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-------------------------------------------------------------------------------VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA!
PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS VEIKSMAI!
LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

2020 m. ŠVENTOJO JONO PAULIAUS II METAI! ( Pagal Seimo
nario A.Vinkaus pasiūlymą, Seimo nariai
pritarė.)
Viešpatie, (apsaugok mus nuo viruso) suteik
mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės
būtų sveiki, dori, sąžiningi, garbingai
laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų
vienas kitą ir savo Tėvynę Lietuvą.
JONAS PAULIUS II GIMĖ 1920 m. MIRĖ - 85 METŲ 2005-04-02.
POPIEŽIUMI TAPO 85 METŲ.
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AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS?
AR GIRDĖJOTE, KAD BUVO LIETUVOS VISUOMENĖS APKLAUSA, KUR TURI BŪTI
LIETUVOS SOSTINĖJE PAMINKLAS PIRMAM LIETUVOS PREZIDENTUI
A.SMETONAI???MAN NETEKO GIRDĖTI, O JUMS?

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE:
1.
2.
3.
4.

Antanas Stanevičius. KLAIPĖDIEČIAI BALTIJOS KELYJE
dr. Rolandas Jančiauskas. LIETUVA PALAIKO BALTARUSIŲ TAUTĄ
LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMUI 5 METAI!
dr. Rolandas Jančiauskas naujas redkolegijos narys
HUMANIŠKUMO INTERPRETACIJA IR JO VIETA ŠIANDIENINĖJE VISUOMENĖJE
KOMENTARAI, KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
5. TEMOS TĘSINYS
Redaktorė AMG KOKIE SANTYKIAI TURI BŪTI LIETUVOJE TARP LIETUVOS MYLĖTOJŲ
(gerų žmonių) IR LIETUVOS NAIKINTOJŲ (blogų žmonių)?
6. Zigmas Vaišvila. PAGERBKIME MŪSŲ ATGIMIMO SIMBOLĮ – KARDINOLĄ VINCENTĄ
SLADKEVIČIŲ.
7. Zigmas Vaišvila.LIETUVA BEDALE, Į KĄ TAVE KLAMPINA?
8. Kęstutis Masiulis, Seimo narys KAD LIETUVA NEBŪTŲ TIK VIENAS MIESTAS
9. Vytautas Radžvilas. NVS - PRAŠYMAS PAREMTI
10. SVEIKATA
11. REDAKCINĖS KOLEGIJOS ŽODIS
12. MŪSŲ DRAUGAI
**************************************************************************************************
Antanas Stanevičius. KLAIPĖDIEČIAI BALTIJOS KELYJE
(„KLAIPĖDA“, 2020-08-24)
Kaip rojuje, kaip ne šioje žemėje, kaip džiugus sapnas – toks jausmas apėmė patekus į plačią
šventiškų žmonių upę, tekančią iki horizonto. To negali būti, bet TAI YRA! Maldos, dainos
šypsenos, apsikabinimai, aukštyn keliami vaikai, prie kryžių degamos žvakelės, dedamos gėlės...
Nežinia, kaip širdis neiššoko iš krūtinės; iš jaudulio drebėjo rankos, sunku buvo fotoaparate
nustatyti ryškumą. Skruzdėlės bėgiojo per nugarą nuo stiprios energetikos vandenyno, kurį
sukūrė viltys, tikėjimas, ryžtas, Lietuvos meilė. Tai, kas tiek metų drausta, slėgta, išsvajota, staiga
prasiveržė nesulaikomai, neužtvenkiamai. Kiekvienas žmogus buvo draugas, bičiulis, brolis, bet ne
tas, kurį aprašė Moralinis komunizmo statytojo kodeksas ir kurį mokyklose liepė mokytis mintinai
kaip „Tėve mūsų“ Parvežtąją iš Maskvos saulę pavadinome tikruoju žodžiu – pragaro ugnimi. Ji
sudegino šviesiausią tautos dalį, bet ne visą. Štai pakilo sesės ir broliai lietuviai – jau nebe vergai,
nors išmokyti rusiškai, bet ne surusėję, nors versti prisitaikyti, bet visąlaik saugoję savo šaknis. Tą
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1989 – ųjų rugpjūčio 23-iačiają visi, netilpę prie Vilniaus – Talino plento. Žmonių buvo tiršta, jų,
susikibusių iškeltomis rankomis, būtų užtekę iki Helsinkio, o gal ir iki Šiaurės ašigalio.
Tądien neįvyko nei viena autoavarija, nors automobilių buvo suvažiavusių kaip niekad
daug. Tądien policija nesulaikė nei vieno girto, nei vieno chuliganaujančio. Kitaip ir negalėjo būti.

Tai buvo Šventa diena!
P.S. A. STANEVIČIUS - buvęs dienraščio “Klaipėda” vyriausiasis redaktorius, žurnalistas ir leidėjas.

Nuostabios akimirkos
KOMENTARAS
Ir aš ten važiavau tiesiai iš mitingo vasaros estradoje. Pakvietė svetimi
žmonės, bet šilti, malonūs, net sumuštiniu pasidalijo. Visą kelią jausmai
neįtikėtini – tik vieną kartą gyvenime taip gali būti. Labai dėkinga straipsnelio
autoriui gerb. A.Stanevičiui – jo mintys turėtų būti mokykliniuose
vadovėliuose – jaunimas jas tikrai supras ir įvertins.
***********************************************************************************************************

dr. Rolandas Jančiauskas

LIETUVA PALAIKO BALTARUSIŲ TAUTĄ
Lietuva nepriklausomybę nuo TSRS paskelbė 1990m. kovo 11 dieną.
Tačiau tarptautiniu mastu Lietuva pripažinta tik beveik po metų – tai pirmoji
padarė Islandija. Tuo tarpu pasaulio didžiosios valstybės Lietuvą pripažino tik
1991m. 2-ojoje pusėje, žlugus Rugpjūčio pučui Rusijoje.
Todėl mes puikiai suprantame Baltarusijos situaciją šiandien ir remiame
Baltarusijos liaudį, kuri siekia išsilaisvinti iš A. Lukašenkos režimo ir
pripažįstame, kad Baltarusija turi būti laisva. Savo solidarumą su Baltarusijos liaudimi patvirtinome ir
2020 08 23 d. organizuoto renginio „Laisvės kelio“ metu susikibdami rankomis nuo Katedros aikštės
Vilniuje iki pasienyje su Baltarusija esančių Medininkų memorialo (Palaikymo renginyje Lietuvoje
dalyvavo apie 50 tūkst. žmonių, o pats „Laisvės kelias“ driekėsi 32 kilometrus), kad palaikytume už
demokratines permainas savo šalyje kovojančius baltarusius, kad jie žinotų, jog jie laisvės kovoje ne
vieni. Renginyje dalyvavę žmonės buvo apsirengę baltai, o rankose laikė Lietuvos ar tautinę Baltarusijos
vėliavas ir gėles kardelius.
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„Laisvės kelio“ renginys organizuotas tikslingai būtent rugpjūčio 23 dieną, prisimenant Baltijos
kelią, kai 1989 metų rugpjūčio 23-iąją į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino buvo susikibę rankomis
daugiau kaip milijonas žmonių. Tuomet pasauliui buvo pasiųsta žinia apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos
siekį nutraukti sovietinę okupaciją ir atkurti nepriklausomybę ir tai mums pavyko padaryti, to paties
linkime ir mūsų kaimynams baltarusiams - išsikovoti savo laisvę!
2020 08 23 dieną neskaitant Lietuvos maždaug 30 valstybių buvo surengtos simbolinės
Baltarusijos ir „Laisvės kelio“ palaikymo akcijos.
***********************************************************************************************************

Trumpa informacija

5 m.
***********************************************************************************************************

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMUI (LPS) 5!
2020-08-21 Įvyko ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS (susirinkimas pavėluotas dėl
pandemijos LPS ĮKURTA 2015-03-10), kuriame prezidentė Aldona Marija Gedvilienė
paskaitė pranešimą apie nuveiktus darbus. Susirinkime kvorumas buvo (žr. nuotraukos
žemiau).
Trumpos pranešimo tezės:
1.

