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---------------------------------------------------VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA!

Liet.PS
prezidentės
pavaduot.

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS VEIKSMAI!

Romanas
Virkutis
861096517

2020 m. ŠVENTOJO JONO PAULIAUS II METAI! ( Pagal Seimo nario
A.Vinkaus pasiūlymą, Seimo nariai pritarė.)

Daugiau
informacijosli
etps.euwww.l
ietps.eu

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.
Visų jo skaičių suma 13, nebijokime to skaičiaus!

http://lietuvo
svisuomene
staryba.lt/

LINAS

LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

VALSTYBĖ BE MORALĖS – VALSTYBĖ BE ATEITIES!
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AŠ NEDALYVAUJU ŠITAME LIETUVOS NAIKINTOJŲ ŠOU, O KAIP ELGIESI TU?

KLAIPĖDA - JŪRINĖS VALSTYBĖS SOSTINĖ, LIETUVOS PASIDIDŽIAVIMAS –
VERTA ATGIMIMO AIKŠTĖJE TURĖTI YPATINGĄ JŪRINĮ AKCENTĄ –
PAMINKLĄ VISIEMS LIETUVOS KAPITONAMS!
KVIEČIAME REIKŠTI SAVO NUOMONĘ...

NUOMONĖ I.
Vytautas Mickus
Gerb. Aldona Marija,
Klaipėda, kaip ir Vilnius serga ta pačia liga - visomis išgalėmis stengiamasi neleisti tinkamai įamžinti
svarbias tautai istorines atmintinas erdves.Klaipėdos problema- Atgimimo aikštė. Pats aikštės
pavadinimas įpareigoja atkurti ją tokią, kad kiekvienas įžengęs į ją pajustu anų laikų prisikėlimo
(atgimimo) dvasios stiprybę ir didybę bei tautos laisvė siekį. Kitokie akcentai čia būtų
nesuprantami, neatitinkantis aikštės ir pavadinimo ir paskirties. O jūrinių akcentų Klaipėdoje tikrai
trūksta. Tačiau jiems, jau dabar vis daugiau krantinių atlaisvinant priėjimui prie marių, tinkamų vietų
nesunku būtų surasti.

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. ZIGMO VAIŠVILOS KONFERENCIJOS SEIME - PRANEŠIMAS SPAUDAI.
2. LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI, 2020-09-25 VILNIUS.
NETEISĖTAI VYKSTANTYS LR SEIMO RINKIMAI.
3. LR VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAILIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA, 2020-09-28
VILNIUS.
4. ТАРЕЕВ (TAREJEV)ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
5. PENSIJŲ ATEITIS.
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6. AURIMAS DRIŽIUS. TEISINĖ VALSTYBĖ, BET BE TEISINGUMO
7. NUSIKALTIMAS, ATLIKTAS KLĄSTOJANT RINKĖJŲ VALIĄ, LR AMBASADOJE MADRIDE
BALSAVIMO DIENĄ.
8. KĘSTUTIS K.URBA. BUKAGALVIAI POLITOLOGAI LRT „DEBILIZATORIUJE“
9. PUČIA IR DARO RINKIMINIUS REITINGUS.
10. KĘSTUTIS K.URBA. DEŠINĖ GEROVĖS VALSTYBĖ.
11. KĘSTUTIS K.URBA. KĘSTUČIO ANTANĖLIO MIRTIS IR SKVERNELIO NAMO PASLAPTIS.
12. SVEIKATA. JAPONIJOS MOKSLININKAI : KORONO VIRUSAS ANT ODOS IŠLIEKA PENKIS
KARTUS ILGIAU NEI GRIPO VIRUSAS.
13. GYVENIMO FILOSOFIJA.
14. REDAKCINĖS KOLEGIJOS ŽODIS
******************************************************************************************

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2020m. spalio 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Lietuvos Visuomenės
Tarybos valdybos pirmininko dr. Zigmo Vaišvilos ir valdybos nariųStanislavoLadinskio ir
Lietuvos liaudies partijos l.e.p. pirmininko Tauro Jakelaičioir Lietuvos liaudies partijos rinkimų
sąrašo vedančioji dr. Nendrės Černiauskienės pranešimas spaudai dėl 2020 m. LR Seimo
rinkimų.
Andriaus
Martinkaus
nuomone
(https://www.ekspertai.eu/1-10arba-mintys-porinkimu102989/), tik 1/10 piliečių yra pasišventę idealistai, kiti – prisitaikę prie sistemos. Tokie
2014 m. Žemės referendumo skaičiai. Sąjūdžio metais padėtis keitėsi, nes keitėsi padėtis –
dauguma buvo pradėjusi keistis ir prisitaikyti prie besikeičiančios padėties. O šiandien?
Sistema gan tvirtai suręsta, todėl su ja bekovojančių nedaug. Kova – tai veiksmas, ne tik
pakalbėjimas.
Prieš šiuos Seimo rinkimus Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT) bandė sutelkti partijas,
besiskelbiančias nesisteminėmis. Nepavyko, matome rezultatus. Rinkimų metu LVT kreipėsi dėl
bendrų veiksmų prieš akivaizdžius sistemos vykdomus pažeidimus, tačiau atsako sulaukta tik iš
Lietuvos liaudies partijos (LLP) ir Kovotojų už Lietuvą sąjungos (KLS). Net Respublikos Prezidento
atvirai vykdytam 11-os iš 17-os rinkimuose dalyvaujančių partijų protegavimui, panaudojant
valstybės vadovo pareigas ir simbolinio pavadinimo Valdovų rūmus , pasipriešinti išdrįso tik
Lietuvos liaudies partija. Kaip ją kas bemėgtų.
Tačiau išdidus Vytauto Radžvilo vadovaujamas Nacionalinis susivienijimas (NS) skelbia
naujus tikslus – po ketverių metų įveikti 5% barjerą (http://www.propatria.lt/2020/10/tomasviluckas-ka-daryti-kad-ns.html). Ir giriasi tuo, kad 2% leis jau gauti valstybės paramą. Tai – atviras
prisipažinimas, kad džiaugiamasi tapus sistemos išlaikoma dalelyte. Todėl suprantama, kodėl NS
ragina „padorius žmones palikti neperspektyvius antisisteminius darinius“. Centristai turėtų
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nušalinti Naglį Puteikį ir atsigręžti į Romualdą Ozolą, prisijungti prie NS ir Krikščionių sąjungos.
Dėkojame už atvirumą. Žinosime, kad NS tikslas – tik 5% Seime po ketverių metų, t.y. kelių, nieko
pakeisti negalėsiančių asmenų prastūmimas į Seimo narius. Ačiū už tokią „perspektyvą“ Lietuvai.
Ne tam naudojate savo intelektinį potencialą.
1988 m. spalio 22-23 d.d. vykęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamasis
suvažiavimas priėmė rezoliuciją Nr.21 „Dėl rinkimų“, t.y. dėl Sąjūdžio keliamų deputatų
dalyvavimo okupacinės valdžios – Aukščiausiosios Tarybos – rinkimuose buvo priimtas ne dėl
kelių Sąjūdžio kandidatų išrinkimo deputatais, bet dėl valdžios paėmimo ir valstybės atkūrimo.
LR Vyriausioji rinkimų komisija jos vadovės Lauros Matjošaitytės asmenyje viešai
paskelbė, kad vykstant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams galima pažeidinėti LR Seimo
rinkimų įstatymą, o į Lietuvos Visuomenės Tarybos raginimą jau dabar kovoti reaguoja ne mūsų
„vedlys“ NS, bet šio „vedlio“ „nurašomos“ LVT, LLP, KLS ir Centro partija.
Mūsų nuomone, LR Vyriausioji rinkimų komisija privalo atsistatydinti. Lietuvos
Visuomenės Tarybos ir LR Seimo rinkimų kampanijos dalyviai LLP, KLS nariai ir CP nariai ne tik
jungiasi bendrai veiklai ir kovoja su Seimo rinkimų imitacija jau dabar – Vyriausioje rinkimų
komisijoje, teismuose, teisėsaugoje. Įstatymų pažeidimai - akivaizdūs ir šiurkštūs, sudarantys
pagrindą jau dabar netvirtinti 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatus. Nelaukti
dar ketverius metus. Bet veikti reikia drauge.
Tai daroma ne tik procesiniais dokumentais, pažeidimų viešinimu, bet ir akcijomis, kurios
jau prasideda.
******************************************************************************************

