
1 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Nr. 1 A (180) 
                                       Klaipėda 2021 - 01 - 11 

Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data).Asociacija, Smilties Pylimo 
Nr.3  bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, užsisakyti galite 
nemokamai: el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378. 
Atsiskaitymo saskaita LT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD 
Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289   
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%                                                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------- 

 VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CVybAYsKc9U&ab_channel=

AtvirasSeimas 

Viešpatie (apsaugok mus nuo covid-19) suteik mums stiprybės, 

kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, sažiningi, garbingai 

laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę 

Lietuvą! 

 

 KRITIKA VERČIA TOBULĖTI! KRITIKUOKITE MUS! 

  AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS?     

                                                                                                                                                      

 

                                             

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

 
INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-  
Aldona Marija 

Gedvilienė tel. 
866673965 
 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduot. 

Romanas 
Virkutis        
861096517       

Daugiau 
informacijos
lietps.eu 
www.lietps.
eu 

http://lietuvosvis
uomenestaryba.l
t/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVybAYsKc9U&ab_channel=AtvirasSeimas
https://www.youtube.com/watch?v=CVybAYsKc9U&ab_channel=AtvirasSeimas
http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
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https://www.youtube.com/watch?v=K1rdisounO0&ab_channel=KomentarasTV 

SAUSIO 13 DIDŽIAUSIOS LIETUVOS PERGALĖS DIENA –                                                                                                                                                      

NUDAŽYTA LIETUVOS DIDVYRIŲ KRAUJU!                                                                                               

TE NIEKADA NEBLĖSTA PRISIMINIMAI APIE TAI!                                                                                                                                                                                         

                                                              

KAS SVARBIAUSIA DABAR LIETUVOJE?                     LABIAUSIAI TRŪKSTA 

ŠVIESOS TEISĖSAUGOJE, NES ŠITA LIETUVOS JUODOJI SKYLĖ – SIURBIA VISKĄ 

KAS AMORALU!                                                                                                              

DIRBA JOJE NETEISĖTI TEISĖJAI, NES JŲ 

KADENCIJA PASIBAIGUSI! 

PAŽVELKITE Į ZIGMO VAIŠVILOS SITUACIJĄ                                 

Į LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS SITUACIJĄ IR 

VISKAS DAROSI AIŠKU...AR PRISIMENATE?                   

AR GALI BŪTI KAS NORS SIAUBINGIAU? 

Pasižiūrėkite vieną iš įrodymų: 

file:///C:/Users/user/Desktop/2020laikra%C5%

A1t/04B2020LIETUVOS%20PENSININK%C5%B2

%20SUSIVIENIJIMA4.pdf 

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

VIRGINIJA  KAIRIENĖ 

Sveikinu  tuos,                                Geismas,      
Kurie iriasi                                       grumtynės  su  mirtimi, 

Prieš   visas  sroves,                       Štai  kas  mus  jungia. 

tačiau niekada                                Mes   panašėjame, 

neranda  ištakų...                           Kartu  patirdami   kančias. 
 kurie  bėga                                     Pasaulio  realybė 

su  visomis   upėmis,                     Yra  mūsų    tėvynė. 

tačiau  niekada                               Svajonės    kinta  
nedrįsta įsilieti                                Jos   yra  niekas 

į  jūrą...                                            Be   Visatos   šviesos.  
 Sausra, nepritekliai  

 

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

file:///C:\Users\user\Desktop\2020laikrašt\04B2020LIETUVOS%20PENSININKŲ%20SUSIVIENIJIMA4.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\2020laikrašt\04B2020LIETUVOS%20PENSININKŲ%20SUSIVIENIJIMA4.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\2020laikrašt\04B2020LIETUVOS%20PENSININKŲ%20SUSIVIENIJIMA4.pdf


3 
 

Gruodžio 17 jau visi žinojome kur sutiksime Naujus metus... Prieš 

metus visi bėgome ir skubėjome sutikti juos gausius, pilnus su 
draugais, šeimomis ir apkabinimais ir geriausiais palinkėjimais 

vieni kitiems! 

Šie metai mums sniego Šykštėjo...(dabar jau ne-red.) 

Negausios šių metų šventės artimų apkabinimais... 

Didžiausia dovana šiltas artimojo apkabinimas, šypsena ir geras 
žodis mums nieko nekainuoja. 

