AIKŠTĖS ŽINIOS
Mahatma Gandis
Nesmurtinio pilietinio pasipriešinimo taisyklės
Satjagraha – tiesos laikymasis
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KVIEČIAME
■ Gegužės 26 dieną po tūkstantinės eisenos S. Daukanto aikštėje vykusioje sueigoje buvo priimtas piliečių
„Žodis“ ir nutarta seimo rinkimuose siūlyti visuomenei
demokratinę Lietuvos alternatyvą bei Lietuvos sąrašą.
Nuo šiol užsukę į Daukanto aikštę ar į svetainę
www.užteisingumą.lt visi piliečiai gali pasiūlyti
savo idėjas porinkiminei Lietuvai bei jų pasitikėjimo vertus kandidatus Lietuvos sąrašui.
■ Šį ketvirtadienį, gegužės 31 dieną, 12 valandą, Simono Daukanto aikštėje Vilniuje rengiama
pilietinė akcija „Už laisvą žodį“.
Jos metu bus protestuojama prieš dienraščio „Lietuvos
žinios“ vyriausiojo redaktoriaus Valdo Vasiliausko nušalinimą nuo pareigų, Prezidentūrai to pareikalavus.
Pirmąkart per du pastaruosius Nepriklausomybės dešimtmečius privataus Lietuvos dienraščio vyriausiasis
redaktorius yra atleistas iš pareigų valdžiai paliepus.
Tai netoleruotinas pasikėsinimas į žodžio laisvę, kuriam
kviečiami pasipriešinti Lietuvos žurnalistai, kultūros ir
meno žmonės, visi laisvę branginantys piliečiai.
BIRŽELIO 1-OJI –
TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA!
■ Birželio 1-ąją, 12 valandą, Vilniuje prie VSD,
Vytenio g. 1, vyks pilietinės šeimų vaikštynės „Už
vaikystę be smurto“. Jų metu bus išsakomas pilietinis
protestas prieš gegužės 17-ąją valdžios surengtą smurto
aktą ir susirūpinimas iš gimtųjų namų išplėštos Kauno
mergaitės likimu. Lietuvos vaikai turės galimybę parašyti
laišką Deimantei, išsakyti jai moralinę paramą. Gatvėje
bus kuriama meninė instaliacija.
■ Kaune birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo
dieną, kviečiame dalyvauti vyksiančiose eitynėse
„Jaunimas – už vaikus“. Eitynės prasidės 16 val.
nuo Įgulos bažnyčios (Soboro) ir baigsis Rotušės
aikštėje. Eitynes organizuoja Lina Šulcienė ir Justė Milušauskienė. Prašymas leidimui gauti pateiktas Kauno
miesto savivaldybės Renginių komisijos pirmininkui.
Nuoširdžiai prašome Jūsų kuo plačiau paskelbti šią informaciją.
■ Maloniai kviečiame visus klaipėdiečius ir miesto svečius 2012 m. birželio 1 d. 17 valandą į Mažvydo alėją, šalia Vaikų ligoninės, čia bus viešai
skaitoma Jungtinių Tautų Vaiko teisių Konvencija,
taip paminėsime Lietuvos valstybės prisijungimo prie
Jungtinių Tautų Vaiko teisių Konvencijos 20-metį, pasirašysime laišką, vyks piešinių konkursas ant asfalto,
eitynės prie Žuvusių jūreivių paminklo.

• Nelaikyk širdyje pykčio niekam.
• Iškęsk priešininko pyktį.
• Niekada bausmei ar smurtui nesipriešink
tuo pačiu.
• Savanoriškai paklusk, kai esi suimamas.
• Nelinkėk niekam pikta, nekeik, neplūsk,
nešmeižk.

• Neįžeidinėk priešininko.
• Jei kas mėgintų įžeisti ar užpulti tavo priešininką – gink savo priešininką.
• Netapk žmonių ir bendruomenių kivirčų
priežastimi.
Vertė Tadas Misiūnas