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI,
2020-09-25 VILNIUS

NETEISĖTAI VYKSTANTYS LR SEIMO RINKIMAI
Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę
rinkimų platformą suteikusi Lietuvos liaudies partija kreipėsi į
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl LR VRK
neveikimo. LR VRK neatsako į 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP
reikalavimą ištirti š.m. rugsėjo 3 d. renginį Valdovų rūmuose.
VRK ne tik nepradeda šio renginio tyrimo. Šiuo net
neslepiamos rinkimų agitacijos veiksmu Respublikos
Prezidentas ir Prezidento kanceliarija dalyvavo, organizuojant
rinkiminę 11-os iš 17-os rinkimuose dalyvaujančių politinių
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partijų agitacijoje, pasirašant bendrą Memorandumą. Valstybei priklausantys Valdovų rūmai
nenustatytu pagrindu buvo suteikti šiai rinkiminei agitacijai. Reikalaujama, kad VRK teisiškai tai
įvertintų, nurodytą Memorandumą pasirašiusias 11-ą partijų (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungą, Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus, Lietuvos socialdemokratų partiją,
Liberalų sąjūdį, „Laisvės ir teisingumo“ partiją, Lietuvos socialdemokratų darbo partiją, Lietuvos
lenkų rinkimų akciją–krikščioniškų šeimų sąjungą, Darbo partiją, Laisvės partiją, Lietuvos žaliųjų
partiją ir Krikščionių sąjungą) įpareigotų susimokėti iš rinkiminių sąskaitų už šią rinkimų agitaciją
Valdovų rūmams ir informaciją apie šį įvykį paskelbusioms žiniasklaidos priemonėms.
Taip pat reikalaujama, kad VRK pripažintų šias 11-a partijų sudarius rinkimų koaliciją ir šią
koaliciją įregistruotų 2020 m. LR Seimo rinkimuose.
Skundu LVT ir LLP teismo prašo nutraukti VRK neveikimą - įpareigoti VRK motyvuotai
atsakyti į Lietuvos visuomenės tarybos ir Lietuvos liaudies partijos 2020-09-05 prašymą, atlikti
šiame prašyme prašomus veiksmus.
Lietuvos Visuomenės Tarybą stebina ir tai, kad iš 6-ių politinių partijų, kurias Respublikos
Prezidentas, be teisinio pagrindo įsikišęs į LR Seimo rinkimus, ignoravo ir nepakvietė į Valdovų
rūmų renginį, tik viena Lietuvos liaudies partija atkreipė dėmesį į šį šiurkštų LR Seimo rinkimų
įstatymo pažeidimą.
Lietuvos Visuomenės Taryba 2020 m. rugsėjo 6 d. dėl šio klausimo kreipėsi ne tik į Lietuvos
liaudies partiją, bet ir į Centro partiją – tautininkus, Politinę partiją „Drąsos kelias“, Kartų
solidarumo sąjungą – Santalką Lietuvai, Partiją „Lietuva - visų“ bei Partiją „Nacionalinis
susivienijimas“.
Negi tik viena Lietuvos liaudies partija, suteikusi LVT inicijuotam Tautos Susitelkimui
politinę platformą rinkimams, oponuoja sisteminėms partijoms?
2020-09-24 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skundą dalyje dėl
pareiškėjo Lietuvos liaudies partijos priėmė ir nagrinės žodinio proceso tvarka 2020-09-25 d. 9
val. teismo posėdyje.
Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba
*********************************************************************************************

Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius, rinkim@vrk.lt

LR VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI
LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA
2020-09-28 VILNIUS
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info@lietuvosvisuomenestaryba.lt; zigmas.vaisvila@lrs.lt;
Lietuvos Liaudies Partija, tauras.jakelaitis@hotmail.com , nendrec@yahoo.com
Papildydami Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Lietuvos Liaudies Partijos 2020-09-05
reikalavimą ištirti š.m. rugsėjo 3 d. Valdovų rūmuose Respublikos Prezidento iniciatyva sušauktu
renginiu įvykdytus 2020 m. LR Seimo rinkimų lygiateisiškumo pažeidimus. Respublikos Prezidentas
pasirinko 11-ą iš 17-os LR Seimo rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir vykdo rinkimų
agitaciją už jas valstybės sąskaita ir naudodamas valstybės vadovo statusą. Tai Respublikos
Prezidentas viešai patvirtino ir pats (https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiektasusitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-atsakomybe/34627‚
https://www.lrp.lt/lt/lietuvos-respublikos-prezidento-gitano-nausedos-sveikinimo-zodis-regionuforume/34624 ).
Administracinėje byloje Nr.R-103-520/2020 LR VRK neįvykdė Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2020-09-24 nutarties nurodymo pateikti įrodymus, kad vykdo tyrimą pagal
Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Lietuvos Liaudies Partijos 2020-09-05 reikalavimą.
LR VRK paaiškinimas, kad šiam tyrimui ji turi 3 mėnesius, šiurkščiai pažeidžia ne tik LR Seimo
rinkimų ir kitus įstatymus, bet ir neturi prasmės, nes 2020 m. LR Seimo rinkimai daugiamandatėje
rinkimų apygardoje bus jau įvykę ne tik po 3 mėnesių, bet jau š.m. spalio 11 d. LR VRK privalo
vykdyti LR Seimo rinkimų stebėseną ir užkardinti jų pažeidimus.
Todėl reikalaujame nedelsiant, bet ne vėliau kaip 2020-10-02 d. priimti sprendimą dėl mūsų
2020-09-05 reikalavimo, nes prieš atveju jis neturės prasmės. Tirti nebėra ką, nes pats Respublikos
Prezidentas viešai patvirtino, kad jis suorganizavo 2020-09-03 d. renginį Valdovų rūmuose. Belieka
šiuos veiksmus tik įvertinti ir priimti sprendimą.
Prašome ištirti tęstinį Prezidento G. Nausėdos vykdomą pažeidimą dėl tų pačių 11 politinių
partijų protegavimo, nes viešai paskelbta informacija apie jo kreipimąsi į 2020 m. Seimo rinkimuose
dalyvaujančias partijas dėl kandidatūrų į Ministro Pirmininko ir ministrų pareigas pateikimo. Tačiau
Lietuvos liaudies partija tokio Respublikos Prezidento kreipimosi negavo.
Tuo atveju, jei jūs atsisakote laiku, t.y. vykstant rinkimų kampanijai priimti sprendimą dėl mūsų
reikalavimo, reikalaujame jus nusišalinti dėl akivaizdaus 11-os politinių partijų (Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos socialdemokratų
partijos, Liberalų sąjūdžio, „Laisvės ir teisingumo“, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos, Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos, Darbo partijos, Laisvės partijos, Lietuvos
žaliųjų partijos ir Krikščionių sąjungos) įvykdytų įstatymų pažeidimų netyrimo laiku.
Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu: valdybos nariai Aldas Mačiulis ir Eugenijus Paliokas,
Nendrė Černiauskienė
Lietuvos Liaudies Partijos l.e.p. pirmininkas Tauras Jakelaitis
*********************************************************************************************
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ
ТАРЕЕВ (TAREJEV)ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ
Учитывая, в том числе, срочность вопроса, пишу на русском языке, одном из 5
рабочихязыков ООН.На 11.10.2020 назначены выборы в Сейм Литвы, которые из-за
нарушения Конституциимогут быть признаны не действительными, а значит деньги
налогоплательщиков потраченывпустую.02.10.2020 в Сейме состоялась прессконференция,
организованнаясигнатаромZigmasVaišvila,

при

участии

доктора

юридических

наук

NendreČerniauskiene и председателя«Народной партии» Tauras Jakelaitis. На мероприятии
было прокомментировано решениеКонституционного суда от 28.08.2020. ( )Суд установил,
что нынешнее Правительство — не законно, поскольку не выполнилопредусмотренные 92 ст.
Конституции ( ) процедуры: вновь назначенный Премьер-министрдолжен был с новым
составом в течении 15 дней разработать Программу и представить ее нарассмотрение Сейму,
который после рассмотрения ее выдает (или не выдает) Правительствудоверенность.
Официально опубликовать свое решение суд обещал только 23.12.2020, чтобыдать время
Правительству на составление Программы.Сигнатар сообщил также, что подготовлено
обращение

к

Президенту

с

предложениемплана

выхода

из

кризиса,

используя

положительный опыт сигнатаров в1991-92гг., в том числесоздав временное Правительство (в
которое не должно входить нарушившее Конституциюнынешнее).Свое мнение высказал
один из присутствовавших:Президент, видя, что назначенный им Премьер не выполнил в
15девный срокконституционной процедуры, не назначил другого человека, значит совершил
престепление.
Р.Паксас за меньший проступок подвергся импичменту. На что Вайшвила ответил, что
этопрерогатива Сейма.

Мое мнение:
Депутаты Сейма видели, что Премьер не выполнил конституционную процедуру (ст.67
пункт7 раздела Сейм), однако не предприняли действий по исправлению ситуации, а значит
сталисоучастниками преступления. Если после выборов к такому выводу прийдет следствие,
товыборы

прийдется

повторить,

поскольку

большинство

ныне

действующих

депутатовучаствуют в выборах (и несомненно победят!). Также среди не законных решений
незаконным Правительством могут быть имеющие отношение к законности выборов.
Конституционный суд также совершил преступление, назначив Правительству
срокдля составления Программы 4 месяца, а не 15 дней согласно Конституции. Что такое
4месяца не законного Правительства, решающего вопросы обороны, COVID ?!Получается —
все 4 ветви власти нарушили присягу и налицо — круговая порука!Выход вижу в проведении
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расследования международным органом.Выход из политического кризиса, полагаю, надо
доверить сигнатарам, которые прекрасносправились с гораздо худшей ситуацией, поскольку
не имели Конституции (которую именноони разработали и в 1992г., организовали
референдум для ее принятия). З.Вайшвила в тотпереходный период исполнял обязанности
зам. Премьер-министра и Генерального директораДепартамента гос. Безопасности.Подводя
итог, прошу переслать мое обращение в компетентный орган дляоперативной оценки
ситуации и принятия решений по вопросам:- перенос выборов до наведения

конституционного порядка;расследование и выявление виновных в
кризисе– наделение сигнатаров полномочиями для выхода из кризиса
С уважением, Тареев (Tarejev)Олег Георгиевич 09.10.2020