Linkime jog ateinantys metai būtų pilni susitikimų, šiltų 
apkabinimų, nuoširdžių šypsenų ir pačių geriausių emocijų!!! 

ŠILTAI APKABINAME 

 

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

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. KAZYS GRABYS SU SAUSIO 13-JA! 
2. SAUSIO 13 PRISIMINUS...dr. ROLANDAS JANČIAUSKAS redakcinės kolegijos narys. 

3. PRISIMINIMAI 

                A).Virginija Kairienė 

                B).Ruslanas Baranauskas 

                C).Antanas Miškinis NENIEKINKITE SAUSIO 13 AUKŲ ATMINIMO 

                D). AMG 

4. ZIGMAS VAIŠVILA SIAUBAMIŠKIO PASAKA Nr.I.                                                                                                              

5.          ZIGMAS VAIŠVILA SIAUBAMIŠKIO PASAKA Nr.II.                                                                                                              

6.         Ruslanas BARANAUSKAS NAMŲ DARBELIAI ŠMM  

5. IR DAR – ČERNOBILIS  - LIETUVOJE 

6. VLADIMIRAS TROŠČENKA GYVI  ŽMONĖS, KURIEMS IŠ BURNOS SKLINDA LAVONO                                  

7. TVAIKAS. KODĖL NAUSĖDA DALYVAUJA PASAULINIAME "SUVERENŲ" SMOGIAMŲJŲ  

BŪRIŲ KŪRIME?                                                                                                                                                                                               

8.          SVEIKATA BETA LĄSTELIŲ PRITAIKYMAS GYDYMUI (unikalus pasiūlymas). 

9.          GYVENIMO FILOSOFIJA. Kas svarbiausia gyvenime? 

10.       REDAKTORĖS ŽODIS 

11.       MŪSŲ DRAUGAI 

 

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

KAZYS GRABYS 
                                          SU SAUSIO 13-JA! 
 
                SVEIKINU  VISUS  BENDRAŽYGIUS  SU SAUSIO 13-SIOS                    
                                          30 - ŠIMTMEČIU! 

https://geros-figos.blogspot.com/2021/01/gyvi-zmones-kuriems-is-burnos-sklinda.html
https://geros-figos.blogspot.com/2021/01/gyvi-zmones-kuriems-is-burnos-sklinda.html
https://geros-figos.blogspot.com/2021/01/gyvi-zmones-kuriems-is-burnos-sklinda.html
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  Keliais  sakiniais,  tų 1991m. sausio 13-os  
kruvinų  įvykių prisiminimus,  apibudinti sunku.  
Pridedu 1991 sausio 11-os  vienos dienos, savo, kaip 
Panevėžio rajono atsakingojo Sąjūdžio sekretoriaus,  
prisiminimų išrašą: 
  