Svarbiausias

laikraštėlis -

darbas

“AUKSINIS

RUDUO”

–

internetinis

pastovi, nuolatinė leidyba – IŠLEISTA IKI ŠIOS DIENOS 168 numeriai;
2.
Veikia dvi mokyklos:
a)
ETIKOS UNIVERSITETAS, KURIO ŠIAIS METAIS JAU KETVIRTAS KURSAS .
Dėstytojai atvyksta iš Kauno – ZITA ALEKNAITĖ IR IŠ VILNIAUS GIEDRIUS MISEVIČIUS –
DIRBA IR VAŽIUOJA NEMOKAMAI;
b)
SVEIKOS GYVENSENOS MOKYKLA, vadovaujama prof. ALGIMANTO MEČISLOVO
OLŠAUSKO – DIRBO JAU 2 METUS IR ŠIEMET BUS JAU TRETI STUDIJŲ METAI – DIRBA
NEMOKAMAI;
KOMENTARAS. LPS registruota Klaipėdoje, tačiau miesto valdžios finansiškai nėra
remiama. Prezidentė visuomeninį darbą dirba jau 16 metų, tačiau deja, taip pat visiškai
nemokamai. Visuotiniame narių susirinkime išrinkta dar penkiems metams.
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3. LPS TURI SAVO VEIKLOS PLANUS, kurių vykdymas vyksta palaipsniui:
 Palaiko Lietuvos, kaip jūrinės valstybės atgaivinimo idėją.
 Dalyvauja aktyviai Lietuvos politiniame gyvenime, padeda gelbėti Lietuvą nuo
jos naikintojų (politinių partijų ir deformuotų teismų – publikacijomis
laikraštėlyje), kelia į viešumą politinių partijų susireikšminimą, sprendžiant
savo vidines problemas, kurios yra svarbesnės už Lietuvos problemas ir kt.
Laikraštėlio puslapiuose – nuomonių įvairovė, visiems suteikiama galimybė
jas išreikšti be apribojimų.
 Laikraštėlis palaiko Lietuvos Visuomenės Tarybą ir jos pirmininką gerb.
Atgimusios Lietuvos vyriausybės narį, kovotoją prieš korupciją nuo pat
Nepriklausomybės pradžios, Nepriklausomybės Akto Signataras didžiai
atsidavęs Lietuvai ir jos žmonėms talentingiausias iš VADOVŲ - ZIGMĄ
VAIŠVILĄ, kuris nuo Atgimimo aušros korupcinių Lietuvos jėgų yra
terorizuojamas IKI ŠIOL
 LVT specialiai inkorporuoti priešai, kaip Zenonas Andrulėnas ir jo suklaidinti
rėmėjai, partijos LSDP kolegos turi stiprų užnugarį, todėl pasisavinę LVT
dokumentus ir pinigus yra korumpuotų teismų (kuriuos valdo partijos)
nebaudžiami už aiškius ir įrodytus nusikaltimus, kas rodo aiškią totalinę
D.Grybauskaitės per dešimtmetį sukurptos nusikalstamos korupcinės veiklos
nebaudžiamumą Lietuvoje. Galima įtarti ir kaimyninių organizacijų struktūrų
poveikį (D.Grybauskaite – Maskvos paslaptis).
4. LPS organizacija už kartų solidarumą ir vienybę – priėmimas nuo 18 metų.
5. Susirinkimo metu išrinkta nauja LPS Taryba ir perinkta prezidente Aldona Marija
Gedvilienė, ji tapo ir LPS Tarybos pirmininke.

SUSIRINKIMO DALYVIAI
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Nuotraukose susirinkimo dalyviai

LPS AKTYVUS narys Virginijus Partaukas su bendraminčiais!

(nuotr. AMG)

(nuotr. AMG)

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

dr.Rolandas Jančiauskas naujas redkolegijos narys
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HUMANIŠKUMO INTERPRETACIJA IR JO VIETA ŠIANDIENINĖJE
VISUOMENĖJE
Įvairios filosofinės minties kryptys nagrinėjo humaniškumo problemą, kuri aktuali ir
dabarties pasauliui. Tačiau neretai žmoniškumas tapatinamas su
humanizmu, nors žmoniškumas yra pamatinė etikos kategorija, o
humanizmas – bendra filosofinė, sociologinė sąvoka, atspindinti tam tikrą
idėjų visumą arba teoriją, ginančią žmogaus teises ir įtvirtinančią jo
vertingumą. Skirtinguose šaltiniuose humanizmo sąvoka vartojama
įvairiomis prasmėmis. Humanizmas – renesanso epochos pasaulėžiūra,
pabrėžianti žmogaus vertingumą, jo proto galimybes, tai principas, kurio
pagrindą sudaro žmogaus sugebėjimas tobulėti, reikalavimas ginti žmogaus
orumą ir teises, rūpinimasis žmonių gerove; visuomeninis žmogiškųjų
vertybių, žmogaus laisvių, garantijų pripažinimas ir užtikrinimas, tai dvasinis judėjimas, kuris
remdamasis humaniškumu siekė laisvo ir išsilavinusio žmogaus idealo, bei bendra sociologinė
sąvoka, atspindinti tam tikrų idėjų visumą, arba teorija, kuri pagrindžia būtinybę kovoti už
žmoniškumą.
Pagrindinių humaniškumo idėjų užuomazgų aptinkama jau Antikos filosofinėje mintyje, kur
Konfucijaus teigimu, esminė humaniškumo raiška, yra meilė žmogui, o šalia pagarbos, kaip
esminio meilės komponento, minimi sąžiningumas, nuoširdumas, teisingumas, pagalba,
pasitikėjimas, dėmesingumas, asmeninė atsakomybė ir kt. Krikščioniškoje filosofijoje žmogus
apibūdinamas kaip Dievo kūrinys, aukščiausia dieviškosios kūrybos viršūnė, išreiškianti jo
išskirtinį vertingumą. Ankstyvųjų viduramžių žmogaus idealas – asketas, šventasis išsižadėjęs
žmogiškojo, žemiškojo gyvenimo, bet ugdantis savo dvasingumą ne tik per tikėjimo tiesų
išpažinimą – meditaciją, bet ir per meilę savo artimiems, pasireiškiančią gailestingumu, atjauta,
pagalba, rūpinimusi ir atlaidumu. Viduramžių humaniškumas – žmogaus siekių realizavimas
remiantis nuolankumu ir meile Dievui. Renesanso epochoje grįžtama prie harmoningos
asmenybės sąvokos, kurios turinį sudaro proto, gebėjimų, išsilavinimo bei dvasinių ir fizinių jo
galių derinys, tokiu būdu akcentuojama žmogaus individualybė. Imama pripažinti, kad žmogus
turi ne tik dvasinę, bet ir kūniškąją prigimtį ir, kad abi šios asmenybės plotmės yra vienodai
svarbios, žmogus tampa visų daiktų matas, išbaigta vienovė, tokia kaip pasaulis, keliama
tolerancijos idėja, kurios dėka išaukštinamas gailestingumas, geranoriškumas, teisingumas,
pareigingumas ir užuojauta.Švietimo epochoje, svarbiausia filosofinė problema – žmogus, kaip
protingasis subjektas, sugebantis panaudoti to meto mokslo žinias, o humanizmas ir
antropocentrizmas įgauną vienodą reikšmę.XVIII amžiaus pabaigoje švietimo reforma iškelia
naują ugdymo pagrindą – pilietiškumą ir tautiškumą, tam turėjo įtakos Prancūzijos švietėjų
pedagoginės mintys.
XIX amžiuje viena iš įtakingiausių filosofinių krypčių tampa pozityvizmas, kur pareiga yra
svarbus santykių reguliatorius. XX amžiuje ryškiausiomis tampa egzistencializmo ir pragmatizmo
filosofinės teorijos. Egzistencializmo filosofijoje buvo išskiriami du moralumo lygmenys: pirmasis
suvokiamas kaip apsisprendimas išsiveržti iš čia – būties netikrumo, kad būtų galima egzistuoti
renkantis tik save, o antrasis – konkretus moralinis pasirinkimas tarp gėrio ir blogio, tampantis
apsisprendimo prielaida.
M. Heideggernurodo, kad modernioje visuomenėje dėl susvetimėjimo žmonės patiria
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kančią, kuri yra „nuopuolio“ ir dehumanizacijos požymis, todėl šiandienos visuomenei tampa itin
aktualios
rekonstrukcionizmo,
pabrėžiančio
humaniškumo
svarbą,
idėjos.
Pasak
rekonstrukcionistų, svarbiausios asmenybės savybės - iniciatyvumas, kūrybiškumas, veiklumas,
savarankiškumas ir atsakingumas. J. Deweynuomone, individualybė pasireiškia sociume, o tikroji
individualybės kaip
asmeninės pasirinkimo ir laisvės sąveikos su objektyviomis sąlygomis sklaida neįmanoma be
humaniškų ir demokratinių socialinių sąlygų. Klasikinis humanizmas siekė paaiškinti, kaip
asmenybė gali išlikti adekvati sau, išsaugoti žmogiškumą savyje, o šiuolaikinis humanizmas savo
tikslu laiko išsaugoti žmogiškumą ne tik savyje, bet ir kitame žmoguje, greta savęs, išoriniame
pasaulyje.
Lietuvos pedagoginė mintis vystėsi neatskiriamai nuo Vakarų Europos ir kitų šalių
pedagoginių teorijų, todėl ir Lietuvoje humaniškumo ugdymo klausimams buvo skiriama nemažai
pedagogų dėmesio. Vienas iš pirmųjų lietuvių filosofų humaniškumą aptarė Vydūnas, kuris dorą
traktavo kaip vieną iš svarbiausių ir akivaizdžiausių žmoniškumo esmės apraiškų, kaip
žmogiškosios kultūros šerdį, daugiausia sutampančią su pačia kultūra S. Šalkauskis pilnutinio
ugdymo sampratoje, pateikė dorovinio auklėjimo tikslus bei uždavinius grindžiamus
reikšmingomis humaniškumo apraiškomis, kaip palankumu, pagarba, sugebėjimu išklausyti ir
suprasti kitą, žodžio laikymusi, pagalba, teisingumu, sąžiningumu, draugiškumu ir kt. A. Maceinos
įsitikinimu, žmoniškumas ir tautiškumas siejasi vienas su kitu, kaip turinys ir forma, kur
žmoniškumas apibūdinamas kaip bendras turinys, neturintis formos, o tautiškumas – lytis be
turinio. Taip atsiskleidžia ne tik tautiškumo ir žmoniškumo ugdymo vienovės svarba brandinant
pilnutinę asmenybę, bet ir įrodoma būtinybė remtis tautos humanistinėmis vertybėmis.
Akcentuojamos dvi pareigos - mylėti artimą ir būti teisingam.
Tačiau neretai iš humanizmo sampratos išskiriamas kultūros atminties aspektas.
Humanizmas šiuo požiūriu priešinasi šiuolaikinio žmogaus tendencijoms atsisakyti savo
kultūrinės praeities ir užmarščiai. Kultūros reikšmę ypač pabrėžia Vydūnas, kuris nurodo, kad
kultūra yra žmogiškumo prado įsigalėjimas mums žinomame pasaulyje, kurios esmę ir pagrindą
sudaro dora, kuri savo ruožtu yra pagrindinė žmogiškumo savybė. Vydūnas aiškina, kad iš
„žmogiškumo veikimo kilusios“, t. y. žmoniškumo esmės raiškos formos, paties žmogaus atžvilgiu
yra tarsi „objektyvios vertybės“, kaip ir visi kiti jį supančio pasaulio dalykai, tol, kol jos netampa jo
vidine savastimi, dvasingumo raiškos galimybėmis, o jų tikroji, aktyvioji kultūrinė vertė
išryškėjanti tada, kai jos iš „objektyvių vertybių“ tampa tikrai „asmenybės vertybėmis“, kurios
turinčios būti žmogaus norimos ir kurioms kurti kiekvienas turįs skirti savo jėgas.
V. Aramavičiūtė kalbėdama apie žmoniškumą nurodo, kad tai viena didžiausių žmogaus
dvasinės būties apraiškų, savyje implikuojanti daugybę kitų vertybių, kurios sudaro dorovės turinį
ir esmę, tai ir atvirumas kitam žmogui, kurį laiduoja jautrumas, tai ir kito atjauta bei gerumas. T.
Stulpinas nurodo, kad žmoniškumo sąvokos turinį labiausiai išryškina teigiami doroviniai jausmai
ir išgyvenimai: meilė, gailestingumas, užuojauta ir kt., tuo tarpu žmogiškumas reiškia visa, kas
žmogui būdinga: ir teigiamos ir neigiamos savybės. Todėl, kaip nurodo V. Žemaitis, ne visa, kas
žmogiška yra žmoniška, o kas žmoniška yra tikrai žmogiška. Dar Aristotelis yra sakęs, kad siūlyti
žmogui tik tai, kas žmogiška, reiškia, išduoti jį, linkėti jam bloga, nes žmogus savo sielos, kuri yra
pagrindinė jo dalis, dėka skirtas kažkam daugiau nei grynai žmogiškas gyvenimas. Sunku sudaryti
žmoniškumą nusakančių atskirų sąvokų hierarchiją, tačiau nurodoma, kad žmoniškumas
labiausiai reiškiasi širdingumu, konkrečia pagalba, pagarba sau ir kitam asmeniui, kuklumu, savo
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paties įsipareigojimų vykdymu, meile, optimizmu, atsakomybe už visa, kas gyva, todėl galime
teigti, kad žmoniškumas labiausiai atsispindi santykiuose su kitais žmonėmis.
Keičiantis visuomenei humaniškumas užima centrinę poziciją, įsigali „naujasis
antropocentrizmas“, kur žmogus tampa savo pasaulio ir savęs paties kūrėju, turi nuostatą
pagerinti situaciją, sugeba nuolat atsinaujinti ir keistis, šiuolaikinis žmogus stengiasi išsaugoti
žmoniškumą ne tik savyje, bet ir šalia savęs. Humaniškumo ugdymo svarba akcentuojama ir
filosofijos bei psichologijos krypčių atstovų darbuose. Remiantis teoriniais bei empiriniais
tyrinėjimais galima teigti, kad žmogaus egzistencija gali visiškai išsiskleisti tik tuomet, kai
asmenybė įsipareigoja būties vertybei, todėl Pasak V. Žemaičio dorovinis auklėjimas – visavertės
asmenybės kūrimas, kai gamtos žmogus virsta dorovine asmenybe, labiausiai sietinas su
veiklumo, teisingumo ir meilės vertybėmis, nes meilė, tarsi aukščiausioji dorybė, atsiskleidžia per
užuojautą, pasiaukojimą ir
pasireiškia kaip humaniškumas.
Apibendrinant humaniškumo arba žmoniškumo, teorines prielaidas, galime teigti, kad
humaniškumas suprantamas kaip pozityvus požiūris į žmogų ir rūpinimasis jo gerove bei savo
reikšme artimas altruizmui, kaip viena didžiausių žmogaus dvasinės būties apraiškų, savyje
implikuojanti daugybę kitų vertybių, kurios sudaro dorovės turinį ir esmę, labiausiai atsispindi
santykiuose su kitais žmonėmis ir pasireiškia jautrumu, užuojauta, pagalba, rūpestingumu,
pagarba, kuklumu, savigarba, atvirumu, atlaidumu, atsakingumu ir pasitikėjimu, todėl belieka
vienintelis kelias – nuoširdžiai siekti humaniškumo arba kitaip tariant – žmoniškumo, nes kaip ir
buvo minėta: „...ne visa, kas žmogiška yra žmoniška, o kas žmoniška yra tikrai žmogiška...“
trumpai: neturi nukentėti aiškus padėties matymas ir tikrovės įvertinimas (red.).