**********************************************************************
PENSIJŲ ATEITIS
Delfi.lt
Pagal naujausią ekonominės raidos scenarijų
apskaičiavus pensijų indeksavimo koeficientą, senatvės
bei netekto darbingumo pensijos 2021 metais galėtų augti
7,17 proc. Tai reiškia, kad vidutinė senatvės pensija
padidėtų nuo 377 eurų šiais metais iki 404 eurų kitąmet, o
vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu – nuo 399 iki
428 eurų.
„Senatvės pensininkai ir gaunantieji netekto
darbingumo pensijas patiria didžiausią skurdo riziką, o ekonominės galimybės leidžia tęsti pensijų
indeksavimą ir kitais metais, nepaisant koronaviruso pandemijos sukeltų sunkumų. Kadangi jau
aišku, kad Lietuvos ekonomikos nuosmukis yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje, galime
optimistiškai žvelgti į ateitį.
Gana geri rodikliai suteikia galimybę pasirūpinti pačiais silpniausiais ir atiduoti skolą už jų
ilgametį indėlį prisidedant prie visuomenės gerovės“, - sako socialinės apsaugos ir darbo ministras
Linas Kukuraitis.
Pensijų indeksavimui kitiems metams papildomai iš „Sodros“ ir valstybės biudžeto prireiktų
249 mln. eurų. Finansų ministerijos paskelbtame ekonominės raidos scenarijuje prognozuojama, kad
šiais metais Lietuvos ekonomika susitrauks vos 1,5 proc., o kitąmet bendrasis vidaus produktas augs
3,3 proc. Taigi Lietuvos BVP nuosmukis yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Palyginimui – 2010
metais ekonomika susitraukė 14,8 proc.
Pensijų indeksavimo koeficientas apskaičiuojamas išvedus 7 kalendorinių metų darbo

9

užmokesčio fondo vidurkį. Norint apskaičiuoti indeksavimo koeficientą 2021 metams, atsižvelgiama
į 2017, 2018 ir 2019 metų darbo užmokesčio fondo pokytį bei prognozes 2020, 2021, 2022 ir 2023
metams.
Šiuo metu galioja taisyklė, kad pensijos negali būti indeksuojamos, jeigu einamųjų ir po jų
sekančių kalendorinių metų BVP augimas arba darbo užmokesčio fondo pokytis yra neigiamas,
tačiau to siūloma atsisakyti įvertinus keletą
faktorių:
pirma,
Lietuvos
ekonomikos
susitraukimas menkas, antra, darbo užmokesčio
fondo pokytis – teigiamas tiek šiemet, tiek kitąmet,
trečia, senatvės pensininkai ir neįgalieji patiria
didžiausią skurdo riziką, o Lietuva yra
įsipareigojusi mažinti pajamų nelygybę.
Finansų ministerijos paskelbtame ekonominės
raidos scenarijuje prognozuojama, kad šiais metais
Lietuvos ekonomika susitrauks vos 1,5 proc., o
kitąmet bendrasis vidaus produktas augs 3,3 proc.
Taigi Lietuvos BVP nuosmukis yra vienas mažiausių
Europos Sąjungoje. Palyginimui – 2017 metais
ekonomika susitraukė 14,8 proc.
*********************************************************************************************

TEISINĖ VALSTYBĖ, BET BE TEISINGUMO
AURIMAS DRIŽIUS
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) vienbalsiai
nutarė neleisti dalyvauti Neringai Venckienei Seimo
rinkimuose ir taip pavertė rinkimus farsu – jie negali
būti teisėti, jeigu valdžia neleidžia juose dalyvauti jai
neįtinkantiems
piliečiams.
Beje, sėdėjau VRK posėdyje ir mačiau VRK narių
beviltiškas pastangas pasiteisinti prieš save. Jie,
balsuodami už tai, kad išbraukti Neringą Venckienę iš
LR Seimo rinkimų sąrašo, daug kalbėjo apie teisinę valstybę. Tiesa, atremti Neringos Venckienės
argumentų jiems niekaip nepavyko. Mat, nei Konstitucija, nei LR Seimo rinkimų įstatymas
nedraudžia Lietuvos piliečiams registruotis ir dalyvauti rinkimuose. Kaip žinia, čia košės prisivirė
taip vadinamas Konstitucinis teismas (KT), kuriam jau labai seniai buvo LR Seimo duota užduotis –
pašalinti prezidentą Rolandą Paksą.
Konstitucinis teismas (KT) jau tada pripažino, kad Rolandas Paksas neva pažeidė LR
Konstituciją ir taip pašalino demokratiškai išrinktą Prezidentą iš posto. Tiesa, tam, kad jis daugiau
negalėtų drumsti ramybės, KT pirmininkas Egidijus Kūris iššaukė „konstitucijos dvasią“ ir su ja
pabendravęs, nurodė, kad žmogui, kuris apkaltos būdu pašalintas iš renkamų pareigų, niekada
daugiau negalima užimti jokių renkamų pareigų valstybės tarnyboje.
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Po daugelio metų, 2011 m., Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) pripažino, kad minėtas KT
sprendimas yra neteisėtas, pažeidžiantis visuotinę Žmogaus teisių deklaraciją, kurios Lietuva yra
įsipareigojusi laikytis. LR Seimas kitais metais pakeitė Seimo rinkimų įstatymą, nurodęs, kad
apkaltos būdu iš posto pašalintaspolitikas gali vėl būti renkamas rinkimuose, praėjus keturiems
metams po apkaltosTačiau 2012 metais Egidijus Kūris vėl atsinešė savo lempą, iš kurios iššaukė kam
jau seniai kyla klausimas, kas gi mus valdo? Ar tai nėra ta pati jėga, tik dėvinti skirtingą uniformą ir
apsimetanti, jog veikia teisinės valstybės vardu? Pamąstykime. Deja, tame 2012-ųjų epizode mes
pasirodėm nekaip. Mes ne tik kad nepasmerkėm uniformuotų smurtautojų, bet ir išsirinkom jų vadą į
valdžią – lyg atsidėkodami jam už tai, kad panaudojo brutalią ir perteklinę jėgą prieš taikius
protestuotojus…
Įsivaizduokime, kad baltarusiai dabar išsirinktų į valdžią tuos, kurie juos negailestingai talžė
„bananais“. Palyginimas – nemalonus, bet jis tik padeda suprasti, kur šiandien esame atsidūrę. Deja,
savo pavargusia ir sočia dvasia šiandien mes esame toli nuo atgimusių baltarusių.
P.S. “Kadaise, kai išminčiai augino sapnus,
kad jie užaugę pamaitintų mus,
bet mes atėjom per vėlai ir mums liko tik trupiniai.
Ir dėl to mes esame dvasios ubagai“.
**********************************************************************************************

NUSIKALTIMAS, ATLIKTAS KLĄSTOJANT RINKĖJŲ VALIĄ, LR
AMBASADOJE MADRIDE BALSAVIMO DIENĄ
Kauno rinkėju klubas
10-13, an 00:18 (prieš 4 dienas

Tai atsitiko rinkiminėje apylinkėje nr. 50, LR ambasadoje
Madride. Žinoma dizainerė Jurga Lago balsavo ambasadoje sp
alio 11d. Jos biuletenis (daugiamandatėje apygardoje buvo pa
žymėtas kryželį už Nacionalinį susivienijimą, už 7 nr.) buvo įm
estas į urną ambasadoje, kartu su kitais 18 DAUGIAMANDATĖ
S ap. biuletenių. Jos valia buvo nuslėpta sukląstota. Manau,jo
g ,galimai, rinkimų komisija atliko kriminalinį nusikaltimą,nes VISI daugiamandatės apygardos 19 bi
uletenių ,rastų urnoje, komisijos protokole buvo nurodyti (kaip pagal bendrą komandą...) kaip balsav
ę už Liberalų sąjūdį.
Balsavimo protokolo išrašą daugiamnadatėje galite pamatyti nukeliavę į Jurgos Lago feisbuką..Kopijo
s padaryti man nepasisekė...
Patariau Jurgai nesvyruojant kreiptis į Generalinę prokuratūrą. kuo greičiau. Ambasada, ylaiišlindus
iš maišo, jai pučia žodžiu ir raštu į akis įvairią miglą.
Algirdas Karčiauskas Kaunas Įrašas Jurga Lago facebook‘e: 12d. 10 val.
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O dabar man reikia jūsų paaiškinimo: čia aš vakar va ėjau balsuoti.Taip, balsavau už ‘Nacionalinį
susivienijimą’, bet statistikoje ir ataskaitoje mano balsas rodomas, kaip balsavusios už kitus.
Klausimas tada yra tuomet tik vienas kiek dar tokių balsų, kaip manote? Laukiu paaiškinimo. Ir ko aš nesuprantu. Lietuvos ambasada, alio.
Vyriausioji Rinkimų komisija. Nieko nekaltinu - tiesiog klausiu, nes neaišku.
P.S. Jokių klaidų biuletenyje nebuvo. Pažymėtas 7 nr. Vienintelis.
Išreitinguoti kandidatai.
Jurga Lago nuotrauka.