  
 Spaudos rūmų šturmas 

    1991.sausio 11d paskutiniais autobusais grįžtant atgal po būdėjimo prie  AT, apie 
12val., prie Spaudos rūmų, Karoliniškėse, pamatėme daug rusų karinės technikos bei 
ginkluotą desatininkų būrį šturmuojantį rūmus. Į juos  nuo rūmų vestibiulio KAD savanoris 
iš aukšto spaudimo vandens žarnos paleido galinga srovę. Staiga visų mūsų akivaizdoje 
rusų desanto karininkas iš automato paleido seriją į KAD savanorį. Kelios kulkos kliudė 
sieną, bet viena pataikė į savanorį. KAD karys-savanoris  krito.  Per dūžtančius Spaudos 
rūmų  I-aukšto vitrinų stiklus pirmieji desantininkai įsiveržė į vidų. Paskutiniais 
autobusais važiavę Panevėžiečiai vyrai( moterų paprašėme nelipti) pagal mano komandą, 
nes buvau atsakingas už šių autobusų kelionę, nubėgome prie Spaudos rūmų. Trumpam 
pavyko sulaikyti sekančią besiveržančią rusų desantininkų grupę į rūmus. Daugiau 
subėgus žmonių, atskyrėme nuo desanto grupės koviniais šoviniais šaudžiusį rusų 
pulkininką bei apsupome keliom eilėm jo šarvuotį su visa ten buvusia desantininkų 
komanda. Padėjome iš jo nagų ištrūkti su foto kamera sučiuptam žurnalistui. Įvairiausiais 
būdais visi šį pulkininką-žudiką koneveikėme ir gėdinome, reikalavome kuo greičiau 
nutraukti savivalę, okupaciją ir žudynes. Tačiau po kurio laiko Laisvės prospekte pasirodė 
rusų tankai bei kariniai sunkvežimiai su užrašais ,,Liudi". Iš jų pasipylė daugybė jaunų su 
šalmais , neperšaunamomis liemenėmis, automatais ginkluotų desantininkų ir karininkų. 
Tankai riaumodami ir besisukinėdami skiriamojoje Laisvės prospekto juostoje, į gabalus 
draskė žaliają veją bei stengėsi užvažiuoti ant bet kurio žioplesnio per veją bėgančio 
žmogaus. Laimei daugiau aukų nebuvo. Desantininkams rikuojantis naujam Spaudos rūmų 
šturmui, karininkai reikalavo  pasitraukti nuo rūmų praėjimo laiptų . Dauguma suskubo 
susiburti į didesnį būrį ir susikabinti už parankių, kad puolantys desantininkai negalėtų 
prasiveržti į rūmus. Rusų karininkams pradėjus mus gąsdinti kad tuoj bus atidengta ugnis, 
uždainavome lietuvių liaudies dainą ,,Augo kieme klevelis". Po trumpos rusiškos komandos 
,,ugnis " į mus pasipylė viso desantininkų būrio automatų šūviai. Pulkininkas-žmogžudys, 
sunkiai sužeidęs KAD savanorį Lukšą, iš savo automato vėl paleido seriją su koviniais-
išcentriniais šoviniais keliais metrais aukščiau virš mūsų galvų. Nuo kulkų varpomos 
sienos ant mūsų galvų pasipylė skeveldros ir tinko gabalai. Sušaudyta daina sustingo mūsų 
gerklėse. Per parako dūmų ir tinko dulkių kamuolius dar nesuvokėme, kad desantininkai į 
mus šaudė tuščiais šoviniais. Po šūvių prasidėjo šturmas, tačiau pro mūsų didelį  būrį 
subėgusių žmonių okupantai neprasiveržė. Mūsų vieningas atsakas jiems buvo 
skanduojamas šūkis,,fašisty". Tada su Dievo pagalba mūsų nesušaudė, tik pirmose eilėse 
stovėjusių rankas ir veidus apdraskė tuščių šovinių gilzių  gabalėliai. Okupantui tuo metu 
taip ir nepavyko mūsų palaužti bei prasiveržti į Spaudos  rūmus, likome gyvi ir nenugalėti. 
Tačiau rūmuose savivaliavo I-oji desantininkų banga, prasiveržusi  kai dar nebuvo 
susirinkę Laisvės gynėjai. Grįžome į Panevėžį tylėdami, širdimi jausdami prasdėjusią 
okupaciją bei praradę dalelę savojo krašto... 

PS: Tada išsikovojome Lietuvių kalbą kaip valstybinę, himną, vėliavą, įstorinę 
tiesą, demokratiją, laisvę... 
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Po 30 metų beliko himnas, vėliava, dar gyva, bet naikinama kalba bei 
įmituojama demokratija... 

Per tuos 30 metų mes įdialistai-sąjūdiečiai esame ne tik, kad užmiršti, bet ir 
nebepageidaujami... 

Ateinančioms kartoms vėl reikės naujos revoliucijos, tik šį kartą su  išsigimusiu 
savu priešu... 

Tikėkime, kad po gudžios ir  tamsios nakties vėl išauš saulėtas laisvės rytas! 

 Kas sausio 13-osios  šventėse  mums  bruka ,,neužmirštuoles“? 

  

Neužmirštuolę(Niezabudkė) pirmą kartą    panaudojo Niufaundlendas 1917 

metais. Mažus neužmirštuolių žiedus žmonės tąkart jau segėsi į drabužius – tam, kad 

primintų apie aukas Somos mūšyje.  Vėliau neužmirštuoles atrado 

Vokietijos masonai – 1926 jie neužmirštuoles ėmė naudoti kaip simbolį, 

skatinantį  labdarą, kiek vėliau, kai Vokietijoje įsitvirtino nacių režimas, 

neužmirštuolė tapo dar ir simboliu, kuris nacių okupuotoje Europoje leisdavo 

masonams atpažinti vieniems kitus.  Paskutiniais metais neužmirštuoles 

naudoja Rusija Maskvos kurantų  fone  per  gegužės 9-ją,  kaip vieną  iš  II-jo 

pasaulinio karo pergalės  simbolių. 