KOMENTARAS
1. Lietuvoje įkurtas Etikos Universitetas, todėl yra visos galimybės dvasiškai tobulėti,
reikia tiktai jį įveiklinti. Kviečiame visus prie to prisidėti ir pradėti tobulėti, o kad to
labai reikia – tai niekas negali paneigti, nes D.Grybauskaitės sucementuotas
korupcinis darinys, baigia visai sunaikinti bet kokias moralines taisykles. Tik baigę
Etikos Universitetą, Lietuvos gyventojai turėtų teisę kandidatuoti į bet kokias
valdžios institucias ar dirbti vadovais. Kai tai sulauksime, tik tada Lietuva atsigaus ir
taps padoria Lietuvos Visuomenės Valstybe – išnyks nuodinga – korupcinė diktatūra
ir bet kokiu klausimu bus tariamasi – apklausos būdu – su Lietuvos žmonėmis. AMG
EU įkūrimo iniciatorė.
2. Klausimas autoriui: kaip humanizmo filosofiją taikyti Lietuvos priešams,
naikinantiems Lietuvą? Juk negalima į juos žiūrint užsimerkti, ar matyti jų veiklą per
rožinius akinius...Ar žmogiška kenkti savo TAUTAI, savo gimtosios Tėvynės
žmonėms? Kaip pavadinti tokius savo Tėvynės priešus? AMG - REDAKTORĖ
ATSAKYMAS Į REDAKTORĖS KLAUSIMĄ
dr. Rolandas JANČIAUSKAS - redakcinės kolegijos narys
Viskas priklauso per kokią prizmę mes žvelgsime į mus supantį pasaulį. Jeigu mes
norėsime matyti tik blogį, tai tik blogį ir matysime, tačiau jeigu mes stiebsimės į
šviesą ir tiesą, tai ją ir pasieksime...
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Humaniškumas pirmiausia formuojasi žmogaus sąmonėje ir tik vėliau pasąmonėje
bei pasireiškia jo konkrečiuose doroviniuose veiksmuose, tačiau iki tol, kol mintys
taps humaniškais veiksmais dar teks palaukti, bet stengtis tikrai verta.
Kadangi humaniškumas suprantamas kaip visybiškos ir brandžios asmenybės
šerdis, kaip jos dvasingumo ir dorumo pagrindas, tai asmenybės esmę sudaro
žmogaus dvasinė prigimtis, vidinė išmintis, meilė ir gera valia. Todėl humaniškumą
mus supančiame pasaulyje pasieksime nuosekliai ugdydami žmoniškumą pirmiausia
savyje, o vėliau ir aplinkiniuose bei visai nesvarbu kokie jie pikti ar nedori mums
atrodytų...
*******************************************************************************************