Pranešimai spaudai
2020 10 15

Ministras L. Kukuraitis ir profesinės sąjungos pasirašė kolektyvinę
sutartį: ilgesnės atostogos ir geresnės sąlygos mokymuisi
Daugiau naujienų

Dalintis:
Naujienlaiškis išsiųstas iš portalo „Mano vyriausybė“:

socmin.lrv.lt
Keisti naujienlaiškio nustatymus
Naujienlaiškio prenumeratos atsisakymas

KestTurbo 10-06, an 12:55 (prieš 2 dienas)

BUKAGALVIAI POLITOLOGAI LRT „DEBILIZATORIUJE“
PUČIA IR DARO RINKIMINIUS REITINGUS
KĘSTUTIS K.URBA
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Sakykite mielieji, nuo kada stambių žemvaldžių interesus sergėjanti partija, o tokia yra LVŽS su
R.Karbauskio 3.5 mln. pelnu ir tik 1.5 proc. gyventojų pajamų mokesčio yra ... centro kairės? Nuo
kada pučianti politinį apgaulingą vertybinį, o šį sykį ir pezalą apie dėmesį kultūrai bei nematanti
stambiųjų koncernų, sukraipiusių mūsų laisvą rinką – kartelinių oligopolių sukelto pražūtingo
valstybei kainų ir įkainių šėlsmo, o tokia yra ir LSDP, ir jos satelitas - LSDDP yra priskiriama, irgi,
centro kairei, kuriai dar ir kergia koaliciją su Uspaskicho Darbo partija, aiškiai deklaruojančiai
ekonominį dešinumą?
Vakarykštis N.Pumprickaitės pokalbis „LRT forume“[1] su politikos ir viešųjų ryšių
apžvalgininkais: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prof. Jūrate Novagrockiene,
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doc. dr. Mažvydu
Jastramskiu, Mykolo Romerio universiteto Komunikacijos instituto doc. Virgiu Valentinavičiumi,
Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanu dr.
Ainiumi Lašu, Vytauto Didžiojo universiteto prof. Mindaugu Jurkynu bei viešųjų ryšių ekspertu
Aidu Puklevičiumi eilinį kartą parodė vykdomą beprecedentį rinkėjų mulkinimą, juolab, nei vienas jų
nerodė elementariausio supratimo apie partijų skirstymą pagal deklaruojamą programose ar kalbose
ekonominę-finansinę politiką. Suprantama, galima durti pirštu į progresinius mokesčius, kurie visada
žadami ir niekada normaliai neįvedinėjami, tačiau Lietuvos atveju lemiantys priskyrimuose yra
požiūriai į stambiųjų prekybos tinklų, bankų, skirstomųjų tinklų, kaimo latifundijos, produkcijos
perdirbėjų ir vaistų „mafijų“ ar viešo maitinimo monopolį turinčių darinių fantastiškas pajamas ir
pelnus dėl jų, o ne laisvos rinkos nustatinėjamų kainų ir įkainių. Požiūriai į stambiausiąjį kapitalą ir jo
koncentraciją bei galių ribas.
Pliurpalynė LRT studijoje ratu prasidėjo nuo absurdiško klausimėlio – ar reikia permainų
valstybėje bei kiekvienos partijos šansų rinkimuose apkalbėjimo. Buvo burta iš Gaidžio ir „vilmorų“
peršamų reitingų bei buvusių rinkimų, o esmė slypėjo prof.Vyt.Radžvilo suburto „Nacionalinio
susivienijimo“ (Nr.7) ir dr.Arvydo Juozaičio „Kartų solidarumo sąjungos – Santalkos Lietuvai“ (nr.10)
nusmūgiavime. Pirmąjį atliko žinomas kalbėtojas, šiuo metu dirbantis M.Riomerio universitete
docentas Virgis Valentinavičius, suvedęs asmenines sąskaitas su profesorium V.Radžvilu, kuris
kažkada atsikirsdamas jį paženklino sovietinio raugo veikėju[2]. V.Valentinavičius tapatino NS,
plakęs ją su marginalais iš „Drąsos kelio“ ir Liaudies partijos su nacionalistiniu kvapu, komedija,
idėjų stygiu, o tai yra šlykštus etikečių klijavimas, NS atžvilgiu neturintis nieko bendra su jos
intelektualumu.
Antrąjį smūgį kirto viešų ryšių ekspertu pakrikštytas Aidas Puklevičius apie kurį, šiap jau, viešai
skelbiama: „Nepriklausomybės aušroje Aidas Puklevičius buvo laikomas perspektyviu diplomatu ir
sparčiai kopė karjeros laiptais LR Užsienio reikalų ministerijoje. Tačiau ją akimirksniu sugriovė, kaip
pats Aidas sako, jaunatviškas kvailumas – jis sugebėjo išleisti apie 200 tūkst. litų valstybės lėšų savo
reikmėms. Vis dėlto net ir toks rimtas prisidirbimas, už kurį teko 11 mėn. praleisti kalėjime,
nesužlugdė jo gyvenimo“. Per mėnesį po 20 tūkst. – labai neprastas biznis, įvykdytas vienu bankiniu
pavedimu iš valstybinio į asmeninį, tačiau tokie kriminalinės terpės veikėjai, beje, mano kažkada
sieti su spec.struktūromis, yra kviečiami į itin svarbų valstybei priešrinkiminį forumą. Jo vapėjimas,
kad J.Imbrasas sėdėjęs LRT debatuose tiesiai už A.Juozaičio bandė suprasti šio kalbėjimą, ir, kad ši
partija, iš vis, nesuprasi apie ką“, rodo žemiausios kalinių kastos braižą - atidirbinėjimą „vierchui“,
kurio paieškoti derėtų mūsų šauniosioms tarnyboms.
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Gi tiek Radžvilo „NS, tiek Juozaičio „KSS-SL“, net tik savo programose ir retorikoje deklaravo
progresinius mokesčius, bet dar ir pabrėžė būtinumą pažaboti stambiųjų koncernų vykdomą kainų ir
įkainių šėlsmą: NS savo programiniu 34 punktu, o „KSS-SL““, ypač, nuolatiniu dr. A.Juozaičio bankų
siautėjimo susikurtose „aukso kasyklose“ ant pensijinių fondų pragaištingumo pabrėžimu bei
bendražygių J.Imbraso ir prof.D.Sertafino pastaruoju metu deklaruojamu ryžtu pažaboti tiek
kartelinio pobūdžio oligopolius, tiek kainų šėlsmą bei grąžinti dalį pelno perdirbėjų ir prekijų
nuvagiamo nuo ūkininkų visiems žemdirbiams. Tai yra tipiška perspektyvi reikalingiausia
tautiečiams krikščioniška kairiojo centro politika, dešinėliau žadanti derinti valdžios ir smulkiojo bei
vidutinio verslo interesus.
Deja, taip vadinami politologai ir viešųjų ryšių ekspertai su besmegene marionete –
N.Pumprickaite to nemato, o štai J.Novagrockienei įspūdį paliko Žemaitaičio-Paulausko-Zuoko
špagos, lyg taip norėta pabrėžti savo buvimą Karo Akademijos katedroje. Tada, vėl eilinį kartą kyla
teisėtas klausimas – kieno ir kurių darinių interesus atstovauja LRT? Simptomatiška, kad po
A.Juozaičio viešos frazės apie kainų prekybos centruose prilaikymą, LRT šį rytą iš karto šastelėjo
INVL[3] atliktą „ikanominįanalizą“ – kurios gi ekonominės problemos (žinoma iš pateiktų žmonėms,
nuslėpus labiausiai rūpimą anksčiau - kainas) rūpi labiausiai? Su akivaizdžiu atsakymu – mokesčiai.
Pamanykite, visi žmonės TV žiniose nuolat kartodavo, kad padidėjus pensijoms ir algoms, tai
momentaliai suniveliuoja kainos, o čia staiga liaudžiai parūpo subtili mokslinė-socialinė-ekonominė
kategorija – mokesčiai, kurių subtilume „plaukioja“ ne vienas akademikas. Tai kaip gi tada su
valdančia, taip vadinama „centro kaire“ dabartine politika, kuris, vis, tik yra nevykusi dešinė?
Taigi, ir čia yra įžūliausiai „“stoguojamas“ didžiųjų prekybos tinklų, bankų, skirstomųjų tinklų,
perdirbėjų, vaistų „mafijų“ interesas ir mulkinami žmonės.
Tiesa, būta kairiojo krikščioniškojo centrizmo apraiškų ir kitose partijose, tačiau tai buvo ar yra
trumpalaikės žodinės iniciatyvos taip ir nevirtę kūnu. Paakinti Laurynas Kasčiūnas su Žygimantu
Pavilioniu dar 2016 m. kėlė viešumon maisto produktų brangumą[4], antkainių viešinimą, tačiau kur
visa tai dabar TS-LKD programoje? Viešai apie vaistų brangumą su aiškinimu kodėl taip atsitiko
prabilo R.Dagio partijoje atsidūręs „tikrasis“ socdemas gydytojas A.Akstinavičius, velkantis į dienos
šviesą Lietuvos vaistų didmenos spekuliacinius riebiausius antkainius, kuriais A.Širinskienė, gindama
A.Verygos mundurą, apkaltino užsienio vaistų koncernus, atseit, specialiai diskriminuojančius
Lietuvą, bet tai atrodo neįtikėtina dėl ES teisės. Kuo ne aktualiausia senjorams ir ligoniams tema LRT
debatams, suvedus abu oponentus ir A.Verygą, išbraukusį iš LVŽS programos 2016 m. valstybinę ne
pelno siekiančią vaistų didmeną? Niekaip nekyla vadinti tokį veikėją kairiuoju. Tiesa, prekybos
centrų ir bankų apmokestinimą žada ir lenkų partijos lyderis ZbignevJedinskij, tačiau tai akivaizdi
pliurpalogija, nes tai ignoruojant partneriams iš LVŽS, principingai nepasitraukta iš koalicijos su jais
ir laikomasi „kotletinio“ ministro JaroslavNarkevič krėslo. Kainų kažkada ėmėsi ir centro „kovotojai“
– Puteikis, tačiau tai liko tik nereikšmingu, primirštu epizodu, nes dabar Putiekio-Krivicko duetui
svarbiausia šaukti Seimo paunksmėje – korupcija, nors derėtų, pirma prie LRT ir kitų studijų.
Dabar jau laikas padaryti keletą išvadų. Rinkimus lemia ne sveikas protas ir apšvieta, o ir
daugybė iracionalių veiksnių (gražus, kalba stipriu be abejonių balsu su anekdotais, tokie reitingai ir
įpirštos politologų bei viešų ekspertų nuomonės, rodomumas ir kalbamumas ne tik LRT, V.Čmilytės
geras išsiauklėjimas ir protas..., Karbauskio milijonai, vietiniai „trolių fabrikai“, puklevičiai). Dirbanti
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liaudis, kuri, ir lemia rinkimus, vis tik, neturi kada domėtis valstybės reikalais, o savo interesą
dažniau suvokia centro kairėje. Todėl, LVŽS-LSDP(LSDDP)-DP-lenkų vaizdavimas centro kaire yra
beprecedentis mulkinimas, kuris atitiktų politinį užsakymą. Be to, LVŽS įžūliai perka rinkėją iš
liaudies ir 200 eurų išmoka pensininkams, ir netgi, dalį tautos, vakar Mokytojo dienos proga
parodžiusi kiekvienam pedagogui kalėdinį 100 eu vertės saldainiuką. Būtina aiškiai įvardinti, kad
LVŽS-LSDP(LSDDP)-DP-lenkų samplaika yra tipiška prasto formato dešinųjųsocialiberalų atmaina su
progresinių tarifų šūksmais įvaizdžio pataisymui. Visi R.Karbauskio skelbinėjimai apie LSDP ir
konservatorių sąjungą yra ne kas kita o gudrus blefas, siekiant kairesnius rinkėjus iš LSDP elektorato
prisivilioti sau, bei, tuo pačiu, pataisyti G.Palucko, prisidirbusio ne tik reveransais Astravo AE, įvaizdį,
link tautinio. Gi V.Andriukaitis lryto TV laidoje „alfa“ pas Paleckį, aiškiausia išdėstė, kad jokios
sąjungos su TS-LKD ir būti negali - neįmanoma, o ir G.Paluckas tai viešai paneigė[5], nors sodemamas
iki krikdemiško natūralaus kairumo, kaip Linkevičiui iki Radžvilo.
Rinkimus turėtų laimėti šioje maišalynėje, nežiūrint „Baltijos tyrimų analizo“ prasnšystės
valstiečių saulei, vis tik, TS-LKD. Taip yra ir dėl Gabrieliaus Landsbergio taiklaus ir buvusio
intensyviu R.Karbauskio nuolatinio kritikavimo, dėl Sąjūdinės tradicijos perėmimo ir iracionaliojo
veiksnio – I.Šimonytės, kurio arsenale tik, gebėjimas susitarti ir šauniai atrodantis energingas
kalbėjimas bei situacijos žinojimas dėl vadovavimo Audito komitetui. Deja, ši finansistė apie infliaciją,
siekiančią daugeliui prekių ir paslaugų per pastaruosius 5 metus ir 300 bei 400 proc. dėl žvėriškų
antkainių – nė būbū, juolab tai neaktualu jai pačiai. Gi prisiminkime kavos puodelio, balstos forminės
duonos kepaliuko, brokolių, mėsos, sviesto ir pieno kainas litais ei palyginkime jas su dabartinėmis,
ir viskas taps aišku
Liberalų partijos populistiniu visų mokesčių mažinimu šauniai blefuoja, bet kadangi nedaug kas
suvokia didžiųjų koncernų ir darinių teisingo didesnio apmokestinimo svarbą ir rinkos išlaisvinimą dekartelizavimą, tai jiems, kažkiek, pasiseks ir šį sykį. Nors laisvos rinkos sergėjimas, orientacija ne į
stambų, o į smulkų ir vidutinį verslą turėtų būti pačiu sveikiausiu centro dešinumo (amerikietiško
liberalų kairumo) - lietuviško liberalizmo kelrodžiu, bet Gentvilai mir Ę Čmilytė prašoks ir taip.
Tiesa, ne taip aukštai, kaip galėtų. Vienok, dabar koalicinę daugumą dėl žiniasklaidos
(„debilizatorių“) orientacijos ir intensyviausio „smegenų plovimo“, paveikusio net patikėjusį
klijuojamom etiketėm nesiorientuojantį G.Nausėdą, sudarys po rinkimų LVŽS-DP-LSDP-lenkai, o TSLKD ir liberalai liks mažumoje – niekas iš esmės nepasikeis, nes „KSS-SL“ ir „NS“ šansas tapti
reikšmingais sietinas su stebuklu, kurio gali ir nebūti, dėl eterio neturėjimo visus 4 metus,
organizacinio silpnumo, o epizodinių kalbėjimų yra pernelyg maža. Be to, nupirkti pensininkai kalba
– „bent jau kažką ši valdžia daro“. O kad ji išgriovė universitetus, naikina švietimą, išardė urėdijų
sistemą, centralizuoja kelininkus, „stoguojakarabasus“ ir dalijasi „melejardus“, nežaboja kainų
šėlsmo, toliau griauna ir nuvarinėja kaimą, kuriame dirva eina vėjais, bei pabarsto žmonėms
„trupinių“ iš ankstesnių valdžių energetinių projektų, niekas deramai nepaaiškina.
Gi NS pati sau „įsišovė į koją“ savo programiniuose prioritetuose išplovusi oligopolizacijos
problemą bei kainų šėlsmo suvaldymą, tačiau jų laikraštinis „gliancas“ – iracionalusis veiksnys juos,
vistiek, kažkiek kilstelės, nors ir jų antras sąraše Žemės ūkio rūmų pirmininkas G.Svitojus nesuvokia,
kad ne tik reikia teisingesnės ir efektyvesnės ES „melejardų“ paskirstymo schemos, bet ir dalies
pelno grąžinimo ūkininkams iš perdirbėjų ir prekijų maisto grandinėse, nes tik taip kaimas bus
gyvybingas, kaip ir visa Lietuva.
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Dabar turto vertinimo kontoroje INVL dirbanti I. Genytė-Pikčienė 15 metų dirbo centrinės ir komercinės
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********************************************************************************************

