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 VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

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

2020 m. ŠVENTOJO JONO PAULIAUS II METAI!  ( Pagal  Seimo 

nario   A.Vinkaus pasiūlymą, Seimo nariai pritarė.)         Viešpatie, 

(apsaugok mus nuo viruso) suteik mums 

stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų 

sveiki, dori, sąžiningi, garbingai laikytųsi 

duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir 

savo Tėvynę Lietuvą. JONAS  

PAULIUS II GIMĖ 1920 m. MIRĖ - 85 METŲ 2005-04-02. 

POPIEŽIUMI TAPO 85 METŲ. 

ETIKOS 
UNIVERSIT
ETAS  
kiekvieno 
mėn. 
pirmas 
antradienis 
IR SVEIKO 
GYVENIMO  
BŪDO 
MOKYKLA – 
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mėn. antrą 
ketvirtadienį 
Užsiėmimai 
vyks 
Bendruomen
ės namuose 
(Debreceno 
48 visada 
pradžia 16 
val.  

 
INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-  
Aldona Marija 

Gedvilienėtel. 
866673965 
 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduot. 

Romanas 
Virkutis        
861096517       
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informacijos
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ww.lietps.eu 
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AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS?  

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

Žalgirio mūšis – 1410 m. liepos 

15 d. netoli Tanenbergo ir 

Griunvaldo vykęs mūšis tarp 

jungtinių Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės ir Lenkijos 

Karalystės pajėgų ir 

Kryžiuočių ordino. Vikipedija 

PRISIMINKIME – SUMUŠTI KRYŽIUOČIAI! 

AR GIRDĖJOTE, KAD BUVO LIETUVOS VISUOMENĖS APKLAUSA, KUR TURI 

BŪTI LIETUVOS SOSTINĖJE PAMINKLAS PIRMAM LIETUVOS PREZIDENTUI 

A.SMETONAI???MAN NETEKO GIRDĖTI, O JUMS? 

NUOMONĖ I. 
 
VIDA PALEKIENĖ 
Ačiū, už laikraštuką, įdomu paskaityti, tik gaila, kad žmonės yra tiek įbauginti, kad 
nesugeba apsiginti, nuo valdžioje dirbančių pareigūnų išpuolių prieš taikius beginklius 
žmones naudojamas visokias priemones, kurios prieštarauja konstitucijai, aš pasidalinau 
informacija kurią gaunu, tuoj pat būnu užblokuota, neleidžia reikšti laisvo žodžio , 
suvaržyta mano laisvė, kurią gina Lietuvos konstitucija, juolab negaliu dalinti gaunama 
informacija, jei pasidalinu tuoj pat esu užblokuota savaitei ir daugiau laiko, tai štai kas 
dedasi mūsų nepriklausomoje Lietuvoje. 
 
AMG: ačiū už nuomonę, mus tai nestebina, nes mums irgi būna visko, bet nekreipiam 
dėmesio dirbam LIETUVAIir viskas. Ar turime pasirinkimą? Ne, štai ir viskas, pagarbiai 
AMG 
 

NUOMONĖ II. 
IŠ KOKIŲ LĖŠŲ BUS INDEKSUOJAMOS PENSIJOS – G.LANDSBERGIS 
https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2020/09/08/news/g-landsbergis-is-kokiu-lesu-bus-
indeksuojamos-pensijos--16256423/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2020-
09-09 
 
******************************************************************************************* 
  

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgirio_m%C5%AB%C5%A1is
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ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE 
1. dr. Arvydas Juozaitis“TAUTIŠKA GIESMĖ” - POLITINĖS KULTŪROS PAMATAS.   

2. LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS IR LIETUVOS LIAUDIES PARTIJOSPRANEŠIMAS 

SPAUDAI. 

3. Naglis Puteikis, Seimo narys:LIETUVOS KONSTITUCIJA LEIDŽIA MITINGUOTI NE TIK 

UŽ BALTARUSIJĄ. 

4. Zigmas Vaišvila. PROKURORĖ PRISIŽAIDĖ. 

5. Arvydas Damijonaitis. "VILTIES PREZIDENTO" STASIO LOZORAIČIO BIOCHEMINĖS 

ŽŪTIES PASLAPTIS. 

6. Kęstutis Urba. PIRMŲ KETURIŲ PARTIJŲ RISTYNĖS LRT RADIJUJE – SEKLOKA  

BANALOKA. 

7. Aurimas Drižius. D.GRYBAUSKAITĖ, KURIOS TIKRĄJĄ BIOGRAFIJĄ JAV IŠSLAPTINS 

TIK 2021 M., SIEKIA LAISVĖS BALTARUSIJAI.  
8. dr. Arvydas Juozaitis. ABEJOJANTYS DĖL BREXIT'O NAUDOS VISAI EUROPOS 

SĄJUNGAI? 
*************************************************************************************************** 

 

dr. Arvydas Juozaitis 

“TAUTIŠKA GIESMĖ” - POLITINĖS KULTŪROS 

PAMATAS 

1988 metų balandžio mėnesį darydamas viešą pranešimą 

“POLITINĖ KULTŪRA IR LIETUVA” puikiai supratau istorinės valandos 

iššūkį. Kultūrininko kūju užsimojau prieš civilizacijos sieną, tad reikėjo tikėti savo jėgomis. 

Civilizacija buvo prievartinė, Lietuvoje gyvavo kaip svetima ir, tiesą sakant, atrodė neįveikiama. 

Tačiau M. Gorbačiovo pradėtos permainos imperijos sostinėje jau buvo prakirtusios komunizmo 

sienoje laisvo mąstymo ir viešo kalbėjimo nišas. Kremlius sutriko, pro laisvės nišas atskriejo 

viltis, kad ir mes galime ardyti sistemą Lietuvoje. Ir 1988 metais jau nebe disidentų, o 

kultūrininkų drąsa pirmą kartą po II Pasaulinio karo tapo politiniu ginklu. Tereikėjo išdrįsti elgtis 

oriai ir savistoviai, remtis “sensuscommunis”, t. y. bendrumo jausmu, racionaliai, ir, kas 

svarbiausia - jaučiant savą suverenumą. Tai ir buvo padaryta: visuose gyvenimo srityse imta 

deklaruoti kuo “savas” skiriasi nuo “svetimo”, t. y. primesto, Maskvos-komunistinio. 

Kultūrininkus bematant išgirdo visas kraštas ir sparčiai auganti masių drąsa pamatė vienintelį 

kelią. Juo einant buvo tvirtinamas, skelbiamas, o galiausiai ir ginamas savas suverenitetas. 

1988-1993 metais įvykęs Lietuvos išsilaisvinimas buvo spartus, kone bekraujis ir 

sėkmingas. Kodėl? Viena esminių priežasčių yra ši: išsilaisvinimui vadovavo kultūros žmonės, o 

jeigu konkrečiau, žmonės su aukštuoju ir humanitariniu išsilavinimu. Žinoma, buvo ir 

“sensuscommunis”, tai yra tautos dainas nepamiršusi dainuoti karta. Net kelios kartos. 

Revoliucija ne atsitiktinai pavadinta dainuojančia. Be to, ji įsidainavo visose trijose Baltijos šalyse. 

Tai buvo tikroji demokratija, tai buvo tikras suverenumas. Tai itin verta prisiminti dabar, kai 

diegiama ne lietuviškos dainos ir tautos dainų gyvenimas, o angliška ir besaikio darkymosi 

“Eurovizija”. 
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Kaip mes dainuojame dabar? Dainuoja, tiesą pasakius, tik vyresnioji karta. Laimė, kad 

dainuoja, nes toji karta saugo valstybės tikėjimą, kad mūsų istorija nenutrūkusi. Kartų 

solidarumas - tai liudijimas, kad žemė yra mūsų ir skirta ji ne vienai kartai, ir kad kalba bei 

kultūra - tūkstantmečio gyvybė, o ne kažkoks projektas, kaip dabar sakoma. Praeitis - tai ne 

asmeninė atmintis, praeitis yra bendruomeninė. Pagaliau Konstitucija yra ne tik praeitos kartos 

kūrinys, ji sukurta ateičiai. Pirmu sakiniu KONSTITUCIJA skelbia, kad ne kas kitas, o “Lietuvių 

tauta” sukūrė ir apgynė mūsų valstybę. 

Visa tai suprasti - tai pripažinti, kad politinės kultūros ir valstybinio susitarimo pamatas 

slypi bendruomeniškume, kurio jokia politika neturi teisės ardyti.Ką sako Vinco Kudirkos 

“Tautiška giesmė”? Visi žinome, ką. Mūsų himnas - pirmasis mūsų žingsnis į politinę kultūrą 

 

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

 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS 
IR LIETUVOS LIAUDIES PARTIJOS 

PRANEŠIMAS SPAUDAI 
 

2020-09-05 Vilnius 
 

Š.m. rugpjūčio 3 d. Prezidento rūmuose įvykusio Respublikos Prezidento ir 11-os 

parlamentinių partijų (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų, Lietuvos socialdemokratų partijos, Liberalų sąjūdžio, „Laisvės ir 

teisingumo“, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – 

krikščioniškų šeimų sąjungos, Darbo partijos, Laisvės partijos, Lietuvos žaliųjų partijos ir 

Krikščionių sąjungos) atstovų susitikimo metu buvo pasirašytas „Memorandumas dėl 

savivaldybių savarankiškumo“. Informacija apie šio Memorandumo pasirašymą buvo paskelbta 

Lietuvos masinės informacijos priemonėse, tačiau jo turinys ir partijų įsipareigojimai nepaskelbti.   

Savivaldybių savarankiškumo būtinumą ir jo pagrindimą daug metų kelia nesisteminės 

visuomeninės organizacijos ir neparlamentinės politinės partijos. Tačiau parlamentinės partijos 

šią idėją ignoravo ir pasisavino bei panaudojo kaip rinkiminę reklaminę agitaciją, į šios 

problemos aptarimą nepasikvietę šios idėjos autorių ir kitų 6-ių Seimo rinkimuose dalyvaujančių 

partijų. Parlamentinės partijos tai padarė, „pamiršusios“, kad tai galėjo ir dar gali padaryti šios 

kadencijos Seime. 