      Lietuvoje Neužmirštuolė  atsirado 2014 metais– tąsyk  konservatoriai  ir 

liberalai  inicijavo  jos platinimą.   Per sausio 13-os renginius  pamėlinavusias  

popierines  gėlytes primygtinai  segė   į drabužius  darželinukams,  mokiniams, 

dėstytojams  net kariams savanoriams,  užgoždami  šimtmečiais išnešiotus  

Gedimino stulpus, Vytį  ir  Trispalvę.  

  
    Šį nacių ir sovietų naudojamą  ženklą ,,Niezabudkes”  Lietuvoje   pirmąsyk, 

užsisegė  LR prezidentė D. Grybauskaitė, prof. Vyt. Landsbergis, konservatorė  
R.Juknevičienė   ir kiti jos svitos asmenys. LRT vadovybė ir diktoriai šį pamėlinavusį 
blyną demonstravo visomis progomis.    Neužmirštuolė  iki šiol  tebekelia  aistras, 
skatina pyktį ir nesusikalbėjimą.  Ir kaip bebūtų keista  ta supriešinimo akcija 
nenutraukiama ir nestabdoma.  Tam liberalkonservatoriai  įsteigė  asociaciją 
,,Neužmiršk”.  
  

   Iš to galima  padaryti  išvada,  kad  šio ženklo platinimo  
iniciatoriai  konservatoriai  ir  liberalai  bei  buvusi   prezidentė 
D.Grybauskaitė  siekia Tautos  supriešinimo bei įstorinių Tautos simbolių  
naikinimo.  Tuo pačiu paslapčia,  pamažu imama keisti  ir patį  Sausio 13-osios  
minėjimo tikslą  – žuvusieji už Lietuvos laisvę, už Vasario 16-osios Respubliką,  
paverčiami  kovojusiais  už  abstrakčią,  laisvamanių,  neoliberalų  trokštamą,  
laisvę... 
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    Pagal  Rasą Čepaitienę akyvaizdu,  kad  esminės neužmirštuolės funkcijos yra 
šios.  Ja  pirmiausia paženklinami savieji, egzistuojančiai oligarchinei 
neonomenklatūrinei sistemai, elitui  ir privilegijuotiesiems priklausantys draugai 
bei jų grupės,  vis intensyviau siekiantys monopolizuoti istorijos perrašymą bei  
aktyviai  trinti  atminimą, taip atskiriant save nuo priešų, svetimųjų, šiai sistemai 
nepriklausančių.    O  ir  mums  buvusiems Sąjūdiečiams  padeda  atskirti  savus  nuo 
tautos priešų  bei  politinių  prastitučių. 
    Su  Sausio 13-osios  30-čio jubiliejumi  buvę  bendražygiai! 

 

 

1991 METŲ SAUSIO 13 – TĄJĄ MININT 

DR. ROLANDAS JANČIAUSKAS 

 

Dauguma Lietuvos žmonių kiekvienais metais prisimena 1991 metų 

įvykius ir mintyse ar dalyvaudami Sausio 13 - osios įvykiams paminėti renginiuose, pagerbia už 

Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvusius didvyrius. 1991 m. sausio 13-osios naktį Vilniuje nuo 

šautinių žaizdų arba po sovietų tankų vikšrais žuvo 14 Lietuvos nepriklausomybės gynėjų: 

23 metų Loreta Asanavičiūtė, 22 metų Virginijus Druskis, 17 metų Darius Gerbutavičius, 22 metų 

Rolandas Jankauskas, 24 metų Rimantas Juknevičius, 38 metų Alvydas Kanapinskas, 52 metų 

Algimantas Petras Kavoliukas, 24 metų Vidas Maciulevičius, 

28 metų Titas Masiulis, 35 metų Alvydas Matulka, 53 metų 

Apolinaras Juozas Povilaitis, 17 metų Ignas Šimulionis, 47 

metų Vytautas Vaitkus, 49 metų Vytautas Koncevičius (nuo 

šautinių žaizdų mirė 1991 m. vasario 18 d.). Šlovė ir amžina 

garbė Lietuvos nepriklausomybės gynėjams. 

