stovyklos įsteigimo reikalu,  

Ministerių Kabinetas nutarė:                                 

[…] 

2) Žydų koncentracijos stovyklos steigimui pritarti ir jos steigimu rūpintis pavesti p. Švipai, 

Komunalinio Ūkio Viceministeriui, kontakte su p. pulk. Bobeliu. 

Kitą Ministerių Kabineto posėdį paskirti šiandien, 19 val. 

Le. Ministerio Pirmininko p[areigas] J. Ambrazevičius [parašas] 

Ministerių Kabineto Reikalų Vedėjas J.Švelnikas [parašas] 

Taigi, Kauno žydų koncentracijos stovyklos steigimas buvo pavestas V. Landsbergio-

Žemkalnio vadovaujamai LLV komunalinio ūkio ministerijai ir Kauno miesto bei Kauno apskrites 

kariniam komendantui pulkininkui Jurgiui Bobeliui. Dažniausiai istoriniuose veikaluose ši 

koncentracijos stovykla vadinama Kauno žydų getu. Šio šaltinio patikimumu V. Landsbergis 

neturėtų abejoti – LLV posėdžių protokolus surinko jo ištikimas bendražygis Arvydas Anušauskas, 

o išleido uolus V. Landsbergio pageidavimų įgyvendintojas – LGGRTC („Lietuvos laikinoji 

vyriausybė: posėdžių protokolai, 1941 m. birželio 24 – rugpjūčio 4 d. [sudarė Anušauskas A.], Vilnius: 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001, p. 19–20). 

  Prof. P. Fridberg atsake V. Landsbergiui paskelbtas ir kitas A. Anušausko surastas ir LGGRTC 

paskelbtas dokumentas: PRIEDAS NR. 1 PRIE [LIETUVOS MINISTERIŲ KABINETO] 1941. VIII. 1 

PROT[OKOLO] NR. 31 

ŽYDŲ PADĖTIES NUOSTATAI 

          Ministerių Kabinetas, atsižvelgdamas į tai, kad žydai ištisus šimtmečius išnaudojo lietuvių 

tautą ekonomiškai, smukdė ją morališkai, o pastaraisiais metais, prisidengę bolševizmo skraiste, 

kovą prieš Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvių tautą plačiausiai išvystė, ir siekdamas užkirsti 

kelią šiai žalingai žydų veiklai bei apsaugoti lietuvių tautą nuo kenksmingos jų įtakos, – nutarė 

priimti šiuos nuostatus: 

[…] 

Kaunas, 1941 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

L. e. Ministerio Pirmininko [pareigas] J. Ambrazevičius [parašas] 

Vidaus Reikalų Ministeris J. Šlepetys [parašas] 
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Kalba netaisyta. (Lietuvos laikinoji vyriausybė: posėdžių protokolai, 1941 m. birželio 24 – rugpjūčio 4 

d. [sudarė Anušauskas A.],Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001, p. 

135–137). 

Už šiuos nutarimus LLV ministeriai balsavo vieningai. Ir V. Landsbergis-Žemkalnis. 

         Bene pirmą kartą V. Landsbergis viešai konfliktuoja su Lietuvos žydų bendruomene, jos 

pirmininke Faina Kukliansky. Ši bendruomenė prieš 2019-08-08 d. J. Noreikos ir K. Škirpos gynimo 

mitingą Vilniuje paskelbė neįtikėtiną pareiškimą, iš esmės, prieš V. Landsbergį ir 1993-05-01 d. jo 

įkurtą politinę partiją, vadinamą konservatoriais. „Pastaruoju metu Lietuvos žydų bendruomenė 

gauna grasinimo laiškus ir skambučius. Tvyrančios ir skatinamos įtampos kontekste nei 

bendruomenė, nei Vilniaus Sinagoga neturi galimybių užtikrinti čia besilankančiųjų žmonių, kurių 

tarpe yra ir nuo nacių  

nukentėjusiųjų, jų šeimų saugumo“, - rašoma pranešime. Bendruomenė piktinosi, kad „viena 

politinė partija“ nuolat reiškia norą pripažinti Lietuvos žydus žudžiusius asmenis šalies didvyriais, 

taip pat reikalavimą tuos asmenis pagerbti atminimo lentomis ir kitais būdais. „Toleruojami ir lieka 

nebaudžiami viešuose partijų ir jų pirmininkų paskyrose viešinami antisemitiniai komentarai ir 

įrašai, net krikščionių Šv. Marija yra pavadinta „žydelka“, dar labiau priverčia susimąstyti, ar esame 

saugūs? Norėtume išgirsti Lietuvos vadovybės nuomonę ir aiškią poziciją, ar Lietuvoje ir toliau bus 

toleruojama vieša propaganda, remianti žydų naikinime dalyvavusių asmenų pagerbimą, 

vadovaujantis vienos politinės jėgos primesta nuomone“, - teigiama pranešime 

(www.lzb.lt/2019/08/06/pranesimas-del-lzb-pastato-ir-sinagogos-uzdarymo-neribotam-laikui/). 

V. Landsbergio eilėraštį (?) viešai pasmerkė net jo ilgametis bendražygis Emanuelis Zingeris. 

V. Landsbergis pavadino F. Kukliansky nežinančia, ką daro, ir darančia tai, kas naudinga Kremliui 

(www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/08/07/news/kritikos-sulaukes-v-landsbergis-

atsikirto-f-kukliansky-del-zodzio-zydelka--

11384607/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy).  

V. Landsbergis pradėjo kovą su žydais? Netikiu. Pasiaiškinkime jo veidmainystės apraiškas. 

Kad V. Landsbergis linkęs provokuoti naudojant net melą, žinau iš Sąjūdžio veiklos.  

1989 m. gruodžio 20 d. TSRS liaudies deputatų II suvažiavime prieš posėdžių pietų pertrauką 

Michailas Gorbačiovas paskelbė žinią, kad ką tik Lietuvos komunistų partija (LKP) atsiskyrė nuo 

Tarybų Sąjungos komunistų partijos (TSKP). Suvažiavimas žinią sutiko pasipiktinimo gausmu. M. 