Šio Memorandumo pasirašymas, 11-os partijų sukvietimą į Prezidento rūmus ir kitų 6-ių 

partijų, dalyvaujančių 2020-ų metų Seimo rinkimuose, nepakvietimas, reklamos apie tai 

paviešinimas – visa tai pagrįstai vertintina kaip 11-os partijų - politinės kampanijos dalyvių - 

agitaciją 2020-tų metų LR Seimo rinkimuose, įvykdyta valstybės vadovo iniciatyva ir Prezidento 

rūmuose. 
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Respublikos Prezidento ir Prezidento kanceliarijos dalyvavimas, organizuojant ir 

įgyvendinant šio Memorandumo pasirašymą, yra agitavimas rinkėjams balsuoti už 

Memorandumą pasirašiusias 11 partijų iš 17-os Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų. 

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba ir Lietuvos Liaudies Partija prašo LR VRK ištirti šį 

atvirai įvykdytą paslėptos rinkimų agitacijos faktą, Prezidento ir Prezidento kanceliarijos 

dalyvavimą organizuojant šią rinkiminę agitaciją, Prezidento rūmų nemokamą suteikimą šiai 

rinkiminei agitacijai, teisiškai visa tai įvertinti, Memorandumą pasirašiusias 11-ą partijų 

įpareigoti susimokėti iš rinkiminės sąskaitos už šią rinkimų agitaciją Prezidento kanceliarijai ir 

informaciją apie šį įvykį paskelbusioms žiniasklaidos priemonėms, taip pat pripažinti šias 11-ą 

partijų sudarius rinkimų koaliciją ir ją įregistruoti 2020 m. LR Seimo rinkimuose.  

Šis įvykis yra ir vertinga informacija Seimo rinkėjams. Atsiskleidė, kad Memorandumą 

drauge su didžiosiomis sisteminėmis partijomis pasirašiusias mažąsias partijas, pakviestas 

Respublikos Prezidento, jungia bendri interesai ir reiškia faktinį rinkimų koalicijos sudarymą.  

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu: valdybos pirmininkas signataras Zigmas Vaišvila, 

valdybos nariai Aldas Mačiulis ir Eugenijus Paliokas 

Lietuvos Liaudies Partijos l.e.p. pirmininkas Tauras Jakelaitis 

 

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

Naglis Puteikis, Seimo narys: 

LIETUVOS KONSTITUCIJA LEIDŽIA MITINGUOTI NE TIK UŽ 
BALTARUSIJĄ 

 
Visi normalūs žmonės smerkia žiaurumus Baltarusijoje. Būtina 

reikalauti juos nutraukti, paleisti visus suimtuosius, užtikrinti laisvę 

baltarusiams reikšti kitokią, nei Baltarusijos valdžios nuomonę. 

Tačiau kai mažesnio masto, bet panašūs brutalūs lietuviškos valdžios 

veiksmai, neleidžiant Lietuvos piliečiams realizuoti jų konstitucinių 

teisių, vykdomi Lietuvoje, 99 proc. vietinių politikų, žmogaus teises 

turinčių ginti nevyriausybinių organizacijų, žurnalistų, apžvalgininkų, 

intelektualų tyli.  Tokia Lietuvos politikų reakcija į žiaurius 

susidorojimus su protestuojančiais prieš rinkimų rezultatų klastojimą Baltarusijoje atskleidžia 

Lietuvos vidaus politikos veidmainystę. 

LIETUVOJE MOJUOTI TRISPALVE - DRAUDŽIAMA! 

Štai du nesenai vykę pavyzdžiai. Mokytoja Astra Genovaitė 2020 01 03 d. ant šaligatvio 

Vilniuje mojavo Lietuvos trispalve, taip protestuodama prieš pirmojo Lietuvos kario savanorio 

pulkininko Kazio Škirpos alėjos pervadinimą. Ji niekam netrukdė. Policija ją neteisėtai sulaikė 

melagingu pretekstu, neva ji neprisistatė, nors vaizdo įraše aiškiai girdisi, kaip ji ištaria vardą ir 

pavardę, ir atėmė trispalvę. Nuovadoje kratant jos rankinuką, A. Astrauskaitei, lyg kokiai 

narkotikų platintojai, buvo skausmingai užlaužtos rankos, teko kviesti greitąją pagalbą. Teisme 

stebint vaizdo įrašus, glumina rusiški keiksmažodžiai iš policininkų lūpų, nukeliantys Lietuvą į 

gūdų sovietmetį ar Baltarusiją. Įrašai policijos mašinos viduje rodo, kad pareigūnai, sulaikydami 

A. Astrauskaitę, vykdo Vilniaus mero prašymą sutrukdyti protestuoti prieš Kazio Škirpos alėjos 

pavadinimo keitimą. Įrašas rodo, kad rankinuke pareigūnai ieškojo alėjos pavadinimo keitimo 
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lipduko, bet jo nerado. Teismas pareikalavo policijos pateikti pilnus vaizdo įrašus, bet policija 

juos iškarpė, visomis išgalėmis siekdama nubausti A. Astrauskaitę už, neva, nepaklusimą 

policijai.   

  "LAISVĖS" MERAS  - PRIEŠ LAISVĘ 

Panašu į Baltarusijos situaciją? Ir taip ir ne: ačiū, kad A. Astrauskaitės nemušė su policijos 

lazdomis. "Tik" sužalojo peties sąnarį sukdami ranką. 

Paradoksalu tai, kad skirtingai nuo Baltarusijos įvykių vertinimo, beveik niekas negina šios 

mokytojos teisės niekam netrukdant reikšti savo nuomonę, beveik niekas nepriekaištauja 

Vilniaus merui, mosuojančiam "Laisvės" vėliava,  už neteisėtus nurodymus policijai, o policijai - 

už neteisėtą sulaikymą ir perteklinę fizinę jėgą prieš moterį.  

"Laisvės" mero ir policijos smurtas prieš mokytoją pateisinamas, nes jie neva kovoja prieš 

nacionalizmą? O jei A. Astrauskaitė būtų mojavusi ne lietuviška trispalve, o lenkiška, baltarusiška 

ar LGBT vėliava, ar ji būtų buvus sulaikyta? 

UŽ KITOKIĄ NUOMONĘ - NOKAUTAS 

Kitas dvigubų lietuviškos pokitikos standartų pavyzdys: smurtas Vilniuje š. m. birželio 6 

dieną jaunimo eisenos, solidarizuojantis su protestais JAV dėl afroamerikiečioGeorge’oFloydo 

(Džordžo Floido) žūties nuo policijos pareigūno, metu: Kęstutis Tamašauskas stovėjo nugara į 

JAV ambasadą ir veidu į mitinguojančius ant šaligatvio. Jis laikė plakatą "Stop Antifai, ginsime 

Lietuvą ir JAV". Vienas mitingo dalyvis jį puolė ir pargriovė ant žemės. K. Tamašauskui atsikėlus ir 

vėl išskleidus plakatą, antras eisenos dalyvis vėl puolė.  Ir šį kartą taip smarkiai, kad K. 

Tamašauskas patyrė smegenų sutrenkimą, buvo išvežtas greitosios pagalbos automobiliu. 

Policijos tyrėjas nukentėjusį įtikinėja pasigailėti užpuoliko - nekelti baudžiamosios jėgos dėl 

smurto, apsiriboti administracine nuobauda.  

Ši eisena buvo plačiai nušviesta Lietuvos žiniasklaidos ir gausiai komentuota 

apžvalgininkų, tačiau beveik niekas neaprašė smurto prieš kitokią nuomonę taikiai reiškusį K. 

Tamašauską, niekaip šio smurto nekomentavo ir nevertino. O jei K. Tamašauskas būtų užpuolęs ir 

pargriovęs minėtos eisenos dalyvį? Garantuotai būtų apšauktas rasistu, nacionalistu, rodomas 

per žiniasklaidą, nuteistas pagal Baudžiamąjį kodeksą ir jam būtų skirta reali kalėjimo bausmė.  

VAIKAI - POLICIJOS ŠUNŲ NARVE 

Ar smurtas Lietuvoje būna dviejų rūšių - politinio elito remiamas, skatinamas gerasis ir 

baustinas blogasis - tas, kuris neatitinka valdžios požiūrio?  

O kaip realizuojama konstitucinė teisė reikšti kitokią, nei valdžios nuomonę ir kritikuoti 

valdžią Baltarusijoje ir Lietuvoje? Štai dar du pavyzdžiai:  

2012 06 05 d. vienuolika nepilnamečių, protestuodami prieš policijos perteklinės jėgos 

naudojimą Garliavos "šturmo" metu, Kaune, ant Nemuno krantinės, kreidelėmis nupiešė žodį TIE-

SOS. Atvykusi policija šešis jų sulaikė, du įkišo į tarnybinio šuns narvą policijos automobilyje ir 

nuvežę į nuovadą, kelias valandas apklausinėjo be tėvų ir be Vaiko teisių tarnybos atstovų 

dalyvavimo, taip labai grubiai pažeisdami įstatymus. Buvo bandoma jiems surašyti protokolus už 

mitingų tvarkos pažeidimą ir krantinės sugadinimą kreidelėmis, kurias tą pačią dieną nuplovė 

lietus. Vieno jų mama Tatjana Narkevičienė metus policijos buvo tampoma po teismus, kaip kad 

dabar A. Astrauskaitė, ir bandoma nubausti už dukros nepriežiūrą, neva, neatsakingai leido 

dalyvauti nesankcionuotame mitinge!  
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KONSTITUCIJA LEIDŽIA MITINGUOTI NE TIK UŽ BALTARUSIJĄ 

Neprimena Baltarusijos? Buvo seniai? Pateikiu šviežią pavyzdį - 2020 08 17, protestų 

Baltarusijoje įkarščio metu, Vilnije, šalia Prezidentūros, susirinko keliolika žmonių su 

medicininėmis kaukėmis, ant kurių buvo užrašyta TIE-SOS. Jie renkasi kiekvieno mėnesio 17 d., 

siekdami, kad Prezidentūra atsakytų, ar viskas tvarkoje su Garliavos "šturmo" metu iš N. 