Piliečių sueiga S. Daukanto aikštėje gegužės 26 d.
Algirdas Patackas: MES NESITRAUKSIM
...mes nesitrauksim, nes neturime kur trauktis. Nebėra kur trauktis – jeigu tavo akivaizdoj,
tavo akyse plėšomas mažas vaikas, kuris ką tik grojo vaikiška fleita ir lakstė kaip drugelis po
savo vaikystės kiemą, po saugią Klonio erdvę, kurią saugojo žmonių gerumas, kurią užstojome
savo kūnais, ir kuri buvo suardyta, beatodairiškai ir agresyviai, įžūliai apmeluota, apšmeižta ir
išsityčiota, stebint abejingiesiems ar apakintiems. Mes nesitrauksim ir nepulsim į desperaciją
ir neišeikvosim sukauptos švento pykčio energijos karštakošiškai šūkaudami. Mes neturime ką
prarasti, mes veiksim nuosekliai ir ramiai, netgi taupydami jėgas, nes suvokiame, kad susikaupusio blogio vienu ypu nenugalėsi, kad laukia ilgas Gėrio kovos su Blogiu maratonas, kur ypač
svarbu ištvermė ir šaltas ryžtas. Suįžūlėjęs ir beatodairiškai einantis va bank blogis pradžioje
visada atrodo stipresnis, ir daugelis to išsigąsta ir paklūsta, bet tuo jis sunaikina pats save, nes
visada atsiranda tokių, kurie neturi kur trauktis. Blogis bijo būtent jų – tų, kurie neturi kur
trauktis, kurie pasiryžę eiti iki galo, kad išlaikytų savo kaip žmogaus orumą. Dar labiau bijo
tų, kurie žino, ką ir kaip reikia daryti, ir daro tai nepaisydami nieko, ištvermingai ir nuosekliai,
žinodami, kad anksčiau ar vėliau Gėrio pergalė yra neišvengiama, nes taip sumąstyta Dievo.
Tvermės ir ryžto, šalto ryžto mums visiems, čia susirinkusiems, ir tepadeda mums Dievas ir
gimtosios Lietuvos dangus...

Nijolė Oželytė
Sveiki, patvoriniai :) Mus vadina patvoriniais, matyt, norėdami suniekinti, pažeminti,
įžeisti, tačiau lėkšti piktavaliai nesuvokia, kad
taip vadindami tik pagerbia mus – teisingumo siekiančius. Pokario metais, siekiant to
paties niekingo tikslo – sumenkinti žmonių
akyse, į kaimų ir miestelių patvorius būdavo
sumetama Lietuvos garbė ir sąžinė – žiauriai
nukankinti mūsų Tėvynės partizanai. Tad
šiandien iš patvorių kyla teisingumo reikalaujanti garbinga Lietuva. Mūsų – nesutinkančių su smurtaujančiųjų melu, dabar yra
daug daugiau, negu jų anuo metu ir mes neketiname leisti neteisingumui vešėti ir išvyti
mūsų vaikų iš gimtosios žemės.
Mes atėjome čia, į Daukanto aikštę, tikėdamiesi, kad kažkas mus girdi, – nors Prezidentūros langai aklinai uždaryti, – nes daugiau
mums nebėra kur eiti. Premjerui, kaip prasitarė jo patarėjas, į visas Lietuvos mergaites,
vadinasi, ir į visus žmones bei teisingumą,
nusišvilpt – jis statosi sau atominį paminklą.
Seimo pirmininkė taip dažnai keičia kaukes,
kad lieka neaišku, kuris veidas tikras, į kurį
turėtume kreiptis.
Prezidente, dauguma, o gal ir visi čia esan-

tys, balsavo už Jus pasitikėdami ir gerbdami,
netgi didžiuodamiesi, nes tuomet daugelį dalykų mes su Jumis matėme vienodai – valstybę iš vidaus griaunančias slaptąsias tarnybas,
neteisingumą teisėtumu verčiančią teisėsaugą, mafijinių grupuočių diktatą parsiduodantiems politikams, melą, sąmoningai nuodijantį viešąją erdvę. Atėjo laikas pasitikrinti
regėjimą, nes mums neramu, kad žvelgdami į
tuos pačius dalykus, matome skirtingą vaizdą.
Būtina išsiaiškinti, kieno – Jūsų ar mūsų –
akys netenka regėjimo arba yra užmerktos.
Mes matėme, kaip galimas kriminalinis
nusikaltėlis Černiauskas policininkų akivaizdoje fiziškai ir moraliai prievartavo bejėgį vaiką ir iki šiol yra nepatrauktas atsakomybėn.
PREZIDENTE, O KĄ MATĖTE JŪS?
Mes matėme, kaip vaiko teisių apsaugos
kontrolierė viešai gyrėsi, kad verkė iš džiaugsmo, matydama prievartaujamą vaiką, girdėdama jo širdį veriantį klyksmą. Ir šis neadekvatus, rimtos psichologinės pagalbos reikalingas
asmuo dar tebėra vaiko teisių kontrolierius.
PREZIDENTE, O KĄ MATĖTE JŪS?
Mes matėme, kaip arogantiškas, panieką
žmonėms demonstruojantis Aukščiausiojo
Teismo pirmininkas Kryževičius paniekino
Lietuvos teismą, nes viešai žemino ir pravardžiavo teisėjo imunitetą turintį asmenį ir iki