Gorbačiovas deputatus apramino ir paskelbė ilgesnę pertrauką, o Lietuvos delegaciją  

(deputatus)pakvietė susitikti su juo. Po mūsų kontraversiško susitikimo su M. Gorbačiovu uždaroje 

belangėje Kremliaus suvažiavimų rūmuose, kurio laukiant ir kuriam pasibaigus tarpusavyje 

juokavome, kad jau mus sulaikys – ilgokai mus neišleido iš šios belangės. Galop išleido. Nežiūrint į 

tai, kad Vitas Tomkus nekaltu klausimu M. Gorbačiovui, ką šis pats mano apie tai, kas vyksta 

Lietuvoje, išprovokavo atvirą M. Gorbačiovo įniršio ir necenzūrinių žodžių protrūkį. Šio susitikimo 

garso įrašą man pavyko padaryti. Kremliaus valgykloje papietavę, tarėmės, ką daryti.  

LPS sekretoriato darbuotoja Angonita Rupšytė mums pranešė žinią, kad A. Brazauskas, tik  

http://www.lzb.lt/2019/08/06/pranesimas-del-lzb-pastato-ir-sinagogos-uzdarymo-neribotam-laikui/
http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/08/07/news/kritikos-sulaukes-v-landsbergis-atsikirto-f-kukliansky-del-zodzio-zydelka--11384607/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
http://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/08/07/news/kritikos-sulaukes-v-landsbergis-atsikirto-f-kukliansky-del-zodzio-zydelka--11384607/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy
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išrinktas savarankiškos LKP pirmuoju sekretoriumi, šaukia neeilinę Lietuvos TSR Aukščiausiosios 

Tarybos sesiją, kurioje planuojama šio tarybinio Lietuvos parlamento Prezidiumo Pirmininku 

vietoje Vytauto Astrausko išrinkti A. Brazauską. Sąjūdis tuo metu jau buvo pasiekęs, kad LKP be 

pasitarimo su LPS Seimo Taryba esminių sprendimų nepriiminėjo. 

Maskvoje mūsų laukė šio TSRS liaudies deputatų suvažiavimo Komisijos dėl Ribbentropo-

Molotovo pakto slaptųjų protokolų išvadų svarstymas (šis suvažiavimas patvirtino šias išvadas ir 

priėmė istorinį  sprendimą, kad šie slaptieji Vokietijos ir TSRS susitarimai dėl Europos valstybių 

pasidalinimo ir perdalinimo negalioja nuo jų pasirašymo momonetų!). Iš kitos pusės, mums reikėjo 

būti ir Vilniuje. Sutarėme, kad į Vilnių grįža Zigmas Vaišvila (1989-01-15 d. papildomuose Lietuvos 

TSR AT  rinkimuose į laisvas vietas Šiauliuose buvau išrinktas šios AT deputatu). Taip mano 

gimtadienio dieną parskridau į Vilnių. Sąjūdžio žmonėms pavyko įtikinti daugumą Lietuvos TSR AT 

deputatų (jų buvo beveik 350) nevykti į šią sesiją.  

Po kiek metų A. Rupšytė man papasakojo, kad po mano išskridimo į Vilnių Kremliuje likę TSRS 

liaudies deputatai iš Lietuvos tarėsi toliau, ką daryti, kad sustabdyti  A. Brazausko iniciayvą. 

V.Landsbergis kolegoms pasiūlė pranešti Lietuvai žinią, kad mus Maskvoje sulaikė. Šią provokaciją, 

grįstą melu, sustabdė A. Rupšytė: „Profesoriau, ar jūs pagalvojote, kas gali nutikti su jūsų žmona 

Gražina, išgirdus tokią žinią?“ V. Landsbergis atsitokėjo. 

Prieš 2019-08-08 d. mitingą man paskambino prof. Bronislovas Genzelis: „Zigmai, kas čia 

vyksta?“ Pakalbėjome ir apie K. Škirpą, ir apie J. Noreiką. Prof. Br. Genzelis pastebėjo, kad daug 

mūsų patriotų mažai žino istorijos faktus, taip pat ir Lietuvių Tautinės Tarybos, kuriai vadovavo J. 

Noreika, nutarimus, kurie patriotams gali nepatikti, nurodė ir kai kuriuos šaltinius - LGGRTC 

leidžiamą žurnalą „Genocidas ir rezistencija“.  

Susipažinau su LGGRTC interneto svetainėje www.genocid.lt skelbiamais šio, 1997 m. pradėto 

leisti du kartus per metus žurnalo straipsniais, jų santraukomis (nuo 2007 m.). Nustebau. Viešai 

LGGRTC paskelbta medžiaga šokiruotų didžiuosius patriotus. Kodėl? Todėl, kad V. Landsbergis ir, 

manau, beveik visos Lietuvos valdžios nuo 1990 m. uoliai vykdė pasaulinės žydų bendruomenės ir 

pagrįstus, ir, manau, nevisada pagrįstus reikalavimus. Neretai ir konjunktūriškai. 

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

Pradedant šią diskusiją priminsiu būtinus faktus: 

a) Atminimo lenta J. Noreikai ant Vrublevskių bibliotekos sienos pakabinta 1997 m., kada 

Lietuvos Seime konstitucinę daugumą sudarė V. Landsbergio 1993-05-01 d. sukurtos Tėvynės 

sąjungos - konservatorių partijos ir Krikščionių demokratų partijos (tuomet jos dar buvo 

nesujungtos) koalicija. Vrublevskių biblioteka (tuo metu - Lietuvos mokslų akademijos biblioteka) 

paskelbė, kad šią lentą pakabino patriotinė (kol kas neįvardinta ir neprisipažįstanti) organizacija, 

suderinusi tai su Lietuvos mokslų akademija. Vilniaus miesto savivaldybė tam skyrė 7000 Lt.  

b) J. Noreika Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu  apdovanotas tais pačiais 1997 m. (po 

mirties). Tuo metu Lietuvos Seimo Pirmininku buvo V. Landsbergis. 

http://www.genocid.lt/
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c) Išsami informacija, dokumentai apie V. Landsbergį, V. Landsbergį-Žemkalnį, jo gyvenimą 

TSRS ir Vokietijos okupacijų metais surinkta Rūtos Janutienės knygoje „Dinastija. Landsbergių 

išgyvenimo istorija“.  

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

    Būtina žinoti ir pagrindines šios diskusijos sąvokas, t.y. kas buvo Lietuvių aktyvistų frontas, 

Lietuvos laikinoji vyriausybė ir Lietuvių nacionalistų partija. Neįsigilinus į tai diskusija nepavyks. 

