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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!                                              

Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi 

Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, garbingai 

laikytusi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas 

kitą ir savo Tėvynę Lietuvą! 

AR GALI BŪTI VALDŽIA BE MORALĖS?                                                        

LIETUVAI LABAI REIKIA ETIKOS UNIVERSITETO IR  

LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLO!                                                                                                       

KAS SAUGO LIETUVĄ NUO JOS NAIKINTOJŲ? KAS PARAŠYS JŲ SARAŠĄ? 

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

 
INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-  
Aldona Marija 

Gedvilienė tel. 
866673965 
 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduot. 

Romanas 
Virkutis        
861096517       

Daugiau 
informacijos
lietps.eu 
www.lietps.
eu 

http://lietuvosvis
uomenestaryba.l
t/ 

http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
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SU KOVO 11- AJA LIETUVOS ŽMONĖS, PIRMOJE VIETOJE – TIK DVASINIS 

TOBULĖJIMAS GALI IŠGELBĖTI LIETUVOS ATEITĮ! 

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE 

1. MOTERS DIENA – PASAULIO PRIPAŽINTA ŠVENTĖ, O NE TARYBINĖ... 

2. Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarija - atsakymas 

3. Dr.A.MATULEVIČIUS SKURDO IŠTAKOS – Viktoras Orbanas - komentaras 

4. Kestutis Urba FEODALSOCIALINIS ANTIDEMOKRATINIS LIETUVOS MINISTRŲ PARINKIMAS 

5. DISKUSIJA KĄ DARYTI? Dalyvauja Vitalijus Korsakas ir Liudas Vedeckis 

6. Kęstutis K.Urba  SKURDAS IR ANDRIAUS NAVICKO DIDYBĖ BEI NYKŠTUKIZMAS 

7.  ARVYDAS DAMIJONAITIS SIAUBINGA  LIETUVIŲ TAUTOS FIZINIO NAIKINIMO  ISTORIJA , 
GEDULAS  IR POLITINĖ VALIA. 

8.  VALENTINAS REPŠYS PASTABOS PANEVĖŽIEČIŲ SUSIRINKIMU - SITUACIJA 
9. VAIKAI TAUTOS ATEITIS! 
10. SVEIKATA – VANDUO (STEBUKLINGAS) 
11. GYVENIMO FILOSOFIJA 
12. REDAKTORĖS ŽODIS 
13. MŪSŲ DRAUGAI 

                                                        
                                      KREIPIMASIS Į VISĄ LIETUVOS VISUOMENĘ! 

          MOTERIS – SKAMBA IŠDIDŽIAI! MOTERIS – MOTINA, NAUJOS GYVYBĖS NEŠĖJA, 

ŠVELNUMAS IR GĖRIS – GYVENIMO GĖLĖ, GYVENIMO IR MEILĖS STIMULAS, AR GALIMĄ 

GYVENTI BE SVARBIAUSIŲ GYVENIMO EMOCIJŲ? KIEK DAUG MEILĖS IR PASIAUKOJIMO, KIEK 

DAUG SUPRATINGUMO IR ATSIDAVIMO! AR TAI NETURI BŪTI TIKRA TAUTOS 

ŠVENTĖ? AR MOTERIS NENUSIPELNO DĖMESIO, JUK JI NE TIK MOTINA, BET IR 

PREZIDENTĖ, POLITIKĖ, EKONOMISTĖ, KOSMONAUTĖ, VISUOMENĖS VEIKĖJA, 

GYDYTOJA, TEISININKĖ IR T.T. TAI PAGERBKIME JĄ IR TEGU BŪNA JOS DIENA – 

IŠEIGINĖ DIENA! 

TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA, KOVO 8-OJI, KAI KURIOSE ŠALYSE (NVS IR KITOSE) 

TAI VALSTYBINĖ ŠVENTĖ. LIETUVOJE KOVO 8-OJI – ATMINTINA DIENA, ŠVENČIAMA KAIP 

TARPTAUTINĖ MOTERŲ SOLIDARUMO DIENA.
[1]

 NUO 1975 M. TARPTAUTINĖ MOTERS DIENA 

ŠVENČIAMA JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS.
(VIKIPEDIJA)  

 

 

                                                         
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kovo_8
https://lt.wikipedia.org/wiki/NVS
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atmintina_diena
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tarptautin%C4%97_moters_diena#cite_note-1
https://lt.wikipedia.org/wiki/1975
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jungtini%C5%B3_Taut%C5%B3_Organizacija
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KOMENTARAS: per rinkimus prezidentas kalbėjo: “Visiems būsiu pasiekiamas su visais bendrausiu” 

Dabar viskas pasikeitė – žiūr. raštą iš prezidento kanceliarijos ir viskas bus aišku! Gerai jaučiasi 

pasaulio valdovų tarpe, tapo išdidus, o gal taip ir turi būti? (red.). 
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Dr. ALGIMANTAS MATULEVIČIUS,                                                                                                                                       

LSDDP Tarybos narys, LPK Garbės prezidentas, 

                                                                SKURDO IŠTAKOS 

Didysis mastytojas Moemas Samersetas nuostabiai įvertino išsikerojusį  miesčioniškumą, pateikiamą 

kaip didelį gėrį  labdaros ar paramos dalybas. .. Duodama  išmalda – tai 

geraširdiškumas, o geraširdiškumas – tai dorybė , bet ar šis gėris gali atlyginti už 

suluošintam žmogui padarytą blogį ,kurį sukėlė jo skurdas?“  

                 Sutinkame Atkurtos valstybės Nepriklausomybės trisdešimtmetį. Net 

nežinant švenčių programos galima atspėti, kad valdiškose kalbose, valdiški žmones  postringaus 

kokia graži Lietuva ir kaip gera joje gyventi. Jie bus teisūs. Taip Lietuva unikliai gražus kraštas, ir jei 

klimato kaita jo nepagadins, turintis visus žmogui tinkančius privalumus čia ramiai gyventi. Tik tai ne 

valdžios, o Kūrėjo nuopelnas. O dėl gyvenimo, jau ne kartą sakiau, kad, čia Rojus žemėje ne daugiau 

10% šios šalies gyventojų. 

Tačiau prieš akis iškyla du baisūs skaičiai: virš 1 000 000 emigravusių ir iš likusių apie 600 000 

gyvenančių ant skurdo ribos. Praktiškai kas 5 tautietis. Suprantama šventinėse kalbose apie tai 

nekalbės. Negi tepsi šventę ,,paprastų žmogelių” purvinais vargais. O be to turtuoliai ir juos 

aptarnaujantys, o tokių nemaža armija susidaro, rėž be jokios gėdos. Jei blogai gyveni pats kaltas. Arba 

kitas gelžbetoninis argumentas - jūs tik mokate atimti ir padalinti. Mes taip sunkiai dirbome, kad net 

nepastebėjome, kaip tapome milijardieriais.Mane gali koneveikti, kai kurie, mano kolegos su kuriais 

kūrėme Lietuvos pramonininkų konfederaciją, kad užsistoju tinginius, norinčius gyventi iš pašalpų. 

Atmetu bet kokias spekuliacijas. Visų pirma šią organizaciją, kurios idėją pagimdžiau pats asmeniškai, 

kūrėme dar sovietiniais laikais nuo 1987m. o įteisinome 1989m. Ji gan aktyviai prisidėjo prie Lietuvos 

Nepriklausomybės įtvirtinimo ir naujos ekonomikos pagrindų klojimo demontuojant sovietinę 

administracinę - komandinę ekonominę sistemą. Peržiūrėdamas savo tuometinius pasisakymus ir 

straipsnius, kurių buvo apstu, nes buvau jaunas mokslų daktaras ir šios organizacijos vadovas, 

neturiu pagrindo raudonuoti, arba teisintis. Taip pasisakiau ir dabar pasisakau už privačią iniciatyvą 

ir prieš nereikalingą biurokratinę naštą. Gal tik dėl vieno apmaudu, mes naiviai tikėjome vakarais. 

Deja jie labia greitai atsiskleidė, kad jie čia mate tik galimybę greitai pralobti. Ir tuo pasinaudojo, kol 

mes žioplinėjome. Tačiau nemaža mūsų dalis,  kaip ir ,,Sajūdžio” žmones, o dauguma buvome ir ten ir 

ten, net nesapnavome, kad nauja atkurta valstybė bus tik turtuoliams, o teisingiau tik gobšuoliams ir 

prisitaikėliams. Mes ne tik įsivaizdavome, bet dauguma iš mūsų aktyviai to ir siekė, bei siekia, kad 

nauja valstybė būtų teisingesnė, gerbtų bet kokio socialinio sluoksnio žmogų su sąlyga, jeigu jis 

darbštus ir padoriai elgesi, o nesitengia pralobti ar gyventi kitų sąskaita. Deja gyvenime atsitiko viskas 

atvirkčiai. Išmintingi ir dori, o tai dažniausiai ir kuklūs, buvo nustumti. Į jų vietą tiek versle, tiek į 

valstybės valdymą prasibrovė gruobuonys su gan vidutinias gabumais. Nors teisybės dėlei reikia 

pripažinti, jie buvo gabūs tam tikrose srityse. Gabūs bet kokia kaina, bet kokiomis priemonėmis,  
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dažnai net kriminalinėmis, lobti kitų sąskaita. Aplink juos netruko susiformuoti ne tokių gabių, bet 

mėgstančių gerai gyventi patarnautojų armija. Būtent jie patys arba pirmūjų padedami ir prasibrovė į 

valstybinės valdžios reikalų tvarkymą. Patvarkė taip, kad gobšuoliai taip suįžulėjo, kad dalį net reikėjo 

stabdyti pasinaudojant valstybės jėgos struktūras, kitaip galėjo įsižiebti pilietinis karas, ne politiniu, o 

turto dalybų pagrindu.  

Per šį brutalų buvusio bendro valstybinio turto išvogimą, o dalies sunaikinimą. Valdžios iškilmingai 

vadinamo privatizavimu, o liaudies taikliai ,,prichvatizavimu” buvo sukurta pirmoji prielaida 

dabartiniam skurdui ir masinei emigracijai. Brutaliai naikinant pramonės įmones ir griaunant 

infrastuktūrą bei sukeliant chaosą kaime su neapgalvotu diktatorišku kolūkių panaikinimu per vieną 

dieną, vietoj jų nieko neįkuriant, buvo dirbtinai sukeltas masinis nedarbas. Taip vadinama šoko 

terapija, kuria naivuoliai iš valdžios labia gyrėsi, leido valstybės ekonomikoje ne tik įsišaknyti 

kriminalui, bet ir sukurti masinį nedarbą. Tai buvo antras Lietuvos žmonių nuskurdinimo faktorius. 

Suprantama prie to prisidėjo ir žmonių indėlių dirbtinis nuvertinimas, ką įtakojo per naktį paleistos 

kainos bei,,dekretinių pinigų” įvedimas. Realiai popirėlių, tautos taikliai pramintų,,vagnorkėmis”, 

pagal tuomečio premjero, G.Vagnoriaus pavardę. Prie to dar nevykęs čekinis privatizavimas ir kiti 

faktoriai. Išvada labia akyvaizdi dabartinio didelės dalies žmonių skurdo ir milžiniškos emigracijos 

priežastys slypi nusikalstamoje, nemokšikoje privatizacijoje ir dirbtinio nedarbo sukėlime, bei žmonių 

santaupų nuvertinime. 