 Lietuvos žmonių valia ir prigimtine teise 1990 m. kovo 11 d. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė atkurianti Lietuvos Nepriklausomybę. 

Sovietų Sąjunga nebegalėjo sulaikyti Lietuvos priimtų sprendimų, tačiau toliau gąsdino, 

demonstravo karinę galią ir tikėjosi smurtu sunaikinti Lietuvos žmonių siekį būti laisviems. 

Lietuvos žmonių laikysena buvo išbandyta 1991 metų sausį, Sovietų Sąjungos karinės agresijos 

prieš Lietuvos valstybę dienomis. Tūkstančiai beginklių žmonių stojo prieš sovietinės armijos 

sunkiąją techniką ir automatais ginkluotus sovietų desantininkus, budėjo prie laužų 

Nepriklausomybės aikštėje, kad apgintų savo valstybę ir kovotų dėl jos laisvės. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai paskelbus Kovo 11-osios Aktą, niekas negalėjo 

pasakyti, kad viskas taip palyginti laimingai ir baigsis. Maskva rūsčiai grasino, reikalaudama 
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nedelsiant atšaukti „antikonstitucinius“ veiksmus. Lietuvoje papildomai buvo dislokuoti 

ginkluotųjų pajėgų daliniai, prasidėjo nenuspėjami šarvuotosios technikos kolonų judėjimai. SSRS 

prezidento Michailo Gorbačiovo ultimatumų fone karinės jėgos demonstravimas rodė, kad Baltijos 

šalyse gali būti pakartotas įvykių Vengrijoje 1956 m. ir Čekoslovakijoje 1968 m. scenarijus.  

Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 23 d. 

priėmė pareiškimą, kad SSRS dirbtinai didina įtampą, o jos ginkluotųjų pajėgų veiksmai gali būti 

kvalifikuojami kaip agresijos prieš Lietuvą 1940 m. tąsa. Tą dieną buvo laukiama ir 

Aukščiausiosios Tarybos šturmo, tačiau šarvuočių ir tankų kolona pravažiavo pro šalį. 

1991 m. sausis prasidėjo ne tik naujomis viltimis, bet ir naujais išbandymais. Sausio 8 d., 

prisidengusi kainų pakėlimu, tūkstantinė prosovietiškai nusiteikusi minia, protestuodama prieš 

atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, bandė veržtis į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

rūmus ir nuversti teisėtai išrinktą valdžią.Artėjant parlamento posėdžiui, vidiniame kieme 

susirinko keli tūkstančiai priešiškų demonstrantų – daugiausia rusakalbiai Vilniaus gamyklų 

darbininkai ir jais persirengę sovietų represinių struktūrų pareigūnai. Augant karinei grėsmei, 

Lietuvos gyventojai buvo pakvieti budėti atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės sargyboje. 

1991 m. sausio 10 d. Sovietų Sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas atsiuntė 

ultimatyvų raštą, adresuotą ne Lietuvos Respublikos, bet Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai, 

reikalaudamas nedelsiant ir visiškai atkurti Sovietų Sąjungos konstitucijos ir Lietuvos TSR 

konstitucijos galiojimą, tai yra atkurti iki 1990 m. kovo 11 d. buvusią padėtį. Lietuvos Respublikos 

Aukščiausioji Taryba atmetė ultimatumą. 

1991 m. sausio 11 d. sovietų kariuomenė ėmėsi atviro smurto, blokavo susisiekimą su 

Vilniumi, pradėjo užimti valstybinių įstaigų pastatus. Žmonės rinkosi prie šių pastatų ir, tapę 

gyvąja barikada, saugojo Lietuvos nepriklausomybę. Apleliuodami į sovietų kariškių sąžinę, jie 

prašė agresorių atsikvošėti.1991 m. sausio 11 d. popietę sovietų kariškiai užėmė Spaudos rūmus ir 

spaustuvę. Buvo pralietas pirmasis kraujas. Į Spaudos rūmus saugojusius beginklius žmones buvo 

atsukti sovietų tankų pabūklai ir desantininkų automatai. Beginkliai žmonės buvo apšaudyti 

kovinėmis ir mokomosiomis kulkomis, keletas jų buvo sunkiai sužeisti. Sovietų kariškiams užėmus 

rūmus, keletui dienų nutrūko pagrindinių Lietuvos laikraščių leidyba. Tačiau jau kitą dieną, sausio 