            Lietuvių aktyvistų frontas (LAF) – antitarybinio pasipriešinimo organizacija, parengusi ir 

įvykdžiusi 1941 m. Birželio sukilimą, buvo įsteigta 28 politinių veikėjų 1940-11-17 d. 

Berlyne Lietuvos įgaliotojo ministro ir pasiuntinio Vokietijoje Kazio Škirpos iniciatyva kovai 

prieš TSRS įvykdytą Lietuvos okupaciją ir sukilimo valstybės suverenumui atkurti parengimui.  

LAF Lietuvoje pradėtas kurti 1940-10-09 d. Kaune įvykusiame slaptame pasitarime, kuriame 

nutarta sukurti rezistencijos organizaciją ir pasirengti atgauti nepriklausomybę pasinaudojus  

būsimu Vokietijos karu su TSRS. Jonas Noreika buvo Telšių apskrities LAF vadas. 

1941-03-24 d. Kazys Škirpa perdavė ypatingajam Vilniaus ryšininkui Mykolui Naujokaičiui 

griežtai slaptus „Lietuvai išlaisvinti nurodymus“ paskaityti, kad šis juos perduotų žodžiu. Šiame 

slaptame dokumente išdėstyta, kaip rengtis ir siekti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir ta 

proga išbaidyti Lietuvos žydus, kad jų Lietuvoje išvis nebūtų. Šiems tikslams įgyvendinti buvo 

kuriamas Tautos darbo apsaugos batalionas (Vygantas Vareikis, 2004, “Lietuvai Išlaisvinti 

Nurodymai”, Holokausto prielaidos: antisemitizmas Lietuvoje : XIX a. antroji pusė-1941 m. birželis. 

Margi raštai, Vilnius). Deja, taip. Ir tai suprantama, nes nusprendus Lietuvą vaduoti padedant 

Vokietijai, teko prisitaikyti ir prie jos reikalavimų. Naivu aiškinti, kad K. Škirpa, gyvendamas 

Vokietijoje, nematė, kas ten daroma su žydais, kad jam susitinkant su Vokietijos užsienio reikalų 

ministru Ribbentropu ir kitais Reicho vadovais apie tai nebuvo kalbama. Toks buvo K. Škirpos ir jo 

bendraminčių pasirinkimas, kuriam, beje, nepritarė Prezidentas A. Smetona. 

Manau, kad LAF sukūrimą paskatino ir Prezidento A. Smetonos neapsisprendimas.  

1940 m. rugsėjo mėn. 19-25 d. Romoje susitiko tarybinės okupacijos nepripažįstantys 

Lietuvos pasiuntiniai Stasys Lozoraitis Italijoje, Stasys Girdvainis Vatikane, Petras Klimas 

Prancūzijoje, Kazys Škirpa Vokietijoje ir Edvardas Turauskas prie Tautų Sąjungos Ženevoje. Jie 

sudarė Lietuvos Tautinį Komitetą ruoštis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui kilus karui tarp 

Vokietijos ir TSRS. 1940 m. lapkričio 17-21 d. jie antrą kartą susitiko su Prezidentu A. Smetona ir 

prašė komiteto pirmininką Ernestą Galvanauską skirti ministru pirmininku, leisti jam skirti 

Lietuvos vyriausybę tremtyje. Tačiau Lietuvos prezidentas nedavė jam tokių įgaliojimų ir 

nepripažino komitetui juridinės galios (A. Smetona, 1999, Antano Smetonos korespondencija 1940-

1944. VDU leidykla, 47; L. Jonušauskas. Lietuvos diplomatinė tarnyba Antrojo pasaulinio karo metais 

Europoje“).  

1941 m. birželio 23 d. sukilimui vadovavo Kauno LAF štabas, kuris, veikdamas Vyriausios LAF 

vadovybės vardu (K. Škirpai nebuvo leista išvykti iš Vokietijos) 1941-06-23 d. paskelbė Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimą ir Lietuvos laikinosios vyriausybės (LLV) sudarymą. LAF iš  

https://lt.wikipedia.org/wiki/1941_m._Bir%C5%BEelio_sukilimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_%C5%A0kirpa
https://lt.wikipedia.org/wiki/SSRS
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Okupacija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sukilimas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Suverenumas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rezistencija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietija
https://lt.wikipedia.org/wiki/SSRS
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_%C5%A0kirpa
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_%C5%BEydai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Holokaustas_Lietuvoje
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tautos_darbo_apsaugos_batalionas
http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/LietuvaiIslaisvintiNurodymai/LietuvaiIslaisvintiNurodymai11.jpg
https://lt.wikipedia.org/wiki/Roma
https://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Lozoraitis_(1898)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Girdvainis_(1890)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vatikanas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Klimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BEius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazys_%C5%A0kirpa
https://lt.wikipedia.org/wiki/Berlynas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Edvardas_Turauskas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Taut%C5%B3_S%C4%85junga
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lietuvos_Tautinis_Komitetas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Smetona
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ernestas_Galvanauskas
http://www.genocid.lt/Leidyba/7/laurynas7.htm
http://www.genocid.lt/Leidyba/7/laurynas7.htm
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Laikinoji_Vyriausyb%C4%97
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pogrindinės tapo karine sukilėlių organizacija, turėjusia savo kovos (partizanų) būrius – Tautinę 

Darbo apsaugą. Narių skaičius išaugo iki 36 tūkst. žmonių, kas buvo apie trečdalis visų sukilimo 

dalyvių. Neatvykus K. Škirpai, LLV laikinuoju ministeriu pirmininku buvo paskirtas Juozas 

Ambrazevičius-Brazaitis, planuotas skirti LLV švietimo ministeriu (1934–1943 m. VDU Visuotinės 

literatūros istorijos katedros vyresnysis asistentas, 1931–1932 m. studijavęs Bonos universitete, 

priešinęsis Prezidento A. Smetonos autoritariniam režimui). 