DEŠINĖ GEROVĖS VALSTYBĖ
KĘSTUTIS K.URBA
Vakarykštė nauja rinkėjų apgaulė piršta ne tik per TV3 žinias istoriko Šarūno Liekio lūpomis,
atseit, Gerovės valstybė yra tik kairiųjų nuosavybė ir kelrodis, verčia eilinį kartą pasibaisėti mūsų
politinės terpės išprusimo ir žinių lygiu. Gi jos krikštatėviu yra ne kas kitas, o legendinis Vokietijos
kaizeris OttoBismarkas, kuris pirmą kartą pasaulyje įgyvendino pensijinę sistemą, dar ir
bandydamas visą Vokietiją suskirstyti į kvadratus ir kiekvieno centre pastatyti po kirchę bei
kareivines. Jis, beje, įvedinėjo prūsišką tvarką – „ordnungą“: jei „baueris“ netvarkingai laikė žemės
padargus savo kieme, tai tuoj pat gaudavo solidžią
policijos baudą.
Per pastarąjį pusšimtį metų Gerovės
valstybės teorija gerokai pasistūmėjo į priekį, o
trumpas jos nusakymas yra toks: visų žmonių
socialinis apgintumas ir dar atsparumas
kriziniams ekonomikų svyravimas atsidėjimo
turėjimu juodai dienai. Į tai eita ir tebeinama
plačiame pasaulyje , kaip mokslininkai suskaičiavo
net septyniomis skirtingomis ideologinėmis
kliautimis, pradedant skandinaviškuoju socializmu
ir baigiant, marginaliaiklientelistiniu liberaliuoju
modeliu, į kurį Lietuvą užpainiojo socialiberastiškosios politinės pajėgos, kaip jos besivadintų ir
kokiomis kairės dešinės etiketės spalvomis besidangstytų, kaip figos lapeliu.
Suprantama, kad vykstant sparčiam globalaus ar vietinio kapitalo koncentravimuisi saujelės
rankose, kairesnės jėgos XXa. pabaigoje ištraukė į dienos šviesą šią gerovės metaforą, tačiau
neužmirškime, kad ir Popiežius Pranciškus savo enciklikoje yra pasakęs – pinigai turi ne valdyti, o
tarnauti žmonėmis, ir daug kur krikščioniškai demokratiškos jėgos į tai yra įsiklausę.
Šiaip jau Gerovės valstybės brandos laipsnis yra nusakomas visu objektyvių rodiklių rinkiniu –
aukštas BVP, ir užimtumas, žemas socialinės nelygybės koeficientas ir mažas nusikalstamumas, sveika
gamtinė, urbanistinė ir informacinė aplinka, aukštas sveikatingumas bei ilgaamžiškumas, apsirūpinimas
būstu bei reikiama infrastruktūra (ugdyklos, gydyklos ir kultūros objektai bei komunalinis
ūkis). Subjektyvieji rodikliai yra iš socialinės psichologijos plotmės – ar gerai žmogus jaučiasi ir yra
laimingas. Gi laimė yra tada, kai žmogui gera dabar, ir jis žino, kad taip bus ir ateityje. Šiuos dalykus
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kasmet padėstau kviestinėje paskaitoje Mykolo Riomerio universitete ne tik teorinėje, bet ir
praktinėje – Lietuvos plotmėje, tad dar 2018 metais dosniai žiniomis ir atradimais ne vien kartą
pasidalinau su Gitanu Nausėda bei susilaukiau padėkos diskusijoje dėl mokesčių.
Vakar LRT „Dėmesio centre“ Deividas Jursevičius pabandė ant Š.Liekio „kabliuko“ pasigauti TSLKD lyderį – vikingą Gabrielių Landsbergį, klausdamas kaip bus su Prezidento Gerovės valstybės,
atseit, tik kairiuoju siekiu ir dešiniųjų pozicija, tačiau Gabrielius labai taikliai, momentaliai
susiorentavęs, atsikirto: pasižiūrėkite į Vokietijos pavyzdį su kokybišku švietimu ir medicina visiems
bei oriais atlyginimais, ir dar pensijomis bei pakvietė neskubėti skirstyti politines partijas vien į
kairę ir dešinę.
Vis tik, skirstymo ir klasifikavimo dalykas yra sudėtingesnis nei atrodo iš pirmo žvilgsnio, todėl
reikalauja platesnio paaiškinimo. Ekonominė pozicija ir orientacija yra apibrėžiama bent jau
penkiomis dimensijomis:
BVP perskirstymo dydis, nusakomas mokesčių tarifų didumu ir progresyvumusu tuo susijęs
internacionalios tarptautinės politikos dėmuo, kadangi itin efektyvūs ir teisingi progresiniai tarifai,
leisiantys įveikti ir globalų skurdą, ir klimato kaitinimą, tėra įmanomi dėl kapitalo tekamumo ir
verslo judumo tik globaliu mastu, o lokalūs progresiniai tarifai gali būti pražūtingi, nes atbaido
investitoriuspožiūris į valstybinį sektorių ekonomikoje (laimingiausių pasaulio žmonių Danijoje net
1/3 BVP buvo sukuriama valstybinių ir kooperuotų su privačiu kapitalu įmonių) ir, tuo pačiu,
užimtumo politikąantikartelinė-antioligopolinė politika, išsauganti natūralią kainodarą rinkos
laisvėse, o ne perduodanti kainų politiką į saujelės stambiausių savininkų rankas, kurie kiekvieną
kartą ją kilsteli, kai tik valdžia žmonėms paberia „trupinių“pensijų ir pašalpų sistemos reikalingumas
ir didumas
Vis tik, kertiniais yra pirmi du punktai ir ketvirtas, nes jie leidžia ir tinkamai sukooperuoti
koncesijomis valstybinį kapitalą su privačiu, ir išauginti pensijas bei pašalpas. Ir dar neužmiršti algų.
Deja, nei LSDP, nei LSDDP savo tarptautinės politikos
programose, ir juo labiau stambių latifundininkų
partija – LVŽS nėra pabrėžę iternacionalumo
mokesčių politikoje svarbos, todėl lperšami lokalūs
progresiniai mokesčiai negali duoti naudos, juolab, tuo
S.Skvernelio vyriausybė pagal T.Tomilino receptą jau
atstūmė investitorius. Antikartelinė-antioligopolinė
Lietuvos gelbėjimo, spaustos per Skirmantą
Malinauską LVŽS politika pasibaigė sulig reklaminiu
premjero kvietimu atvykti kitiems užsienio tinklams
2018 m. rudenį, o socdemų tarpe tebuvo prieš keletą
metų, bene, vienas G.Palucko straipsniukas kaip
milijoninius pelnus gaunantys prekybos centrų
savininkai skriaudžia kasininkes.
Todėl, ir
kvalifikuotinos