12-ąją, pasirodė pirmasis jungtinio laikraščio „Laisva Lietuva“ numeris, atspausdintas lietuvių, 

rusų ir lenkų kalbomis. Jį parengė 13-os leidinių redakcijos. Leidėjai skelbė: „Tik susitelkimas, 

rimtis ir orumas – ginklas, kurį galime ir visada galėsime priešpastatyti brutaliai okupantų 

jėgai.“Kitas Sovietų Sąjungos karinių dalinių žingsnis buvo komunikacijos centrų – Vilniaus 

televizijos bokšto ir Lietuvos radijo ir televizijos pastato – užėmimas. Beginkliai žmonės prie 
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Televizijos bokšto pradėjo budėti dar 1991 m. sausio 9 d. Kelias paras žmonės būriavosi ir šildėsi 

prie bokšto laužų, nenujausdami artėjančios grėsmės. 

1991 m. sausio 13-osios išvakarėse beginkliai žmonės ir toliau budėjo prie parlamento, 

Televizijos bokšto ir Lietuvos radijo ir televizijos pastato. Atrodė, kad įtampa slūgsta, tačiau iš 

karto po vidurnakčio situacija pasikeitė kardinaliai. Vilniuje pasirodžiusisunkioji sovietų karinė 

technika apsupo Televizijos bokštą. Apie 1 val. 36 min. tankai paleido pirmuosius šūvius, tačiau 

keli tūkstančiai žmonių nesitraukė, o nešini tik vėliavomis ir beginkliai stojo prieš sunkiąją karinę 

techniką. Sovietų Sąjungos tankai važiavo į žmones, desantininkai juos puolė šaudydami iš 

automatų, mušė Lietuvos laisvės gynėjus ginklų buožėmis, į žmonių minią skriejo sprogstamieji 

paketai, nuo šūvių pliūpsnių dūžtantys bokšto stiklai sužeidė stovėjusius apačioje. 

1991 m. sausio 13-osios naktį beginkliai Lietuvos žmonės oriai atlaikė brutalų sovietų karių 

puolimą. Ginkluoti desantininkai puolė bokštą apjuosusius žmones. Jiems padėjo tankai ir 

šarvuočiai, važiavę tiesiai į beginklių žmonių būrį. Daugybė žmonių, nepaisydami grėsmės savo 

gyvybei, puolė gelbėti sužeistųjų. 1991 m. sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto ir Lietuvos 

radijo ir televizijos pastato gyvybes paaukojo 14 beginklių Lietuvos laisvės gynėjų, beveik 1 000 jų 

buvo sužeisti. 

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

SAUSIO 13 – OSIOS PRISIMINIMAI 

I. Sveikinu visus sulaukus sausio13 –osios 30- mečio! 

 

Ir šiandien  gyvi ir niekada neišdils iš atminties tie prisiminimai – tai ne 

tik nemigo naktis, bet ir pergyvento siaubo...valandos.                                                                                                                                              

Mano visa šeima buvo Vilniuje  (o aš Klaipėdoje)– tai buvo dvigubas 

nerimas: ATA mano vyresnioji sesuo, kai grįžo namo nuo televizijos 

bokšto paskambino (ačiu Dievui, taip laukiau) ir pasakė: „nepatikėsi – 

ranka atsistūmiau nuo tanko“.                                                                                                                                                                                         

Mano du sūneliai buvo prie Parlamento rūmų, buvo pasiryžę viskam, kad neįleistų priešo į 

Parlamentą. Man teko visą naktį žiūrėti televiziją, kol Eglė Bučelytė pasakė: „viskas televizija jau 

užimta!”. Neįmanoma aprašyti siaubo tą minutę, kai televizorius užgeso...Bet, o stebūklas – 

Sitkūnai ...televizija vėl rodo – tai bent žmonių meilė ir atsidavimas Tėvynei, kas leido suprasti – 

mes nenugalimi – mes laimėsime...                                                                                                                                            

Tolimesni įvykiai tiesiog įsirėžė į atmintį – kraupus vaizdas prie televizijos bokšto: žmonių žūtis, 

žmonių minia, šautuvų buožėmis mušami žmones ir taip nebeliko 14!  Tebūna MŪSŲ DIDVYRIAMS  

lengva Lietuvos ŽEMELĖ! Teima Lietuvos jaunimas pavyzdį iš visų amžių didvyrių! Su meile AMG 

 

 

II. 1991.01.13. buvau tik 15 metų, lankiau 10 klasę. 
 
 



9 
 

Taip šie kruvini įvykiai supurtė ir mane, nes buvo klaiku žiūrėti į kraują ant sniego, 
tankų vikšrais sutraiškytus jaunus žmones. 