Vokietijos okupacijos pradžioje Lietuvos nepriklausomybės siekusio LAF veikimui buvo 

trukdoma. Kadangi vokiečiai neleido grįžti į Lietuvą LAF vadui K. Škirpai, šiai organizacijai 

Lietuvoje vadovavo LAF įgaliotinis Lietuvos laikinojoje vyriausybėje Leonas Prapuolenis bei Kauno 

LAF štabas, kuriame didžiausią įtaką turėjo jaunosios katalikų kartos sparnas (L. Prapuolenis, A. 

Damušis), besąlygiškai rėmęs LLV veiklą ir valstybės nepriklausomybės reikalavimą. LLV perėmė 

Lietuvoje valstybinės valdžios įstaigas, sugrąžino į darbą asmenis, jose dirbusius iki 1940 m. 

tarybinės okupacijos. 

Taip buvo sudaryta Lietuvių savivalda nacių okupuotoje Lietuvoje, išsilaikiusi iki 1944 m. 

birželio pabaigos, iškart pelniusi žmonių pripažinimą ir Vokietijai rodžiusi, kad šios kariuomenė 

ateina į valstybę, kurią valdo laikinoji jos valdžia. Ilgainiui Vokietija suprato, kad jiems naudingiau 

ir ekonomiškiau valdyti jos okupuotas valstybes per vietinę jų kontroliuojamą savivaldą. Šį 

principą naciai įgyvendino net žydų koncentracijos stovyklose, getuose, paskyrę juose ir Žydų 

savivaldos organus – bendruomenės tarybas, policiją ir net teismus. Be abejo, šie valdymo organai 

buvo pavaldūs nacistinei vokiečių valdžiai. 

Dalis LAF narių, Lietuvių nacionalistų partijos (LNP įsteigta 1934 m.) nariai, linko į 

kompromisus su okupacine valdžia ir nekelė nepriklausomybės klausimo mainais už legalų politinį 

veikimą. Sukurstyti gestapo jie (voldemarininkai) 1941-07-24 naktį bandė 

įvykdyti pučą prieš LLV bei jį remiantį LAF štabą, Kauno karo komendatūrą. 

LLV išsilaikė, tačiau buvo pakeistas Kauno karo komendantas, Tautos Darbo Apsaugos 

bataliono vadas, Lietuvos saugumo policijos vadovas. Po šio pučo paspartėjo žydų žudymas.  

Vokiečiams įsteigus civilinę administraciją, LLV veikla 1941-08-05 d. oficialiai buvo 

nutraukta. 1941-09-21 d. naciai užėmė LAF štabo patalpas, suėmė įgaliotinį L. Prapuolenį. Kitą 

dieną LAF buvo uždarytas. Dauguma LAF narių perėjo į pogrindį ir pradėjo naują antinacinės 

rezistencijos sąjūdį, tačiau jau ne kaip viena organizacija.  

Deklaruojama, kad J. Noreika veikė antinacistiniame pogrindyje, tačiau tokių faktų neradau. 

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

St. Tomas mane jau išvadino antisemitu. Tik nepaaiškino kodėl. Didieji Lietuvos patriotai po 

šio straipsnio paskelbimo mane, tikėtina, išvadins ir Lietuvos išdaviku. 

Todėl pateiksiu ne tik savo nuomonę, bet ir viešai skelbiamą informaciją iš 

www.genocid.lt ir patriotinėmis prisistatančių organizacijų viešai skelbiamą informaciją. 

Kad abi kategoriškų nuomonių dėl 1941 m. birželio 23 d. sukilimo prieš tarybų valdžią Lietuvoje 

besilaikančios pusės pradėtų ne tik kalbėtis, bet ir įsiklausyti į kitos pusės nuomonę, argumentus.  
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https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Antinacin%C4%97_razistencija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Antinacin%C4%97_razistencija&action=edit&redlink=1
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Vieni teigia, kad LAF ir LLV veikla buvo išskirtinė patriotinė veikla paskelbiant, kad atkuriama 

nepriklausoma Lietuvos valstybė. Kiti kiti teigia, kad tai buvo padaryta tam, kad sunaikinti Lietuvos 

žydus. Labai skaudu ir gaila, kad Vokietija naudojosi LAF ir LLV tikslais ir nacių karine jėga, 

siekdama sunaikinti Lietuvos žydus, buvo pavertusi Lietuvą masinio žydų žudymo poligonu.  

Su šiuo mūsų tautos sopuliu susidūriau dar 1989 m., kada LPS siuntimu lankiausi Kanadoje ir 

JAV ir mačiau, kaip abi pusės kovoja ir ten – vieni siekdami (dažnai ir be įrodymų) nuteisti tuos, 

kurie žudė žydus, kiti - apginti tuos garbaus amžiaus asmenis nuo kaltinimų. Ir vienu, ir kitu atveju 

be įrodymų ir tyrimo pasiekti santarvę sudėtinga.  

Neilgam pakako ir Lietuvos Prezidento A. Brazausko atsiprašymo jam viešint Izraelyje. 

(bus daugiau Nr.9) 

Komentaras 

Ką, mes, lietuviai, turime, privalome padaryti žydų atžvilgiu, kad būtume ramūs? Pirmiausia, atleisti 
jiems už iš jų mūsų tautai patirtą blogį. Tačiau Pagarba oriems lietuviams! Nesutinku su tais, kurie 
tiesiog nori parklupdyti lietuvių tautą prieš žydus, keiksnodami ir vadindami net visą lietuvių tautą 
žydšaudžiais. Jei esame orūs žmonės, negalime klauptis prieš žmogų, tautą, klaupkimės tik prieš 
Dievą, apgailėdami savo nuodėmes ir asmeniškai išpažindami jas Dievui klausykloje Bažnyčioje. 
Orumas reiškia ne išdavystę, ne išdavystę savo laisvės idealų ir savo kovotojų už tautos ir Tavo 
laisvę. Parklupimas prieš žydų tautą reiškia ne ką kitą, kaip vergystę žmogui, jo puikybei. Taika tarp 
tautų ateina tada, kai abi pusės apgaili savo nuodėmes, atsiprašo viena kitos ir susitaiko vieno 
Dievo akivaizdoje. Atleidimas ateina kiekvienam atskirai, asmeniškai tada, kai atsiprašoma, kai 
atleidžiamos asmeniui ar tautai padarytos blogybės, bet pasitikėjimas vienų kitais ir taika gali būti 
tik tada, kai padaroma tai iš abiejų pusių. Sprendžiant iš dabartinės situacijos taikos ir pasitikėjimo 
tarp lietuvių ir žydų dar nematau, nors žydams turime atleisti už mūsų trėmimą, taikių lietuvių 
tautybės gyventojų žudymą, kaip pavyzdžiui, tragediją Kaniūkų km., kad būtume ramūs Dievo 
akivaizdoje. O Išpažinčių klausykloje už išpažintas ir apgailėtas mano nuodėmes Dievas kunigo 
lūpomis pasakys: "eik ramus, tau atleistos nuodėmės". 
Pagarbiai, pedagogas Petras Šidagis 
 