LSDP
kaip

ir LSDDP bei LVŽS yra
ne
jokios
kairės,
o
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socialiberastinės oportunistinės, darbo žmonių ir visų pirkėjų interesus išdavę dešinės kairesnių
retorinių etikečių struktūros, besigviešiančios valdžios. Man gi vakar buvęs ES komisaras Vytenis
Andriukaitis, kai mečiau viešą kaltinimą LSDP, pyktelėjęs atrašė:
Deja, Kęstuti,Neskaitai rinkimų programos, jos paskutinės redakcijos ištisai, tad ir kalbi iš
kepurės. Gaila,
Vytenis.
Dabar jam rašau atsakymą:
Deja, Vyteni, būdamas medicininio-istorinio išsilavinimo tebesivadovauji vienmatėmis klišėmis
–Yra progresiniai tarifai ar nėra, pagal principą „šienas“-„šiaudai“.
Jokios antikartelinės-antioligopolinės politikos, tamstų, rašytojas politologas Liutauras
Gudžinskas jums į programą neįdėjo, joje nėra nei kvapo
internacionalumo užsienio politikoje, nes nepasikvietėte MR u-to
prof.Andriaus
Bielskio
ir
nestudijavote
ir
Paryžiaus
prof.ThomoPiketty bestselerio „Kapitalas XXI“ amžiuje, o „bebras“
– partinis bonza Juozas Olekas pamynė Luko Vaigausko
iniciatyvą, padėjęs ją į stalčių, dar ir , tamstų, partokratinei
valdybai tai nukanalizavus į „naudingumą“ politiniam švietimui.
Būtent, todėl, keletas LSDP programinių miglotų pezaliukų apie
solidarius mokesčius, šioje plotmėje tereiškia solidarumą su
didžiųjų prekybos tinklų, dviejų su puse bankų, skirstomųjų
tinklų, kaimo latifundijos bei perdirbėjų, vaistų didmenos ir
mažmenos bei viešo vaikų maitinimo monopolio atliekomis, pelnų
auginimu – saujelės savininkų visokeriopą palaikymą.
Keletas procentų užmestų ant GPM tarifų latifundijai ir
kitiems stambiems savininkams tebus tik papurkštas vandenėlis
ant riebios žąsies, juolab pasigavote ir PVM mažinimo maisto
produktams obalsį, kai gudrūs lenkai gerai „nudrožė“ mūsų pakraščius – oligopolizuotojekartelizuotoje rinkoje su apnaikinta konkurencija PVM mažinimas tėra veiksmingas su stambiųjų
dominuojamos rinkos dalies ribojimu, Konkurencijos įstayme su smulkaus vidutinio verslo rėmimu,
besmegeniai ir demagogais, jūs. Yra žinomas vienintelės Rumunijos viešbučių verslo pavyzdys, kur
PVM mažinimas davė įkainių mažėjimo efektą.
Tiek europarlamentarė V.Blinkevičiūtė, tiek ir jau rinkėjų atmesta Šakiuose R.BastytėJakelaitienė yra tipiškos stambiojo kapitalo ir stambios žemėvaldos „stoguotojos“. Tad nereikia
dangstyti savo socialiberastinės – „ikanominės“, prichvatizatoriams reikalingos politikos keletu
frazių naivuoliams: ne visi yra neišmanėliai. Juolab, tamstų partneris S.Skvernelis su V.Šapoka, argi,
leistų didinti GPM tarifą R.Karbauskiui, kuris temokėdamas 1.5 proc. , kai miestiečiai – 20 proc., per
keturis metus pasididino savo pelną kuklia 10 mln. eu sumele? Tad visos G.Palucko kalbos politikos
forume pirmadienį pas E.Jakelaitį Mažvydo bibliotekoje tėra eilinis akių dūmimas, o ar iš jaunųjų
Luko Vaigausko, Vaido Rusio išaugs tikri kairiojo centro socialdemokratai – parodys laikas. Deja, ir
kairesnių V.Navicko, ir A.Brazo ekonominis naratyvas, irgi, nėra pakankamai išsamus bei kryptingas,
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todėl rinkimuose paramos nesusilaukė. Tad slėpkitės po kirkilinėmis -brazauskinėmis varnalėšomis
su savo Gerovės valstybės etikete ir besigviešdami valdžios nepiktinkite žmonių. Todėl, ir
dr.Alg.Butkevičius visiškai teisingai trinktelėjo „Barboros“ durimis, nes su ekonominiais analfabetais,
profanais ar diletantais geros, žmonėms ir Lietuvai rewikalingos politikos nepadarysi.
Be jokios pagarbos – Kęstutis
O, kaip gi yra su dešinės gerovės valstybės perspektyva? Taip vadinamoje politinėje dešinėje
vieninteliu nuosekliu kovotoju už rinkos laisvę prieš urėdijų, kelių priežiūros, skirstomųjų tinklų…
centralizmą ir kartelines oligopolijas bei monopolizaciją tėra Liberalų sąjūdžio narys Eugenijus
Gentvilas, kurį tenka laikyti kur kas didesniu socdemu ir krikdemu, nei tokiais besivadiną, nes jis
žino, kad norint pavalgydinti išalkusį reikia, pirma turėti iš ko.
Šia prasme, jis skirtingai nuo didžiumos liberalais besivadinančių, bet nekovojančių už rinkos
laisvę su neobolševikiniais karteliniais – visą Lietuvą nuolat susinančiais dariniais, nėra
ortodoksinis G.Steponavičiaus-G.Čmilytės tipo 19-20 a. liberalas, o yra modernus amerikietiškas –
krugmaniškas sveikai kairuoliškai-dešiniuoliškai tikriausias liberalas, kokių Lietuvai labiausiai reikia.
Ar tokia yra Ingrida Šimonytė? Kad, neteko girdėti. Ar gali šių dalykų imtis D.Kreivys ir
G.Landsbergis, sudarydamas koaliciją su E.Gentvilu? Pilnai, nors ir visi vyrai su charakteriais, nes
V.Čmilytė tylės, bet , kad ir Liberalų sąjūdžio, ir Laisvės partijos rinkiminės programos yra
iškastruotos populistiniu visų mokesčių
mažinimo siekiu, kai esamas oligopolijas
pats laikas priversti pasipurtyti. Tikėtis
to iš „kairiųjų akademikų ir profesorių“
– Romo Lazutkos bei Raimundo
Kuodžio, kuriuos teko viešai auklėti ne
tik Seimo Konstitucijos salėje, vargu ar
galima.
Žinoma, Gabrielius Landsbergis yra
pakankamai lankstus, nedogmatiškas
politikas, kuris turėdamas gerą projektą,
kai išvysta dar geresnį, nesilaiko įsikibęs
pirmojo. Tad Lietuvai dabar yra iškilusi
hamletiška dilema – būti ar toliau pūti,
spręsis, būtent, Lietuvos krikščionių demokratų politinės valios formavime ir Popiežių enciklikų
įgyvendinime bei liberaliojo konservatorių sparno atsinaujinime su „anafemos“ skelbimu
ortodoksiškumui. Taip yra todėl, kad kairiojo ekonominio centro savo programomis bei retorika
krikdemiškosprof.V.Radžvilo ir dr.A.Juozaičio partijos mūsų bukos purvasklaidos, taip vadinamų
besmegenių politologų ir nupirktų žurnaliūgų buvo ignoruotos, apmeluotos studijose
„valentinavičių“ bei kriminalinių elementų „puklevičių“ ir neturėdamos žinomumo bei finansų,
griaunamos iš vidaus šiuose rinkimuose liko paraštėse, nors turėjo tapti tikra atrama bei kolegomis
tiek E.Gentvilui, tiek ir krikdemams su G.Landsbergiu, rašančiu Žmonių partijos Gerovės valstybės
europinį projektą.
Taip vadinama dešinioji Gerovės valstybė atrodytų taip. Matematiniame modelyje penkių
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aukščiau išvardintų kriterijų erdvėje egzistuoja optimalumo taškas, kuris su mažiausiomis
sąnaudomis bei per trumpiausią laiką gerintų minėtus Gerovės valstybės rodiklius. Dešinumas
tereikštų būnant netoli optimalumo, didesnį smulkaus ir vidutinio verslo pastimuliavimą, neskubant
šokdinti tarifų progresyvumo, tarptautinės ekonominės politikos plotmėje sprendžiant Žmonių
partijų keliamą mokesčių vienodinimą, neskubėjimą šiuo metu plėtoti valstybinį sektorių be
kooperavimo su privačiu kapitalu, principingą kovą su rinkos kartelizacija-oligopolizacija bei
aktualiausią kainų šėlsmo suvaldymą ir nuoseklų pensijų bei algų ir pašalpų didinimą.
Nesu asmeninių sąskaitų suvedinėtojas, bet kai išvydauŠ.Liekio ir Č.Laurinavičius Lietuvos
istorijos tome save įrašytą į Algirdo Mykoličiaus Brazausko šalininkų ir bendrininkų kohortą – ne tas
žodis pasiutau. Aš dar 1988 m. rudenį Mokslų Akademijos salėje susitikime su „žaliaisiais“ jam
pažėriau akibrokštą – kodėl komuniagainubraukinėja lėšas nuo valymo įrenginių statybų? Dabar gi
klausiu – kiek laiko socdemai – liberastai toleruos kasdienį akiplėšišką žmonių apvoginėjimą
prekybos centruose ir vykdys tolesnį Lietuvos kaimo – pieno ir mėsos ūkių naikinimą? Todėl mano
šiandieninis obalsis – „duokit pieno ir mėsos – vyt kolchozus iš Lietuvos“ Gali būti – ir liberastus.
Kiekvienam pagal skonį.
Share this:
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LSDP PROGRAMOS SPRAGOS – TAI CHRONIŠKAS OPORTUNISTIŠKAS SOCIALIBERALIZMAS
KULTŪROS KONGRESŲ PAKASYNOS – KUR SPRENDINYS?
MOKESTINIS SIMONO GENTVILO LIBERALIAI - BOLŠEVIKIŠKAS DILETANTIZMAS