TEMOS TĘSINYS
KOKIE SANTYKIAI TURI BŪTI LIETUVOJE TARP LIETUVOS MYLĖTOJŲ
(gerų žmonių) IR LIETUVOS NAIKINTOJŲ (blogų žmonių)?
Mes rašome, kritikuojame, stebime ir negalime atsistebėti, kad Lietuvos naikintojų niekas
netrikdo. Pagal Dalios Grybauskaitės komandą sukurta korupcinė sistema tokia tvirta, kad jų
niekas neveikia, tai galioja ir Lietuvos Teismams!
Galime suprasti, kad tarpusavio santykiai tarp Lietuvos gyventojų pagrįsti pagal stebimus
gyvenimo rezultatus: Lietuvos gyventojai išsilakstė į visas keturias puses, atlyginimai, pensijos
skurdžiausios Europos Sąjungoje. Tuo tarpu milijonierių vis daugėja.
Nepavydėtina naujai išrinkto Lietuvos prezidento situacija – jis tik stebėtojo vaidmenyje,
bet su paprastais senjorais bendrauti nelinkęs... Kai tik mes jį išrinkome, žadėjome palaikymą ir
pagalbą...
SANTYKIAI SU KAIMYNAIS vystosi sudėtingai. Baltarusija šiandien ant ugnies smaigalio:
dar kartą „išrinktas“ A. Lukašenka visiems parodė, ką gali valdžia jėgos pagalba...Santykiai su
Baltarusija visada įtempti ir to norėjo Lietuvos naikintojai, Astravo elektrinė išdygo todėl, kad
Lietuvos valdžia laiku nesiėmė priemonių statybai sustabdyti, kas kaltas? Kaip visada, niekas
nežino ar nenori žinoti. Proceso sustabdyti nebeįmanoma, teks gyventi kai kuriems pavojingoje
zonoje. Yra ir dabar žmonių, kurių sprendimus lemia elektros kaina – tai renkasi viešai Astravo
elektrą – reiškia anksčiau ar vėliau elektrą teks pirkti...
Lietuvos Atominę elektrinę sunaikino Lietuvos valdžios neūkiškumas, o dabar tapo geras
korupcinis objektas į kurį be pertraukos kišami didžiuliai pinigai, o kur jie patenka niekas
nežino...Gal maitina tuos milijonierius, kurie Lietuvoje dygsta kaip grybai po lietaus, bet grybai,
kartais nuodingi...
SUŠVELNĖJO SANTYKIAI SU LENKIJA – kurių priežastis buvo Lenkijos didelis ego... Tiek
amžių lenkai vis jaučiasi aukščiau už lietuvius, bet juk mes vieni be kitų negalime gyventi, tai kodėl
mes turime būti kažkieno sukiršinti? Ačiū Dievui tas laikotarpis baigiasi – tai puikus abiejų šalių
diplomatų darbas, ačiū jiems. Ištiesų lenkams lengviau gyventi, pas juos pigesnės prekės, todėl jie
turi kuo didžiuotis ir ne tik... Kada lenkai važiuos pas mus apsipirkti, tada ir gerbs mus labiau...
Lygiuotis į Estiją, Latvija mus taip pat reikėtų, nes kai kuriuose srityse jos lenkia mus.
Estijoje jaučiasi, kad yra valstybėje šeimininkas, nes vadovauja ūkiškai – Lietuva – atvirkščiai,
linkusi viską griauti ir statyti iš naujo, bet tai kainuoja trigubai brangiau. Gal todėl nuūkininkavo
Lietuvos žmones, kad šiandien dar vienišiems senjorams neišgali mokėti vienišumo priemokų,

12

nors mes, senjorai apie tai rašome dešimtmečiais. Buvo ir Seimo narių, parėmusių mūsų siekius,
tačiau ir jie nusodinti – rezultate – visiškas nulis, gėda visiems tiems, nuo kurių tai priklauso...
Lietuvoje baisiausia korupcija dabar yra NVO ORGANIZACIJŲ STRUKTŪROJE IR
FINANSAVIME (tai atskira tema kitam kartui). D.Grybauskaitės NVO plėtros Įstatymas tai
akivaizdžiai parodė.
Kas per mada Lietuvoje - totalus visuomenininkų išnaudojimas. Pateiksiu pavyzdį: mes
Lietuvos pensininkų susivienijimas turime eilę metų dvi švietimo- mokslo įstaigas: Etikos
Universitetą ir Sveikos gyvensenos mokyklą. Šiais mokslo metais Etikos Universitetas tęs studijas
jau ketvirti metai, dėstytojai važiuoja iš Vilniaus ir Kauno – važinėja - dirba be jokio atlyginimo ir
niekas nesusimąsto, kad tai švietimas skirtas viso miesto ir rajono gyventojams, valdžios dėmesys
- nulinis. Miesto valdžia viskam turi pinigų, o mūsų mokykloms – neturi... Tas pats ir su Sveikos
gyvensenos mokykla – šie mokslo metai jau bus tretieji, bet niekam nerūpi dėstytoją,
prof. A. M. OLŠAUSKĄ nors kiek paremti finansiškai. Žmogus tikrai dirba negailėdamas nei jėgų nei
laiko, bet dėkingumo jokio. Kartais tenka man, mokyklų vadovams pirkti ką nors atsidėkojimui iš
savo pensijos – to tikrai nėra niekur pasaulyje, ar tai ne gobšumo, korupcijos pavyzdys.
Apgailėtina situacija su Bendruomenės namais: dabar jie tualetų karalystė, o ne jaukus
žmonių bendravimo židinys. Kas sugalvojo tokį projektą, kuris atgraso žmones nuo Bendruomenės
namų? Ar nebuvo galima pasitarti su visais ir rasti geresnį variantą? Kita blogybė – tai miesto
valdžios

apgaudinėjimas,

priežasčių

ieškojimas,

kad

pasiteisinti

–

tai

patogesnis

privažiavimas prie Bendruomenės namų. Buvo pasakyta, jau seniai, kad projektas jau
yra, reikia tik padaryti, bet išaiškėjo, kad tai melas, gėda... Lietuvoje problemų labai daug ir ne tik
pas senjorus, iš Europos Sąjungos daug tikėtasi, o ką matome – visi mūsų išrinkti
europarlamentarai džiaugiasi (rinkėjų dėka) gerai įsitaisę (ne paslaptis – geras atlyginimas, šilta
vieta), bet ką jie iškovojo gero Lietuvos žmonėms? Rašiau aš pati ES Tarybai, kodėl žmonės
nepatenkinti ES: apie tai, kad ES reikia suvienodinti pensijas (prancūzų pensija 1700-1800), o
Lietuvos visi žinome kokia... Žmonių atlyginimai mažiausi, kainos aukščiausios ar gali būti geri
santykiai su mūsų valdžia? Kur rūpinimasis Lietuvos gyventojais?
Artinasi nauji rinkimai į Seimą, žmonės susimąstykime ką rinksime, nes būtinai turime
išardyti ta korupcijos kamuolį, jeigu norime gyventi žmoniškiau. Nenuleiskite rankų ir negalvokite,
kad mes nieko negalime - net vienas žmogus daug gali, tik mintys turi būti nukreiptos į tuos
kandidatus, kurie padės sunaikinti korupcijos židinį, apėmusį visą Lietuvą. Balsuokime visi, nes
nuo mūsų balsų priklauso kas pateks į valdžią, su kuria teks kurti Lietuvos ateitį!

Todėl kad ir kaip būtumėm humaniški, bet Santykiai su blogais žmonėmis,
korupcijos kūrėjais, Lietuvos naikintojais niekada negali būti geri, nes gerumas
ne vietoje ir nelaiku - tai pataikavimas ir pralaimėjimas!
*******************************************************************************************
Zigmas Vaišvila.PAGERBKIME MŪSŲ

ATGIMIMO SIMBOLĮ – KARDINOLĄ
VINCENTĄ SLADKEVIČIŲ.2020-08-20
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Šiandien a. a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-osios
gimimo metinės. Vieno mūsų Atgimimo simbolių pagerbimo diena. Tai
suprato šaunuolis bibliotekininkas ir kraštotyrininkas iš Biržų kuklus
Evaldas Timukas (https://www.birzietis.lt/aktualijos/kardinolas-vsladkevicius-siunciamas-i-uzmarsti). Tai jis ne tik surinko šiai progai
skirtą medžiagą, aukas ir deramą kardinolo pagerbimą jo tremties
vietose, bet ir pastatė į vietą Lietuvos Seimą, privertęs jį paskelbti
kardinolo V. Sladkevičiaus metus. Visapusiškai apsidirbęs mūsų Seimas, nustatęs, kad dėl
kardinolo šmeižto kalta LGGRTC vadovė T. B. Burauskaitė, bet išteisinęs ją, kardinolo Vincento
Sladkevičiaus metais bespėjo paskelbti ne šiuos, o kitus 2021 metus, t. y. jo gimimo 101-ųjų
metinių proga.
Padėkokime šiandien ir Kauno memorialinio kardinolo Vincento Sladkevičiaus
memorialinio buto-muziejaus vadovei Irenai Petraitienei, Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarei Irenai Andrukaitienei, kurios drauge su Evaldu Timuku triūsė dėl šio klausimo.
Prisidėjo ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka bei Utenos kultūros centras.
Tik jų visų dėka įvyks šio garbingo jubiliejaus paminėjimo ir kardinolo Vincento
Sladkevičiaus pagerbimo renginiai jo tremties vietose, išleidžiama šiam Tautos Žmogui skirta
atsiminimų knyga.
Š. m. rugpjūčio 22 d. Nemunėlio Radviliškyje (Biržų rajone) bus atidengtas koplytstulpis
Vincento Sladkevičiaus Dvasinės tarnystės tremtyje atminimui (tremtis šioje vietovėje – nuo 1959
m. iki 1976 m.).
Š. m. rugpjūčio 22 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje
atidaroma paroda „Padaryk mane gerumo ženklu“. Tokie lotynų kalba surašyti žodžiai iš a. a.
Vincento Sladkevičiaus herbo.
Š. m. rugpjūčio 23 d. Pabiržėje (Biržų rajone) prie klebonijos pastato atidengiama
memorialinė lenta Vincento Sladkevičiaus atminimui (tremtis šioje vietovėje – nuo 1976 m. iki
1982 m.).
Š. m. rugpjūčio 23 d. Po parodos atidarymo įvyks atsiminimų knygos su gausia ikonografine
ir dokumentine medžiaga „Savas tarp savų“ pristatymas visuomenei. Knygos sudarytojai –
Evaldas Timukas ir Irena Andrukaitienė.
Šios knygos pavadinimas verčia viešai paklausti, tarp ko a. a. Vincentas Sladkevičius
šiandien yra savas tarp savų? Kiek mūsų liko tų savų, kurie gerbia ne tik šį Žmogų ir jo atminimą,
jo indėlį į Lietuvos laisvinimo kelią, bet ir gina jį, jo šviesų atminimą, tuo pačiu – ir Lietuvos garbę,
jos Atgimimo ir Lietuvos katalikų bažnyčios istoriją?
Šis klausimas – ne tik retorinis, nes tik signatarės Irenos Andrukaitienės dėka Lietuvos
Seimas sutiko š. m. rugsėjo 2 d. ir Seime atidaryti šią parodą „Padaryk mane gerumo ženklu“. Tą
pačią dieną Seime įvyks ir a. a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-mečio paminėjimo
konferencija. Smagu buvo bent pasiūlymu prie to prisidėti.
Tad nebūkime abejingi. Pasimokykime iš šios kuklios istorijos. Pasirodo ir šiandieninėje
Lietuvoje, susitelkus bent keliems žmonėms, galima šį bei tą nuveikti. Ir ne tik dėl savęs.
***********************************************************************************************
Zigmas Vaišvila. LIETUVA BEDALE,