            Dauguma mano klasiokų džiaugėsi, kad nereikės eiti į mokyklą, paskelbtas visuotinis 
gedulas. Jų tėveliai buvo kolūkio brigadininkai, šėrikai, inžinieriai… Prasidėjus privatizacijai 
pusvelčiui susirinko gyvulius, techniką, dabar  Skirsnemunėje įsistatė pilis, dvarus. 
  Sovietų kareiviai važinėjo magistraliniu keliu  Vilnius – Kaunas – Jurbarkas – Šilutė -
 Klaipėda šarvuočiai, brezentu dengtos mašinos ir vyko prievartinis gaudymas į sovietų armiją. 
            Aš jau tada žinojau, kad mano pašaukimas bus istorija, turėjau fanatą mokytoją  Romualdą  
Merkelį, vėliau tapo  Kuršėnų vienos iš mokyklos vadovu.                                                                                        
Ruslanas  Baranauskas -  LMS  Narys – redakcinės kolegijos narys 
 
********************************************** 

 
                                                                                                                   (nuotr. Iš interneto red.). 

                                                VISADA PRISIMINSIM! 
*********************************************** 
 

III. PRISIMINKIME                                        
                                                                                                                                            
VIRGINIJA KAIRIENĖ                                                             ŽIBUTEI NE! 

 

Sausio  13 oji  - laisvės gynėjo  dienos  man  tada  1991  metais  buvo  įvykis, leidęs pakilti   

virš kasdieninių  priežasčių  ir  pasekmių.  Dirbau   inžiniere  Bandomojoje   Laivų  remonto  

įmonėje,  buvau   įmonės  sąjūdžio  narė, auginau  du  mažamečius  sūnus. Su   daugeliu   tautiečių   

stebėjau tą  įsimintiną naktį   televizijos laidas  ir  klausiausi   radijo . Laisvės   gynėjai  beginkliai   

stojo  ginti  tėvynės  Lietuvos  .Daug  jų  buvo  sužeistų, 14   žuvo.  

Tiesos  sėkla, kuri  išaugo, sužydėjo  gausiomis, keistomis  formomis, padėjo jiems  

susivokti  gyvenime. Jie  nesiekė   jokio   pripažinimo, jie  gyveno  jauni  ir  gražūs, paaukojo   savo                                                                                                                                                        
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gyvenimus meilės   darbams   ,augino   savo  pirmagimius vaikus ir augintinius , troško   savo                                                                                                                                  

gyvenimo  liepsna  pridegti mažesnes pasaulio  liepsneles, kai  tiesos  šviesa  blankdavo ir  

skęsdavo nemokšiškumo  debesyse. Jie  niekada  nesiekė   pasekėjų, bet  nejučia  jų  įsigydavo. Jie  

buvo  abejingi tiems  dalykams, kaip  politika, nes žinojo, kaip  mažai   kiekvienoje  kartoje   yra  

tokių, kurie  pasiruošę   tiesai   ar  kurie  ją  atpažintų, jeigu  ji  jiems  būtų   pateikta. Tiesos  

žodžius  jie stengėsi  perduoti  saviems   vaikams,  kurie  buvo   pasiruošę   visada    išgirsti.  Jie   

tarsi jautė, kad nėra nei  blogų  žmonių, nei  blogų  dalykų, yra  tik  žmonės  ir  dalykai, kurie  

vadinami  blogais . Jie  nesiekė    tapti    kankiniais,  priešingai,  jie  tyliai   sėdėjo   šone   su  

užuojautos  šypsena  lūpose,  kai  neišmintingieji  niršo ar  savo  įpročiu  linksminosi, 

pasmerkdami   patyčioms  kilniuosius  ir palaikydavo   suklaidintus  entuziastus,  kurie  įsivaizdavo 

galį  perteikti   plėšikų  rasei tiesą, įmanomą  suvokti  tiktai  išrinktiesiems, toli  pažengusiems  

kelyje.  Persekiojimo  dvasia   lydėjo  juos    iki  sausio  13  osis  -laisvės   gynimo   dienos . 