2019-08-08, kt, 06:34 Petras Sidagis <psidagis@gmail.com> rašė: 
Deja, reikėtų pripažinti istorikams ir politikams, kad daugelis Lietuvos žydų vis dėlto dalyvavo 
lietuvių tautos genocide. Kodėl šiandien tai nutylima? Reiktų kelti ir šį klausimą, kad žydų tauta, 
Izraelis kaip jų valstybė taip pat prisiimtų atsakomybę už lietuvių trėmimus ir žudymą (genocido 
vykdymą) karo metais. Pavyzdžiui, Šalčininkų raj. Kaniūkų kaime ir kt. Reikia drąsiai įvardinti tuos 
žydų tautybės asmenis, kurie prisidėjo prie lietuvių tautos genocido. Nors šiandien Lietuvos 
žydams niekas negrasina, tačiau žydai elgiasi pagal liaudies posakį: "vagie, tau kepurė dega", 
suprasdami situaciją, kad ir jie su maža lietuvių tauta "prisivirė sau košės", o, deja, savo 
atsakomybės iki šiol vengia. Būkime biedni, bet teisingi, nebijokime pasakyti tiesos kokia skaudi ji 
abiems tautoms bebūtų. Tik tada galėsime nuoširdžiai atleisti vieni kitiems.  
Pagarbiai, pedagogas Petras Šidagis, http://www.ateitininkai.maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt/ 
 

                                                     

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, PADEDANČIŲ STIPRINTI LIETUVOS 

GYNYBINIUS PAJĖGUMUS, KOORDINACINĖ TARYBA (NOKT) 

(Angele.Jakavonyte@gmail.com) 

mailto:psidagis@gmail.com
http://www.ateitininkai.maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt/
mailto:Angele.Jakavonyte@gmail.com
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Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui 

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui 

DĖL VILNIAUS MIESTO MERO R. ŠIMAŠIAUS IR KITŲ ATSAKINGŲ 

ASMENŲ NETEISĖTŲ, SUPRIEŠINUSIŲ VISUOMENĘ VEIKSMŲ 

 

                                                    KREIPIMASIS 

2019-08-03 

Ariogala 

Per pastaruosius keletą metų smarkiai sustiprėjusio Rusijos hibridinio karo sąlygomis itin aktuali 

tampa Lietuvos Respublikos istorinės atminties diskurso apsauga nuo valstybei priešiško puolimo, 

siekiančio diskredituoti antinacinį ir antisovietinį lietuvių pasipriešinimą pusę amžiaus trukusioms 

okupacijoms. 

 

                   Pastarosiomis savaitėmis viena iš pagrindinių šio puolimo krypčių tapo niekinimo ir 

šmeižto kampanija, nukreipta prieš 1941 m. Birželio sukilimą ir jo vadovus. Šis puolimas buvo gana 

netikėtas, nes dar birželio mėnesį Vilniuje, Kaune, Obeliuose (pastaruosiuose 2014 m. atstatytas 

sovietmečiu nugriautas didingas paminklas sukilėliams ), iškilmingai paminėtos 1941 m. birželio 

23 d. sukilimo 78-osios metinės. Vilniuje, Gedimino prospekte pagerbtas dar iki Birželio sukilimo 

suimtų ir Rusijoje sušaudytų Lietuvos aktyvistų fronto Vilniaus štabo narių, prie 

Vrublevskių bibliotekos – Štuthofo kalinio NKVD nukankinto Jono Noreikos atminimas. Tą 

iškilmingą dieną, Nepriklausomybės aikštėje dėmesingai išklausėme Vilniaus mero sveikinimą ir 

įtikinamą teiginį, kad Birželio sukilimas „buvo ir išlieka su pralaimėjimu nesusitaikančios valstybės 

kovos už laisvę simbolis, kad Lietuvos žmonės visad liks dėkingi tiems didžiavyriams, kurie tuomet 

okupacijos dieną stojo į šią garbingą kovą“. Deja, liepos 10 d. ir galutinai liepos 24 d. Vilniaus 

miesto tarybos sprendimu, kelių balsų persvara, pažeidus procedūras, net nesvarsčius kai 

kurių komitetų pasiūlymų, sukilimo pagrindinio organizatoriaus, aukšto rango karininko ir 

diplomato Kazio Škirpos alėja buvo pervadinta Trispalvės alėja. Dar prieš tai, 2019 m. liepos 18 d., 

bandėme prieš 40 metų mirusį K. Škirpą apginti nuo nepagrįstų kaltinimų dalyvavus holokauste.  

Visų pagrindinių politinių kalinių ir tremtinių organizacijų, partizanų ir jų ainių vardu kreipėmės į 

Valstybės vadovus, prašydami stabdyti šį nepagrįstą veiksmą, deja, atsako iš jų negavome. Po K. 

Škirpos alėjos pervadinimo, po vandalo Stanislovo Tomo įvykdyto Jono Noreikos atminimo 

lentos sudaužymo, sekė dar vienas akibrokštas. Panašaus veiksmo ėmėsi pats Vilniaus meras, kurio 

nurodymu sudaužyta lenta buvo suklijuota ir toje pat vietoje pritvirtinta: po poros mėnesių, ankstų 

rytą, vienaasmeniškai, paslapčia, nupjovus tvirtinimo varžtus, ji vėl buvo nuimta ir išgabenta į 

„Grindos“ saugyklas. Apie tokį administracinį veiksmą nebuvo informuota visuomenė, žiniasklaida, 

net Vrublevskių bibliotekos vadovybė. Tokie Vilniaus mero R. Šimašiaus antiįstatymiški, todėl 

neleistini veiksmai supriešino visuomenę ir sukėlė informacinio karo, vykdomo prieš Lietuvos 

valstybės saugumą, suaktyvėjimą. Keista, kad tokius nepateisinamus veiksmus parėmė užsienio 

reikalų ministras Linas Linkevičius, žinodamas, kad Vilniaus apygardos teismo sprendimu buvo 
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atmestas Jono Noreikos kaltinimas dalyvavus holokauste, o užsienio pilietis Grantas Arthuras 

Gochinas minėtą sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Visai 

kitoks yra tos pačios Vyriausybės susisiekimo ministro Roko Masiulio požiūris, kad tokie mero R. 