Masinio nedarbo pasėkoje susidarė galimybė susikurtinaujai dirbančiųjų išnaudojimo formai, masinio 

mažų atlyginimo mokėjimo bumui, kuris tęsiasi per visą 30-metį. Ką bekalbėtų pseudo instituto, pseudo 

laisvos rinkos apologetai iš taip vadinamo Laisvos rinkos instituto, beje remiamo turtuolių ir ,,pinigų 

žiniasklaidos”, jie begėdiškai  jums meluoja, kad darbo užmokestį teisingai nustato rinka. Teisybė 

slypi tame, kad rinka moka daug maž realų atlyginimą tik tuo atveju jei nėra bedarbystės. Deja, per 

visus šiuos 30 metų, šalyje beveik visada buvo  gana didelė bedarbystė. Darbsčių, bet ne apsukrių, o 

padorių žmonių dalią dar pablogino ne tik ribotas darbo vietų skaičius, bet ir beveik 15-17m.m. (iš 

30metų) atimta galimybė legaliai emigruoti į užsienį. Suprantama jei tokia galimybė būtų buvusi, 

emigracijos mastas būtų dar didesnis. Žmones bėgo į užsienį ne laimės ieškoti, o prispausti vargo ir 

negalėdami net savo vaikų normaliai pamaitinti. Prie nedarbo problemų prisidėjo ir minimalaus 

atlyginimų užšaldymas trukęs virš  dešimtmečio. Paradoksas, kad šio amoralaus veiksmo vykdytojos 

buvo,tautos  mylimos, tuometė finansų ministrė, Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir socialinio 

aprūpinimo ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė. Taip pat ilgus metus buvo nedidinamos senatvės 

pensijos. O žmonėms, kurių pagrindinis darbo stažas buvo uždirbtas sovietmečiu, per pinigų keitimus 

ir suktas metodikas, pensijos išvis tapo ubagiškos. Taip, kad dar vienas dabartinio skurdo faktorius 

yra nuskalstamai sumažintos ar nusavintos dabartinių pensininkų pensijos. Ir tai vyko tada, kai šalyje 

kaip ant mielių augo milijonieriai ir net milijardieriai, kas noramaliose šalyse įvykdavo per kelias 

kartas, Lietuvoje per kelis metus. 

Neteisūs tie verslininkai bei neoliberalai, kurie aiškina, kad Lietuvoje mokesčiai per dideli, o valdžia 

tik nori atimti ir padalinti tinginiams. Ponai mandagiai pasakysiu jūs sakote ne tiesą. 

Ne mokesčiai per dideli, bet neteisinga mūsų mokesčių sistema. O valdžios visos be išimties   kaltos, 

kad tos sitemos nesutvarko bei dažnai paskubomis tam nepasiruošę įveda vieną ar kitą neapmastytą 

mokestinį pakeitimą, kurio nauda būna dažniausia abejotina. 
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Be to niekas Lietuvoje nekalba, kad pats neteisingiausias mokestis yra PVM. Jį moka vienodai turtuolis ir 

vargšas, nes jis surenkamas perkant prekes ir paslaugas.Pavyzdžiui jei pensininkas gauna 350€ pensiją, 

jis realiai susimoka 73,5€ PVM, taip jo reali pensija tampa tik 276,5€. O PVM sudaro net 2/3 Lietuvos 

biudžeto. Įdomi detalė šį mokestį kažkada įvedė Prancūzijos socialistų vyriausybė, o Lietuvoje jį 

išaugino iki 21% TS-LKD(konservatoriai) naktinės reformos metu. Kad mūsų politinė sistema ir 

politikai aptarnauja turtuolius akyvaizdžiai įrodo ir skirtumo nebuvimas tarp didžiūjų verslų ir 

mažūjų šalies verslininkų. Praktiškai ar milijonines apyvartas turintis verslas ar nedidelis šeimos 

verslas moka tuos pačius mokesčius. Tai kas padaryta dabar dėl mažūjų vėl gi daugiau imitacija, o ne 

naudinga realybė. Visos mokestinės lengvatos Lietuvoje daugiausia būdavo pritaikomos bankiniam 

arba didžiajam kapitalui. O jis savo ruožtu už tai ne tik mažiausias algas ES moka, bet dar ir dergia 

gamtą su ,,grigeo” vamzdžiais arba Alytaus padangomis. Būtent ši iškreipta sistema, kai gobšuoliams 

leidžiama daryti su valstybe ir jos žmonėmis ką jie nori jokiu būdu negali vadintis socialiai teisinga, 

bei teisine. Tai daugiau XXI amžiaus rafinuota vergovės forma. 

Daugelis mane kritikuos, kad rašau apie praeitį kuri jau parėjo. Tačiau norint kurti ateitį, pirmiausia 

privalome išsiaškinti priežastis, kodėl taip įvyko. Ką mes šiuo trumpu ekskursu ir padarėme. Mes 

aiškiai matome, kad dabartinių turtuolių turtai deja ne vien jų prakaitu uždirbti, o pasinaudojant 

valdžios apsileidimu, daugelių atvejų apvagiant savo įmonių dirbančiuosius t.y. nesumokant jiems 

adekvačių atlyginimų. O kur dar dalis ir gan ženkli nesumokėtų mokesčių. Tuo tarpu naudojantis sau 

ir savo verslui bendravalstybės infrastruktūra daugeliu atvejų veltui arba už nežymų mokestį.  

Išvada peršasi pati savaime Lietuvoje norint sumažinti socialinę atskirtį, ką mano kolegos 

spausdamos vyriausybę po truputį pradėjo daryti jau šaime Seime, vis tik turime ryžtis esminei 

pertvarkai. Pirmiausia sutvarkyti mokesčių sistemą, kuri mažą, šeimos verslą visai atleistų nuo 

mokesčių išskyrus įmokas pensijoms. Vidutiniam įvesti objektyvius mokesčius suderinant juos su 

atlyginimais ir pelno marža. O didžiajam verslui juos padaryti optimaliai didesnius ir ypač 

nekuriančiam o perskirstančiam verslui,  kaippvz. bankams. Antra būtina drąstiškai padidinti 

minimalų atlyginimą. Arba jeigu didieji verslininkai ir toliau siekia dirbančiūjų sąskaita, pirktis 

malūnsparnius, jachtas ir dvarus, lai tada valstybė didžiuosius verslus skelbia monolopininkais ir 

įveda ypatingą jų veiklos kontrolę. Nors tai jau neišvengiamai reikia daryti, nes taip kaip elgesi dalis 

mūsų didžiūjų prekybos tinklų ne tik su darbuotojais, bet net su produkcijos tiekėjais, yra laukiniai 

vakarai ir tai netoleruotina. 

Pirmiausia būtina apsispręsti ar mūsų valstybė yra, tik nedidelės gyventojų dalies –turtingūjų, 

aptarnavimo įstaiga. Ar vistik demokratinė laisvų žmonių bendrija, gerbianti vienas kito teises, tame 

tarpe į orų gyvenimą ir senatvę, nepriklausomai nuo turtinio cenzo. Jeigu tauta nusprendžia, kad nori 

būtent tokios valstybės, kas tarp kitko ir surašyta veikiančioje LR Konstitucijoje, tada būtina  

atsisakyti laisvos rinkos  garbinimo, kaip apvagiančio ir nuskurdinančio dirbančius žmones. Įteisinti 

mišrią privačią ir valstybinę ekonominę sistemą. Sustiprinti valstybės institucijų organizacinį, 

inicaityvinį vaidmenį buriant visuomenę, atsisakant individualizmo o puoselėjant bendruomeniškumą 

ir bendrą gėrį. Valstybės galias nukreipti į efektyvesnį 4.0 promonės revoliucijos suteikiamų 

galimybių panaudojimą gerovės visiems kūrimui ir socialinės atskirties mažinimui. Nors svarbiausia 

ko siekiu  šiuo straipsniu tai atviro dialogo išsiaiškinant mūsų atsilikimo priežastis ir bendro veikimo 

susitariant, kad tai būtina keisti ir kaip tai daryti. 
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Komentaras                                    

 VIKTORAS ORBANAS: 
"AŠ BANDAU VYKDYTI KONTRREVOLIUCIJĄ" 

"„Paţiūrėkite į Europos Liaudies Partiją. Mes priklausome ELP? Mūsų dalyvavimas sustabdytas, nes mes „balta varna“ 

Sąjungoje, taip kad aš galiu pasakyti, ką galvoju. ELP nori bet kokia kaina būti dalimi ES valdţios struktūros. Net jeigu to 

kaina bus atsisakymas vertybių ir kompromisas su kairiaisiais, jie darys tai. Ir būtent taip mes prarandame mūsų identitetą, 

ţingsnis po ţingsnio. Pirmiausiai mes tampame centristais, paskui liberalais, o galiausiai kairiaisiais. Šis procesas vyksta! 

Tokiu būdu jūs turite iškelti sau klausimą ir į jį atsakyti: „Klausykite, mes save naikiname, prarandame identitetą! Mes 

prarandame mūsų darbo profilį. Nebeţinome, kuo esame, o ţmonės, kurie uţ mus balsavo, jie negali mūsų atskirti nuo kitų 

partijų. Ką mes, po galais, darome? Kokia prasmė būti tokiu politiku? 

Taip kad, jei mes to nepasakysime ir neatversime naujo skyriaus, tai mes krypsime į kairią, į liberalizmo pusę. MIP, 

tarptautinis spaudimas, kūrybinė inteligentija, universitetai – ragins, kad mes atiduotume vis daugiau ir daugiau mūsų 

savitumo ir mūsų taisyklių. Tai patiria dabar visi Europos konservatoriai. Taip atrodo situacija. Aš bandau vykdyti 

kontrevoliuciją." 

A.Andziulis atsiuntė 

 

                                                         
LIETUVOS MINISTRŲ PARINKIMAS FEODALSOCIALINIS 

ANTIDEMOKRATINIS 

Kęstutis K.Urba 

Vakarykštį penktadienį Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda bei jo patarėjai apturėjo 
pokalbį su premjero S.Skvernelio teiktuoju kandidatu  - jo patarėju Luku Savicku į itin svarbų 
Ekonomikos ir inovacijų ministerio postą1.  Žinoma, kad šis pareigūnas valandą trukusiame 
pašnekesyje išvardijo tris savo veiklos prioritetus: žalioji ekonomika, verslo konkurencingumas ir 
skaitmenizacija, tačiau prezidentūros komanda dėl to liko ne itin sužavėta ir dėl pretendento 
neturėto specializuoto ekonominio išsilavinimo, ir dėl regionų problematikos.  

Viskas įvyko pagal įprastinius AM Brazausko – Grybauskaitės laikais įsigalėjusius, atrodo, 
nepajudinamus ritualus, primenančius vasalų ir favoritų skiriamų  monarchų laikus, tačiau 
paklauskime kiek jie atitinka visuomenės pažangos poreikius bei Lietuvos Konstituciją. 

1
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/po-susitikimo-su-nauseda-savickas-isskyre-tris-

savo-pagrindinius-tikslus.d?id=83477901 

 
                                                           
 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/po-susitikimo-su-nauseda-savickas-isskyre-tris-savo-pagrindinius-tikslus.d?id=83477901
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/po-susitikimo-su-nauseda-savickas-isskyre-tris-savo-pagrindinius-tikslus.d?id=83477901
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Tas pokalbis Lietuvos visuomenei buvo itin svarbus, nes ekonomikos reformos lemia 
valstybės pažangą jau trumpajame periode. Ir nors Lietuvos Konstitucijos preambulėje yra įrašyta 
atviros visuomenės siekio nuostata, o pats Gitanas Nausėda ne kartą yra kalbėjęs apie kitokią – 
žymiai atviresnę prezidentūrą nei buvo D.Grybauskaitės –„ledo rūmai“, tačiau prezidentūros 
komunikacijos skyrius nepasistengė, kad tas svarbus pokalbis būtų arba transliuojamas internetu 
tiesiogiai arba, bent jau rastųsi jo įrašas. Kam to reikia? Ogi, bent jau dviem su puse tūkstančio 
suinteresuotų Lietuvos ekonomistų bei politikams, kad jie pamatytų esamas problemas bei siūlomų 
sprendimų kokybes bei išbaigtumus. Sveikas protas sako – kas nėra valstybės paslaptimi, tas turi būti 
prieinama platesnei visuomenei bei suinteresuotoms Nevyriausybinėms organizacijoms, kad jie, irgi, 
galėtų įnešti savo indėlį, juolab Lietuvos Konstitucijoje yra įtvirtinta ir piliečių dalyvavimo valstybės 
valdyme nuostata.  Taigi, prezidentūros komunikavime su visuomene turime du neatitikimus 
Lietuvos Konstitucijos raidei – nesinaudojimą IT revoliucijos suteiktomis galimybėmis ir neleistiną 
Konstitucinių normų siaurinimą. Jei yra transliuojami vyriausybės ir net Seimo komitetų posėdžių 
didžiuma, svarstoma tai atlikinėti ir Seimo valdybos posėdžiams, tai kuo prastesnė yra prezidentūra, 
juolab prezidentūros rūmuose yra ir privatesnių pokalbių galimybė? 