Venckienės namų paimta mergaite. Policija liepė jiems išsiskirstyti, nes jie, neva, pažeidžia 

mitingų įstatymą, paėmė vieno asmens duomenis, spėju, kad dabar tampys po teismus. O jei 

susirinkusieji būtų turėję dvispalvę Baltarusijos vėliavą, tada būtų viskas gerai?  

Ar teisė reikšti nuomonę Lietuvoje galima tik tada, kai sutampa su valdžios nuomone? 

Kodėl Lietuvos policija ir teismai, iš kurių ir kairieji, ir dešinieji Seimo nariai 1993 m. bendru 

sutarimu išvarė tarėjus, nemato 36 Konstitucijos straipsnio, kuris aiškiai sako, kad leidimų 

mitinguoti reikia tik tada, jei kyla kam nors grėsmė ar kam nors trukdoma: 

"Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus. 

Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti 

valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų 

teises ir laisves". 

Ar norėdami išreikšti nuomonę, turėsime visada su savim turėti dvispalvę Baltarusijos 

veliavą?  

Kodėl pas mus tokia dviveidystė tapo sistema, kai Lietuvos politikai taiko vienokius 

demokratijos standartus mums ir kitokius - kaimyninėms valstybėms? 

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

Zigmas Vaišvila 

PROKURORĖ PRISIŽAIDĖ. 2020-09-07 

2020-08-31 d. paskelbiau (Z. Vaišvila. Prokurorės išpažintis), kaip 

ikiteisminiam tyrimui prieš mane vadovaujanti Vilniaus apygardos 

prokuratūros prokurorė Rasa Bekišienė, skubėdama mane pasiųsti į teismą ir nespėdama skaityti 

tai, ką rašo, procesiniuose dokumentuose leptelėjo, kad užbaigdama šį „tyrimą“ ji vadovavosi 

savo emocijomis, bet ne baudžiamojo proceso reikalavimais (kad mano ligos metu neatėjau į 

apklausą dėl pranešimo man apie įtarimus). Ne prokurorės emocijos, bet baudžiamasis procesas 

nustato, kokius veiksmus prokuroras privalo atlikti, kad galėtų užbaigti tyrimą. Leptelėjo, kad ji 

net priėmė ne vieną sprendimą užbaigti šį „tyrimą“. Apie įtarimus Zigmui Vaišvilai nepranešta, o 

jau rašoma, kad esu kaltinamasis. Nuo 2020-08-14 d. net Generalinė prokuratūra rašo, kad 2020-

08-07 d. man surašytas kaltinamasis aktas (pasirašymui jo man nepateikė) ir kad byla išsiųsta 

Vilniasu miesto apylinkės teismui. Ir šiandien teismo informacinė tarnyba tvirtina, kad tokios 

baudžiamosios bylos iš prokuratūros negavo. Pašto kurjeris per mėnesį Vilniuje iš vieno pastato į 

kitą nenuvežė bylos?.. 

Vieną po kito vis gaunu naujus prokurorės R. Bekišienės “šedevrus” procesiniuose 

dokumentuose. Keletas jų. Skubant mane pasiųsti į teismą R. Bekišienė atsisakė pratęsti 2020-07-

30 d. pasibaigusį terminą man ne tik susipažinti su bylos medžiaga, bet ir papildyti ją. Prokurorė 

šio termino nepratęsė, motyvuodama, kad 2020-07-30 d. gavau bylos medžiagą elektroninėje 

laikmenoje. Melas. Pasirašytinai ši laikmena su 58-59 GB informacijos atiduota tik 2020-08-03 d. 
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Prokurorė nepaaiškino, kaip man papildyti medžiagą iki 2020-07-30 d., jei el. medžiagos 

kopiją gavau 2020-08-03 d. Dėl žinomai melagingų teiginių ir neslepiamo šališkumo prašymą 

Generaliniam prokurorui dėl prokurorės R. Bekišienės „vadovavimo“ šiam ikiteisminiam tyrimui 

tarnybinio patikrinimo šiandien papildžiau prašymu dėl jos pradėti ikiteisminį tyrimą. 2020-07-

17 d. užsakytas bylos medžiagos kopijas pradėjau gauti tik paskutiniąją prokurorės man 

nustatytą medžiagos papildymo dieną - 2020-07-30 d. (1628 lapus, 1 CD, 8 DVD) ir 2020 m. 

rugpjūčio 3 d. (58-59 GB įvairius duomenis elektroniniame pavidale), o didžiają dalį (58-59 GB 

elektroninėje laikmenoje) – tik 2020-08-03 d. Labai „vargo“ šiuolaikinė Lietuvos kriminalinė 

policija, 17 dienų kopijuodama man šią medžiagą... Beje, tyrimą „vykdanti“ vyriausioji tyrėja 

Janina Grinevič visą 2020-07-31 darbo dieną man melavo, kad medžiagos kopija mano 

elektrininėje laikmenoje dar nepadaryta. Šiuolaikinė Lietuvos kriminalinė policija „nesuvokia“, 

kad aš galiu pastebėti, jog ši elektroninė kopija buvo baigta kopijuoti naktį iš 2020-07-30 d. į 

2020-07-31 d. 03.30 val. Tad kodėl jos atidavimas buvo vilkintas iki 2020-08-03 d.? 

Generalinio prokuroro paprašiau ištirti ir šiuos kriminalinės policijos veiksmus. 

Bet prokurorės R. Bekišienės „stebuklų“ metas nesibaigia. Ji atsisakė man pateikti 

informaciją apie man be mano žinios paskirtus gynėjus, kurių paskyrimu ji drauge su J. Girnevič 

net mano ligos metu bandė „sumodeliuoti“ bylos užbaigimą. Šioms pareigūnėms žinant, kad 

sergu, dėl ko negalėjau 2020-02-25 d. atvykti į apklausą dėl pranešimo apie įtrimus man, mano 

gynėju buvo paskirtas advokatas M. Girdiušas, kuriam J. Grinevič 2020-02-27 d. el. l 

aišku pranešė apie „tyrimo“ užbaigimą (byloje neradau jokio prokurorės sprendimo 

užbaigti šį „tyrimą“). Tik man niekas apie tai nepranešė (tiesa, po pusmečio išbandė mano atminti 

– pabandė sukurpti man kaltinimą, kad sirgdamas 2020-02-29 d. buvau „Panoramos“ „Čili 

picerijoje“ ir pasišalinau, nesumokėjęs 22,22 eur). Tačiau šį R. Bekišienės ir J. Grinevič 

savavaldžiavimą pristabdė advokatas M. Girdiušas, 2020-03-05 d. susipažinimo su bylos 

medžiaga protokole garbingai įrašęs, kad jis atsisako tai daryti, nes nėra sudaręs su manimi 

atstovavimo sutarties, ir kad nebuvo jokio teisėto pagrindo man skirti valstybės gynėją.  

Tačiau ir R. Bekišienė, ir J. Grinevič raštu atsisakė nutraukti šį man paskirtą advokato M. 

Girdiušo atstovavimą, nors byloje pateiktas mano pasirinkto advokato atstovavimo orderis.  

NEGI GALIMA PASITIKĖTI, GENERALINI PROKURORE EVALDAI PAŠILI, TOKIU „TYRIMU“? 

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

Arvydas Damijonaitis 

"VILTIES PREZIDENTO" STASIO 

LOZORAIČIO BIOCHEMINĖS ŽŪTIES 

PASLAPTIS 

Dėl „Vilties prezidento“ Stasio Lozoraičio nužudymo 

aplinkybių. Nesibaigiantys Kremliaus gangsterių 

nusikaltimai. 

Kas nužudė  Stasį Lozoraitį?  Jį nužudė tie, kas bandė nužudyti ir Aleksejų  Navalną –  

Kremliaus gangsteriai. Tik jie naudoja mirtinas biochemines medžiagas, kurios buvo 

sukurtoscheminiokaro priemonių laboratorijoje Rusijoje.  
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To meto Lietuvos teisėsauga turėjo  remtis S.Lozoraičio našlės Danielos  liudijimu: Po 

staigios S.Lozoraičio mirties 1994 m. birželio 13 d.,p. Daniela, įtardama vyro nužudymą, kreipėsi į 

medikus nustatyti keistos, paslaptingos  ligos ir staigiosmirties priežastį. Buvo atliktaautopsija, 

surinkti duomenys. Tyrimai nustatė, kad S.Lozoraitis staiga susirgokeista vėžio forma, kurią 

sukėlė patekusiosį organizmą  specifinės cheminės medžiagos. Po šios siaubingos  išvados  našlė 

Daniela Lozoraitis  medikų buvo informuota, kad atsitiko „kriminalas“ – dingo tyrimo 

dokumentai, skrodimo duomenys, S.Lozoraičio ligos istorija. 

Dingus S.Lozoraičio ligos dokumentams, Lietuvos  ambasada Vašingtone 

neparodė jokiųpastangų surasti juos, nors Stasys Lozoraitis buvo aukščiausio rango diplomatas ir 

todėl mūsų ambasadaprivalėjo tą  padaryti. Tai buvo kolaborantų (AMB) valdžios silpnapročių 

marionečių esminiai "nutylėjimai" ir delsimas. 

Lietuvos „Vilties prezidento“ Stasio Lozoraičio paslaptingų  žūties aplinkybių tyrimas 

diplomatiniaiskanalais,tuo metu galėjo tapti žudikų, Kremliaus gangsterių nusikaltimo 

įrodymu.Iškilių asmenybių, neparankių Kremliaus gangsteriams, cheminės-biologinės žudymo 

„technologijos“ Rusijoje yra toliau„sėkmingai“ naudojamos ( Pvz.,opozicijos lyderis Aleksejus 

Navalnas). 