Į KĄ TAVE KLAMPINA? 2020-08-17
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Grįžau po dar vienos chirurginės operacijos, pažiūrėjau, kas
vyksta toje mūsų Lietuvoje ir aplink ją. Liūdnoka tapo.
Valdžios demagogija dėl „kovos“ su COVID-19 jau tapo ne tik
farsu, bet ir absurdu. Garsiai girdamasi ji vykdo „net 20 aktyvių židinių
Lietuvoje tyrimus“, bet netiria ne tik Lietuvai labai „reikšmingos“ š. m.
birželio 5 d. protesto akcijos Vilniuje kelių tūkstančių dalyvių. Šiandien
iš Seimo spaudos konferencijų salės aimanuojama dėl šių „20 aktyvių
šios ligos židinių“, bet nė žodžio apie tai, kiek šimtų tūkstančių mūsų
tautiečių be jokių kaukių praleido savaitgalį Palangoje ir kituose mūsų
kurortuose. Be jokių kaukių – nei paprastų, nei juokdarių. Tiesiog
pasijuto žmonėmis.
Negi mes negalime atsitokėti ir pasakyti stiprų mūsų žodį NE mūsų valdžios demagogijai?
Negi mūsų valdžia nesupranta, kad mes jau savaime esame atsidūrę švediškame šios „kovos“ su
keista infekcija ar bakteriologiniu ginklu variante? Jei tai būtų kažkuo ypatingesnė liga, nei mums
įprastas gripas, tai jau po to chaoso, kurį paskelbus karantiną mums sukūrė mūsų valdžia, tai jau
bent pusės mūsų nebebūtų likę šioje žemėje.
Baltarusijoje gatvėse taip pat daug žmonių, ir niekas ten net nekalba apie COVID-19 grėsmę.
Taigi, paminėta Baltarusija. Įvykiai Baltarusijoje ir, svarbiausia, visiškai neatsakingas mūsų
valdžios elgesys jau tampa tikra grėsme mūsų nacionaliniam saugumui. Kodėl tyli Lietuvos VSD?
Kaip ir prieš karantiną dėl COVID-19.
Rusijos Federacijos valstybės paslaptis Dalia Grybauskaitė, net 10 metų buvusi Lietuvos
Prezidente, garsiai tarė Baltarusijos Prezidentui: „Nešdinkis iš Baltarusijos!“ Ir tai tarė ta persona,
kuri po jos išrinkimo 2009 metais Lietuvos Prezidente nedelsdama oficialiai priėmė pirmąjį jos
svečią – tą patį Baltarusijos Prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Ir draugiškai šypsodamasi su juo
fotografavosi (kaip dainuodavo Vytautas Kernagis). Ta pati mūsų valdovė, kuri vienintelė iš
užsienio šalių vadovų netrukus oficialiam vizitui beatodairiškai nuskubėjo pas šį Baltarusijos
Prezidentą prieš dar vieną jo perrinkimą. Geresnės rinkimų agitacijos A. Lukošenkai nereikėjo.
Trumpa Dalios Grybauskaitės atmintis. Norėtųsi, kad mūsų atmintis nebūtų tokia trumpa.
Mūsų užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus ir dabartinio visapusiškai supančioto
Prezidento Gitano Nausėdos elgesys kelia ne mažesnį rūpestį (pažiūrėkime dar kartą tokio Zigmo
Vaišvilos 2020-07-22 d. spaudos konferenciją Seime apie Donato Raščiaus 2020-07-16 d.
svetainėje „Teismo Vikingas“ paskelbtą tyrimą „Ar Nausėda yra Lietuvos Prezidentas?“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ezmhDbsbTdc&feature=emb_logo).
Lietuva dar kartą ar tai pati lipa ant to paties grėblio, kaip ir Ukrainos atveju, ar ją kažkas
verčia tai daryti. Pagrįstai manau, kad Svetlana Cichanouskaja ne pati pabėgo iš Baltarusijos. Jau
nesunku suprasti, kad ji nėra savarankiškai sprendimus priimanti moteris. Kirsti Baltarusijos –
Lietuvos sieną be Baltarusijos tarnybų žinios ar pagalbos ji negalėjo. Manau, kad A. Lukašenkai ir
Baltarusijos tarnyboms ramiau, kai ji ne Baltarusijoje, nes bet kokio įvykio su šia moterimi atveju
labai lengva būtų dėl to apkaltinti Baltarusijos tarnybas.
Tų, kurie linkę mąstyti apie šiuos įvykius, dėmesį atkreipsiu į signataro Petro Vaitiekūno,
aktualiu laikotarpiu buvusio Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje, ir buvusio Lietuvos VSD vadovo
Gedimino Grinos viešus paaiškinimus, kad šios kandidatės į Baltarusijos Prezidentus, kurios
vienintelė rinkiminė programa buvo, laimėjus šiuos rinkimus, paskelbti naujus rinkimus, vyras
atvirai remia Baltarusijos ir Rusijos valstybių susijungimą. O dar kartą VSD vadovu tapęs Darius
Jauniškis tyli...
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Todėl beatodairiškas ir viešai mums nepaaiškintas Lietuvos valdžios elgesys su Svetlana
Cichanouskaja, viešai neįvardintos jos komandos Vilniuje veiksmai, jau formuojant valdžios
Baltarusijoje perėmimo komandą, yra tiesioginė ir Lietuvos provokacija prieš Baltarusijos
valstybę. Neatsitiktinai Baltarusija pradėjo plataus mąsto karines pratybas prie Lietuvos ir
Baltarusijos sienos.
Jei Ukrainos atveju, Dalia Grybauskaitė, būdama Europos Sąjungai 2013 m. antrąjį pusmetį
pirmininkavusios Lietuvos vadove, matyt, įsivaizdavo save be penkių minučių ir būsima Europos
Komisijos vadove (jei jai būtų pavykę Vilniuje prispausti Ukrainos Prezidentą Viktorą Janukovičių
pasirašyti ES Ukrainai primetamą sutartį), tai šiandien norisi paklausti jau kito Lietuvos
Prezidento Gitano Nausėdos, koks jo interesas taip beatodairiškai pakišinėti mūsų visų Lietuvą
bedalę?
Ir pabaigoje (nežinau, rimtai ar nerimtai?) norisi paklausti Aurelijaus Verygos, ar šiuo
atveju iš Baltarusijos atvykusiai Svetlanai Cichanouskajai ir jos anoniminei komandai, su ja
kontaktuojančiam Linui Linkevičiui ir visai Lietuvos Vyriausybei jau nustatyta Tamstos įsakymu
visiems iš Baltarusijos atvykusiems asmenims ir su jais kontaktavusiems asmenims privaloma 14
dienų saviizoliacija dėl COVID-19 grėsmės?
Laukčiau viešo ir Prezidento G. Nausėdos ir sveikatos apsaugos ministro, ekstremalių
situacijų suvaldymo centro vadovo A. Verygos paaiškinimų. Tai turi žinoti visi Lietuvos žmonės.
***********************************************************************************

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMUI
Laisvės pr. 79A, 05274 Vilnius

Lietuvos Visuomenės Taryba

2020-08-24 Vilnius

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila
adresas korespondencijai: Lizdeikos g. 29, 10101 Vilnius