Dar daugiau, konstitucijos sankcionuotoje procedūroje, apibrėžiančioje premjero įgaliojimus, 
monopolizuotas  vienintelio pretendento nekonkursinis teikimas negali būti nei pakankamai efektyvus 
dėl idėjų siaurumo ir, kaip ir rinkoje -  konkuravimo stokos. Net esamos Konstitucijos rėmuose yra 
įmanoma tokia procedūra – premjeras teikia ne tik jo nuožiūra tinkamiausią iš galimų ar norinčių 
prisiimti atsakomybę pretendentų į ministerius, bet ir prideda kitų pretendavusių atitinkamo 
išsilavinimo bei patirčių sąrašą, o prezidentūroje įvyksta viešas varžymasis – akademinės bendruomenės 
atstovai sprendžia, kurio pretendento į ministerio kėdę programa geriausia, kurios pateiktos idėjos yra 
pažangiausios ir efektyviausios, o ir Prezidentas paklausinėja jam rūpimų dalykų.Ir su turimais Valstybės 
vadovo įgaliojimais priima iš pakankamai plataus pasirinkimo galutinį sprendinį, o ne varinėja vieną po 
kito teiktusasmenis nei gaišta brangų laiką. Įsivaizduokime kitą prezidentą – humanitarą, kuriam reikia 
priimti sprendimą dėl ūkio ir finansų sferų ministerių. Bėda arba blefas – ir tiek.  

Po tokios konkurencinės procedūros taptų įmanoma išsirinkus stipriausiu atrodantį dar ir sudaryti iš 
visų teiktų pretendentų galutinę programą – planą už kurio vykdymą ministeriui tektų nuolat 
atsiskaitinėti ir Prezidentui, ir akademinės bendruomenės nariams.  O ir NVO galėtų įsijungti į itin 
produktyvią veiklą – pradėtų veikti ir realesnė  demokratija, ir konstitucija. 

Dabar tegul S.Skvernelis paaiškina visiems demokratijos sergėtojams , kuo Lukas Savickas 
pranašesnis už daug skaičių žinantį ir ekonomiką išmanantį bei turintį plačių patirčių ir idėjų  dr.Algirdą 
Butkevičių ar Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotoją Virgilijų Poderį, ar net opozicionierių, 
buvusį ministrą Dainių Kreivį? Pagaliau nebeaišku kuo Lukas Savickas yra stipresnis už Raimondą Kuodį, 
viceministrą Marių Skuodį ar Prezidento patarėją Ekonomikos ir socialiniams reikalams Simoną Krėpštą, 
kuris net Seimo konferencijoje prieš Šv.Kalėdas net įmetė „tritaškį“ Finansų ministeriuiV.Šapokai, 
paaiškinęs, kad  biudžeto sudaryme yra svarbus ne tik balansas, o pirmiausia turi būti vertinamas 
biudžeto poveikis svarbiausiems valstybės rodikliams – išsakė, bene, „Svarbiausią  Lietuvos politikos 
mintį – 2019“. Jei L.Savickas yra „savas“, tai jam ir reikėjo suteikti galimybę priveikti kitus pretendentus 
atviroje skaidrioje kovoje, o ne palikti Prezidentą siauriausiame pasirinkime ir brangaus valstybės laiko 
gaišime. 

Kitaip tariant, gajūs pas mus feodalsocializmui būdingi diskriminaciniai „policiniai“  kadrų parinkimo 
ritualai neturi nieko bendra nei su demokratija, nei su kuo pilnesniu konstitucinių normų įgyvendinimu, 
nei su efektyvumu valstybės pažangoje. Nežinau ar egzaminaciniame pokalbyje už elipsinio  
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prezidentūros stalo buvo panaudotas kompiuteris ir ekrane pateikta daugybė esamą situaciją 
demonstruojančių skaičių bei neaišku kokio detalumo siūlomų reformų efekto prognostiniai įverčiai 
buvo teikti bent dešimtyje ekonomiką charakterizuojančių rodiklių, jei jie iš vis buvo aptarti?  Spėju, kad 
gal nebe, nes įvertinti bei pateikti prognozes šiems Gerovės valstybės ekonomikos ir neatsiejamiems nuo 
jų finansų  rodikliams, reikia rimto ir ne vieno akademinio instituto darbo.Gerovės  auginimui, 

ekonomikos sferoje yra pirmos svarbos:BVP, UŢIMTUMAS, INFLIACIJA, INVESTICIJOS, 

INOVACIJOS, DARBO NAŠUMAS IR KOKYBĖ, INOVACIJOS – STARTUOLIAI,LAISVOS 

EKONOMINĖS ZONOS, SLĖNIAI, KONKURENCINGUMAS,MAISTO GRANDINIŲ TVARUMAS, 

UŢSIENIO PREKYBOS BALANSAS, DIRBANČIŲJŲ/IŠLAIKYTINIŲ SANTYKIS, MIGRACIJA, 

GINI KOEFICIENTAS, ŠEIMOS EKONOMINĖ PADĖTIS, VALSTYBĖS SKOLOS/BVP SANTYKIS, 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDOS BIUDŢETO DYDŢIAI, VALSTYBĖS TURTAS IR IŠTEKLIAI, 

 ENERGETINIS TVARUMAS BEI PATIKIMUMAS... Bet pradţiai, kad rastųsi tvarka – šiuos ir kitus 

rodiklius būtina įtvirtinti su pagrindinių valstybės rodiklių hierarchijos įstatymu, jiems suteikiant itin aukštą 

statusą. 

Akivaizdu, kad dėl S.Skvernelio vadybinių įgūdţių stokos, pasidavimo politinei rutinai, kaip ir 

dėl prezidentūros komunikavimo siaurumo buvo paţeistos ne tik Luko Savicko, bet ir kitų pareigūnų teisės 

laimėti taip ir neįvykusį konkursą. Laikas visiems demokratijos šaukliams ir sergėtojams bei  Seimo 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariams susirūpinti egzistuojančios RITUALINĖS kadrų 

politikos efektyvumu – trečias mėnuo Lietuvos valstybė neturi itin svarbaus ministro ir dėl egzistuojančio 

„bolševizmo“, kuriame „vsiorešajutkadry“ – viską lemia kadrai. Negi, dabar reikės dar ir rašyti Valstybės 

tarnybos įstatymo papildymą, nors uţtektų trupučiuko sveiko proto ir atsakomybės. 
 

                                                         
             SKURDAS IR ANDRIAUS NAVICKO DIDYBĖ BEI NYKŠTUKIZMAS 

Kęstutis K.Urba 

  

Šį rytą su malonumu perţiūrėjau įrašą - 2019 12 09 įvykusios Seimo Konstitucijos 

salėje bernardinai.lt redaktoriaus Andriaus Navicko konferenciją skirtą skurdo problemoms.  Viskas, kaip sakoma – 

nors prie ţaizdos dėk. Išdėstytos didţiųjų autoritetų mintys ir vietiniai skauduliai  negali palikti abejingais, ir visi 

tikintieji gali pasakyti – sutvirtėjome Kristuje. 

Deja, realybė yra tokia – ministras Linas Kukuraitis pasakė man, kad socialinės rūpybos sistemos 

sureguliavimui Lietuvoje tetrūksta „tik“ 200 mln. eurų. Gi Popieţius yra nedviprasmiškai išdėstęs savo enciklikoje – 

pinigai turi ne valdyti, o tarnauti ţmonėms. Ką gi reiškia – pinigai valdo? Ogi, kad magnatai su latifundininkais 

uţvaldo – nuperka ţiniasklaidą, efektyviai pudrina smegenines rinkėjams ir per savo lobistus bei marionetes 

parlamentuose ir vyriausybėse  siekia kuo minimalesnių mokesčių saviems verslams bei kuo dosnesnių viešų 

investicijų. Socialinės globos ir rūpybos sistemoms paberiama trupinių. Paţengusiose valstybėse didesnių, 

skurdesnėse – menkų. 

Ką gi reiškia pinigai turi tarnauti ţmonėms? Finansai yra ekonomikos sistemos kraujas. Blogai, kai jie 

uţsistovi neinvestuojami –trūnyja bankuose, ypač, kai pasklinda prastų lūkesčių prognozės. Laikmečio geopolitinis 

iššūkis buvo labai aiškia išdėstytas diena prieš Davoso konferenciją: 

2020 01 20 "EURONEWS TV" pateikė šią labdaringos organizacijos statistiką: 
  
  

pernai 2 153 turtingiausi asmenys pranoko turtu 4.6 mlrd. pasaulio gyventojų (60 proc.) 
  

1 proc. turtingiausių planetoje  yra 2 kartus turtingesni nei 6.9 mlrd. gyventojų 
  

http://bernardinai.lt/
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22 turtingiausi planetos asmenys turi daugiau nei visos ... Afrikos moterys. 

Nairobio gyventoja teturi 1 USD parai. 
  

Padaryta išvada, kad dabartinė sistema stipriai remiasi moterų ir paauglių darbo išnaudojimu, o ją 

pakeisti tegali POLITINIAI SPRENDIMAI. 
---------------------- 
Detaliau https://www.oxfam.org/en/press-releases/worlds-billionaires-have-more-wealth-46-billion-

people) 
 Kitaip tariant, pagrindinis pasaulio geopolitinio lygmens iššūkis – vis auganti kapitalo koncentracija 

saujelės rankose. Tiek svetur, tiek ir Lietuvoje. Kaip jį atremti? Juolab pačios didţiausios korporacijos yra labiausiai 

atsakingos uţ klimato kaitą. Ogi, vieninga ir harmoninga tarptautine progresinių mokesčių tarifų sistema su visais dar 

prieš gerą šimtmetį atrastais pinigų prastovos mokesčiais uţ kuriuos buvo ir pats Albertas Einšteinas. 

O dabar grįţkime į konferenciją Seime ir paklauskime: ar ji pasiuntė reikiamą signalą Europos reikalų 

ir Uţsienio reikalų komitetų primininkams G.Kirkilui bei J.Bernatoniui, kad mūsų uţsienio politikoje pagaliau rastųsi 

reikalinga ekonominės politikos dimensija? Deja, ne, nes jos trūksta ne tik TS-LKD uţsienio politikos programoje, 

nors man Audronis Aţubalis dar prieš metus sakė, kad jis yra „uţ“. Materialųjį skurdą dabartiniame pasaulyje 

lemiančiam globalizmui turi būti duotas reikiamas atkirtis. Bet tam, visų pirma, būtina ne tik perskaityti ar išgirsti 

Popieţiaus ţodţius, bet ir juos suprasti bei veikti. Urbi et orbi! 