 

 

Kęstutis K. Urba 

PIRMŲ KETURIŲ PARTIJŲ RISTYNĖS LRT RADIJUJE – SEKLOKA 
BANALO 

LRT radijas  įsitraukė į rinkimų maratoną – Agnė Skamarakaitė rugsėjo 1d. kalbino 

ištrauktų burtų tvarka pirmų keturių partijų atstovus ir uždavė švietimo temą[1].  Valandą 

trukusių kalbų „bomba“ – „Drąsos kelio“ lyderės Neringos Venckienės siūlymas panaikinti ... LRT, 

kuri kasmet suryja 46 mln. eurų jos vadukams užsikėlus algas iki dešimtūkstantinių. LRT visiškai 

teisingai  apkaltinta ir lėšų švaistymu, ir jokios atsakomybės už skurde esančius 600 tūkst. 

Lietuvos gyventojų neturėjimu bei įstatymo nesilaikymo – tautiškumo, moralės stokos. 

N.Venckienė siūlo mažinti ministerijų biurokratų ir pačių ministerijų skaičių, seimūnų – iki 101, 

nefinansuoti partijas ir visas šias lėšas nukreipti mokytojų algoms.  Iš tiesų, LRT ignoruoja gausių 

nevyriausybinių organizacijų bei akademinės bendruomenės atstovus, apart, „sąrašinių“ – Ainio 

Lašo, Egidijaus Aleksandravičiaus, konstitucijos aiškintojo Vyt.Sinkevičiaus  ar įgrisusių 

„kirkilinių“ galvų. Kada LRT studijoje kalbėjo sąjūdininkai dr.A.Juozaitis ar prof.V.Radžvilas, 

maltiečiai, karitiečiai?  Kyštelėjo rinkiminėse kampanijose, ir viskas. 

Šiaip jau, LRT kyšo ir užsienio spec.tarnybų „ausys“: vasario 16-ai LRT savo 

„Verandoje“  per Gleiznytę pakomentavo Prezidento Antano Smetonos ir jo žmonos  ... 

naktipuodžius jo dvare, kur tarnų fligelyje buvo tualetai. Labai jau tinkama tema už mokesčių 

mokėtojų pinigus ir momentas – juk vasario 16, p Budriene. Čia iš tos pačios temos, kaip ir 

Berlyno sienos 30-mečiui, kai LRT parodė vokišką filmą, kuriame buvo pasakyta, jog arkliai 

kiekvieną dieną Berlyne pagamina ...50 tonų mėšlo.  Grubūs psichologinio karo metodai – purvas 

kiekviena proga. Sovietinis filmas apie pokario žaizdas „Niekas nenorėjo mirti“ iškištas LRT kovo 

11-ai – smulkmena, nes buvo ir labai charakteringų, prokuratūros tirtinų veikų: kai buvo  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-4998647787087988544__ftn1
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pranešta apie, beje, sunkiai sirgusio ir grįžusio iš Afrikos panevėžiečio verslininko Jono Katino 

mirtį nuo COVID19, ne tik visa LRT staiga tapo „katinuota“: LRT pamokoje viktorinoje buvo 

pastatyti du septintokai su katinais ant rankų, „Klausimėlis“ buvo skirtas katėms, iš TV klipo prieš 

virusą kalbėjo Katkus, buvo kalbintas, amžinatilsį, intelektualas Katkevičius. Rusijos TV tuo metu 

sukovojo su gauja „Čiornajakoška“. Katinas yra namų jaukumo simbolis, todėl siaubo sėjimas 

tokiu būdu pilnai telpa į dar vienos maskolių niekšybės schemą. Apie R.Milūtės „Langą“  su 

barokiniais Drezdeno interjerais esu rašęs amžiaus kriminalo aiškinime: per langą slapta 

maskolių užsiundyti ukrainiečių-lietuvių plėšikai išnešė brangenybes iš 1 mlrd. eu vertės 

kolekcijos, o tyrimą vykdo Drezdeno komisaras Hitlerio virėjo pavarde - p Lange. Todėl LRT 

būtina išvalyti iš esmės, kad jis taptų nacijos, o ne kremliaus interesus ginančiu transliuotoju. Ir 

nenuostabu, kad grybštelėjus šiuos dalykus prokuratūroje, LRT puolė užsidirbinėti „patriotinės“ 

TV įvaizdį pradėdama transliacijas nuo Arkikatedros aikštės, kur tik ką buvo įspūdinga „Laisvės 

kelio“ akcija.    

Bert grįžkime prie pagrindinės temos – partijų pozicijų. Sąrašo nr.2 – Remigijus Žemaitaitis 

save momentaliai diskreditavo suprantančių akyse, pareiškęs, kad du metus nereikia keisti 

mokesčių. Betgi, tai reiškia, kad kainų šėlsmo suvaldymui – jokio dėmesio ir belieka padaryti 

išvadą, kad ši Paulausko- Zuoko-Žemaitaičio partija toliau „stoguoja“ esamą kartelinio pobūdžio 

oligopolinę sistemą. Pasikartosiu, kad esu ne kartą rašęs, jog Lietuvos „ikanomikoje“ egzistuoja 

finansų ir ikanomikos politikų dėka, astronomijos terminais kalbant,  bent šešetas visus žmonių 

resursus į save susiurbiančių „juodųjų skylių“ konglomeratas. Jis susideda iš didžiųjų prekybos 

tinklų, kiekvieną kartą adekvačiai sinchroniškai ar net ir anksto užkeliančių kainas, kai valdžia 

„pabarsto“ pinigėlių rinkėjams, dviejų su puse bankų, esančių pensijinių fondų „aukso kasyklose“, 

elektros ir šilumos bei dujų skirstomųjų tinklų, leidžiančių sau pvz. perpardavinėti kwh po 13 ct, 

kai aplinkinėse rinkose kaina 2 ct,  kaimo „latifundijos“ -5 tūkst. stambiųjų kaimo ūkių 

pasiėmusių liūto dalį iš europinių melejardų, perdirbėjų oligopolinių kartelių, vieningai 

numušančių supirkimo kainas, kai ministerija kyšteli dotacijų „dvesiantiems“  smulkiems 

gamintojams, liaudyje vadinamos vaistų mafijos didmenos. 

Trumpai kalbant – prekybos tinklai, bankai, skirstomieji tinklai, latifundija, perdirbėjai, 

vaistų didmena bei nesibodinti pelnų ir mažmena. Dar pridurčiau ir septintą „skylę“, kurią sukūrė 

kažkaip kitaip persivadinęs socdeminis „Kretingos maisto“ plius „Pondem“ susivienijimas, 

užvaldęs ar ne 70 proc. maisto tiekimo į ugdymo ir gydymo įstaigas rinkos. 

Jei ir ši oligopolizacija-kartelizacija yra ir  konservatorių, ir valstiečių su VSIO ZAKONNO! 

toliau ignoruojama, tai kainų šėlsmas stimuliuojamas šio konglomerato pelnų siekio ir toliau 

susins visą Lietuvą, ir, ypač, jos regionus, iš kurių žmonės bėga ir bėgs kur akys veda, 

išsiparduodami lenkams ne tik karvytes, pašarus, techniką pasitaikius pirmai progai. 

Žinoma, R.Žemaitaitis yra stiprus, guvaus proto, nestandartinio mąstymo kalbėtojas, tačiau 

akivaizdu, kad jam iki Lietuvos reikalų sutvarkymo ekonomikoje bendrai gerovei dar nemažai 

trūksta. 

Trečias numeris – „Laisvės partijos“ lyderė Aušrinė Armonaitė kaip visada išsiskyrė 

užtikrinčiausiomis savo balso intonacijomis kalbėdama bet ką, tačiau ar kosmopolitizmas 

švietime yra tas mūsų pūvančios ir griaunamos švietimo sistemos panacėja? Šia prasme, 

R.Šimašiaus logika, jei atmesti aikštės eksperimentą, dažnai ją pranoksta. 

****************************************************************** 
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Nauja diskusija 
NS narys AlvidasVaitkevicius apie partijų vadovus... 

Kauno rinkėjų klubas 
Po karo nesekmių , vadus atiduodame Dievams ! Tai Lietuvių paprotys .,, Susitelkimas'' 17 

kartų vadus kvietė į susirinkimą. Paskutinis buvo liepos 10 d. Kaune . Iš 16 kviestų partijų atvyko 

tik iš 4 . Gailiuos, kad nieks jų šonus neaptalžė, bet tai dar priešaky. Visada prisiminsiu tas 17 

pavasario akImirkų ,Santarvės mokykloje , Kaunas liepos 10d. Ir kokie jie šlikštukai ... A.V. 

OnFriday, September 4, 2020, 12:54:05 PM GMT+3, Kauno rinkeju klubas  

Gerb. Sapalas,kaip ir dauguma NS aktyvo, laikosi radzviliskolukuriavimo ir aimanavimo 

strategijos. Negalejaupatiketi, bet gerb. veiklusis Sajudzio veteranas (kaip ir as...) siulo , RIMTU 

VEIDU, MAN , PRIVACIAM ASMNENIUI KREIPTIS I VISAS RINKIMUOSE DALYVAUJANCIAS 

PARTIJAS DEL NESAZININGU lrt DEBATU BLOKADOS. ,,sUPERGENIALUS'' SIULYMAS- 

Nacionaliniu Svajotoju partijos vedliai\ (per Sapala) kuriems gyvybiskaibutinasLRT eteris, siulo 

man asmeniui is gatves, nedalyvaujanciamrinnkimuose ir neturinciampolitines kampanijos   

dalyvio statuso ir teisiu, vadovauti partiju vadu galimam \lrtpseudodebatu boikotui... Kas 

pasidaregerb. Valentinui su logika ir partine saVIGARBA, atsidurus svajotoju partijos aktyve?Gal 

ponas Radzvilas su Sinica irgi ta man pasiulys ir suteiks igaliojimus Svajotoju partijos  vardu 

kreiptis i 14 partiniu  sarasu (nureitinguotuju) vadovus.... 