SKUNDAS
2020-07-13 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo
skyriaus prokurorės Rūtos Šipkauskienės nutarimo dalies, tyrimo medžiaga Nr.M-2-02-00658-20
2020-08-17 gavome (priedai – voko kopija ir www.post.lt duomenys) 2020-07-13 Vilniaus
apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorės Rūtos
Šipkauskienės nutarimą, kuriuo, kaip jame rašoma, atmesti Zigmo Vaišvilos ir kitų išvardintų
pareiškėjų skundai dėl 2020-06-18 VAVPK Vilniaus m. 3 PK 2-ojo veiklos skyriaus vyriaus. tyrėjo
Neringos Aušraitės nutarimo, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos
Visuomenės Tarybos ir signataro Zigmo Vaišvilos 2020-06-10 ir kitų pareiškėjų pareiškimus dėl
2020-06-05 renginio Vilniuje. Su prokurorės nutarimu nesutinkame, teikiame dėl jo skundą dalyje
dėl 2020-07-07 Lietuvos Visuomenės Tarybos ir signataro Z. Vaišvilos skundo. Manome, kad
būtent dėl šio dviejų pareiškėjų 2020-07-07 skundo pasisakė prokurorė, nors skundžiamame
nutarime nurodytas tik vienas pareiškėjas dalyje dėl pareigūnų neveikimo.
Šiuo skundu skundžiamoje nutarimo dalyje prokurorė tik paaiškino BPK 168 str.
reikalavimus ir abstrakčiai patikino, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnės 2020-06-18 nutarimas
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atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neveikimo priimtas vadovaujantis BPK 3 str. 1 d. 1 p., kad
nėra objektyvių duomenų, jog būtų padarytos kurios nors nurodytos galimai nusikalstamos
veikos. Prokurorė savo nutarimą grindžia vieninteliu teiginiu, kad nenustatyta, jog COVID-19
virusas išplito, dėl ko mano, jog nenustatyta, kad būtų padaryta veika, numatyta BK 277 str.
(Kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimas).
SKUNDO ARGUMENTAI:
1.
Pareiškėjai kreipėsi dėl atsakingų asmenų (policijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie SAM, SAM, VESOC vadovo Aurelijaus Verygos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
neveikimo, t. y. BK 229 str. (Tarnybos pareigų neatlikimas) veikų. Pareiškėjų nurodyti valstybės tarnautoja
ar jiems prilyginti asmenys, policijos pareigūnai neatliko savo pareigų 2020-06-05 renginio Vilniuje metu ir
po jo, nors akivaizdžiai ir dideliu mastu buvo pažeisti 2020-05-28 SAM ir VESOC vadovo įsakymo Nr.V1313 reikalavimai dėl ne daugiau kaip 300 dalyvių, atstumai tarp kurių – 1 m, ir kt., taip pat 2020-06-01
SAM ir VESOC vadovo įsakymu Nr.V-1346 nuo š.m. birželio 1 d. iki 7 d. Vilniaus miestas buvo paskelbtas
padidintos rizikos savivaldybe dėl COVID-19 grėsmės.
Tačiau prokurorė dėl BK 229 str. numatytų akivaizdžių galimai nusikalstamų veikų
(tarnybinių pareigų neatlikimo) išvis nepasisakė. Todėl prokurorės nutarimas dalyje dėl šios veikos
(neveikimo) naikintinas kaip be motyvų ir išvis nenagrinėtas.
2020-07-07 Lietuvos Visuomenės Tarybos ir signataro Z. Vaišvilos skunde net buvo pateiktas
atskiras reikalavimas Nr.2 – užtikrinti, kad būtų priimtas procesinis sprendimas dėl mūsų 2020-06-10
pareiškimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl tarnybinių pareigų neatlikimo. Tad prokurorė negalėjo
nepastebėti to ir nepasisakyti dėl šio procesinio reikalavimo.
2. Nepagrįstas ir prokurorės nutarimas ir dalyje dėl BK 277 str. (Kovos su epidemijomis ar
užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimų), kuri grindžiama vieninteliu teiginiu, kad nenustatyta, jog
COVID-19 virusas išplito, nes:
2.1 COVID-19 išplitimas dėl 2020-06-05 renginio Vilniuje nenustatytas būtent dėl to, kad policija,
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM, SAM, VESOC vadovas Aurelijus Veryga ir Vilniaus
miesto savivaldybės administracija dėl šio renginio neveikė (policija toleravo akivaizdžius kovos su
COVID-19 VESOC vadovo ir SAM ministro A. Verygos įsakymų reikalavimus dėl kaukių ir atstumų tarp
renginio dalyvių, jų dėl to nenubaudė ir net neišskirstė, NVSC prie SAM, SAM ir VESOC vadovas netikrino
renginio dalyvių, pažeidusių jo paties įsakymus, NVSC netyrė renginio dalyvių, pažeidusių minėtus
įsakymus, net nesiaiškino dalyvius, netikrino pareiškėjų nurodytų asmenų, asmenų, kaip juos veikti
įpareigoja jų tarnybinės pareigos ir nurodyti VESOC vadovo A. Verygos įsakymai. Netikrinti ir į renginį
atvykę užsieniečiai nenustatinėti jų kontaktai.
2.2 Nėra pagrindo teigti, kad COVID-19 neišplito, nes VESOV vadovas A. Veryga ir Vyriausybė vieną
po kito priiminėja vis griežtesnius įsakymus ir nutarimus dėl kovos su COVID-19.
2.3 2020-06-05 d. karantinas dėl COVID-19 Lietuvoje nebuvo pasibaigęs, jis pasibaigė tik 2020-0616 d., tačiau valstybės mąsto ekstremalioji situacija nebuvo atšaukta, ji tebegalioja iki šiol.
Atsižvelgiant į išdėstytą BPK nustatyta tvarka prašome panaikinti 2020-07-13 Vilniaus apygardos
prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorės Rūtos Šipkauskienės nutarimą
dalyje, kuria atmestas 2020-07-07 Lietuvos Visuomenės Tarybos ir signataro Z. Vaišvilos skundas dėl
2020-06-18 VAVPK Vilniaus m. 3 PK 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo Neringos Aušraitės nutarimo.
Priedai – voko kopija ir www.post.lt duomenys
Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu: Valdybos pirmininkas dr. Zigmas Vaišvila
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila
***********************************************************************************************************