KOMENTARAS  Konservatorių iniciatyva įvyko Seimo konferencija „Bažnyčios socialinė mokykla“, kuri, vadovaujant  

Seimo nariui, Andriui Navickui, tikriausiai pirmą kartą Lietuvoje kalbama apie tautos moralę, nors konferencija buvo 

skirta socialinėms problemoms.  Suprantame, kad socialiniai reikalai sprendžiami pagal tarnautojų moralę, patys, 

mes senjorai, su tuo susiduriame... 50 okupacijos metų pastangomis panaikintas supratimas apie Dievą ir Visatos 

principus. Atgaivinti prireiks ne mažiau metų ir tai tik labai pasistengus...                                                                                                                                        

Stebėtojams kilo daug klausimų: ar kunigai viską padaro ką gali, kad Tautos moralė gerėtų?                                                                                  

Atsakingos tuo aspektu visos tikėjimo konfesijos – tai visiems suprantama, bet ar gyvenime tikrai tai vyksta? Niekas 

negali paneigti, kad socialiniai klausimai ypatingai aktualūs, bet ar jie gali būti sprendžiami nemoralių valdininkų? 

Krikščionių bažnyčia (kodėl nepakviesti kitų tikybų atstovai?) skelbia auksčiausio lygio socialinę  

politika, bet tai tik žodžiai...Negirdėjome – kokie darbai...                                                                                             Taip, 

bažnyčia atskirta nuo valstybės, bet ne nuo žmonių, ar viską padaro bažnyčios tarnai, kad žmonių dvasinis 

tobulėjimas būtų kasdieninis darbas, ypatingai auklėjimo – mokymo įstaigose?                                                             

Dievas davė žmogui visišką laisvę ir paliko 10 Dievo įstatymų, kad silpnas žmogus turėtų orentyrą gyvenime, kad 

nepasiklystų savo laisvėje, bet ar žino apie tai Lietuvos jaunimas, ar viską padaro įvairių konfesijų dvasios vadovai? 

Tikriausiai būtų galima padaryti žymiai daugiau, bet, kalbant apie kunigus – retas kuris apie tai galvoja (atleiskite)...                                                                                                                                                                                               

Ar ne per daug ir krikščionių kunigai yra sumaterialėję (kaip ir visa visuomenė): kai kurie pasidarę labai išdidūs, 

kartais naujas automobilis svarbesnis už reikalingų priesakų teikimą žmonėms...Nesigirdi visuomenei skirtų jokių 

mokyklų: nei ruošimo jaunimo šeimos kūrimo principų – juk tai turėtų būti viešos mokyklos  ir suaugusiems ir 

vaikams...Visuomenėje mažai girdisi mūsų krikščionių kunigų pastangos tobulinti dvasinį – moralinį žmonių lygį. Kur 

straipsniai spaudoje, kur leidiniai įvairiomis moralės temomis? Slapta veikla – izoliuoja dvasios vadovus nuo 

visuomenės, o tai tikrai nenaudinga niekam...SUAKTYVĖKITE GERBIAMI KUNIGAI (VISŲ KONFESIJŲ), nes jūs esate 

labai reikalingi žmonių auklėjimo procese...(red.) 

 

                                                         
 DISKUSIJA        KĄ DARYTI? 
 

Vitalijus Korsakas  
 

02-13, kt 09:31 (prieš 1 dieną)   
 

 

https://www.oxfam.org/en/press-releases/worlds-billionaires-have-more-wealth-46-billion-people
https://www.oxfam.org/en/press-releases/worlds-billionaires-have-more-wealth-46-billion-people
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Vienintele priemone kažką pakeisti valstybėje be kraujo  yra referendumas  
Visi kiti veiksmai ,kaip badavimai, mitingai, peticijos tai tik blūdas ...... 
SIŪLAU reikalus spręsti Tautos  referendumais  
 

o PANAIKINTI VISUS MOKESČIUS ŽMOGAUS DARBUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
NUTRAUKTI PIJOKU IR TINGINIU FINANSINI RĖMIMĄ -kas nedirba ,tas nevalgo 

 - SUMAŽINTI PVM MAISTUI NUO 21% IKI 5% 
 - SUMAŽINTI PVM LT GAMINTOJAMS NUO 21% IKI 7% 
 -PADIDINTI PVM KINIŠKOM PREKEMS IKI 80 % 
 - PADIDINTI PVM VAKARIETIŠKU ŠIUKŠLIŲ VEŽĖJAMS IKI 120 % 
 - SUMAŽINTI VALDININKŲ KIEKI NUO 78 000 IKI 1 000 
 - SUMAŽINTI SEIMO NARIŲ KIEKI NUO 140 IKI 20 
 -SUMAŽINTI KARO IŠLAIDAS 80% 
 - SUSPENDUOTI OŽIO PROJEKTĄ ,, RUSAI PUOLĄ ,, 
 - PANAIKINTI AKCIZUS ALKOHOLIUI, RUKALAMS, KURUI , CUKRUI, ALIEJUI, -mirtinas smūgis ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

kontrabandai ir šešėliui 

2020-02-12, tr, 21:37 Liudas Vedeckis <liudasved@gmail.com> rašė: 
Pritariu ir visiškai palaikau Basaną, reikia pradėti ne pliurpti, o veikti ir pirmiausia išvesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
okupacinę armiją, kuriai reikia 10 milijardų atseikėti, kai pensininkai badauja, kaip ir vos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
išgyvena mokytojai ir t.t., tad pinigų būtų į valias, jei atsisakytume militaristinių paslaugų. Tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
yra debilai, kurie galvoja, jog esant Amerikos armijai esam saugesni, kai yra priešingai-ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
daugiau amerikosų mus "saugo", to daugiau Rusijos karinių pajėgų juos saugo, tad mes tarp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
dviejų priekalų ir net ne kūjo ir priekalo, tad nukentėsim tik mes, o ne mūsų saugotojai, ar tie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
kurie puls. Protingos šalys seniai išvarė armerikosus su savo NATO, kad nebūtų sunaikinti, o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
mes, kaip debilai, bet kliedim apie kažkokį saugumą, kurį garantuoja Amerika, kur jojo pačioje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
daužomi dangoraižiai, ir t.t. Reikia pagaliau suprasti ir nors vieną kartą paskaityti Bibliją, kad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
mūsų saugumas yra geri santykiai tarp valstybių, o ypač su kaimyninėmis valstybėmis, ko pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
mus tikrai nėra ir to nėra, nes dirbtinai eskaluojama nesantaika rusai puola ir kaimybų šmeižtai,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
jų pažeminimai ir t.t.o tai yra ne tik neprotinga, bet ir be galo niekinga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
2020-02-12, tr, 14:50 Vitalijus Korsakas <basanavitalijus@gmail.com> rašė: 

Pranešimas užblokuotas 

liudasved@gmail.com užblokavo jūsų pranešimą. Jei norite sužinoti daugiau informacijos,                                                                                                                                                                 žr. toliau 
pateiktus išsamią techninę informaciją. 
JEI BLOUKOJATE , TAI ,KAM VEL RAŠOTE  
SVEIKI GERB. BASANA HUNTER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  NIEKAS UŽ JUS IR UŽ MUS NEPADARYS TO, KO REIKIA JUMS IR MUMS, IR LIETUVAI. 
NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ SUSITELKIMAS - vienintelis kelias išsaugoti LIETUVĄ, kaip savarankišką valstybę. 
LAUKIAME JŪSŲ IR VISO PASAULIO NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČŲ KOALICIJOJE "SUSITELKIMAS". 
  
ABEJINGAS ŽMOGUS YRA SĄJUNGININKAS TOS SISTEMOS, KURIOS ATSTOVAI BE JOKIOS ATSAKOMYBĖS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PRIVEDĖ LIETUVĄ PRIE BEVEIK KRACHO, IR SISTEMA DŽIAUGIASI, IR PLOJA ABEJINGIEMS LIETUVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PILIEČIAMS UŽ JŲ NEOFICIALŲ PALAIKYMĄ. 
ABEJINGUMAS LIETUVOS, KAIP SAVARANKIŠKOS VALSTYBĖS SU LIETUVOS PILIEČIAIS IŠSAUGOJIMUI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
YRA DOVANA IR NEOFICIALUS PALAIKYMAS SISTEMOS, KURI VEDA LIETUVĄ Į SUSINAIKINIMĄ. 
 
SISTEMA per beveik 30 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS metų LIETUVOS PILIEČIUS IŠMOKINO BŪTI NAUJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
FORMOS VERGAIS. SISTEMA IŠMOKUSI RUOŠTI NAUJOS FORMOS VERGUS LIETUVOJE KOL KAS NEGALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

mailto:liudasved@gmail.com
mailto:basanavitalijus@gmail.com
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ATSISAKYTI VERGŲ RUOŠIMO IR TOLIMESNIO JO VYSTYMO "meno", dalinai išskyrus 2017 - 2020 metus. 
  
NEBŪKITE ABEJINGI IR TAPKITE VISŲ MŪSŲ NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ, IR JŪS TAIP PAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
FORMUOJAMOS KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" KOMANDOS NARIAIS - KOORDINATORIAIS.                                                                                                                                                                                    GERBIAMIEJI IR JŪSŲ 
PATIKIMI NORMALŪS ŽMONĖS - LIETUVOS PILIEČIAI. JŪS galite prie LIETUVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
PILIEČIŲ veiklos VARDAN TOS DAR MŪSŲ LIETUVOS prisidėti TIESIOGIAI DALYVAUDAMI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
per Facebook, bendravimą per savo skype, e-mail arba reikalui esant įgaliodami mane JUS atstovauti per formuojamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" darbinius posėdžius KAUNE ar kitame LIETUVOS mieste. 
 
 
Arvydas Širvinskas, kaip vienas iš LIETUVOS TAUTOS SUVERENO ATSTOVŲ. 
JŪS IRGI pagal LIETUVOS KONSTITUCIJĄ ESATE LIETUVOS SUVERENO ATSTOVAI, atstovai be teisės valdyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ir įstatymiškai įtakoti į visų mūsų LIETUVOS PILIEČIŲ "valdomą turtą". 
 
 
GERBIAMIEJI IR GALIMI JŪSŲ GRUPĖS NARIAI - ATSTOVAI. 
KAD IŠSAUGOTI DAR - DAR - DAR MŪSŲ LIETUVĄ yra įsteigta Visuomeninė organizacija asociacija Lietuvos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Visuomenės Taryba (www.lietuvosvisuomenestaryba.lt). AŠ - doc., ek.m.dr. Arvydas Širvinskas esu vienas iš steigėjų ir valdybos narys,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
verslo plėtros ir ryšių su išeivija grupių vadovas, tel.: +370 627 00 750, e-mail: arvydas.sirvinskas1948@gmail.com,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
skype: arvidas_spb 
AŠ taip pat esu formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" narys ir tolimesnės veiklos vystymo koordinatorius. 
Taip pat TEISINGUMUI IR TVARKAI atstatyti yra formuojamas LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLAS, ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
vystoma jo veikla. 
JŪS irgi galite prisidėti prie JO veiklos vystymo. 
Tik susitelkime ir vienybėje mes LIETUVOS PILIEČIAI TAMPAME JĖGA. 
Kviečiame Jus ir Jūsų artimus žmones tapti paminėtos TARYBOS nariais, ir įsijungti į formuojamą LIETUVOS PILIEČIŲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ir JURIDINIŲ ASMENŲ - ORGANIZACIJŲ KOALICIJA "SUSITELKIMAS"- tapti JOS nariais - koordinatoriais ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
aktyviai dalyvauti jos veiklos tolimesniame vystyme. 
TAIP PAT PRAŠOME JUS pateikti galimus pasiūlymus KĄ DARYTI, KAD IŠSAUGOTI LIETUVĄ, KAIP LIETUVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
PILIEČIŲ IR GYVENTOJŲ VALSTYBĘ. 
 