Labai laukiu tokio ,,supergenialaus'' pasiulymois oficialiu NS lyderiu...Jie jau ,matomai,  

atsistatydino, nesulaukeis  anksto savo suprogramuotu 2 procentu rinkimu ,,derliaus"? A.K. 

OnFriday, September 4, 2020, 11:10:44 AM GMT+3, Valentinas Sapalas 

<svalentinas@yahoo.com>wrote: 

Šiame ilgame ir nuobodžiame rašinyje vis tik matau vieną racionalų grūdą - visoms 

partijoms, nepritariančios LRT diskriminacinei partijų diskusijai, jos būdui, atsisakyti dalyvauti 

tose diskusijose.  Algirdas tą visoms partijoms  ir galėtų pasiūlyti, gal supras ir vieningai 

nedalyvaus. Tai būtų šis tas, o tokie ilgi ir nuobodūs raštai nieko nekeičia. 

Pagarbiai-Valentinas 

OnFriday, September 4, 2020, 02:14:19 AM GMT+3, Kauno rinkeju klubas     

<rinkejuklubas@yahoo.com>wrote: 

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-naujienos-is-    

demokratijos-frontu 

Puikus publicistas A. Rusteika, NS tarybos narys, aukstos vietos rink. saraseturetojas tik    

dabar vaizduoja atrades,  kad ONS institucijos (iskaitant LRT) daro viska, kad rinkimai butu 

nelygus, nesaziningi ir is anksto nulemti. Taip autorius tik dabar apsimeta suprates (supraskime 

poteksteje...), kad butenttodel NS rinkimuose laukia nulis   mandatu tiek sarasuose, tiek 

vienmandatese.. 

Deja, pats tarybos narys savo tekstais ,,Respublikoje‘‘ ir kitur padare viska, kad  priesONS 

organizuojama nesaziningu rinkimu buldozeri visi partiniai maziukai-sios santvarkos oponentai- 

nesusivienytu i koalicija- viena kumsti. NS (t. y. Nac. Svajotoju) taryba liepos  menesi balsavo prie 

jungimasi i koalicijas rinkimams. Taip bukai buvo atmestas CP lyderiu kvietimas NS veikti kartu, 

taip prazutingai NS atmetesviesuomenes ir pilieciu raginimus telktis i rinkimine koalicija. Taip 

aklai ir patikliai taryba ikunyjo klaidinga V. Radzvilo ,,atradima‘‘ , paskelbta balandi 

,,Respublikoje‘‘, kad maziukai dar nepribrendo vienybei. Taip taryba pritare V.R. ydingai, eile  

mailto:svalentinas@yahoo.com
mailto:rinkejuklubas@yahoo.com
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-naujienos-is-%20%20%20%20demokratijos-frontu
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-naujienos-is-%20%20%20%20demokratijos-frontu
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metu populiarintai ideologinei mastymo , faktiskaiantisajudinei,  klisei, kad del jokiu    bendru 

kilniu interesu idelogiskai tyros, nesusitepusios, naujos partines pajegos (kaip kad  NS), neturi 

bendrauti, burtis kartu su nuodemingais, netyrais ONS oponentais. 

NS, pagal lyderio V.R. nuostatas stengdamasi ,,neissitepti‘‘ , nuo pat isikurimo pasirinko 

lukuriavimo, stebejimo ir nerizikavimo taktika, todelisauksto kritikavo ir sypsojosi, kai 

sunkios telkimosi lyderystesnastosemesi CP ir KS iskiliejizmones. Todelnac. svajotoju lyderis V. 

Sinica pakiliai deklaravo, kad 3 procentu karteles ivedimas jiems nera kapitalines svarbos 

reikalas. Mat, supraskit , rinkejai, kad naujokai savo ideloginiu tyrumu, kitoniskumu ir be, tik 

esamoms mazutems partijoms budingo politinio realizmo, prasimus i Seima nepaisant jokiu 

karteliu... 

Pagal NS delsimo, atsargumo ir  nebendradarbiavimo su NS ,,nevertais‘‘ kitais 

maziukaistaktika mastantis publicistas siame tekste lieka istikimassiaipaminetai V. R. 

nebendradarbiavimo su to nevertais idelogineiklisei. Todel jam net i galva neateina, kad NS 

galetu  imtis lyderystesbandant organizuoti  bendra visu maziukupasipriesinima LRT  

supernesaziningai strategijai  

Gerb. Sapalas,kaip ir dauguma NS aktyvo, laikosi radzviliskolukuriavimo ir aimanavimo 

strategijos. Negalejaupatiketi, bet gerb. veiklusis Sajudzio veteranas (kaip ir as...) siulo , RIMTU 

VEIDU, MAN , PRIVACIAM ASMNENIUI KREIPTIS I VISAS RINKIMUOSE DALYVAUJANCIAS 

PARTIJAS DEL NESAZININGU lrt    DEBATU BLOKADOS. ,,sUPERGENIALUS'' SIULYMAS- 

Nacionaliniu Svajotoju partijos vedliai\ (per Sapala) kuriems gyvybiskaibutinasLRT eteris, siulo 

man asmeniui is gatves, nedalyvaujanciamrinnkimuose ir neturinciam politines kampanijos 

dalyvio statuso ir teisiu, vadovauti partiju vadu galimam \lrtpseudodebatu boikotui... Kas 

pasidaregerb. Valentinui su logika ir partine saVIGARBA, atsidurus svajotoju partijos aktyve? Gal 

ponas Radzvilas su Sinica irgi ta man pasiulys ir suteiks igaliojimus Svajotoju partijos vardu 

kreiptis i 14 partiniu sarasu (nureitinguotuju) vadovus.... Labai laukiu tokio ,,supergenialaus'' 

pasiulymois oficialiu NS lyderiu...Jie jau ,matomai, atsistatydino, nesulaukeisanksto savo 

suprogramuotu 2 procentu rinkimu ,,derliaus"? A.K. 

OnFriday, September 4, 2020, 11:10:44 AM GMT+3, Valentinas Sapalas  

Šiame ilgame ir nuobodžiame rašinyje vis tik matau vieną racionalų grūdą - visoms 

partijoms, nepritariančios LRT diskriminacinei partijų diskusijai, jos būdui, atsisakyti dalyvauti 

tose diskusijose. Algirdas tą visoms partijoms      ir galėtų pasiūlyti, gal supras ir vieningai 

nedalyvaus. Tai būtų šis tas, o tokie ilgi ir nuobodūs raštai nieko nekeičia. 

Pagarbiai-Valentinas 

OnFriday, September 4, 2020, 02:14:19 AM GMT+3, Kaunorinkeju klubas 

<rinkejuklubas@yahoo.com>wrote: 

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-naujienos-is-

demokratijos-frontu 

Puikus publicistas A. Rusteika, NS tarybos narys, aukstos vietos rink. saraseturetojas tik 

dabar vaizduoja atrades, kad ONS institucijos (iskaitant LRT) daro viska, kad rinkimai butu 

nelygus, nesaziningi ir is anksto nulemti. Taip  autorius tik dabar apsimeta suprates (supraskime 

poteksteje...), kad butenttodel NS rinkimuose laukia nulis mandatu tiek sarasuose, tiek 

vienmandatese.. 

Deja, pats tarybos narys savo tekstais ,,Respublikoje‘‘ ir kitur padare viska, kad  pries   ONS 

organizuojama nesaziningu rinkimu buldozeri visi partiniai maziukai-sios santvarkos oponentai- 

mailto:rinkejuklubas@yahoo.com
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-naujienos-is-demokratijos-frontu
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-naujienos-is-demokratijos-frontu


13 
 

nesusivienytu i koalicija- viena kumsti. NS (t. y. Nac. Svajotoju) taryba liepos menesi balsavo prie 

jungimasi i koalicijas rinkimams. Taip bukai buvo atmestas CP lyderiu kvietimas NS veikti kartu, 

taip prazutingai NS atmetesviesuomenes ir pilieciu raginimus telktis  i rinkimine koalicija. Taip 

aklai ir patikliai taryba ikunyjo klaidinga V. Radzvilo ,,atradima‘‘ , 

<svalentinas@yahoo.com>wrote: 

paskelbta balandi ,,Respublikoje‘‘, kad maziukai dar nepribrendo vienybei. Taip taryba 

pritare V.R.    ydingai, eile metu populiarintai ideologinei mastymo , faktiskaiantisajudinei,  klisei, 

kad del jokiu bendru kilniu interesu idelogiskai tyros, nesusitepusios, naujos partines pajegos 

(kaip kad  NS), neturi bendrauti, burtis kartu su nuodemingais, netyrais ONS oponentais. 

NS, pagal lyderio V.R. nuostatas stengdamasi ,,neissitepti‘‘ , nuo patisikurimo pasirinko 

lukuriavimo, stebejimo ir nerizikavimo taktika, todelisauksto kritikavo ir sypsojosi, kai sunkios   

telkimosi lyderystesnastosemesi CP ir KS iskiliejizmones. Todelnac. svajotoju lyderis V. Sinica 

pakiliai deklaravo, kad 3 procentu karteles ivedimas jiems nera kapitalines svarbos reikalas. Mat, 

supraskit , rinkejai, kad naujokai savo ideloginiu tyrumu, kitoniskumu ir be, tik esamoms 

mazutems partijoms budingo politinio realizmo, prasimus i Seima nepaisant jokiu karteliu... 