KAD LIETUVA NEBŪTŲ TIK VIENAS MIESTAS
Kęstutis Masiulis, Seimo narys
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Subalansuota ir tolygi valstybės plėtra, o gyvenimo sąlygos yra panašios visur – kaime,
mieste, didmiestyje, atskirose miesto dalyse ar net namų kvartaluose. Tokiam svarbiam tikslui
pasiekti valstybės kuria strategijas, planus ir tai vadinama Regionų
politika.
Lietuvoje tai deklaratyvus terminas, nes juo prisidengiant
siekiama išnaudoti ES ir valstybės išteklius, mažai kreipiant dėmesį ko
nori žmonės. Veiksmingos ir tikslingos regionų politikos nebuvimas
mūsų šalyje programuoja kaimų, miestelių ir rajonų centrų nykimą ir
mažėjimą, o Vilnius auga ypač sparčiai. 2020 m. liepos 1 d. duomenimis
per metus sostinės gyventojų skaičius ūgtelėjo net 9,5 tūkst., tai kaip visas Kuršėnų miestas.
Nepaisant investicijų į infrastruktūrą mažesniuose miestuose, gyventojai išvyksta, o didmiesčių
augimas tik spartėja.
Darbo ir perspektyvų
Pasak mokslininkų, reikėtų užtikrinti esmines sąlygas – patrauklias darbo vietas ir
perspektyvią viziją ateičiai tam, kad regionas būtų gyvybingas, o jaunimas neišvyktų ir kurtų ateitį
gimtajame krašte. Kai yra pagalvojama apie šiuos du pagrindinius kriterijus, tada jau galima
rūpintis ir geresne infrastruktūra, susisiekimu, švietimo ir socialinėmis paslaugomis. Bet kol nėra
darbo ir perspektyvų, sulaikyti gyventojus nuo išvykimo labai sunku.
Ignalinos r. savivaldybė pagal visus rodiklius yra pačiam savivaldybių reitingo dugne, todėl,
kad trūksta investicijų, maži mokami atlyginimai ir aukštas nedarbo lygis. Pabradėje, priešingai,
veiklą plečia gamykla „Intersurgical“, o miestelyje atsidaro naujos vaikų darželių grupės, statybos
leidimų Pabradėje išduodama daugiau nei visame likusiame Švenčionių krašte (savivaldybėje dar
yra panašaus dydžio kaip Pabradė miestai – Švenčionys ir Švenčionėliai). Visi gyvybingesni
Lietuvos miestai turi savo didesnius darbdavius. Kėdainiuose veikia „Lifosa", Akmenėje cemento
gamykla, Mažeikiuose naftos perdirbėjas. Visaginas yra liūdnas pavyzdys. Tai miestas, kuris
neteko daugiausiai Lietuvoje, net 50 proc. gyventojų dėl stambiausio darbdavio – Ignalinos
atominės elektrinės – sunykimo.
Nuo 2016 m. regionuose (ne Vilniuje) panaikinta per 15 tūkst. valstybės finansuojamų
darbo vietų. Tai milžiniškas skaičius. Palyginimui, „Akmenės cemente“ dirba apie 450 darbuotojų,
„Intersurgical“ apie 1,7 tūkst. Ši įmonė yra stambiausias darbdavys kaimiškose savivaldybėse.
„Investuok Lietuvoje" pasaulyje pripažįstama kaip labai gera investicijų pritraukimo agentūra,
džiaugiasi, jei per metus pritraukti nauji investuotojai „pažada“ sukurti 2 tūkst. naujų darbo vietų,
o dauguma planų juk didžiuosiuose miestuose. Taigi per keletą metų mažosiose savivaldybėse
panaikinta 15 tūkst. darbo vietų – koks smūgis regionų plėtrai!!
Kur prapuola darbo vietos?
Pasaulyje spartėjant informacinių ir išmaniųjų technologijų plėtrai, darbdaviai pertvarko ir
koreguoją savo įstaigas. Dabar nebereikia turėti lokalių padalinių, galima riboti tiesioginių
kontaktų su klientais skaičių ir atsisakyti išvykų, o pasitelkti el. paslaugas. Anksčiau buvę įprasti
bankų skyriai persikėlė į internetą, be fizinio kontakto jau nuperkama apie pusę buitinės
technikos, ką jau kalbėti apie įmokų ir mokesčių surinkimą. Valstybės paslaugos nėra išimtis.
Optimizacija, centralizacija ir efektyvumo paieškos yra reikalingos valstybei, kad jos paslaugos
būtų kokybiškos, tačiau Lietuvoje darome vieną svarbią klaidą. Optimizacija mūsų šalyje išvirsta į
darbo vietų perkėlimą iš regionų į Vilnių. Kol mažesniuose miestuose uždaromi darbo biržos
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padaliniai, reformuojami komisariatai, pašto skyriai, naikinamos ligoninės, tai Vilniuje kuriamos
naujos darbo vietos. Vien pernai sostinėje sukurta per 3 tūkst. naujų valstybės finansuojamų darbo
vietų.
Kasmet augantis valstybės finansuojamų darbo vietų skaičius Vilniuje jau peržengė 100
tūkst. Taigi kas ketvirtas vilnietis dirba valstybiniame sektoriuje, o kai kuriuose regionuose tokių
nėra nė 10 proc.
Lietuva gali ir turi toliau tęsti optimizaciją, bet gana darbo vietas bekelti į Vilnių. Šią
kadenciją įkurtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Jis perima buhalteriją, personalo
tvarkymą, duomenų tvarkymą, teisines paslaugas iš kitų valstybinių įstaigų. Absoliuti dauguma
šios įstaigos darbo vietų telkiama Vilniuje, o jos iškeliamos iš regionų. Pavyzdžiui, Platelių
regioninio parko buhalterė dirbo Plateliuose, dabar ji atleista, o nauja buhalterė jau dirba
sostinėje. Valkininkų tuberkuliozės ligoninė uždaryta, personalas atleistas, o naujas padalinys
įsteigtas Santariškėse.
Kaip Lietuvoje atsidarė „WesternUnion“ ar „DanskeBank“ globalių paslaugų padaliniai, iš
kurių aptarnaujami klientai Vakarų Europoje, taip ir Šiauliuose, Kuršėnuose ar Alytuje gali
atsidaryti paslaugų centrai iš kurių tos pačios buhalterinės ar personalo paslaugos bus teikiamos
visai valstybei. Lygiai taip pat valstybinės įmonės ar paslaugų teikėjai turėtų būti skatinami savo
operacijų padalinius perkelti į regionus. Kai skambiname į „Sodrą“ ir atsiliepia konsultantas, jis
dirba iš Radviliškio, kur įkurtas skambučių centras.
Kryptinga valstybės politika
Norvegija nuo 2006 m. iš Oslo iškėlė 1,6 tūkst. valstybinių darbo pozicijų. Konkurencijos
tarnyba įsikūrė antrame pagal dydį mieste Bergene, poliarinių tyrimų institutas iškraustytas
arčiau Šiaurės ašigalio, o į kalnų, upių ir fiordų supamą Fiordę, kur gyvena 13 tūkst. žmonių,
išsikėlė Norvegijos taikdarių organizacija „Norec“, kuruojanti programas 25 skurdesnėse šalyse.
Pietų Korėja iš Seulo iškėlė du trečdalius vyriausybės įstaigų, daugelį į neseniai pastatytą
Sedžongą. Nuo 2015-ųjų Danija į įvairius miestus perkraustė tūkstančius valstybės tarnautojų.
Malaizija 1999 m. daug biurokratų iš KvalaLumpūro iškėlė į naują miestą – Putradžają.
Lietuvai būtų verta sekti kitų šalių patirtimi ir perkelti dalį valstybės finansuojamų darbo
vietų iš Vilniaus į mažesnius miestus. Tai investicijos ir tiesioginė parama regionų plėtrai.
Valstybinio sektoriaus darbo vietos ne tik niekuo ne prastesnės nei privataus, bet dažnai net
patrauklesnės. Jos visada skaidrios, su visomis socialinėmis garantijomis, paprastai stabilesnės, o
be to, jos labai traukia jaunus kvalifikuotus specialistus. Pasak apklausų, jaunimas veržiasi dirbti
biuruose „su popieriais“. Net geresnis atlyginimas fabrike ar darbininkiškoje profesijoje
nemotyvuoja. O regionuose kaip tik trūksta darbo vietų biuruose. Jau Šiauliuose maža darbų „su
popieriais“, ką kalbėti apie dar mažesnius miestelius.
Regionuose mažėjant gyventojų, atsiranda nemažai nereikalingo nekilnojamojo turto,
pavyzdžiui, buvusios mokyklos. Tokius pastatus būtų galima pertvarkyti į biurus ir panaudoti
valstybės reikmėms, tuo pat atlaisvinant brangius rūmus sostinės centre, kuriuos mielai įsigytų ar
išsinuomotų verslininkai ir valstybei mokėtų mokesčius. Valstybė gi savo turtą valdytų efektyviau,
nes pastatų regionuose išlaikymas ir priežiūra kainuoja mažiau, darbuotojai, dėl mažesnės darbo
rinkos, lojalesni, o valstybės plėtra subalansuota.
Neverta susitelkti tik apie garsųjį Žemės ūkio ministerijos iškėlimą į Kauną. Buvo padaryta
klaidų, ministerija yra Vyriausybės dalis, tai nelogiška iškelti vieną padalinį iš sistemos, bet kokia
nors Nacionalinė mokėjimo agentūra yra atskira institucija ir būtent tokia įstaiga galėtų išsikelti į
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kitą miestą. Nereikia tokių perkėlimų daryti per naktį, bet turint planą, veikti žingsnis po žingsnio.
Tai gali būti ir 10 ar 20 metų programa. Pradžiai bent sustabdyti procesą, kai Vilniuje kasmet
daugėja naujų valstybinių darbo vietų, o regionuose sparčiai mažėja, o tada jau sekti Danijos ir
kitų šalių patirtimi.
***********************************************************************************************************

VytautasRadžvilas. NVS PRAŠYMAS PAREMTI

Ruošiamės artėjantiems Seimo rinkimams, kurie bus be galo svarbūs Lietuvos ateičiai.
Kartojasi 1988 m. susiklosčiusi situacija, kai griuvo geopolitinė pasaulio ir tarptautinė saugumo