Lietuvos Visuomenės Taryba – Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina! 
 
TAPDAMA (-MAS-) NARIU JŪS SUSTIPRINATE SAVO VEIKLOS GALIMYBES IR KARTU SUSTIPRINATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS" VEIKLOS PAJĖGUMĄ IR JOS VEIKSMINGUMĄ. KUO MŪSŲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
DAUGIAU, TUO MES DAROMES STIPRESNI ĮSTATYMIŠKAI ĮTEISINANT MŪSŲ LIETUVOS PILIEČIŲ, kaip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
TAUTOS SUVERENO ATSTOVŲ, TEISES LIETUVOS VALSTYBĖS VALDYME IR JOS EKONOMIKOS VYSTYME. 
TIK per mūsų visų pasaulio LIETUVOS PILIEČIŲ vystomą KOALICIJĄ "SUSITELKIMAS" mes TURIME VIENINTELĘ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
GALIMYBĘ IR PRIVALOME JA PASINAUDOTI, KAD SUSITELKDAMI LAIMĖTUMĖME NORS MINIMUM 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
vietą ateinančiuose LR Seimo rinkimuose. TAI VIENINTELIS KELIAS PAMINĖTAM TIKSLUI PASIEKTI. 
 
BET KURIAI PARTIJAI AR ORGANIZACIJAI PER beveik 30 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
NEPAVYKO IR NEPAVYKS TAI PADARYTI. 
ATĖJO NEĮGYVENDINAMŲ ILIUZIJŲ ATSISAKYMO LAIKAS. REIKIA - PRIVALOMA ATSISAKYTI SAVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
AMBICINGO NORO - AŠ VIENINTELIS TAI GALIU ATSKIRAI PADARYTI. 
 
Lietuvos Visuomenės Taryba – Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina! 
Kur rasti tarybos nario įstatus bei anketą? 
REIKIA SURINKTI www.lietuvosvisuomenestaryba.lt Spausti klavišą Tapk nariu. 
Mano e-mail arvydas.sirvinskas1948@gmail.com Parašykite savo e-mail adresą ir aš Jums pateiksiu pasiūlymus apie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
galimą mūsų bendradarbiavimą. Tik susitelkime ir vienybėje mes NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI TAMPAME JĖGA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
KAIP TAUTOS SUVERENO ATSTOVAI. 
Kviečiame Jus ir Jūsų artimus žmones tapti paminėtos TARYBOS nariais, ir įsijungti į formuojamą LIETUVOS PILIEČIŲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ir JURIDINIŲ ASMENŲ - ORGANIZACIJŲ KOALICIJĄ "SUSITELKIMAS" ir jos veiklos vystymą. 
TAIP PAT PRAŠOME JUS pateikti galimus pasiūlymus KĄ DARYTI, KAD IŠSAUGOTI LIETUVĄ, KAIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
LIETUVOS PILIEČIŲ IR GYVENTOJŲ VALSTYBĘ. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lietuvosvisuomenestaryba.lt%2F%3Ffbclid%3DIwAR1GUdrQKQ2Uhd4LGL6RsCJ_YekKi41ykoZ0gv3XtYH-a060WnfFixzdACY&h=AT3cEBTy7JRBGpjj8_kNkJpr15rbCHHZy1QAyjd1xhXha2-OVa6UmE31c03IT4_OT9JpKQ3Q7UDvsT1V6Fagb11V-_-pBJFSGyIC9nE8AZF9oSq-RIGjqish6ck7IzaeNPbEdnQ7Alq1VDwIK5ppO8Wo5cd4B1PVWg
mailto:arvydas.sirvinskas1948@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lietuvosvisuomenestaryba.lt%2F%3Ffbclid%3DIwAR3E7a9doYMVwZoV-uFdq01FfM12GZFOeuPgVKnq68neAzStsCKGvEZxImI&h=AT1NIkQ3rUQV34a9y59YJvgJSP0arCHovFn5_EQFVbp0HijmRUO_QCjQi5DZGd_zRNSdkDScYwpwF-HuPGBp23cqzNIESZs-mRQ8fThCLu1v9MLBQUfrWnb0b0AlRf8dElxWUGjRuC37TS5RY0el42pp02LvAR3wig
mailto:arvydas.sirvinskas1948@gmail.com
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JŪS tampate Lietuvos Visuomenės Tarybos NARIU, o taip pat formuojamos KOALICIJOS "SUSITELKIMAS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
koordinatoriumi ir kartu formuojame - vystome JŪSŲ, ir MŪSŲ VISŲ NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
PASIŪLYMUS, kurie yra NAUDINGI ir REIKALINGI MUMS VISIEMS. 
Žiūrėti tekstą ŽEMIAU. 
 
GERBIAMIEJI. KVIEČIAME KVIESTI VISO PASAULIO LIETUVOS PILIEČIUS TELKTIS, VIENYTIS ir tik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
susitelkę mes galėsime išsaugoti LIETUVĄ, kaip valstybę. 
  
KVIESKITE - KVIESKITE - KVIESKITE SUSITELKTI. 
 
YRA formuojama KOALICIJA "SUSITELKIMAS", tai ne nauja partija vystoma, tai naujos formos viso pasaulio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ JUDĖJIMAS PER SUSITELKIMĄ. LIETUVOS NORMALŪS PILIEČIAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
JAU PAMATĖ IR ĮSITIKINO Į KĄ VEDA SISTEMOS IŠVYSTYTAS PARTINIS LIETUVOS VALSTYBĖS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
VALDYMAS, KURĮ IŠ PAGRINDŲ REIKIA KEISTI. IR TAI MES KARTU TIK SUSITELKĘ IR PADARYSIME. 
 
2020.02.22. 13:00 val.vyks dar tik KETVIRTAS KOALICIJOS "SUSITELKIMAS DARBINIS POSĖDIS" KAUNE .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SUSITIKIMO vieta bus patikslinta. KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ pakviestus LIETUVOS PILIEČIUS ARBA JŪSŲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ĮGALIOTUS ATSTOVUS sudalyvauti posėdyje, tapti susitelkimo koordinatoriais - nariais ir pristatyti galimus pasiūlymus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
KĄ TOLIAU DARYTI VARDAN TOS DAR MŪSŲ LIETUVOS. Tik mes LIETUVOS PILIEČIAI kartu su JUMIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
SUSITELKĘ galėsime tapti JĖGA ir vystyti LIETUVOS VALDYMĄ IR EKONOMIKĄ taip, kaip reikia tiek patiems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
LIETUVOS PILIEČIAMS, tiek ir pačiai LIETUVOS VALSTYBEI. 
  
JŪS ir visi NORMALŪS LIETUVOS PILIEČIAI esame TAUTOS SUVERENAS - SAVININKAS – ŠEIMININKAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ir TIK SUSITELKĘ galime - privalome TAI įstatymiškai įteisinti. 
 
 
RAŠEI .KO REIKIA JUMS IR MUMS -- TAI KO GI REIKIA ??  
LAIMĖTUMĖME NORS MINIMUM 71 vietą   . AR NUGALIEJAS DRAKONĄ , PATS NETAPSI DRAKONU – AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ŽMONĖMS REIKĖS PER PRIEVARTA MOKĖTI DUOKLĖ DRAKONUI - VALDŽIAI , PER PRIEVARTA TARNAUTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
VALDŽIAI , KARIAUTI IR MIRTI PER PRIEVARTA UŽ VALDŽIA ?????  
 
KLAUSIAT  KĄ DARYTI, KAD IŠSAUGOTI LIETUVĄ, KAIP LIETUVOS PILIEČIŲ IR GYVENTOJŲ VALSTYBĘ?  
 
SIŪLAU: 

 PANAIKINTI VISUS MOKESČIUS ŽMOGAUS DARBUI 
 - NUTRAUKTI PIJOKU IR TINGINIU FINANSINI RĖMIMĄ -kas nedirba ,tas nevalgo 
 - SUMAŽINTI PVM MAISTUI NUO 21% IKI 5% 
 - SUMAŽINTI PVM LT GAMINTOJAMS NUO 21% IKI 7% 
 -PADIDINTI PVM KINIŠKOM PREKES IKI 80 % 
 - PADIDINTI PVM VAKARIETIŠKU ŠIUKŠLIŲ VEŽĖJAMS IKI 120 % 
 - SUMAŽINTI VALDININKŲ KIEKI NUO 78 000 IKI 1 000 
 - SUMAŽINTI SEIMO NARIŲ KIEKI NUO 140 IKI 20 
 -SUMAŽINTI KARO IŠLAIDAS 80% 
 - SUSPENDUOTI OŽIO PROJEKTĄ ,, RUSAI PUOLĄ ,, 
 - PANAIKINTI AKCIZUS ALKOHOLIUI, RUKALAMS, KURUI , CUKRUI, ALiEJUI, -mirtinas smūgis ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

kontrabandai ir šešėliui 
NORMALIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ  . KĄ VADINI NORMALIAIS PILIEČIAIS ???  
 
 vystyti LIETUVOS VALDYMĄ IR EKONOMIKĄ    -- KOKS EKONOMIKOS MODELIS, MOKESČIŲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
TARIFAI, . KOKS MOKESČIŲ KODEKSAS ???  
 

Už mano erezija - pažiūras mane užblokavo LVT administracija 



14 
 

- Panaikinti visas prievoles valdžiai - karo prievole; prievole mokėti duokle 
 - mokesčius už žmogaus darbą, mokesčius už žmogaus nuosavybę 
- Atšaukti visas sankcijas Rusijai, pasirašyti nepolimo - taikos sutarti su Rusija. 
  
Susigražynti pelningiausia Rusijos rinką. 
-Paskelbti visas sistemknes partijas diversantais veikusiais prieš Lietuvos valstybė; 
Sunaikino Lt gamybini potencialą ;sunaikino Lt energetyni suvereniteta 
(padovanojo USA Mažeikių nafta, sugriove Ignalinos AE, Lietuvos kurą pardave už 1lita) ; 
 lmplantavo represine mokesčių sistema , kuri- sunaikino  tūkstančius Lt kapitalo įmonių , 
išvarė į emigracija 1 500 000 darbo žmonių - specialystų , 
 už skurdo ribos deportavo 700 000 Lt piliečių, 
bedarbiu armija padydino nuo 0 iki 240 000 ; 
padydino parazitu - valdyninkų kieki nuo 7 000 iki 78 000 
 

Magistras 

 
Liudas Vedeckis 
 

02-13, kt 15:02 (prieš 1 dieną)   
 

 
 

Basana, siūlymas tai spręsti referendumu yra geras, tik tai bus valdžios žlugdoma iki numirimo, bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
tegu jie savo, o mes darykim savo. Ne su visais tavo teiginiais sutinku, tad reiktų tai detaliai aptarti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
kad ir pzv.uždėti muitą kiniškoms prekėms, o ką tai reikštų-reikštų, kad mes vėl mokėtume kosmines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
kainas, arba pirktume šūdą bet iš savų lupikų, tiksliau iš kapitalistų, kurie mus dabar sėkmingai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
plėšią. Todėl, kaip sakiau, reikia visus tavo klausimus gerai pasverti ir bandyti daryti referendumą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Jei LVT nenorės to daryti, tai inicijuoti, tai galima per mūsų tuos žmones, su kuriais darėme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
referendumą (rinkome parašus), kad būtu panaikinta dabartinė diktatūra ir gražinta nepriklausomos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Lietuvos   mokesčius, ar  kokias kainas, ar kiek verslininkai  savivalda, kuri buvo tarpukaryje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
kai kokius turi mokėti valstybei sprendė patys valsčiai, bet, deja, parašų nesurinkom, nes žmonės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
nebe  jų apiplėšinėti.. Manau, kad galima pabandyti tai kas imsis iniciatyvos, ar LVT, ar mūsų grupė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
su Jonu Kaminsku, reikia apsisipręsti, tiksliau būtų gražu, kad tai darytume apjungę visas jėgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
daryti dar kartą, o    suvokia, kad gali patys valdyti šalį, neleidžiant  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Magistras 