Pagal NS delsimo, atsargumo ir  nebendradarbiavimo su NS ,,nevertais‘‘ kitais 

maziukaistaktika mastantis publicistas smulkiuosius telediskusijoms surusiuojant tik su 

smulkiaisiais (pagal sociologinius maziuku reitingus). Nereikia buti genijumi, reikia tik atsikratyti 

NS jau tipiskosradzviliskostebejimo ir aimanumastysenos- taktikos ir zaibiskai 70 procentu 

partiju vedliu (atmetus 4 partijas- reitingu favorites) pasiulyti vieningu frontu boikotuoti tokius 

nesaziningus (ne burtu , bet rusiavimo keliu organizuojamus ) debatus. Deja, 

radzviliskamastysenasupanciojo net gero publicisto A.R.gebejimapasiulyti si puiku ir efektyvu 

prienuodi LRT primestai diskriminacinei  sistemai. Manau NS galetusuorganizuoti puiku visu 

mazesniuju ,iskaitantmazesnes ,,lovio‘‘ partijas, pasipriesinimo vaju, kuris galetu baigtis LRT ir 

VRK moraliniu bankrotu ir skandalingu ju isrusiavimo sistemos staigiu atsaukimu. 

Be abejo, toks lyderiskas veiksmas ir imanomas teigiamas  jo rezultatas nepanaikins NS 

sarasuigresiancio ir nuspejamo 2- 3 procento fiasko rinkimuose. Rugsejo 6- ji- paskutine diena, 

po kurios nebebus galima sudaryti koaliciju, taps galutinies politines tautos 

likuciuvienybiniulukesciuzlugimo ir visu ONS oponuojanciu partiniu sarasuvilciuzlugimo diena. 

Jau dabar aisku, kad NS antikoalicine taktika lems esamo 10-12 procentu brandaus demokratinio- 

nacionalinio elektorato balsu prazutingaisibarstyma ( nukanalizavima) per  4 – 5 mazuju ONS 

partiniu oponentu pavienius sarasus... 

Tai diena, po kurios LR valstybingumo ir politines tautos 

likuciuzlugimonegristamumotaskas jau  bus praeitas. Sviesuomenes ir  pilieciu pastangos, 

deklaracijos  nuo NS vedliu nuslydo kaip nuo zasies vanduo ir  kelio atgal jau nebebus.  ONS ir  

liberalglobalistu interesus isreiskianciu partiniu dariniu visuotina pergale Seimo rinkimuose 

nulems negriztama LR valstybingumo ir politines tautos likuciusunykima bei nestabdoma LR 

virsma ES federacijos  provincija. 

A.Karciauskas 

NS aktyvistas siulo man organizuoti LRT boikota, kadangi NS vadovai nepajegūs? 

KAUNO RINKĖJŲ KLUBAS 
Gerb. Sapalas,kaip ir dauguma NS aktyvo, laikosi radzviliskolukuriavimo ir aimanavimo 

strategijos. Negalejaupatiketi, bet gerb. veiklusis Sajudzio veteranas (kaip ir as...) siulo , RIMTU  

mailto:svalentinas@yahoo.com
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VEIDU, MAN , PRIVACIAM ASMNENIUI KREIPTIS I VISAS RINKIMUOSE DALYVAUJANCIAS 

PARTIJAS DELNESAZININGU lrt DEBATU BLOKADOS. ,,sUPERGENIALUS'' SIULYMAS- 

Nacionaliniu Svajotoju partijos vedliai\ (per Sapala) kuriems gyvybiskaibutinas LRT eteris, siulo 

man asmeniui is gatves, nedalyvaujanciamrinnkimuose irneturinciam politines kampanijos 

dalyvio statuso ir teisiu, vadovauti partiju vadu galimam \lrtpseudodebatu boikotui... Kas 

pasidaregerb. Valentinui su logika ir partine saVIGARBA, atsidurus svajotoju partijos aktyve? Gal 

ponas Radzvilas su Sinica irgi ta man pasiulys ir suteiks igaliojimus Svajotoju partijos vardu 

kreiptis i 14 partiniu sarasu (nureitinguotuju) vadovus.... Labai laukiu tokio ,,supergenialaus'' 

pasiulymois oficialiu NS lyderiu...Jie jau ,matomai, atsistatydino,nesulaukeis anksto savo 

suprogramuotu 2 procentu rinkimu ,,derliaus"? A.K. 

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-naujienos-is-     

demokratijos-frontu 

Puikus publicistas A. Rusteika, NS tarybos narys, aukstos vietos rink. saraseturetojas tik 

dabarvaizduoja atrades, kad ONS institucijos (iskaitant LRT) daro viska, kad rinkimai butu 

nelygus, nesaziningi ir is anksto nulemti. Taip autorius tik dabar apsimeta suprates (supraskime 

poteksteje...),kad butenttodel NS rinkimuose laukia nulis mandatu tiek sarasuose, tiek 

vienmandatese..Deja, pats tarybos narys savo tekstais ,,Respublikoje‘‘ ir kitur padare viska, kad  

pries ONSorganizuojama nesaziningu rinkimu buldozeri visi partiniai maziukai-sios santvarkos 

oponentai-nesusivienytu i koalicija- viena kumsti. NS (t. y. Nac. Svajotoju) taryba liepos menesi 

balsavo priejungimasi i koalicijas rinkimams. Taip bukai buvo atmestas CP lyderiu kvietimas NS 

veikti kartu,taip prazutingai NS atmetesviesuomenes ir pilieciu raginimus telktis i rinkimine 

koalicija. Taip aklaiir patikliai taryba ikunyjo klaidinga V. Radzvilo ,,atradima‘‘ , paskelbta balandi 

,,Respublikoje‘‘, kad maziukai dar nepribrendo vienybei. Taip taryba pritare V.R. ydingai, eile 

metu populiarintaiideologinei mastymo , faktiskaiantisajudinei,  klisei, kad del jokiu bendru kilniu 

interesu idelogiskaityros, nesusitepusios, naujos partines pajegos (kaip kad  NS), neturi 

bendrauti, burtis kartu NS, pagal lyderio V.R. nuostatas stengdamasi ,,neissitepti‘‘ , nuo pat 

isikurimo pasirinko lukuriavimo, stebejimo ir nerizikavimo taktika, todelisauksto kritikavo ir 

sypsojosi, kai sunkios  telkimosilyderystesnastosemesi CP ir KS iskiliejizmones. Todelnac. 

svajotoju lyderis V. Sinica pakiliaideklaravo, kad 3 procentu karteles ivedimas jiems nera 

kapitalines svarbos reikalas.Mat, supraskit , rinkejai, kad naujokai savo ideloginiu tyrumu, 

kitoniskumu ir be, tik esamomsmazutems partijoms budingo politinio realizmo, prasimus i Seima 

nepaisant jokiu karteliu... 

Pagal Nmastantis publicistas siame tekste lieka istikimassiaipaminetai V. R. 

nebendradarbiavimo su tonevertais idelogineiklisei. Todel jam net i galva neateina, kad NS galetu  

imtis lyderystes bandant organizuoti  bendra visu maziukupasipriesinima LRT  supernesaziningai 

strategijai smulkiuosiustelediskusijoms surusiuojant tik su smulkiaisiais (pagal sociologinius 

maziuku reitingus). Nereikia buti genijumi, reikia tik atsikratyti NS jau 

tipiskosradzviliskostebejimo ir aimanumastysenos- taktikos ir zaibiskai 70 procentu partiju 

vedliu (atmetus 4 partijas- reitingu favorites)pasiulyti vieningu frontu boikotuoti tokius 

nesaziningus (ne burtu , bet rusiavimo keliu organizuojamus ) debatus. Deja, 

radzviliskamastysenasupanciojo net gero publicisto A.R. gebejimapasiulyti si puiku ir efektyvu 

prienuodi LRT primestai diskriminacinei  sistemai. Manau NS galetu suorganizuoti puiku visu 

mazesniuju ,iskaitantmazesnes ,,lovio‘‘ partijas, pasipriesinimo vaju , kuris galetu baigtis LRT ir  

VRK moraliniu bankrotu ir skandalingu ju isrusiavimosistemos staigiu atsaukimu. 
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Be abejo, toks lyderiskas veiksmas ir imanomas teigiamas  jo rezultatas nepanaikins NS 

sarasuigresiancio ir nuspejamo 2- 3 procento fiasko rinkimuose. Rugsejo 6- ji- paskutine diena, 

po kurios nebebus galima sudaryti koaliciju, taps galutinies politines tautos 

likuciuvienybiniulukesciuzlugimoir visu ONS oponuojanciu partiniu sarasuvilciuzlugimo diena. 

Jau dabar aisku, kad NS antikoalicinetaktika lems esamo 10-12 procentu brandaus demokratinio- 

nacionalinio elektorato balsu prazutingaisibarstyma ( nukanalizavima) per  4 – 5 mazuju ONS 

partiniu oponentu pavienius sarasus... 

Tai diena, po kurios LR valstybingumo ir politines tautos 

likuciuzlugimonegristamumotaskas jau bus praeitas. Sviesuomenes ir  pilieciu pastangos, 

deklaracijos  nuo NS vedliu nuslydo kaip nuozasies vanduo ir  kelio atgal jau nebebus.  ONS ir  

liberalglobalistu interesus isreiskianciu partiniudariniu visuotina pergale Seimo rinkimuose 

nulems negriztama LR valstybingumo ir politines tautoslikuciusunykima bei nestabdoma LR 

virsma ES federacijos provincija. 

A.Karciauskas 

NS narys AlvidasVaitkevicius apie partiju vadovus... 

Po karo nesėkmių , vadus atiduodame Dievams ! Tai Lietuvių paprotys .,, Susitelkimas'' 17 

kartųvadus kvietė į susirinkimą. Paskutinis buvo liepos 10 d. Kaune. 

Aldona Marija Gedvilienė 

Sveiki, tęskite diskusiją - tai bus įdomu visiems, ačiū AMG redaktorė P.S. prikabinu 

naujausiąlaikraštėlį, pasidalykite su draugais ir praneškite, ar gavote. 

Romualdas Povilaitis 

Lana diena ponia Aldona. Ačiū Jums už Jūsų triūsą. Sėkmės ir sveikatos. Beje ar visi 

pensininkai palaiko A.Juozaičio partiją? 