KĘSTUČIO ANTANĖLIO MIRTIS IR SKVERNELIO NAMO PASLAPTIS
KĘSTUTIS K.URBA
Niekam ne paslaptis, kad Rusijos ir Belorusijos specialiosios tarnybos kišasi į rinkimus visame
pasaulyje – netgi USA. Juo labiau Lietuvoje, kuri kremliaus tarnyboms tėra pereinamas kiemas į
Karaliaučiaus sritį. Bene pagrindinis GRU-FSB-SVR-kgb taikinys yra Lietuvos konservatoriai, nes šios
partijos lyderis yra Gabrielius Landsbergis – esminio SSRS demontuotojo prof.V.Landsbergio anūkas,
o ir šios partijos ne tik apačios, kad ir yra krikščioniškai autoritarinės, yra patriotiškiausiai sveikos.
Tad nenuostabu, kad, ypač, rinkiminės kampanijos metu žiniasklaidoje išlindo visa virtinė
tipiškų spec.tarnybų braižo juodų technologijų atitikmenų. Metami net „Dviračio žynių“ resursai –
jei Austėjos Landsbergienės imituotoja turi išorinio panašumo į realiąją, tai Gabrielius „dubliu“
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parinktas plokščio plataus veido iš nevykusio serijalo apie Sąjūdį asmuo, atlikęs tame KGB karininko
rolę. Tai pilnai atitinka skleidžiamą mitą, kad Sąjūdį sukūrė „Durnių laivo“ autorius stribitelis
V.Petkevičius, o, pasak, R.Janutienės „Dinastijos“, muzikologas prof.V.Landsbergis buvo agentas
„dėdulė“. Net, jei ir kažkaip bandytas sovietinių struktūrų užpainioti buvo, tai, vis tiek, „ant posūkio“
smarkiai apstūmė kremlių ir stribitelį, nes tada turėjo Sąjūdžio jaunuomenės – Arvydo Juozaičio,
Artūro Skučo ir Zigmo Vaišvilos atramą.
Gudrūs tie spec.tarnybų psichologinio karo metodai, paremti NLP – neurolingvistinio
visuomenės programavimo agentūriniais kanalais žiniasklaidoje metodais. Daug dėmesio skiriama
transliuojamos žinios kontekstui. Štai, pavyzdžiui, konservatorių sąrašo lyderės I.Šimonytės
parodymas TV žiniose iš Lukiškių aikštės, kur ji iš anksto balsavo už savo sąrašą nr.5 buvo iš karto
suplaktas su tuoj pat ėjusia žinia, kad Lietuvoje nutiko lygiai 5 mirtys. Viena vėl Kauno klinikose,
kitos net ketverios Šiauliuose.
Karo psichologas pasakytų – eina įtaiga prieš pat balsavimą, kad „kur konservatoriai – ten
mirtys“. Juolab, lrytotv, irgi, pasižymėjo šėtoniška numerologija, išmetusi sichroniškai keturių skaičių
informaciją apie koronavirusą: 205, 115, 105, 5. Keturios pandemijos Lietuvoje penkiukės –
tipiškas kodavimas. Nežinau, ar svoločiai, raudonieji mengelės vėl pasidarbavo su špricais, ar tiesiog
prie penkių tą dieną iškeliavusių anapilin kūnų priklijavo kortelę – COVID: emocinis smūgis
visuomenei akivaizdus su kitais spec.tarnybų operacijos „Mirties malūnas“, netgi, Vilkaviškio rj. –
prie Vištyčio požymiais.
Ne išimtis buvo ir paties Gabrieliaus Landsbergio – muzikologo anūko pasirodymas antradienį
LRT „Dienos temoje“, kur jis buvo kalbintas D.Jursevičiaus. Po pokalbio iš karto buvo mesta tipiška
juoda žinia – mirė kompozitorius Kęstutis Antanėlis.

Bandau prisiminti, kaip buvo su LRT žinia apie Ramunės Kmieliauskaitės netektį – gegužės 13d. Ten,
berods pirma kultūrinėje „Panoramos“ atkarpoje sukrovė jai kontekstą su lova, o tik po to pateikė žinią be
žodžio „netektis“, maždaug, duodami suprasti, kad taip jai ir reikia, o štai čia jau konteksto atkarpoje
konstruoti „Jėzus Kristus – superžvaigždė“ režisieriui ir atlikėjui skandalingame sovietmečio sąstingio
pastatyme nereikėjo – metė juodą žinią iš karto paskui G.Landsbergį. O ir man svarbus narkologinio
dispanserio Geros Vilties gatvėje, kur teko „laužti“ strateginę maskolių Drezdeno operaciją kaip ir buvo vėl
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kyštelėtas Antanėlio pribaigimui. Pažeidžiamas jis buvo, kaip ir „kunigaikštis“ Staselis Urniežius, kurio mirtis,
atrodžiusi gan natūraliai taip pat su stipriais klaustukais, nes užjuodino svarbų renginį Valdovų rūmuose su
kabelio Baltijos jūros dugnu įjungimu.