Šimašiaus veiksmai „tragiškai neišmintingi“ ir netoleruotini. 

                                                                                                                                                                                                                                   

Esame labai dėkingi, jog visuomenės susipriešinimą siekia mažinti Lietuvos Respublikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gitanas Nausėda, teigdamas, kad istorinė atmintis „turėtų būti ne vieno kurio nors miesto ar 

savivaldybės spręstinas klausimas, o nacionaliniu lygiu priimama nutartis“. 

Manome, kad tokie iškilūs, Lietuvos valstybingumui nusipelnę asmenys, kaip K. Škirpa ir J. Noreika, 

priklauso ne tik Vilniui, bet ir visai Lietuvai. Jų atminimo įamžinimo neturėtų spręsti gerai 

nesusipažinę su istorinės praeities sudėtingumu politikai, o patyrę ekspertai – istorikai, teisininkai, 

vadovaudamiesi visa prieinama istorine medžiaga apie tuos asmenis. 

                     Gerbiamo Prezidento teigimu, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti atliko nemažą darbą, tačiau ją reikėtų papildyti 

atitinkamais ekspertais. Pati Prezidentūra pasiruošusi tarpininkauti istorinės atminties įvertinimo 

klausimais. Deja, šios komisijos pirmininkas, Seimo narys Emanuelis Zingeris taip pat tapo Vilniaus 

mero šalininku, sveikindamas jį už „drąsą“. Manytume, kad jis turi atstovauti ir vertinti ne tik nacių 

nusikaltimus, bet ir komunistinio teroro prieš lietuvių tautą, partizanus veiksmus. Lietuvos laisvės 

kovotojų sąjūdis (partizanai) ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga 2019 m. kovo 19 d. kreipėsi į 

nurodytą Emanuelio Zingerio vadovaujamą instituciją, kad padėtų aiškinti sovietinio okupacinio 

režimo vykdyto teroro nusikaltimus, kad būtų įvertinta Lietuvos komunistų partijos neteisinė, 

nusikalstama, represinė, diktatūrinė veikla, tačiau nuo kovo mėnesio atsakymo nesulaukiame. 

Prasidėjo trečias dešimtmetis nuo šios institucijos įkūrimo, tačiau istorinė tiesa neatkurta, 

visuomenė supriešinta, sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai lieka tinkamai neįvertinti. 

Lietuvos Respublikos Seimo nariai Audronis Ažubalis, Laurynas Kasčiūnas ir kiti Lietuvos 

Respublikos Seimui teikė rezoliuciją dėl 1941 m. Birželio sukilimo ir Laikinosios vyriausybės 

įvardinimo teisės aktu, tačiau E. Zingeris pasipriešino šio dokumento priėmimui. Vilniaus miesto 

meras Remigijus Šimašius norėdamas pateisinti savo veiksmus žada nukabinti poetės Valerijos 

Valsiūnienės (slap. „Oras“), išdavusios J. Noreikos vadovaujamą organizaciją, atminimo lentą ir 

pašalinti Vilniuje esantį Petro Cvirkos paminklą. Mes manome, kad tai turi būti padaryta be jokių 

išlygų ar reikalavimų, kartu grąžinant K. Škirpos alėjos pavadinimą ir ant Vrublevskių 

bibliotekos pritvirtinant naują atminimo lentą, skirtą J. Noreikai. Manome, kad reikėtų dėti 

pastangų siekiant užbaigti besitęsiančius teismus tarp Kultūros ministerijos Šiuolaikinio meno 

centro ir Vyčio su Laisvės kovotojų memorialu šalininkų. Tai sąmoningas Vilniaus miesto 

administracijos ir Kultūros ministerijos vilkinimas, kad aikštėje neatsirastų paminklas didvyriams, 

per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę su Vyčio simboliu. Atsižvelgiant į tai, 

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti šalies gynybinius pajėgumus, 

koordinacinė taryba, atstovaujanti per 20 patriotinių organizacijų, kreipiasi į Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių sąjungos vadovybę, visus susirinkusius Ariogaloje ir siūlo pritarti šiam 

dokumentui. 

Susirinkusiųjų Ariogaloje vardu pareiškiame: 

               – išreiškiame nepasitikėjimą Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi ir 

prašome apsvarstyti taryboje klausimą dėl jo atsakomybės už visuomenės supriešinimą, 

nepagrįstus skubotus veiksmus, keičiant Kazio Škirpos alėjos pavadinimą, nuimant Jono 
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Noreikos atminimo lentą. Taip pat prašome merą pagaminti naują atminimo lentą, skirtą 

Jonui Noreikai ir garbingai pritvirtinti ją buvusioje vietoje ant Vrublevskių bibliotekos 

pastato 

sienos iki rugpjūčio 23 dienos. To neįvykdžius, Molotovo-Ribentropo pakto 70-mečio ir 

Baltijos kelio 30-ųjų metinių proga, sukvietę žmones iš visos Lietuvos ir imsimės iniciatyvos 

patys; 

                     – siūlome Valstybės vadovams įvertinti, ar Lietuvos užsienio reikalų ministras 

Linas Linkevičius, nuolaidžiaudamas kai kuriems žydų bendruomenės nariams, o tuo pačiu 

informacinio karo prieš Lietuvą skleidėjams ir istorinės atminties klastotojams, kai, 

žinodamas teismų išvadas apie Kazio Škirpos ir Jono Noreikos nedalyvavimą holokauste, 

nepagrįstai apkaltino mirusį K. Škirpą ir žuvusį J. Noreiką ir tuo pakenkė Lietuvos valstybės 

tarptautiniam prestižui; 

 

                     – siūlome iš pagrindų peržiūrėti Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti veiklą, ją papildant kompetentingais 

ekspertais, istorikais, teisininkais. Manome, kad komisijos pirmininku turėtų būti paskirtas 

nešališkas asmuo, nes šiuo metu komisijos veikla daugiausiai yra nukreipta nacių 

nusikaltimams tirti, o sovietiniai nusikaltimai ir toliau lieka tinkamai neįvertinti; 

 

                    – siūlome Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Kultūros ministerijai 

reprezentacinėje Lukiškių aikštėje, sutelkus visas architektų, skulptorių, dailininkų, 

istorikų jėgas, pastatyti paminklą, skirtą per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos 

Laisvę didvyriams su Vyčio simboliu,  

kadangi paminklas žuvusiems partizanams, pagal patvirtintą projektą bus pastatytas 

Raseinių rajone, Kryžkalnyje. 

Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, koordinacinės 

tarybos (NOKT) pirmininkė Angelė Jakavonytė,  

NOKT priklauso - Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, 

 

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga, Atsargos karininkų sąjunga, krašto apsaugos bičiulių 

klubas, Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjunga, Lietuvai pagražinti draugija, Lietuvos 

kariuomenės rezervo karių asociacija, Lietuvos kariuomenės savanorių draugija, Vilniaus 

rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“, Lietuvos didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų 

šeimų moterų draugija, Atlanto Sutarties Lietuvos klubas, Lietuvos kariuomenės karių, 

nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjunga, Lietuvos Vytautų 

klubas, Pasieniečių klubas, Gerviečių klubas, Asociacija „Vilniui ir tautai“, Vilniaus 

molėtiškių draugija, Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga, Vilniaus zarasiškių klubas 

„Ežerėnai“ . 

                                                     

LIETUVOS ETIKOS UNIVERSITETO ŽINIOS 
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Susipriešinusi ir neapykantos pilna 
visuomenė niekada nesukurs ateities 
  

                                                                                 ROBERTAS DARGIS 
 

                 „Man ne vosilkos asocijuojasi su trėmimais, o aguonos, skaisčiai raudonus 

žiedus į saulę tiesiančios, vėjo siūbuojamos, gležnos, augančios pačiose 

netikėčiausiose ir, rodos, netinkamiausiose vietose, tokiose kaip geležinkelio 

bėgiai ar pakelės, nejaukiai  

 

primenančios šviežio kraujo lašus ir gyvąsias atminties žaizdas. 

Aguonų nepastebėti neįmanoma: jos taip traukia žvilgsnius savo skaisčiu raudoniu – 

užtenka vos keleto aguonų, kad ištisas rugiagėlių ar ramunių laukas įgautų naują 

prasmę„... 

Gedulo ir vilties dieną visada prisimenu vienos tremtinės aprašytus vaizdus, jos matytus 

pro vagono skyles.... 

Prisimenu savo tėvus ir senelius, 

ištremtus į Irkutsko sritį, kur gimiau ir 

aš. Prisimenu ne tiek jų pasakojimus 

(beje, jais dalinosi labai nenoriai), o jų 

žvilgsnius ir žodžius - juose niekada 

nebuvo neapykantos. 

Žmonės, kurie perėjo pragarą, išliko ir 

grįžę į Lietuvą kūrė sau ir savo vaikams 

gyvenimą nuo vieno kartoninio 

lagamino,  sugebėjo  pakilti aukščiau to 

blogio, kurį jie išgyveno, niekada nedegė 

neapykanta ir nereikalavo keršto. 

Atleidimas jiems nebuvo susitaikymas, o 

viltis, kad gyvendami su mažiau 

neapykantos gebėsime sukurti kitokį gyvenimą savo vaikams ir anūkams. 

Iš šių žmonių pagaliau turime išmokti vieną esminę pamoką – privalome visose 

situacijose ne ieškoti kaltųjų ir keršto ar reikalauti  atpildo jiems, o  tiesiog gerbti savo 

tautos praeitį ir pagaliau išmokti sutarti ir atleisti 

Prisiminkime, kokią  bendruomenišką ir stiprėjančią visuomenę turėjome tarpukariu. 

Tačiau valstybės kūrybą nutraukė okupacija, o sovietai visų pirma pasikėsino į mūsų 

šalies lyderius. 
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Pirmiausia, kas buvo padaryta  - sunaikintos mūsų bendruomenės, t. y. valstybės  

stuburas – iniciatyvūs ir mąstantys žmonės. 

Mes 50 metų neturėjom pamato, ant kurio stovi  Vakarų demokratijų bendruomenės: 

privati nuosavybė ir ekonomiškai  naudinga veikla, laisvė veikti ir kurti,  

parlamentarizmas, liberali demokratija. 

Mes jau beveik tris dešimtmečius gyvename nepriklausomoje Lietuvoje, bet niekaip 

negalime atsikratyti neapykantos vieni kitiems. Iki šiol Lietuvoje  kažkas jaučiasi labiau 

nuskriaustas už kitus, ir šių  žmonių jausmais manipuliuojama. 

Iki šiol vis neatsikratome instinkto alkūnėmis irtis per minią ir lipti per galvas. 

Kiekvieną kartą nustembu, kai bažnyčioje palinkėję vieni kitiems ramybės, jau po kelių 

minučių rūsčiais veidais stumdomės prie durų ir iriamės alkūnėmis, lyg eidami į 

žūtbūtinę kovą.... 

Po kiekvieno vaikų ar paauglių neapykantos protrūkio politikai, psichologai ir visi 

susirūpinę piliečiai kelia tą patį klausimą – iš kur toks žiaurumas? Atsakymas paprastas, 

bet mums nemielas – iš mūsų pačių. Juk nei vienas vaikas negimsta sadistu, rasistu, 

homofobu ar su dar kokiomis kitomis visuomenei nepriimtinomis ydomis. Jie visa tai 

gauna šeimoje, bendruomenėje, socialiniuose tinkluose ir t.t.  

Meilė, baimė ir neapykanta – tipiniai žmogaus išgyvenami jausmai. Kiekvienas iš mūsų 

tuos jausmus turime, bet  kiekvienas skirtingomis dozėmis. Mažas vaikas šių jausmų 

proporcijas pirmiausia dėliojasi šeimoje, vėliau mokykloje ir jį supančioje aplinkoje.... 