20

tvarka. Bet yra vienas esminis skirtumas: SSRS dominuojamos komunistinės sistemos irimas
įžiebė viltį atkurti Lietuvos valstybę, o gilėjanti ES ir NATO krizė didina pavojų ją prarasti. Tai, kad
šių dienų vadinamieji ,,dvaro politologai“ vengia pripažinti naujas realijas ir įtikinėja, kad jokios
krizės nėra, neturėtų stebinti: kylant Sąjūdžiui ir net Lietuvai paskelbus Kovo 11-osios aktą,
sistemai aklai tarnavusieji ,,visuomenės mokslų“ atstovai ir propagandininkai kalbėjo apie
,,laikinus socializmo statybos sunkumus“ bei ragino ,,dar atkakliau kovoti už ,,Didžiojo Spalio“ ir
komunizmo idealus“. Viskas nuobodžiai pažįstama. Maža to, per paskutinį dešimtmetį buvo
kryptingai ruošiama dirva naujai Lietuvos okupacijai, visose srityse įgyvendinant vadinamąją
,,globalios Lietuvos“ viziją: https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/vytautas-radzvilas-vis-darkovo-11-osios-ar-jau-post-kovo-11-osios-lietuva.d?id=83782189 1990 m. atkurto valstybingumo
pamatai sąmoningai ir tikslingai ardomi šiomis pagrindinėmis kryptimis: a) vykdant neoliberalią
ekonominę ir socialinę politiką skatinama masinė emigracija ir depopuliacija bei kuriama
politiškai pavojinga valstybę destabilizuojanti socialinė atskirtis; b) nuosekliai vykdoma Lietuvos
visuomenės ištautinimo ir išvalstybinimo politika, dėl kurios tautinė ir valstybinė jausena ir
savimonė yra sunykusios labiau nei sovietmečiu, šalies visuomenė šiuo atžvilgiu faktiškai
atblokšta į ikipolitinę būklę, kurioje vegetuota iki XIX a. tautinio atgimimo; c) neregėtu mastu ir vis
atviriau skleidžiama antivalstybinė propaganda, kurios tipiškas pavyzdys yra žinomo poeto ir
visuomenininko
interviu: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/prof-tomasvenclova-sazine-yra-auksciau-uz-nepriklausomybe-285-1354194 Katastrofiškai sunykusi tautinė
ir valstybinė sąmonė lemia, kad didelė visuomenės dalis, o blogiausia – valdžia ir valdantieji
sluoksniai, – net nebesuvokia, kas yra ir turi būti Lietuvos Respublika – ES administracinis
vienetas ar vis dėlto valstybė. Todėl Lietuva tapo sparčiausiai pasaulyje nykstančia šalimi.
Svarbiausi tautos ir valstybės gyvenimo klausimai sprendžiami ne Vilniuje. Šalies valdžia tarnauja
ne savo krašto piliečiams, bet vykdo svetur esančių galios centrų valią, kuri dažnai prieštarauja
gyvybiniams didžiulės dalies gyventojų interesams. Mūsų šūkis Pakelk galvą, lietuvi – atsiimk
valstybę! yra kvietimas visiems Lietuvos piliečiams susigrąžinti iš jų atimtą teisę patiems spręsti
savo likimą ir vėl tapti savo valstybės šeimininkais. Sieksime esminių permainų, kad Lietuva taptų
visiems piliečiams teisinga ir jiems tarnaujančia valstybe. Kaip ir 1988 m., Lietuvą gali išgelbėti tik
esminis atsinaujinimas, grindžiamas visiškai kitokia – alternatyvia ,,gobalios Lietuvos“ strategijoje
įtvirtintai –valstybės ir jos tikslų samprata. Nacionalinis susivienijimas yra sąjūdinio tipo politinė
jėga, sukūrusi ir užsibrėžusi įgyvendinti tautinio ir valstybinio atgimimo ir visapusiško
atsinaujinimo programą. Jos įgyvendinimas yra vienintelė galimybė mobilizuoti visuomenę ir
įvykdyti pertvarkymus, leidžiančius išvengti 1940 m. tragedijos pasikartojimo, kai valstybė buvo
prarasta net nesugebėjus pasipriešinti. Kviečiu prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo.
Bendroji Nacionalinio susivienijimo programa https://susivienijimas.lt/programa/ – iki
šiol nuosekliausia ir išsamiausia intelektualinė ir politinė alternatyva savanoriško Lietuvos
susinaikinimo programai, kokia tapo 2012 m. patvirtinta „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva
2030“. Ją iki šiol įgyvendinanti Lietuva yra vienintelė Europos šalis, oficialiai savo aukščiausiu ir
galutiniu
tikslu
paskelbusi
tautos
ir
valstybės
išnykimą: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/v-radzvilas-uzsibrezemeisnykti.d?id=72437056
Pagrindinės
NR
rinkimų
programos
nuostatos
ir
prioritetai: http://www.propatria.lt/2020/08/nacionalinis-susivienijimas-patvirtino.html
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Nacionalinio susivienijimo kandidatų LR Seimo rinkimų daugiamandatėje apygardoje
sąrašas: https://susivienijimas.lt/rinkimai/nacionalinio-susivienijimo-daugiamandatesapygardog-kandidatu-sarasas/
Nacionalinio
susivienijimo
kandidatų
vienmadatėse
apygardose
sąrašas: https://susivienijimas.lt/rinkimai/nacionalinio-susivienijimo-vienmandatininkusarasas/
https://www.pozicija.org/laisve-tai-ne-teise-voliotis-smelio-dezeje-ant-didvyriukaulu/Nacionaliniosusivienijimorinkiminis
laikraštis: https://susivienijimas.lt/rinkimai/nacionalinio-susivienijimo-informacinisleidinys/ arba: http://www.propatria.lt/2020/08/nacionalinis-susivienijimas-isleido.html
Principinė NS nuostata – rinkimų kampanija turi būti finansuojama tik iš partijos narių ir
piliečių savanoriškų aukų. Tai yra vienintelis būdas išvengti korumpuojančios ir galimybes imtis
ryžtingų pertvarkų varžančios oligarchinių stambiojo verslo grupuočių įtakos. Maloniai kviečiu
paremti mūsų kampaniją ir iš anksto dėkoju už aukas: Paremk - Nacionalinis susivienijimas
PAREMK: NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS
P.S. Taip pat prašau persiųsti šį laišką piliečiams, pritariantiems ir galintiems paremti NS
sąjūdinius tikslus.
Pagarbiai, VytautasRadžvilasNacionaliniosusivienijimopirmininkas

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

SVEIKATA
RECEPTAS, KURIS IŠGYDO SLOGĄ PER NAKTĮ
Jūsų užgulta nosis ir sunku kvėpuoti? Sunku miegoti, naktis virto košmaru? Laimei, yra
receptas, kurisišgydo slogą per naktį. Tai tikrai padeda, nes gydo ne ligos simptomus, bet priežastį
- sinusitą.
Jums reikės:
• 1 citrinos;
• 1 vidutinio dydžio svogūno;
• 2 šaukštų medaus;
• 2 puodelių vandens.
1. Užvirinkite vandenį ir supjaustykite svogūną mažais gabaliukais, įmeskite į verdantį
vandenį irpavirkite15 minučių.
2. Išjunkite ir leiskite nusistovėti 5 min.
3. Į atvėsusį nuovirą įdėkite 2 šaukštus medaus ir maišykite kol visiškai ištirps.
4. Prieš geriant, įspauskite vienos citrinos sulčių.
Gerti 2-3 kartus per dieną po vieną šaukštą.
Receptas, kuris išgydo slogą per naktį.
Ši arbata gali būti laikoma ne daugiau kaip 2 dienas. Bet to pakaks: nosies užgulimas
garantuotai praeisper kelias valandas, maksimumas - per dieną.
***********************************************************************************************************
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GYVENIMO FILOSOFIJA
JONAS MAŽINTAS
„Nežinau, ką reikia konkrečiai daryti, kad taptume tikrais lietuviais ir
sugražintume į gyvenimą anksčiau buvusias, o dabar beveik
neegzistuojančias vertybes – tikėjimo, gėrio ir šviesos idealais, jei norite,
tikėjimą į tobulą Dievą, spinduliuojantį meilės ir visokeriopo visuotinio gėrio
Amžinąja Šviesa, žadinančią sąžinę, dorovę, kurių pagrindu išugdoma tikroji
kompetencija, reikalingą visuotinio gėrio valstybės kūrimui.“ (citata das
asknygos „Žmogus ir dangus“).
Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnaktį nežuvę
Pakilti rytmečiui gyventi ir žydėt.
KOMENTARAS
Jonas suklydo, dalyvaudamas neteisėtoje Zenono Andrulėno veikloje. Šiandien jis,
tikriausiai jau gailisi, paklausęs Z.Andrulėno medumi teptų kalbų, gundymų. Jonai – Jūs toks
puikus žmogus, kaip galėjote taip suklysti? Atleiskite, ar ne per didelis Jūsų ego trukdo matyti tai
kas tikra? Pamąstykite apie tai, labai prašau. Pažįstu Jus ir tikiuosi, kad pripažinsite savo klaidas.
Jūs visada mylėjote Lietuvą, tai įrodykite tai... AMG – redaktorė
P.S. laukiu Jūsų atsakymo, kurį paskelbsiu laikraštėlyje. Rašykite viską atvirai, nepaskęskite
smulkmenose, stiprybės...
**************************************************************************************************

APIE REDAKCINĘ KOLEGIJĄ
SVEIKINAME - redakcinę grupę papildė naujas narys: Laikraštėlio "Auksinis
ruduo" redkolegijos narys dr. Rolandas Jančiauskas!
Kasdiena kelia vis naujas problemas. Šiandien svarbi LUKIŠKIŲ AIKŠTĖ!Tai svarbiausia
sostinės vieta – tai protėvių dvasia kviečia pasisemti stiprybės iš praeities… Ką mes šiandien
matome? Komentarai nereikalingi…
Ateinančių rinkimų dvasia jau plevena Lietuvoje kasdieną vis karsčiau, nauji potyriai tikrai
jaudina visų širdis. Vis aiškesni darosi klausimai: kas bus, kaip bus, ar rasis tikrai stipri ir galinga
jėga, kuri įveiks visus ir taps ateinančioms kartoms vadovaujanti naujam šviesiam gyvenimui…Gal
sulauksime, kad ”…saulė Lietuvos tamsumus prašalina…”, o nuostabūs MAIRONIO žodžiai tinka
visoms svarbiausioms Lietuvos gyvenimo peripetijoms…Jeigu Lietuvos žmonės dažniau juos
prisimintų – gyvenimas tikrai taptų šviesesnis: „…ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi…”
Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir techninė darbuotoja A. M. Gedvilienė. Labai atsiprašau
už klaidas, esu savamokslė. Gal atsilieptų galintys padėti? Pinigų neturime! Kviečiu visus rašyti,
komentuoti, spausdinsime. Kviečiame korespondentus iš visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik
apie senjorus, nors jų reikalai irgi svarbūs. Tai turi būti tokia medžiaga,kaip pagerinti įvairaus
amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį. Atsirado nauja rubrika „Lietuvos Etikos Universitetas“,
siųskite savo pamąstymus keiskimės nuomonėmis ir kartu rasime vis geresnius sprendimus!
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Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų
solidarumas ir VIENYBĖ!
Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Žurnalistųetikostaisyklėsgaliojavisiems.
Pastaba: redakcinės kolegijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.

MŪSŲ DRAUGAI

bernardinai.lt

“LRT”, „VAKARŲ EKSPRESAS“ ,„KLAIPĖDA“
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SVEIKINAME VISUS NAUJUS DRAUGUS!