 
Vitalijus Korsakas 
 

02-13, kt 15:44 (prieš 1 dieną)   
  

 Aš čia dėstau tik vizija - ideologija. Atkurti Lietuvos gamybinį potencialą , finansinį ir energetinį                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
suverenitetą , apsaugoti projektą nuo partijų teroro,  tai didžiulis darbas,  kuris pareikalaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
milžinišku finansinių ir žmonišku resursu . Tam darbui atlikti reikia suburti protaujančių akademiku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
komanda, milžiniškus finansinius resusrsus ir milijoną bendraminčių ...... 
pzv.uždėti muitą kiniškoms prekėms, o ką tai reikštų-reikštų, kad mes vėl mokėtume kosmines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
kainas, kiniškos prekes neapmokestintos SODROS IR GPM MOKESČIAIS ,mažo to Kinijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
valdžia už eksportą primoka iki 80 proc dotacija . todėl kinai dominuoja rinkose ir naikina vietine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
gamyba, didina bedarbių armija, varo žmones į emigracija ir tt ......griauna Lietuvos gamybinį                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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potencialą  
MOKAME KOSMINES KAINAS , na taip , mažo to,  dėl žvėrišku mokesčių  VAŽIOJAME PIRKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Į LENKIJA , BALTARUSIJA , LATVIJA  dėl to ,kad ten ženkliai mažesni mokesčiai ,dėl to ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
prekes pigesnes .....ir tt arba pirktume šūdą bet iš savų lupikų, tiksliau iš kapitalistų, kurie mus dabar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
sėkmingai plėšią.  ką vadini lupiku ??? 
PVZ Prekes kaina  10eur 
prekes kaina be lupiko verslininko antkainio 9 eur  
prekes kaina be mokesčių valdžiai tik 4 eur 
 
TAI KAS ČIA LUPIKAS ??? 
 

 
Vitalijus Korsakas 
 

02-13, kt 18:34 (prieš 21 valandą)   
 

  

Rašei -  arba pirktume šūdą bet iš savų lupikų, tiksliau iš kapitalistų, kurie mus dabar sėkmingai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
plėšią.  
Realiai jokio socializmo nėra  - teze priklauso viskas liaudžiai - yra melas 
 
Kapitalistine santvarka , kada turtas, gamybines priemones priklauso daugybei akcininkų,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
kiekvienas norintis gali nusipirkti akcijų, atidaryti verslą ir būti kapitalistų, niekas nedraudžia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Kapitalistine santvarką  turi daug  savininkų, kurie  konkuruoja  vienas su kitu, ir neleidžia augti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
kainom , skatina žmones dirbti ir užsidirbti ..... 
 
Socialistinė santvarka, kada monopoline išimtinė teise į kapitalą,  turi partijos - valdžios elitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  Gamybines priemones, žmonių turtas ir net žmonių gyvybę   priklauso žmoniu grupei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
pasivadinusiais valdžia- partija. Socialistine partija patekusi į valdžia  naikina bet koki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
konkurentą, išbuožina dirbančius žmones, norinčius dirbti savarankiškai kiša į kalėjimus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
varo į tremti  arba nužudo , žlugdo bet ką ,kas nenori  vergauti  partijai - valdžiai .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Bet socialistai garantuoja kiekvienam piliečiui bendrabuti, raskladuškę ir bulvių maišą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Socialistai sekdami valdžios nužudė ir mirtinai nukankino  100 000 000 žmonių .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Socializmo palydovai - represijos, lageriai,  skurdas , badas, karas . 
 
Lietuvoje vyraujančia santvarka pavadinčiau Nomenklantūrinių social -kapitalizmų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Lt valdžia leidžia turėti nuosavybė , bet už savo nuosavybė privalai mokėti duokle valdžiai -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
moki už tai ,kas ir taip priklauso tau. 
 Lt gali turėti verslą , dirbti savarankiškai, pasisamdyti ir dirbti privačioje arba valdiškoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
įstaigoje, bet 80% savo darbo vaisiaus privalai atiduoti valdžiai . Per prievarta privalai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Lt valdžiai mokėti duokle - mokesčius , per prievarta privalai tarnautu karo tarnyboje -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
saugoti valdžia nuo priešu, jei atsisakysi prievartos  pirkti  valdžios paslaugas , mokėti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
duoklę - mokesčius, tarnauti valdžiai , busi nedelsiant išbuožintas ir pasodintas į kalėjimą ......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Žmonių valdymo priemones Lietuvoje , tai mokesčių represijos ir  teroras, totali piliečių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
kontrolę, klasines neapykantos ir pavydo kurstymas, karo grėsmes ir tautines neapykantos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
kurstymas - rusai puolą, visuotinio streso sukėlimas .SKALDYK IR VALDYK   
 
 
                                                         
 
ARVYDAS DAMIJONAITIS 
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SIAUBINGA  LIETUVIŲ TAUTOS FIZINIO NAIKINIMO  ISTORIJA , 
GEDULAS  IR POLITINĖ VALIA. 
   Gyvuliniuose traukinių vagonuose – tūkstančiai sušalusių į ledą lietuvių tremtinių lavonai…1941 
birželio 14 d. buvo šio masinio “gojų”  žudymo akcijos pradžia. Kremliaus komisarai {80  

proc.žydai}, NKVD (50 proc.žydai) ir vietiniai “stukačiai” zingeriai suvarė nekaltus lietuvius 
žemdirbius į geležimi kaustytus, sandariai uždarytus ir užplombuotus gyvuliams pervežti skirtus 
vagonus velniškam tikslui -  juos numarinti lėta bado,troškulio ir šalčio mirtim. Paimkim atskirą, 
judančio amžino įšalo kryptimi, traukinio  užplombuotą vagoną, iš kurio į aplinką sklido prašymai 
“duokit gerti”,mirtinos aimanos. Bandykim bent iš dalies suvokti, įsivaizduoti užplombuotų 
gyvuliniame vagone, pasmerktųjų miriop, paskutines gyvenimo savaites, dienas ir valandas. Tai buvo 

lietuviai žemdirbiai, psichologiškai neparuošti priešintis 
nesuprantamam, paranojiniam  raudonųjų okupantų norui juos 
nužudyti. Beprotiškai žiauri Kremliaus komisarų žydų masinio 
žmonių žudymo TRĖMIMŲ PRIEDANGOJE “technologija” – 
užplombuotų gyvuliniuose mirties traukinio vagonuose 
tremtinių laukė lėta, kankinanti mirtis. Paskutinis šio tremtinių 
žudymo proceso etapas – į ledą sušalę lavonai buvo  
iškraunami amžino įšalo žemėje ir specialiose dykvietėse 
užkasami. 

   Rašytojo Solženycino (Nobelio premija) duomenimis po 1917 
metų perversmo,užgrobę valdžią Rusijos imperijoje, Kremliaus 
komisarai žydai sunaikino apie 60 milijonų rusų. 

   Tūkstantmetė sekta yra ištobulinusi  masinio “gojų” žudymo, smegenų plovimo, dezinformacijos  per 
žiniasklaidos  priemones “technologijas”. 

   Iki šiol Lietuvos teismas neįvardino genocidinių nusikaltimų, masinių žudymų  okupacijos 
laikotarpiu. Neveikia okupacinės žalos atlyginimo įstatymas. Kremliaus gangsteriai toliau terorizuoja, 
plėšia, grobia .žudo …Mąstančio lietuvio pareiga – įtakoti  politinę valią pradėti teismo procesą. 
Nebaudžiami nusikaltimai skatina naujus nusikaltimus. 

Kas dėl to kaltas? Atsakykite...(red). 

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

                                                        

 VALENTINAS REPŠYS  

PASTABOS PANEVĖŽIEČIŲ SUSIRINKIMUI 
 

SITUACIJA      
 

                           Ji apibendrintai pateikta šioje diagramoje. Realybė tokia, kad vienam 
normaliam piliečiui tenka 10-12 "pilkosios masės"  atstovų. Vyksta informacinis 
karas. Karas be šūvių ir sprogimų. Karas savų prieš savus. LRT užvaldyta politinių 
klanų  ir ją atsiimi šioje seimo kadencijoje nerealu. Be to, reikia turėti minty, kad 
informacijos įsisavinimas ir poveikis turi gana didelę inerciją, tad permainų 
galimybė dabar priklauso tik  nuo gebėjimo organizuotis ir pateikti teisingą 
informaciją per individualų bendravimą. Valdžią kol kas mums išrenka žmonės, 
kurie nesinaudoja internetu ir jie  balsuoja už tuos, kuriuos dažniausiai mato per 

http://tauta.info/problemos/pensininkai-98/lt/
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televiziją. 
 
 Piliečiai – patriotai.    Rinko parašus Žemės referendumui, buvo balsuoti jame, aktyviai 

dalyvauja visuomeninėje veikloje, aukoja pilietinėms akcijoms organizuoti, dalyvauja 
jose ir pan. 

 Proginiai piliečiai.   Ateina  bent jau į pirmą turą, kartais ateina bendrai pagiedoti 
himno ar į valstybinų švenčių minėjimus, jeigu programoje numatomas geras koncertas... 

 Vaikščiojantys lavonai.  Viskuo nusivylę, abejingi, netikintys permainomis, neinantys 
balsuoti ir niekur nedalyvaujantys...  

 
Perteikiu grupelės inteligentų gana seniai iškeltą vienijimosi idėją, pavadintą "Piliečių Sąšauka". Jos 
esmė  – atsiskirti  iš "pilkosios masės" ir sušaukti į vieną informacinę erdvę tuos, kurie laiko save 
padoriais žmonėmis – normaliais piliečiais, o tik tada pradėti organizuotis ir koordinuotai veikti.  
Informacijos sklaidai tikslinga naudoti tinklinės prekybos principą, kai vienas žmogus suranda tam 
tikrą skaičių asmenų ir kiekvieną jų įpareigoja padaryti tą patį. Kuo daugiau "užverbuoji", tuo daugiau 
gauni pilietinių balų. Tas pats principas naudotinas vertinant ir kitą pilietinę veiklą. Tai leistų 
objektyviau įvertinti kiekvieno pilietinį aktyvumą.  
 
POSTAS 
Postas - tai galimybė parodyti, kad mes esam ir veikiam. Tai būdas tiesiogiai kontaktuoti su 
žmonėmis, stebėti jų nuotaikas, šviesti, sudominti ir įtraukti moksleivius į pilietinę veiklą, ruošti dirvą 
Tautos atstovų suvažiavimui. 
patalpa ar kioskas (palapinė, autopriekaba) judrioje ar lengvai surandamoje vietoje. 
individualus namas su atitinkama iškaba kaime ar miestelyje, kurio šeimininkas sutiktų būti budėtoju 
ir teiktų pirminę informaciją kraštiečiams. 
 
 
POSTO VADOVAS 
organizuoja posto darbą, rūpinasi lėšomis jo išlaikymui, renka pagalbininkų ir budėtojų komandą, 
juos instruktuoja ir apmoko, palaiko ryšį su koordinuojančia institucija ir vietinėmis NVO. Ieško naujų 
agitacijos ir informacijos platinimo ir pateikimo būdų. 
 Privalumas, jeigu vadovas turi tinklinės prekybos patirties ar jau veikia savo tinkle ir turi galimybę 
panaudoti jį aktyvesnių piliečių paieškai bei informacijos sklaidai.  
Sudaro detalų savo zonos planą- žemėlapį, kuriame atitinkamomis spalvomis pažymima šefuojami 
daugiabučiai, individualūs namai, sodybos ar gatvės. Iš žemėlapio iškart  matyti informacijos plitimą 
ir atsekti informacines skyles. 
 