Dėkui.. 

Aldona Marija Gedvilienė 

Sveiki, Romualdai,  ačiū Jums už gerus žodžius - tai reta dovana už atliekamą darbą, kiti 

pamiršta netačiū pasakyti, bet tiek to - mano darbas Tėvynės labui ir tai gerai, kad galiu paskelbti 

visų nuomones be trukdymo. Aš tikrai palaikau, o kiti tebegalvoja - aš taip manau, galėtų 

A.Juozaitis daugiaureklamuotis, dabar man skundžiasi, kad nieko apie jį nežino, o kodėl taip? 

pagarbiai AMG 

P.S. Gerb.A. Juozaitis jau pradėjo bendravimą su Lietuvos žmonėmis, susitikimai vyksta 

visoje   Lietuvoje, sekite informaciją jo facebookpsl. 

<rinkejuklubas@yahoo.com>wrote 

 

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

Aurimas Drižius 
D.GRYBAUSKAITĖ, KURIOS TIKRĄJĄ BIOGRAFIJĄ JAV IŠSLAPTINS 

TIK 2021 M., SIEKIA LAISVĖS BALTARUSIJAI 

mailto:rinkejuklubas@yahoo.com
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Prezidentė D. Grybauskaitė: mus vienija Laisvės siekis 
https://sc.bns.lt/view/item/353381 
 

 

Sekmadienis, rugpjūčio 23 d. (Vilnius – Medininkai). Minint Baltijos kelio 31-ąsias metines, 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien dalyvauja palaikymo Baltarusijai akcijoje „Laisvės kelias: 

Lietuva – Baltarusija“. 

Prezidentėnetolisienossu Baltarusija, Medininkuose, prisijungė prie gyvosios grandinės, į 

kurią visoje Lietuvoje ir kitose šalyse stojo dešimtys tūkstančių žmonių, taip išreikšdami 

solidarumą su baltarusių tauta, pakilusia išsivaduoti iš diktatoriško režimo. 

„Mūsųartimiausikaimynai, mūsų istoriniai broliai ir sesės baltarusiai, susigrąžino orumą ir 

drąsą. Jie pasijuto tikrais savo šalies piliečiais ir, nepaisydami represijų, yra pasiryžę eiti į priekį – 

patys kurti nepriklausomos ir demokratiškos valstybės ateitį. Baltijos kelias, kurio 30-metį 

minėjome pernai, – teisingiausia kryptis. Lietuva iš patirties žino: žmonių, pasirinkusių laisvę, 

neįmanoma sustabdyti netgi tankais. Mums svarbu, kad baltarusiai girdėtų ir matytų, jog jie ne 

vieni. Mus vienija laisvės siekis“, – sakė Prezidentė. 

Prezidentė netoli sienos su Baltarusija, Medininkuose, prisijungė prie gyvosios grandinės, į 

kurią visoje Lietuvoje ir kitose šalyse stojo dešimtys tūkstančių žmonių, taip išreikšdami 

solidarumą su baltarusių tauta, pakilusia išsivaduoti iš diktatoriško režimo. 

„Mūsų artimiausi kaimynai, mūsų istoriniai broliai ir sesės baltarusiai, susigrąžino orumą 

ir drąsą. Jie pasijuto tikrais savo šalies piliečiais ir, nepaisydami represijų, yra pasiryžę eiti į priekį 

– patys kurti nepriklausomos ir demokratiškos valstybės ateitį. Baltijos kelias, kurio 30-metį 

https://sc.bns.lt/view/item/353381
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minėjome pernai, – teisingiausia kryptis. Lietuva iš patirties žino: žmonių, pasirinkusių laisvę, 

neįmanoma sustabdyti netgi tankais. Mums svarbu, kad baltarusiai girdėtų ir matytų, jog jie ne 

vieni. Mus vienija laisvės siekis“, – sakė Prezidentė. 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: GODA BACENSKIENĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 

KANCELIARIJA 

 

Komentaras dėl lingvistinės klaidos 2020 02 06 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=272&v=UiFwekJGKWQ&feature=emb_logo&ab_channel=Pre
ssJazzTV 

 

Valstybės departamentas žada atskleisti, kodėl Dalia Grybauskaitė 
buvo deportuota iš JAV 
https://laisvaslaikrastis.lt/jav-vyriausybe-daug-metu-slepia-kodel-dalia-grybauskaite-buvo-deportuota-is-jav/ 
 

 
 

Kaip žinia, dar 2016 m. kreipiausi į JAV Valstybės departamentą, prašymas informacijos, 

kodėl Lietuvos ambasados Vašingtone pirmoji sekretorė Dalia Grybauskaitė dar 1999 m. buvo 

deportuota iš JAV. 

T.y. D.Grybauskaitei buvo nurodyta per 48 valandas palikti JAV teritoriją. Akivaizdu, kad 

D.Grybauskaitė padarė kažkokią nusikalstamą veiklą JAV, 

tačiaudažniausiaiamerikiečiaideportuojasovietųdiplomatusdėlšpionažo. 

Akivaizdu ir tai, kad D.Grybauskaitė negalėjo šnipinėti Lietuvos naudai – kam šnipinėti 

draugišką Lietuvai valstybę, kuri pasistengė, kad Lietuva būtų priimta į NATO. 

Todėl atsakymas lieka, matyt, vienintelis – D.Grybauskaitė buvo pagauta dirbanti rusų 

žvalgybai, ir jai nurodyta išsinešdinti iš JAV. 

Kitas dalykas, kad po tokio demaskavimo ši informacija buvo nuslėpta, o 

Valstybės departamentas įslaptino visus duomenis apie tai, kodėl D.Grybauskaitė buvo 

deportuota. 

Apie tai, kad D.Grybauskaitė buvo deportuota iš JAV, tylėjo ir tuometinis Užsienio reikalų 

ministras Povilas Gylys, ir Seimo pirmininkas V.Landsbergis, kurio bendradarbiavimas su KGB  

https://laisvaslaikrastis.lt/jav-vyriausybe-daug-metu-slepia-kodel-dalia-grybauskaite-buvo-deportuota-is-jav/
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taip pat kelia vis mažiau abejonių. Tik po kelių metų V.Landsbergis nusprendė, kad „tebūnie Dalia 

Lietuvos dalia“, ir taip pasmerkė Lietuvos Respubliką dešimtmečiui teroro ir teisėsaugos 

savivalės“. 

Tačiau iš šio atsakymo man aiškėja, kad pagauta dirbanti sovietams, D.Grybauskaitė greitai 

tapo „dviguba agente“, ir ėmė dirbti JAV žvalgybai. Kitaip neįmanoma paaiškinti, kodėl visas šis 

incidentas buvo įslaptintas. 

Tačiau dabar atrodo, kad JAV nurašėmūsųDalią – nusprendė, kad 2021 m. bus 

galimaišslaptintidokumentusapie tai, kątokiomūsųDalytėpridirbo JAV dargūdžiais 1999 m. 

  

 

Pateikiame šį laišką: 
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Dear Drizius 

You previously contacted the Department of State’s FOIA Requester Service Center and 

requested an estimated date of completion (EDC) for your request, Case Control Number F-2016-

10404. 

It has been determined that the EDC for this request is 9/12/2021.  EDCs are estimates 

and are subject to change.  Please be advised that the Department takes its FOIA responsibilities 

seriously and is processing your request as quickly as possible.  If your request can be completed 

prior to the EDC, a response will be sent to you sooner. 

If you have any concerns or questions regarding a FOIA-related matter, please contact the 

FOIA Requester Service Center (FRSC) at 202-261-8484 or send an e-mail to foiastatus@state.gov 

You may also contact the Office of Government Information Services (OGIS) at the National 

Archives and Records Administration (NARA) to inquire about the FOIA mediation services they 

offer.  The contact information for OGIS is as follows:  Office of Government Information Services, 

National Archives and Records Administration, 8601 Adelphi Road-OGIS, College Park, Maryland 

20740-6001, email address: ogis@nara.gov; telephone: (202) 741-5770; toll free number: 1-877-

684-6448; facsimile: (202) 741-5769. 

We appreciate your continued patience. 

Sincerely, 

Katrina M. Wood 

U.S. Department of State 

FOIA Requester Service Center 

  

UNCLASSIFIED 

 

Laiško vertimas: 

Ponas Drižiau, 

Jūs anksčiau kreipėtės į Valstybės departamentą su prašymu, remdamas Informacijos 

laisvės aktu, prašydamas informacijos apie bylą Nr. 

Dabar nuspręsta, kad šio prašymo EDC (terminas) yra 9/12/2021. Pažymime, kad 

terminas gali keistis. Taip pat pažymime, kad Valstybės departamentas rimtai vertina tokias bylas 

ir stiegiasi atsakyti kaip įmanoma greičiau. Jeigu pavyks įvykdyti šį prašymą anksčiau, tai 

atsakymą atsiųsime anksčiau. 

Pasirašo: 

Katrina M. WoodU.S. DepartmentofStateFOIA RequesterServiceCenter 

 

Itin įdomu, kad laiško apačioje yra įrašas UNCLASSIFIED (išslaptinta) 

Kaip žinia, LL redakcija birželio 6 d. gavome tokį laišką, kuris reikštų, kad 

Valstybės departamentas vis dėlto pateiks prašomus dokumentus: 

Dear AurimasDrizius, 

This is in reference to your email below regarding the status of your FOIA case control 

number F-2016-10404. Your request is in process. You will be notified of the results of the 

Department’s search and review efforts in response to this request as soon as that information 

becomes available. 

mailto:foiastatus@state.gov
mailto:ogis@nara.gov
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If you have any questions, please contact the FOIA Requester Service Center (FRSC) at 

(202) 261-8484, or fax us at (202) 261-8579 or send an e-mail to foiastatus@state.gov. 