Kokie tokio specifinio režsisavimo-prodiusavimo nuostoliai rinkiminei TS-LKD kampanijai
galima spėlioti. Betgi, visuma su galingo trolių fabriko pajungimu ne pirmus metus gali reikšti kad ir
5-10 vietų Seime nepririnkimą. Negi, neaišku, kad Sąjūdžio tradicijos tęsėja – koservatorių partija
einanti iš opozicijos turėtų rinkti ne ketvirtį, o bent pusę visų balsų jau I ture?
Gerai pažinojau, amžinatislį, Kęstutis Antanėlį – jis man parodydavo Užupio kavinėje, kaip
rankioti akordus improvizuojant pianinu, o aš jo niekada nepalikdavau gulinčio ant sniego sušalti –
nešdavau ar vesdavau į netoliese esančius jo namus Skapo gatvėje, kur jį eilinį kartą apšaukdavo
lūkuriavusi sūnaus Motina. Šį sykį jau nebuvo kam pasaugoti kompozitorių jo namuose, tad mūsų
šauniosios tarnybos privalėjo jau pradėti savo tyrimą, kokia tikroji kompozitoriaus dar sovietmečiu
pasiuntusio
įsiutinusį
komunistinę
sistemą
signalą https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1251660/mire-legendinis-kompozitoriuskestutis-antanelis , kad vakarietiška muzikinė kultūra ir civilizacijos už „geležinės uždangos“
simbolika pergalingai žygiuoja per pasaulį, mirties priežastis labai jau laiku – juodam kontekstui
LRT, ir kas bei kodėl tą kontekstą ir šį sykį LRT sumontavo. Kaip ir vasario 16ai laidoje „Veranda“
iškišęs apkalbėjimą apie, atsiprašant, Prezidento Antano Smetonos naktipuodį Lėno dvare ar kitus
triukus.
Mūsų šaunioji Skvernelio policija tokių subtilokų dalykų, žinoma, netiria, kaip ir mūsų
patriarcho dr.JonoBasnavičiaus kapo išniekinimo Partizanų dienai aplinkybių, dar ir pareiškusi, kad
nesieja su jokia data, o tarnybos, turbūt, ir vėl snūduriuoja. Tad, kol Seime neatsirasiu ant tako VSD
šefui Dariui Jauniškiui, viskas taip ir liks nesiaiškinta.
Man socdemai po Skvernelio išrinkimo premjeru 2016 metų rudenį kuždėjo, kad anis,
nevidonas, namą pasistatė iš gautų kyšių policijoje. Kažkaip nesitiki, nes suma turėjo būti itin solidi.
Jei gavo apvalią sumą iš kažko, tai gal iš Mosado, CIA ar GRU? Juk klausimas, kodėl mūsų šaunioji
policija užpuolė Klonio gatvę prieš pat NATO samitą Čikagoje, kur nutarta nuolat saugoti Pabaltijo
oro erdvę naikintuvais, sklindant Lietuvos išpedofilinimo skandalui per protestus Lemonte, ten
pasirodžius D.Grybauskaitei, iki šiol neatsakytas, nors keltas Generalinėje prokuratūroje, kuri tame
įsiutusiai visuomenei apraminti paaukojo „iešmininką“ Kliunką. Pasižaidimai keliuko išasfaltavimu
tėra vienas juokas.
Dar daugiau – mane patį meta lauk lygiai mėnuo iki rinkimų -rugsėjo 11d. tokios Kinach
rašliava dėl formalios priežasties iš mano „urvelio“ į gatvę: gal turėsiu apleisti savo kuklų būstą iki
balandžio 5d., nors dar šildymo sezonas kaip ir nebus pasibaigęs. Pekla nematė – kuo sunkiau, tuo
įdomiau, bet kad eina nauja visa spec.tarnybų braižo intrigų virtinė. „Pakibo“ gal net G.Nausėdos
inkunabulų kolekcijos rečiausių egzempliorių įsigijimo teisėtumas, eina provokacinė maskoliška
intriga su ikonomis bei narkotikais menininkų name – gal net Užupio.
O muziko, natų generuotojo NATO ir kavinės NATO‘s greta filharmonijos paunksmėje
Kęstučio Antanėlio mirtis, argi, tokia pirmutinė? Štai ir garsus birbynininkasSmolskis, būk tai, pats
žiauriausiai susibadė peiliu savo namuose, kompozitoriui Rekašiui teko šūvis į galvą, Mikas
Vaitkevičius buvo nuskintas tarano avarija sankryžoje iš karto po jubiliejinio koncerto… Kas bus
sekanti auka šiame „mirties domino? Nenustebčiau, kad II rinkimų turui užjuodinti bus žinia, šiaip
jau gerai besilaikančio Antano Terlecko, kuris baiminasi, kad jį nenunuodytų komuniagai, mirtį, o ir
ant manęs paties paskutinioji „Vremia“ jau „pakabino“ samarietišką COVID įvaizdį nuo šnipų tilto
Berlyne.
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SVEIKATA
JAPONIJOS MOKSLININKAI : KORONO
VIRUSAS ANT ODOS IŠLIEKA PENKIS
KARTUS ILGIAU NEI GRIPO VIRUSAS

neringa@sveikatosbiuras.lt 10:55 (prieš 30 minučių)
Laba diena,
Jums rašo Neringa iš Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro. Įgyvendindami projektą
„Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“, norėtume pasiūlyti ir
pakviesti Klaipėdos miesto senjorus sudalyvauti mūsų organizuojamose nemokamose veiklose. Projekto
tikslas padidinti vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti sveikos
gyvensenos įgūdžius. Įgyvendinant šį projektą mes organizuojame įvairias nemokamas veiklas vyresnio
amžiaus (55+ metų) asmenims. Šį mėnesį kviečiame senjorus prisijungti prie meno terapijos užsiėmimų
VSB biure ir mankštų Melnragės pajūryje.
Jeigu susidomėjote ar norėtumėte gauti daugiau informacijos, drąsiai rašykite el. paštu arba
skambinkite mob. Tel. 864093350.
Pagarbiai,
Neringa Petreikytė
Visuomenės sveikatos specialistė,
El. Paštas: neringa@sveikatosbiuras.lt
Mob. tel: +370 640 93350
www.sveikatosbiuras.lt

GYVENIMO FILOSOFIJA
Kiekvienas žmogus, kuris išoriškai arba savo sąmonėje kovoja prieš Dievo Įstatymą, panašus į
vėžio auglį, kurį reikia gydyti ir jeigu nepasiduoda gydymui, tai būtina skubi operacija, kad
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išlaisvintų Dieviškąjį organizmą nuo šio auglio. Ir tai bus padaryta ir jau daroma jūsų šios visatos,
kurios dalis yra jūsų planeta, organizmo gerovei.
JŪSŲ TIKRIEJI PRIEŠAI NEPOSĖDŽIAUJA KAŽKUR VYRIAUSYBĖJE IR NEVADOVAUJA KOKIAI
NORS RELIGIJAI AR TIKĖJIMUI. JŪSŲ TIKRIEJI PRIEŠAI, SU KURIAIS TURITE NEGAILESTINGAI
KOVOTI, YRA JŪSŲ VIDUJE. Ir taivisų pirma – jūsų neišmanymas ir nenoras pakeisti savo
sąmonę!
Ir jūs surasite tūkstančius priežasčių, kad pasiteisintumėte, bet kuriuos savo veiksmus, bet
kurias savo neigiamas savybes, mintis ir jausmus, užuot atsisakę savo netobulybių ir padėję visus
savo prisirišimus prie šio pasaulio, visus savo trūkumus ant tarnavimo tikrajam Dievui ant altoriaus.

DIEVUI, ESANČIAM JŪSŲ VIDUJE, JŪSŲ ŠIRDYJE.
REDAKCINĖS KOLEGIJOS ŽODIS
APIE REDAKCINĘ KOLEGIJĄ
SVEIKINAME - redakcinę grupę papildė naujas: Laikraštėlio "Auksinis ruduo"
narys prof. Algimantas Mečislovas OLŠAUSKAS
ATGIMIMO AIKŠTĖ! - svarbiausia KLAIPĖDOS vieta – joje turėtų būti reikšmingiausias
ne tik miesto, bet ir Lietuvos JŪRINIS AKCENTAS, pagerbiantis

VISĄ JŪRINĘ BENDRUOMENĘ!
Ką mes šiandien matome? Komentarai nereikalingi…
Rinkimai tebevyksta, tačiau kuo toliau tuo labiau matosi, kokie jie nesąžiningi. Naikintojų
dvasia 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…”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…”
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!
Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų
solidarumas ir VIENYBĖ! Būkime aktyvūs savo gyvenimo šeimininkais. Nelaukime malonių iš kitų –
patys spręskime savo likimą, nepasiduokime Lietuvos naikintojų nuotaikoms, jų siekiams!
UŽPROTESTUOKIME NETEISĖTUS SEIMO RINKIMUS! NEDALYVAUKIME NETEISĖTOSE
SEIMO RINKIMUOSE, BŪKIME SAVARANKIŠKI!
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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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