Manau, kad postų patirties pagrindu tikslinga būtų atidaryti LVT būstinę Vilniuje. Tai suteiktų ir tam 
tikro solidumo mūsų organizacijai. 
 
POSTO BUDĖTOJAS 
savanoris, priimantis užėjusius interesantus, suteikiantis jiems pirminę informaciją, o jau 
apsisprendusiems išduodantis patvirtinimo ženklą, paaiškinant jo prasmę, paskirtį ir naudojimą. 
Fiksuoja interesantų kontingentą (lankomumą, gautus pasiūlymus, pastabas) 
Išduoda padėjėjams-laiškanešiams dalinamąją medžiagą, spaudą, agitacinius plakatus ir skelbimus 
gatvių skelbimų lentoms. 
 
Palaiko ryšį su posto vadovu ir konsultuojasi su juo dėl iškilusių netipinių situacijų. 
 
 
 

http://doratauta.lt/pilieciu-sasauka/apie-sasauka-33/lt/iniciatyvine-grupe-213.html
http://doratauta.lt/lt/pilieciu-sasauka-9/lt/demesio---469.html
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LAIŠKANEŠYS (ŽINIANEŠYS) 
- savanoris, išnešiojantis NVO spaudą ir užsakytus laikraščius į specialiu ženklu pažymėtas pašto 
dėžutes, iškabinantis skelbimus laiptinėse ir agitacinius plakatus gatvės skelbimų lentose, už 
automobilių valytuvų paliekantis specialias 
informacines žinutes. Šiems darbams labai 
tikslinga būtų  pajungti moksleivius. Jų veikla 
turėtų būti vertinama tam tikrais pilietiniais 
balais. Tai būtų tam tikra motyvacijos ir 
skatinimo forma. 
 
DĖL TRIBUNOLO 
Kol neturim įstatymų leidžiamosios valdžios, 
tai grynai butaforinis organas. Bet pažaisti 
dėl įvaizdžio būtų galima, kartu duodant tam 
tikrą signalą visuomenei ir teisėjų klanui. 
Pavyzdžiui, geroje vietoje atidaryti solidžiai 
atrodantį ofisiuką su iškaba "TAUTOS 
TRIBUNOLO PRIIMAMASIS prie Lietuvos 
Visuomenės Tarybos", kuriame budėtų 1-2 
etatiniai darbuotojai ir stebėtų situaciją, 
žmonių reakciją, rinktų pasiūlymus, 
komplektuotų teisės ekspertų kontingentą. 
Jie galėtų siuntinėti teisėjams panašaus turinio signalinius raštelius: 
 "Informuojame, kad Tautos tribunolo Priimamajame yra gauta Jūsų nagrinėta  
byla Nr. .......... ir bus teikiama teisės ekspertų komisijai" 

 
Vis dėlto pagrindinis tikslas turėtų būti Tautos atstovų SUVAŽIAVIMAS ,  

o pirmasis uždavinys – surinkti lėšas jo organizavimui. 
 
Vienas JAV politikas  prasitarė, kad Ukrainos Maidanas jiems kainavo penkis milijardus...  Kiek 
užplombuotame vagone  revoliucijai daryti iš Vokietijos atsivežė Leninas, iki šiol  nėra žinoma. 
Moralas tas, kad bet kokia idėja ar pilietinis veiksmas turi būti pagrįstas labai konkrečiais materialiais 
dalykais. Paprasčiau tariant, pinigais. Savanorių paaukotas laikas bus menkavertis,  jeigu jo neparems 
pinigais tie, kurie kala pinigus ir neturi laiko politikuoti ar mitinguoti...   
 

Mano nuomone, derėtų paskelbti akciją  
"TEISINGUMO STARTUI - MILIJONAS "  

(ar kažkaip konkrečiau) ir jei per numatytą laiką nepavyktų surinkti šios sumos – vadinasi, visuomenė 
dar nepribrendo: juk teoriškai bet kuris pensininkas ar benamis yra pajėgus tuos centus sukrapštyti.  

Akcija būtų tam tikras pilietinio sąmoningumo  
indikatorius. 

 
Pagarbiai- 
Valentinas Repšys,  
2020-01-31 
 

http://tauta.info/panevezys-32/lt/2017-12-10---persitvarkymo-sajudzio-panevezio-klubo-deklaracijos-539.html
http://doratauta.lt/panevezys-32/lt/2017-12-10---persitvarkymo-sajudzio-panevezio-klubo-deklaracijos-539.html
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Pastaba.Čia pateikiamos nuorodos greit nustos galioti, nes tinklalapis doratauta.lt  už savaitės 
užsidaro. Jeigu manote, kad jame pateikta informacija yra naudinga, išsisaugokite ją individualiai.  

 
 

                                                         

VAIKAI TAUTOS ATEITIS! 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS 

                                                                                             ĮSAKYMAS 

DĖL VAIKO SITUACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

                                                                       2019 m. gruodžio 30 d. Nr. A1-803 

Vilnius 

                 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi: 

1. T v i r t i n u  Vaiko situacijos vertinimo tvarkosaprašą (pridedama). 

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. 

gegužės 21 d. įsakymą Nr. A1-221 „Dėl Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

3. N u s t a t a u, kad: 

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.; 

3.2. vaikams ir šeimoms, kurioms pagalba pradėta teikti iki šio įsakymo įsigaliojimo pagal grėsmės 

vaikui lygį, nustatytą vadovaujantis Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A1-221 

„Dėl Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,paskyrus šeimai 

atvejo vadybininką, vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, vaiko situacijos vertinimas neatliekamas ir pagalba vaikui ir šeimai toliau teikiama pagal atvejo 

vadybos metu parengtą pagalbos planą iki tol, kol, atvejo vadybininko vertinimu, tikslinga teikti kompleksinę pagalbą  
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vaikui ir (ar) šeimai, arba atvejo vadybininkas pateikia motyvuotą siūlymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) ar 

vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, arba gaunamas pranešimas apie naują galimą vaiko teisių pažeidimą 

šioje šeimoje.  

Sveikatos apsaugos ministras, pavaduojantis  Aurelijus Veryga 

socialinės apsaugos ir darbo ministrą 

                                                     

SVEIKATA 

Idomu. Juk nepakenks....  

 

VANDUO,  

  
Vanduo taps stebuklingas 
Sausio 19d. kelias valandas visas Ţemės vanduo taps stebuklingas. Manoma, kad toks 
vanduo gali išgydyti ir sunkiausias ligas. Tai "Klaipėdai" teigė kaunietis technikos 
mokslų daktaras ir Lietuvos parapsichologų draugijos narys docentas Jonas 
Dainauskas. Veikiamas energetinių visatos srautų, ypatingos galios vanduo įgauna tris 
kartus per metus: sausio 19-osios, vasario 15-osios ir birţelio 24-osios naktimis. 
Savo spėjimus apie daugelio manymu menkai įtikėtiną faktą mokslininkas pagrindė 
trejų metų tyrinėjimų rezultatais. 
  
 
VANDUO tampa gyvas 
 
Pirmą kartą apie šį reiškinį J.Dainauskas perskaitė vieno rusų ţiniuonio knygelėje ir 
nusprendė ištyrinėti, koks galėtų būti šio energetinio virsmo mechanizmas. 
Naudodamasis biolokacinėmis priemonėmis, 
mokslininkas trejus metus matavo sausio 19-osios, vasario 15-osios ir birţelio 24-
osios naktimis paimtų vandens mėginių energetiką. Vandenį J.Dainauskas tyrė kas 10-
15 minučių ir pastebėjo, kad jo energetinių 
savybių augimas trukdavo maţdaug 1,5 valandos. Maksimalios energetikos vandens 
struktūra išsilaikydavo maţdaug iki 7 valandos ryto. Tokius tyrimus unikalia aparatūra 
atliko ir rusų mokslininkai. Jie uţfiksavo, kad šio vandens savybės energetiniu 
informaciniu poţiūriu atitinka gyvo audinio savybes. 
Technikos mokslų daktaras mano, daugelio akimis mistišką reiškinį galima paaiškinti 
moksliškai: skriedama savo orbita, Ţemė įeina į tam tikrus laukus, kurių srautai veikia 
Ţemę. 
 
Gali išgydyti? 
  
"Atlikdamas bandymus pastebėjau, kad keičiasi ne tik vandens 
struktūra. Visoje gamtoje vyksta galingi bioenergetiniai procesai",- 
pasakojo J.Dainauskas. Tuo metu pasikeičia visos Ţemės energetika, 
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pakinta Ţemės energetinės struktūros, geopatogeninės zonos iš neigiamų virsta 
teigiamomis. Būtent todėl pakinta ir vandens savybės. Jo energetika išauga 
keliasdešimt kartų. Toks vanduo teigiamai 
veikia ţmogaus savijautą, pasikrauna visi energetiniai centrai, pagerėja 
psichoemocinė būsena. J.Dainausko teigimu, kartais, vos panaudojus pakitusios 
struktūros vandenį, gali išgyti ir sunkiausiomis ligomis 
sergantys ţmonės. Kelioms valandoms stebuklingų savybių įgyja bet koks vanduo - 
jūros, eţero, upės ar vandentiekio. 
J.Dainauskas šmaikštavo, kad tuo metu stebuklingų savybių įgauna ir alus bei kitokie 
gėrimai. 
Tačiau eksperimentų, kaip toks "stebuklingas gėrimas" veikia ţmogų, mokslininkas 
dar neatliko. 
 
Apsaugo viela: 
 
J.Dainauskas siūlė eksperimentuoti ir "Klaipėdos" skaitytojams.sausio 19d. naktį bei 
vasario 15-ąją 
ir birţelio 24-ąją prisipilti į indus vandens. Kad ir čiaupo. Ir gurkštelėti, esant blogai 
nuotaikai, sergant - vietoj vaistų. J.Dainauskas turi sukaupęs 10 metų rinkto "gyvo 
vandens" kolekciją. Ją laiko buteliuose. 
Savo unikalias savybes vanduo gali išsaugoti labai ilgai. 
Tačiau padėtas ten, kur teka poţeminiai vandenys, kitose energetiškai netinkamose 
vietose, vanduo netenka savo gydomųjų galių. Todėl mokslininkas patarė indą, į kurį 
įpilame gyvojo vandens, apjuosti varine viela, arba lino, kanapių, kito natūralaus 
pluošto nešlapiu siūlu, surišant mazgelį. Tai - savotiška apsauga. 
Beje, seniau Rusijoje gimusį vaiką per pilvuką apjuosdavo raudonu siūleliu, kad jis 
būtų apsaugotas nuo pikto. 
 
Išsaugo informaciją: 
 
kaunietis mano, kad vandens molekulės išsaugo informaciją, todėl net lašelis gyvojo 
vandens, įpilto į paprasto vandens indą, pakeičia visą jo struktūrą. Tai reiškia, kad 
gyvojo vandens resursus galime nuolat 
dauginti. J.Dainauskas priminė, kad apie neįtikėtinas vandens savybes uţsimenama ir 
baltų legendose. 
Buvo manoma, kad maudymasis birţelio 24-osios naktį ţmogų veikia stebuklingai. 
Stačiatikiai šias datas sieja su Kristaus gyvenimu - sausio 19-ąją pagal senąjį 
kalendorių Kristus buvo krikštijamas. O vasario 15-ąją, praėjus 40 dienų nuogimimo, 
Kristus buvo nuneštas į sinagogą. 
 
Mokslininkai priėjo išvadą, kad vanduo - gyva substancija, turinti atmintį ir galinti 
gydyti... 
 