šiol jis dar tebeužima jam aiškiai netinkamas aukštas pareigas, iki šiol
jis nesvarstytas teisėjų garbės teisme. O gal nėra, ką teisia, kai žmogus
negarbingas? PREZIDENTE, O KĄ MATĖTE JŪS?
Mes matėme, kaip buvęs Generalinio Prokuroro pavaduotojas apkaltino Prezidentės patarėją atviru melu, o tai reiškia, kad apkaltino jį
slėpus valstybei svarbią informaciją, klaidinus Prezidentę. Tas pareiškimas liko be įvertinimo, o juk susiginčijo ne du girti berneliai kaime,
o aukšti pareigūnai, vieno iš kurių melas labai pakenkė valstybei.
PREZIDENTE, O KĄ MATĖTE JŪS?
Mes matome, kad tie, kurie priešinosi Jūsų išrinkimui, tie, kurie
Jus žemino, niekino, ir pravardžiavo, dabar džiaugiasi ir giria Jus.
PREZIDENTE, O KĄ MATOTE JŪS?
Mes matome, kad nesugebėję Jūsų sunaikinti piktavaliai stengiasi
tai padaryti mūsų – teisingumo siekiančių žmonių rankomis. Jie parūpins Lietuvai sąžinės kalinių. Ar norite būti politinių kalinių šalies
vadove? PREZIDENTE, O KĄ MATOTE JŪS?
Prezidente, nebijokite savo žmonių – mes dar pasitikime Jumis ir

Dokumentai
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ AMBASADA
LIETUVOJE
Pranešimas JAV piliečiams apie kritišką padėtį: Vilnius (Lietuva), Planuojama demonstracija (gegužės 26). Europa > Lietuva > Vilnius. 5/25/2012
Lietuvos vyriausybė davė leidimą organizacijai „Už Laisvę
ir Tiesą! Prieš melą ir smurtą!“ gegužės 26 d. organizuoti
protestą dėl Lietuvos vyriausybės veiksmų Kedžio vaiko
globos ir vaikui keliamos grėsmės byloje. Tikimasi iki
2000 žmonių dalyvavimo. Grupė planuoja susirinkti
pirmą valandą popiet šalia Lietuvos Seimo, Gedimino
pr. 53, žygiuoti Gedimino prospektu, susirinkti aikštėje
prieš prezidentūrą (S. Daukanto aikštė 3) ir būti joje iki
pusės penkių.
Mes norime priminti JAV piliečiams, kad demonstracijos numatytos taikios, bet gali sukelti konfrontaciją ir
tikėtina, kad gali peraugti į smurtą. Todėl raginame JAV
piliečius vengti demonstracijos vietų ir būti atsargiems
jei atsidurtumėte šalia demonstracijų.
Jūs galite palaikyti ryšį su ambasada ir gauti naujienas
JAV ambasados Vilniuje tinklapyje. Aktualią informaciją
apie saugą ir saugumą galite gauti paskambinę nemokamu numeriu JAV 1-888-407-4747 arba paprastu numeriu 1-202-501-4444, jei skambintumėte iš kitų šalių. Šie
numeriai veikia nuo 8 ryto iki 8 vakaro Rytų pakrantės
laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus federalinių JAV švenčių dienas).
Jūs taip pat galite gauti naujausią informaciją užsiregistravę konsulato (Bureau of Consular Affairs) tinklalapyje,
pateikiančiame kelionės perspėjimus ir įspėjimus bei
pasaulinius perspejimus.
Visus JAV piliečius Vilniuje raginame prisijungti prie
Sumanaus Keliautojo Registracijos programos (Smart
Traveler Enrollment Program, STEP). Prisijungęs JAV
pilietis gaus naujausią kelionės ir saugumo informaciją
Lietuvoje ir tai leis ambasadai nelaimės atveju greičiau
susisiekti su piliečiais. Su JAV ambasada Vilniuje galite
susisiekti 24 val. per parą, visą savaitę telefonu (370 5)
266 5500. Mes raginame apsilankyti ambasados tinklalapyje, kuriame rasite konsulinę informaciją ir naujausią
informaciją amerikiečių bendruomenei Lietuvoje.
Jūs taip pat galite parašyti elektroninį laišką ambasados
Vilniuje konsuliniam skyriui adresu ConSec@state.gov.