Sincerely, 

U.S. Department of StateFOIA Requester Service Center Official – TransitoryUNCLASSIFIED 

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

SVEIKATA 

DĖMESIO – UNIKALUS LIETUVIŲ IŠRADIMAS 

Lithuania – Israel - USA – Germany 
(čia turi būti paveikslėlis)  

SĖKMINGAS INOVATYVIŲ ΒETA-LĄSTELIŲ PANAUDOJIMAS 
PRIEŠ ĮVAIRIŲ FORMŲ VĖŽĮ, AIDS IR VIRUSUS 
 
2019. βeta-cells.Worldpatent 
 

Pasaulio rinkoje nėra kito tokio sukurto ir užpatentuoto produkto. Tai yra svarbus 

atradimas kovoti prieš vėžį, AIDS, virusus (tame tarpe Corona).Atrastos svarbios Beta ląsteles. 

Sukūrus fermentinės tirpių βeta-ląstelių gavimo technologiją bei pritaikius molekulinių sietų 

chromatografijos metodą gavome vandenyje tirpių βeta-ląstelių masės β-1,3-1,6-frakcijas. Tai 

imuninių ląstelių (makrofagų, dendritinių ląstelių, limfocitų) aktyvacija bei vėžinių ląstelių,AIDS 

ir virusų naikinimas. 

Skirtingos molekulinės masės β-1,3-1,6- βeta-ląstelių kompozicijų parinkimas, leidžia ne 

tik aktyvuotiimuninę sistemą, bet ir užprogramuoti mirčiai vėžines ir kitas priešiškas ląsteles.  

Mikrobiologai sukūrėpreparatą skirtą žmogaus organizmo imunomoduliavimui, vėžinių 

ląstelių ardymui bei metastazių plitimostabdymui. Yra aiškiai stabdomas visų vėžinių ląstelių, 

taip pat metastazių dauginimąsis. Fermentiniu(specifiniu) būdu gavome vandenyje tirpius tam 

tikros molekulinės masės ir šakotumo β-1,3-1,6- βetaląsteles kurios gali atlikti biologiškai aktyvių 

medžiagų vaidmenį atpažįstant ir naikinant vėžines ląsteles. 

Taigi βeta-ląstelės, patenka į kraujo sistemą yra sugaunami makrofagų ir kartu dirba. Tuo 

pačiu pradedakeistis kamieninių ląstelių sudėtis ir teigiamai veikia visa žmogaus organizmą.βeta-

ląstelių preparatų panaudojimas kitų ligų prevencijai : nuo cukrinio diabeto, nuo 

padidėjusiokraujospūdžio, nuo virusų ir AIDS (ZIV). βeta-ląstelių preparatai gali sukelti imuninės 

sistemosatsaką žmogaus imunodeficito virusų ir (ZIV) AIDS ir Coronavirus atveju. Tai būtų 

efektyvesnisnei kamieninių ląstelių poveikis. Vartojimas profilaktiškai. βeta-ląstelių preparatai 

ypač geraistiprina imuninę sistemą. Manome, kad yra atnaujinama dalis kraujo, todėl sumažėja 

trombozės ir insultorizika. Taigi, galimas ir šių produktų vartojimas profilaktiškai. Vartojant šį 

produktą nepastebėta žymiųneigiamų organizmui požymių. 

Naujai sukurta technologija buvo pripažinta geriausiu 2015 m. balandžio mėnesio 

išradimu ir mūsųužpatentuota visame pasaulyje, ES ir JAV, Japonija, Kinija, Rusija ir kt. 

Jos tiesiog suardo onkologinius auglius. Poveikis yra sėkmingas, bet sudėtingos šių ląstelių 

auginimoprocedūros, todėl mažai jų išauginama. 

mailto:foiastatus@state.gov
mailto:foiastatus@state.gov
mailto:foiastatus@state.gov
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Pasaulio rinkoje nėra kito tokio sukurto ir užpatentuoto produkto. 
 

 

GYVENIMO FILOSOFIJA 

dr. Arvydas Juozaitis 

2020 gruodžio 14 d.  
 

ABEJOJANTYS DĖL BREXIT'O NAUDOS VISAI 
EUROPOS SĄJUNGAI?  
 

 

Jie galėtų pagalvoti kiek daugiau. 

Teiginiai, esą "Anglija galinga valstybė ir galėjo veikti visos EU naudai, o ne dėti į kojas"? 

BūtentBrexit'as ir veikia EU naudai. 

ANGLIJA padarė paslaugą ir savo tapatybei, ir visai EU - gal toji atsikvošės? 

Viskas patikrinta ir apmąstyta. Būtent: imperinio palikimo Anglija, GB negalėjo vis labiau 

paklusti biurokratiškam valdymui iš "galai žino kur", o toks yra Briuselis. 

Anglija "nededa į kojas", kaip sako daugelis lietuvaičių. "Deda į kojas" lietuviai, ar tokie 

kaip mes - "dedam bėgdami" pirma traukinio, ir aklai, ir pionieriškai "visuomet pasiruošę!" mirti... 

Tik ne už savo valstybę. 

Todėl dažniausiai liekam sutraiškyti. 

Kur matyta: savu Parlamentu-Seimu pasitikime tik 16 proc., 

ES Parlamentu pasitikime gerokai per 40 proc. 

Sveikose valstybėse (Vengrija, Lenkija) santykis yra atvirkščias. 

Nes jeigu manai, kad namuose nieko negali, ir visi čia vagys, žinoma, bėg ten, "kur geriau ir 

kur mūsų nėra". 

O mūsų ten ir nėra. 
NES JEIGU LIETUVOS NEBUS ČIA - JOS NEBEBUS NIEKUR. 
****************************************************************************** 
 

REDAKCINĖS KOLEGIJOS ŽODIS 

Pirmiausia norėčiau padėkoti autoriams, kurie pateikia savo straipsnius laikraštėliui 

„Auksinis ruduo“, kad nors ir pamažu, bet keičiasi informacijos apie įvairius politinius įvykius 

Lietuvoje pateikimo stilius politinės kultūros linkme, kuris pamažu virsta brandžia diskusija, 

kurioje turi galimybę dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę ar poziciją visi, bet nežeminant kitų 

žmonių įsitikinimų ar jų orumo. 

Antra norėčiau padėkotigerb. Aldonai Marijai G. už nuolatinį triūsą rengiant vis naujus 

laikraštėlio „Auksinis ruduo“ numerius ir šiame numeryje įvestą naują diskusijų skiltį, kurioje 

laikantis politinės kultūros kanonų galima pasisakyti, dalyvauti diskusijoje ir sulaukti atgalinio 

ryšio. 

https://www.facebook.com/Arvydas.Juozaitis.Lietuva/?__tn__=kC-R&eid=ARDo-u9Mnm6dxjWJ3iFImGaWYMCEx9uYtvntkzXchIwBxsJLOHrSAfYIAISs9A2BAv6Eed3s8wuRrPq_&hc_ref=ART3YNX5AlveRLmjDLcGkqgQ44HM7Ic4UmlZ1bjd7oSHX4DooYttMLCTcCiVMPA79kk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDbfa4JfcXfHJjgE3_JmyCA6ILjFEVB_G5b4PkUZRUw0_yi9OFlOJk03JW1JuObdA40EmmDp1k8l_-3Ym_2Eis-2Yyj7xJJ_WiajXGjLH-U9T7mj_HHCUoVsuLpBL9WuA76VwCGb-BYeGpRMut0p5hCP9JA8BcJm63_kqRRxta1WgEdq1HoOVZB65Vvi0BL8QPNHKtqj-bZXDhDtwtBJkorCGu3SvL0-po0kG2Brq-xf3YM6wU71g754YzWUGBA91ep5gCH4S4_9_LyS__vlawmZnfqUNxiIYiadTVWmauOc2QZMGeEKK9FDwqqtQ--JXgm74CXRtrkPJHFUQgI2Ts
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Klabant apie politinę kultūrą norėtųsi priminti, kad tai ne vien tik nuoskaudų ir nusivylimų 

išsakymas, t. y. žmogiškųjų emocijų išraiška, viena iš politinės kultūros sudėtinių dalių, bet ir 

specifinių kognityvinių, vertybinių ir emocinių nuostatų politinės sistemos ir atskirų jos dalių 

atžvilgiu visuma, taip pat požiūris į save šioje sistemoje. Ypač svarbios nuostatos į 

bendrą politinės sistemos sąrangą ir organizaciją, o kalbant apie politinę sistemą, turime galvoje 

tą sistemą kuri yra žmonių sąmonėje, o ne institucinę jos sąrangą.Todėl malonu, kad mūsų 

laikraštėlyje atsiranda tokie brandūs straipsniai, kaip Arvydo Juozaičio „“TAUTIŠKA GIESMĖ” - 

POLITINĖS KULTŪROS PAMATAS“, kurį perskaičius nesusierzinama, o turtėjama ir semiamasi 

patirties bei sunku nepacituoti tokių minčių kaip “...politinės kultūros ir valstybinio susitarimo 

pamatas slypi bendruomeniškume, kurio jokia politika neturi teisės ardyti“. 

Todėl norėčiau palinkėti visiems esamiems ir būsimiems laikraštėlio „Auksinis ruduo“ 

autoriams bei naujos diskusijų skilties dalyviams politinės kultūros ir bendruomeniškumo, kas 

leis mums telktis ir atiduoti save Lietuvai, o neleisti būti skaldomiems ir kieno nors valdomiems... 

Laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redakcinės kolegijos narys dr. Rolandas Jančiauskas. 

 PASTABA: Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Žurnalistų etikos taisyklės galioja 

visiems. 

 Redakcinės kolegijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.                                                                           

                                                     

      

MŪSŲ DRAUGAI 

 MŪSŲ DRAUGAI 

                                           

bernardinai.lt                 

         

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

https://lt.wikipedia.org/wiki/Politin%C4%97_sistema
http://www.organic.lt/
http://www.apicentras.lt/
http://www.akl.lt/
http://ecotopten.lt/
http://top-10.lt/
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