Prieš kelerius metus japonų mokslininkas Emoto Masaru pateikė stulbinamus 
rezultatus - vanduo gali sugerti, laikyti ir perduoti informaciją apie tai, kas aplinkui 
vyksta. Vandens molekulės susijungia į 
klasterius - atminties kekeles, ir jose "uţrašo" informaciją. Vienoje molekulėje yra iki 
440 tūkstančių informacijos plokštelių. Jei vanduo sugeria pozityvią informaciją, jis 
įgauna gydomųjų savybių, o jei sugeria negatyvias emocijas - "nuodija". Mokslininkai 
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mano, kad teigiamai vandens struktūrą veikia meilės, dėkingumo ţodţiai, o neigiamai 
- neapykanta ir abejingumas. Su E.Masaru teiginiais sutinka 
profesorius iš JAV R.Rojus. Jis klasterius pavadino vandens nervų sistema, turinčia 
atmintį. 
 
 
VANDUO,  
 
kurio yra ţemeje,po ţeme ir virš ţemes ,mus pasiekia net meteorituose, sudaro apie 
70% ţmogaus organizmo - iki 95% - kraujyje, daug - smegenyse. 
Kas ţinoma apie "šventajį "vandenį, jo savybes, galias?                                                    
Vieta su vadinamu "stebuklingu" vandeniu turime ir Lietuvoje.Tai vanduo iš Alksnėnu, 
netgi Kleboniškio šaltinio šalia Kauno.Štai kokias ţinias pateikia mokslininkai iš 
Maskvos. Vieną iš instituto filialų vadovaujanti medicinos mokslų kandidatė 
I.J.Martjanova priėmė savo pacientę, kuri prieš menesį atrodė tartum skeletas, 
geltonai-ţaliu veidu, dėl silpnų kojų 
vos judanti, nes sirgo sunkia onkologinio  susirgimo forma. Šikart pacienetė buvo 
neatpaţistama, atsigavusi, papilnejusi, su lengvai rausvais skruostais, besipasakojanti 
,kad jai griţo jėgos, apetitas, gera 
nuotaika .Kas gi įvyko per tokį trumpą ,keliu savaičių laikotarpį? Ji prieš Jezaus 
Kristaus krikštijimo šventę /sausio 19 d./nuvyko i Trojicos-Sergejevo vienuolyna pas 
tėvą Germana.Jis surinko visus kenčiančius 
ir visą naktį juos "auklėjo". Ryte išleido, prisakęs kiekvieną dieną maudytis vonioje, į 
ją ipilant vieną arbatinį šaukstelį "švento" vandens. Po savaitę trukusių tokių 
procedurų ,minima pacientė pasirode gydytojai 
J.Martjanovai. Informacijos autoriai, kaip jie prisipaţista, "netikėdami stebuklais", 
nutarė kartu ieškoti netikėto išgijimo prieţasties ir paaiškinimo. Į 30 laipsniu C 
vandens pripildytą vonią, buvo įpiltas vienas 
arbatinis šaukstelis "švento" vandens.Būnant vonioje, jau po kelių minučių kaktą 
išpila prakaitas, lyg būtumei pirtyje, po to pajuntami lengvi kūno pabadymai. 
Procedura tesiasi 15min. Net ir išlipus iš vonios, apsirengus, visą valandą kūnas degė 
lyg gerai išsipėrus pirtyje.Kai tik minimo instituto darbuotojai prietaiso zonda uţdejo 
virs "švesto" vandens, prietaiso ekrane pasirode slenkanti lauţyta linija. Impulsas yra! 
Tačiau kokios spinduliavimo daţnumines charakteristikos? Ir štai jas pateikia 
prietaisas. Jos tokios, kokias turi absoliuciai sveikas organas! Garsus rusų aiškeregys 
Stepanas Baidusis savo knygelėje 
"Celitelnyje sekrety" tvirtina, kad gamta du kartus per metus pati energetiskai 
įkrauna vandenį. 
Tai buna iš sausio 18 d. į sausio 19 dieną nuo 24 val iki 3 val. ryto.Ši diena yra religinė 
šventė --Jėzaus Kristaus krikšto diena.   
Minimu laiku vandenį geriausia imti iš natūralaus šaltinio ,nors galima ir iš 
vandentiekio. Gyvą vandenį, turinti milziniską galią, gamta sukuria iš birţelio 23 
dienos į birţelio 24 dieną nuo 23 val iki 3 val ryto. 
Kiek toks vanduo bestovetų, nesuges. Tas pats yra ir su sausio 19d vandeniu. Vienas 
mano paţistamas tokį vandenį namuose laiko jau virs 15 metų.                                                                                                                         
Stepanas Baidusis aiškina,kaip vartoti tokį vandenį: iš pradţių per tris dienas 
nevalgius, rytą prieš miegą, išgerti 1 litrą negyvojo vandens -savijauta pablogės, 
paskui tokia pat tvarka išgerti litrą gyvojo 
(švento) vandens,toks gėrimas uţtruks šešias dienas - išgėrę 2 litrus  
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skirtingo vandens, pajusite nepaprasta jėgų antplūdį: organizmas pasidarys 
gyvybingas, išgis tai, kas skaudėjo -  pasveiks. Tai veikia 
"šimtaprocentiniai". Sausio 19-tą , birzelio 24-tą anksti ryte galima maudytis - jus 
veiks nepaprastų galių vanduo. Juk jūsų kūnas -tas pats vanduo, jis taip pat turi būti 
veikiamas gamtos!/J.Dainauskas,ţurnalas 
"Lemtis"/ 
aš pati toki vandeni jau naudoju 3 metus,ir pripilus plastmasiniuose buteliuose 
vanduo neigavo kvapo nuo plastmases lyg būtų prieš minutę įpiltas ir spalva 
nepakitusi, pamėginkite nes artėja data vandeniui... 
 
Tokia papildoma info prie to, kas jau buvo minėta apie stebuklingas vandens galias. 
 
Kaip spaudai pateikė technikos mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto 
docentas Jonas Dainauskas, vadovaujantis Lietuvos parapsichologų draugijai, šis 
reiškinys stebimas kasmet 
tuo pačiu metu - sausio 19 d , vasario 15 d, ir birţelio 24 d. naktį. Jo metu gamtoje 
vyksta virsmai, pasikeičia visos Ţemės energetika - padvigubėja foninis lygis, 
transformuojasi energetinės globalinės Ţemės struktūros, iš neigiamų jos virsta 
teigiamomis. Dėl šių procesų pakinta vandens savybės, daugybę kartų padidėja jo 
energetika - iki 40 tūstančių bovių (bioenergijos matavimo vienetas). Šį vienetą 1930 
metais 
nustatė prancūzų mokslininkas Būvis, pirmasis Cheopso piramidţių Gizos slėnyje 
tyrėjas. 
 
"Šiuo metu vanduo, paimtas iš čiaupo, gamtos šaltinio - upės, eţero, šaltinelio, 
stovintis ant stalo, - pasikrauna fantastiškomis energijomis. Jis tampa gyvas, - teigia 
Dainauskas. 
 
Gyvasis vanduo negenda, išsilaiko metus ir daugiau. Maţa to, net skiestas vanduo 
išsaugo tas pačias savybes, kurios neįtikėtinai veikia visus gyvus organizmus. Kaip tai 
paaiškinama? 
 
Šio proceso metu ţmogaus energetiniai centrai tampa šimtaprocentines energijos 
veikloje. Stebuklingas vanduo veikia mūsų energetinius centrus čakras, t.y. 
bioenergiją, visus kūno organus, psichoemocinę būseną, fizines, nervų ligas. Šis 
vanduo vos panaudojus tą pačią akimirką kartais 
išgydo net pačias sunkiausias ligas, vadinamas nepagydomomis", - teigia 
mokslininkas, bet priduria, kad praktiškai šių stebuklingų savybių jis nėra tyrinėjęs, 
taigi jo teiginiai labiau teoriniai. 

            Patvirtinimai - legendose.  
 
Jis pataria įsidėmėti jo minėtas dienas - prisileisti iš čiaupo vandens 
į indus, naudoti jį maudantis, apsiprausiant, geriant - visais 
įmanomais būdais. 
Maudydamasis vonioje, į kurią įpilta kad ir nedaug stebuklingo 
vandens, ţmogus atsiduria galingo poveikio energijų sraute, jį 
uţplūsta ţvalumas, karštis, šiluma. 
Aiškindamas šio neįtikėtino reiškinio prieţastis, J.Daunauskas primena, "kad net baltų 
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legendose uţsimenama, kad maudymasis birţelio 24-osios naktį stebuklingai veikia 
ţmogų". Pats jis minėtas datas 
suţinojo iš rusų ţiniuonių knygutės. Maskvos mokslininkai tyrė tokį vandenį unikalia 
aparatūra ir nustatė, kad jo savybės spektras ir struktura energitiniu informaciniu 
poţiūriu atitinka gyvo audinio savybes. 
 
"Aš, kaip mokslininkas, keliu viena iš hipotezių, jog tomis dienomis Ţemė, skriedama 
savo orbita, įeina į tam tikras lauku struktūras ir jų srautai veria Ţemę. Kiek tai susiję 
su Jėzaus krikštijimu - ar tai buvo 
padarinys, ar prieţastis, - klausimas neatsakomas", - teigia J.Dainauskas. 
  

                                                     

       GYVENIMO FILOSOFIJA 

            Tik nuo mūsų pačių priklauso, kaip sugebėsime įgyvendinti savo gyvenimuose Dievo 

duotus pamokymus. Nuo to priklausys mūsų šalies pertvarkymų sėkmė ir greitis.                                     

Dievui nieko nėra neįmanomo, Dievas gali Jums duoti pačią geriausią vyriausybę ir pačias 

geriausias sąlygas Jūsų Šalyje. Bet jeigu Jūs savo sąmone nepasiruošę priimti šiuos 

Dieviškosios malonės, tai ši malonė taip ir pasiliks tik galimybe ir Jūsų pasaulyje negalės 

egzistuoti.                                                                                                               Šiuos teigiamus pakitimus Jūsų 

gyvenimo išorinėse splinkybėse ir egzistavimo sąlygose mūsų Šalyje lemia tik mūsų sąmonės 

lygis ir tai, kiek mes savo sąmonėje pasirengę priimti Dieviškojo vadovavimo principus ir 

Dieviškąją pagalbą. 

               Tam, kad pasikeistų mus supantis gyvenimas, būtina, jog pasikeistų mūsų sąmonė... (Iš 

knygos „IŠMINTIES ŽODIS“ 212 psl., Mijalba, Kaunas 2015). 

                                                     

 REDAKTORĖS ŽODIS 

                   Labai gaila, kad Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai: išsiaiškinome:                                                                             

kas valdo TEISMUS (LSDP), ką išdarinėja užsienietiški bankai ir darome prielaidą, kad 

pradedame suprasti, kas naikina Lietuvą... 

                    Lietuvos valdžia, ruošiasi naujiems rinkimams, o ką daryti Lietuvos žmonėms, kurie 

stebi kas vyksta Lietuvoje ir stebisi valdžios abejingumu viskam, kas vyksta Lietuvoje, o vyksta 

pavojingi dalykai: Lietuva naikinima... 

                    Ar rinkdami į naują SEIMĄ vėl būsime kaip tik išsiritę viščiukai, neaišku - kas mus užbūrė - 

kad rinkimų metu mes  – kurti ir akli? Susimąstyti yra apie ką. Linkime iš širdies prasikrapštyti akis ir 

rinkti tik nusipelnusius...NEBERINKIME NUSIKALTĖLIŲ! 

                     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  
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amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį. Atsirado nauja rubrika „Lietuvos Etikos Universitetas, siųskite 
savo pamąstymus 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                                                   

                                                         

                     

                                                    

                                       

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

                                       

                         

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