Rašykite mums adresais:

Dėl turinio: Liudvikas Jakimavičius
liudvikasjakimavicius@gmail.com
Dėl platinimo: mes@uzteisinguma.lt
Išsami informacija: www.užteisingumą.lt,
www.uzteisinguma.lt

Jus gerbiame, bijokite veidmainių pataikūnų, jie išduos, parsiduodami
tam, kuris daugiau moka. Didžiulė pagarba ir pasitikėjimas, kai yra
išduodami, virsta nusivylimu ir panieka – išvenkite to nepavydėtino
likimo. Jei pasirinkste teisingumą, galite nukentėti nuo teisės fariziejų,
tačiau, kaip rodo prieš porą tūkstančių metų vykusi melo ir tiesos
susidūrimo istorija, garbinga būti nukryžiuotam už TIESĄ. Ir jau
du tūkstančius metų gėdos dėmę nešioja tas, kuris nusiplovė rankas.
PREZIDENTE, O KAIP PASIELGSITE JŪS?
Abejingų ir bijančių visais laikais būdavo dauguma. Tiesos siekiantys visuomet buvo ujami, žeminami, persekiojami ir žudomi, o
po mirties – paskelbiami šventaisiais. Tačiau kaip menka liepsnelė
nugali didelę tamsą, taip ir teisingieji ištiesina gyvenimo erdvę – tai,
ką jie daro – visiems gyvenimo kelius nušviečia.
Pokario patvoriuose amžinai garbei suguldyti partizanai aukojosi
tam, kad mes galėtume KURTI Lietuvą, KURTI, o ne griauti.
Kas griauna Lietuvą – mes ar neteisingumas? PREZIDENTE, KĄ
MANOTE JŪS?

Kronika:
■ Gegužės 26 dieną, Anglijos lietuviai aktyviai rinkosi
prie UNICEF UK būstinės Londone. Taiki demonstracija
prie UNICEF UK būstinės – tai pagalbos prašymas dėl
barbariško elgesio su vaiku mūsų tėvynėje. Demonstracijos dėl valdžios veiksmų prieš vaiką ir už teisingumą
Lietuvoje taip pat vyko Northamptone (UK), Osle (Norvegija), Niurnberge (Vokietija) etc.
■ Gegužės 28 dieną Vilniaus apskrities policijos komisariate iniciatyvinės grupės „Už teisingumą“ nariui Dariui
Kuoliui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo
protokolas. Jame teigiama, kad D. Kuolys, surengdamas
prie Vidaus reikalų ministerijos senas lietuviškas pilietinės drąsos pūtimo apeigas, kurių metu drąsos nesėkmingai buvo mėginta įpūsti vidaus reikalų ministrui Artūrui
Melianui, „nesilaikė susirinkimo organizavimo tvarkos“
ir „taip savo veiksmais pažeidė Susirinkimų įstatymo
šeštojo straipsnio ketvirtąją dalį“. D. Kuolys išsamiai
paaiškino tyrėjai atliktų apeigų paskirtį bei pobūdį ir
su pareikštu kaltinimu nesutiko. D. Kuolio teismas vyks
birželio 27 dieną, 9 valandą, Vilniaus miesto trečiajame
apylinkės teisme, Laisvės prospekte 79 A.
■ Šių metų gegužės 29 d. dėl piliečių sueigos kovo
17 d. Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje sukvietimo,
kuris buvo skirtas šalies parlamentarizmui paremti,
buvo teisiami Kovo 11-osios Akto signatarai B. Genzelis
ir R. Ozolas bei Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys A.
Medalinskas. Į teismo salę susirinko apie šimtas stebėtojų, tarp kurių buvo ir signatarų, Seimo narių, žinomų
visuomenės veikėjų.
Buvo išklausyti liudininkai. Kitas teismo posėdis numatytas birželio 19 d. 14 val. Vilniaus miesto antrajame
apylinkės teisme, Laisvės prospektas 79 A.
■ Žurnalistinio tyrimo atskleisti faktai:
Šių metų gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo dieną,
„Achemos grupės“ prezidentas Arūnas Laurinaitis buvo
iškviestas į Prezidentūrą. Čia jis Prezidentės patarėjos
buvo įspėtas, kad „Achemos grupei“ priklausantis dienraštis „Lietuvos žinios“ liautųsi politikuoti, o daugiau
rašytų apie verslą. Prezidentūra taip pat pareikalavo nekritikuoti Prezidentės jurisdikcijoje esančių institucijų.
Kitą dieną, gegužės 8-ąją, po ryte „Lietuvos žiniose“
pasirodžiusios Tomo Dapkaus publikacijos apie keistą
VSD pareigūnų elgesį teismui nagrinėjant Medininkų
žudynių bylą [žiūrėkite: http://www.alfa.lt/straipsnis/14477656/Medininku.byla..Rusija.vis.dar.stebi.ir.k
ontroliuoja=2012-05-08_06-55/ ], „Achemos grupės“
prezidentas vėl buvo iškviestas į Prezidentūrą. Šį kartą