Dabartiniame technologinių permainų amžiuje mes vis dažniau girdime, kad viena iš 

svarbiausių ateities kompetencijų bus emocinis intelektas, formuojantis ne tik savęs 

suvokimą, bet ir bendravimą su kitais. 

Emocinis intelektas apsprendžia mūsų supratimą, kaip mes mąstome ir elgiamės. Vaiko 

emocinis intelektas pirmiausia taip pat ugdomas šeimoje. Prisiminkime  Justino 

Marcinkevičius palyginimą apie tėvų ir mokytojų vaidmenį: „mokykla – tarsi duonos 

kepykla.  

Tešlą užminko tėvai, nuo jų priklauso, juoda ar balta bus duona, skani ar ne. Todėl, mano 

manymu, jei tėvai laukia iš mūsų ragaišių, tegul nepamiršta į tešlą įberti reikiamų 

ingridientų... 

                  Na, o mokyklos misija – gerai tą tešlą iškepti, nesudeginti.“  Ir jeigu  

bendražmogiškų vertybių sampratos šeimoje,  mokykloje ir vaiką supančiame  sociume 

skiriasi, tai  vaikui natūraliai kylą  klausimų, kaip iš tiesų jis turėtų elgtis. 

Akivaizdu, kad kalbėti apie harmoningą ir atsakingą ateities kartą mes galėsime tik tada, 

kai patys savo mąstymu ir veiksmais pradėsime kurti tokią bendruomenę. 

Dabar daug keliaujame, daug skaitome, internetas mums atvėrė begalinius srautus 

informacijos, bet ar radome ten suvokimą, kad visos didžiosios religijos – krikščionybė, 

budizmas, induizmas ar  islamas kalba apie tą patį - atlaidumas yra viena svarbiausių   
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vertybių, kuri turi būti esminė  kasdieniniame žmogus gyvenime. 

Tolerancija ir pakantumas kitaip galvojančiam ar kitaip mąstančiam, elementarus 

žmogiškasis dėmesys mūsų visuomenėje dar yra didis deficitas ir, matyt, iki šiol  pats 

didžiausias nuo sovietų laikų....  

Ir, deja, joks politikas ir įstatymas šių nuostatų nepakeis, jeigu nesijausime atsakingais 

už kiekvieną savo veiksmą ar ištartą žodį, jeigu neišmoksime klausyti ir išgirsti. 
Mes nuolat kalbame apie gerovės valstybę, bet ar susimąstėme, kad susipriešinusi ir 

neapykantos pilna visuomenė niekada nesukurs ateities, nes joje trūksta paprasčiausios 

vienybės ir suvokimo, jog permainas, kad ir mažais žingsneliais kiekvienas turi pradėti 

nuo savęs. 

INA 

Vosilkos asocijuojasi su trėmimais todėl, kad tremtiniai vagonuose dainavo liūdną dainą :  

 

Jei ne auksinės vasaros, 

Ne mėlynos vosilkos, 

Nebūtum mes atėję čia, 

Kur slenka dienos pilkos. 

 

Taip tyliai slenka vasaros, 

Pražydę gėlės vysta. 

Mes tyliai šluostom ašaras, 

Palaidoję jaunystę. 

 

Paliksime tas kryžkeles 

Ir viską, ką turėjom - 

Jaunystę, juoką, ašaras 

Ir tą, kurią mylėjom. 

 

Išeisiu vieną vakarą 

Ir jau daugiau negrįšiu. 

Žydės vosilkos mėlynai, 

Bet jų nebematysiu. 

                                                     

SVEIKATA          http://sveikatasavojėgomis.lt/ 

                                                     

GYVENIMO FILOSOFIJA 

2005-06-08 iš JĖZAUS diktavimų: ...Todėl aš klausdavau, ar tiki žmogus tuo, kad jis gali būti 

išgydytas. Ir aš visada klausdavau, ar nori jis būti išgydytas. Iš pirmo žvilgsnio šie du momentai gali 

jums pasirodyti nesvarbūs. Tačiau būtent šie du momentai yra raktas į išgijimą. Jūsų samonė turi 

būti pasiruošusi priimti išgijimą. Jeigu jūsų samonė negali dėl kažkokių priežasčių patikėti tuo, kad 

jūs galite būti išgydyti, tai jums nesugebės padėti net Dievas. 
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          Ir antras momentas. Jūs turite norėti būti išgydytas ir turite prašyti išgijimo. Jeigu jūs 

neprašote išgyjimo, tai net Dievas negalės jums padėti, nes laisvos valios Įstatymas tvirtai veikia 

Visatoje. 

                                                     

REDAKTORĖS ŽODIS  

                    Šiandiena diktuoja savas problemas, o jų turime sočiai...Šiame numeryje sudėtos pačios 

svarbiausios, o jų yra tiek, kad ir knygai užtektų...Kai esi aktyvus gyvenimo liūdininkas, tai viską ir 

matai, o be to rūpi visi Lietuvos žmones, nes myliu juos ir norisi padaryti ką nors gero, kad 

gyvenimas nepraeitų veltui.                                                                                                                                                                                 

Dabartinėmis dienomis vėl veikia vidaus ir išorės priešai. Jie stengiasi sukiršinti lietuvius su 

žydais...  Ar  neužteko Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko atsiprašymo visos Tautos vardu? Be 

atleidimo ir be supratingumo nieko neišspręsime, todėl susitelkime prieš kiršintojus, atleiskime 

vieni kitiems, nes tokio sudėtingo istorinio laikotarpio, kurį mums teko pergyventi niekas negali 

pakeisti... LAIKO NIEKAS NESUGRAŽINS ATGAL (prisimenate dainą?), todėl negalėdami nieko 

pakeisti galime tik visiškai susitaikyti, atleisti vieni kitiems ir taip gyventi, kad niekada tokie 

dalykai nepasikartotų...                                                                                    

                   Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja A.M.Gedvilienė. 

Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslė. 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. Atsirado nauja rubrika „Lietuvos Etikos Universitetas, 

siųskite savo pamastymus keiskimės nuomonėmis ir rasime vis geresnius 

sprendimus kartu!                                                                                            Lietuvos pensininkų 

susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir VIENYBĖ! 

Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Žurnalistų etikos taisyklės galioja visiems. 

Pastaba; redaktorės nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. 

                                                          
MŪSŲ DRAUGAI 

 

bernardinai.lt                  

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