Prezidentūra pareikalavo nedelsiant atleisti iš pareigų
neseniai „Lietuvos žinių“ redaktoriaus pavaduotoju pradėjusį dirbti žurnalistą Tomą Dapkų ir pagrasino, kad, to
nepadarius, „iš koncerno liks šlapia vieta“.
Vyriausiajam redaktoriui Valdui Vasiliauskui nesutikus
atleisti pavaduotojo Tomo Dapkaus, pareikalauta, kad
abiejų redaktorių neliktų „Lietuvos žiniose“ iki gegužės
15 dienos. Valdas Vasiliauskas išėjo jam pagal sutartį priklausančių atostogų, po kurių į vyriausiojo redaktoriaus
pareigas nebegrįš.
■ Rašytojas Stanislovas ABROMAVIČIUS: rašytojai dar
sukaustyti letargo miego...
„Poezijos pavasario-2012“ šventėje Varėnos rajone, greta mūsų rašytojų, aktorių dalyvavo ir dabar Lietuvoje
gyvenantis JAV poetas Kerry Shawn Keys. Literatūrinių
leidinių „Nemunas“ ir „Naujoji Romuva“ renginyje „Poezija – kaip bendravimo būdas“ Salovartės vienkiemyje prie Merkio jis perskaitė neseniai sukurtą eilėraštį
„Psalmė briliantui“, skirtą tragiško likimo mergaitei iš
Garliavos Deimantei Kedytei.
Kerry Shawn Keys – Jungtinių Amerikos Valstijų ir
Lietuvos pilietis, – gimęs 1946 metais Pensilvanijoje.
Rašytojas, dramaturgas, vertėjas. Matydamas Garliavos
įvykius, mergaitės kančias, jos pagrobimo iš gimtųjų
namų dramą, parašė Deimantei skirtą eilėraštį. Renginyje jį perskaitė originalo kalba.
Ir dar vienas atsitikimas. Kai Lietuvos kultūros ir meno
veikėjai dar prieš tuos baisius įvykius pagerbė Neringos
Venskienės namus, rašytojas, valstybinės premijos laureatas Robertas Keturakis buvo su jais. Einantį namo, jį
sustabdė gal 30 metų vyriškis tamsiais akiniais ir patarė:
„Jei nenori nukentėti, daugiau į Garliavą nevažiuok“. Tą
patį vakarą į namus paskambino anonimas ir dar kartą
pagrasino, kad jei pasirodys Garliavoje, tai gali nukentėti
jo anūkai... „Sovietiniais laikais smurtavo KGB, o šiandien
Lietuvoje vyksta panašūs dalykai, tik tai daro savi...“ –
susijaudinęs kalbėjo rašytojas Robertas Keturakis.
Pradėjome diskutuoti, kuriai teisėsaugos institucijai
reikėtų pranešti apie grasinimus ir... tokios neradome. Prokuratūra visas jėgas atiduoda kovai su Neringa
Venckiene, teismai, o labiausiai AT pirmininkas, šmeižia
ją, vadina pūliniu, nuteisia be teismo. Ir taip tikriausiai
padarys... Policija sutelkusi jėgas smurtui su mergaite
vykdyti, dabar visas jėgas skiria savo veiksmų pateisinimui.
Taip ir neradom institucijos, kuriai gerbiamas poetas,
kuriam, beje, jau 76-eri, galėtų jį apsaugoti nuo grasintojų smurtu susidoroti. Gal saugumiečių, o gal iškrypėlių.
Juk ir Prezidentė nuo mūsų tolsta tarsi į dangų paleista
raketa. Ir tai skaudžiausia...
Dabar į rašytojų gretą braunasi ir pedofilų gynėjai. O
dauguma gildijos narių vis miega letargo miegu.