Virginija   Kairienė   

Žemaitijos   Rašytojų  bendrijos  vadovė  

Agentūros  VISOS  Lietuvos vaikai  Klaipėdos fondo  vadovė 

2021.01.11 

 

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

 
ANTANAS MIŠKINIS 
 

NENIEKINKITE SAUSIO 13 AUKŲ ATMINIMO. 
 

 
  

www.DELFI.lt 2016 m. sausio 7 d. 19:20 rašė: 

 Praėjusiais metais akcijoje dalyvavo ir įvairios nevyriausybinės organizacijos:  

 Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga,  

 Jaunųjų konservatorių lyga, 

 Sausio 13-osios brolija,  

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sausio-13-aja-pamineti-kviecia-akcija-neuzmirstuole.d?id=70052772
https://1.bp.blogspot.com/-XVmcyN2DJrg/X_nmB-RjJtI/AAAAAAAANoc/6iCI5iNqbNkiMn4lErNZS-gua6KkDETMACLcBGAsYHQ/s1600/Land++sbergis+su+lapu+g.jpg
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 Tautinė Lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“,  

 Jaunieji krikščionys demokratai,  

 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba,  

 Atlanto sutarties Lietuvos bendrija, 

  VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“,  

 pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacija „Juodai balta“,  

 Jaunųjų profesionalų programa “Kurk Lietuvai”  

 taip pat Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija. 

Buvo išdalinta daugiau nei 20 tūkst. „Neužmirštuolių“ ženkliukų visoje Lietuvoje. 

 

 Kalba eina apie akciją atrakciją sausio 13 dieną į atlapus įsisegti taip vadinamą „neužmirštuolę“. 

Ne Lietuvos nacionalinį simbolį, ne specialiai šiai progai išleistą ženkliuką, o negerbtiną  surogatą. 

Vadovaujantis sveiko proto logika, tai beveik tas pats, kaip įsisegti „koloradkę“. 

                          

                                                                                                                 ŽIBUTEI NE! 
 
 Vadovaujantis ta pačia logika neverta aiškinti kodėl taip, o ne kitaip. 

Nes Lietuvos piliečiams tai ir taip aišku, o kolaborantams ir tiems, kurių galvose  pagal gerbiama                          

V. Rubavičių  "kralikai k....si", iš viso nėra prasmės .... 

Taigi belieka geranoriškai  kreiptis į Seimo narius ir  Vyriausybę : 

  

  

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

P.S. 

Ir kas paneigs, kad ši akcija-atrakcija yra eilinis įrodymas, kaip veikia Kremliaus įtakos agentai. 

Pažymėtina, kad šią akciją-atrakciją palankiai sutiko rusiška proputiniška  žiniasklaida ir dargi 

ją gynė nuo kritikos.. 

Argi dažnai taip nutinka ???? 

 

Neniekinkite per sausio 13 žuvusių atminimo. 

Išdrįskite pagaliau bent   parodyti,  kad esate   

nacionalinis politinis elitas. 

https://1.bp.blogspot.com/-Dof0KxJwVLE/X_m_2gIhPTI/AAAAAAAANoQ/uo1nD_IrRKgUI3Ec36nPwwBLY1QdnMPOQCLcBGAsYHQ/s509/Georgijaus+juosta.jpg
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IR DAR - Skaudžius  įvykykius prisiminus (naujam filmui pradėtam 

demonstruoti – įvykiams  Lietuvoje - prisiminti red.). 

Černobylis – negyjanti žaizda. Nematomas nuodų debesis užgulė 17 Lietuvos 

rajonų (519) Ieva Urbonaitė-Vainienė, Specialus DELFI projektas „Černobylis 

- negyjanti žaizda“ 2016 m. balandžio 11 d. 07:01 Tai buvo politinis 

sprendimas. Nemanau, kad mokslininkai ar kiti specialistai tyčia neteikė 

informacijos. 

 

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-

negyjanti-zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-

rajonu.d?id=70890806 

Taip Sovietų Sąjungos sprendimą slėpti apie daugybę gyvybių kainavusią 

avariją Černobylio AE vertino Radiacinės saugos centro direktorius Albinas 

Mastauskas. Gydytojas pasakojo, kaip buvo organizuojama pagalba 

Lietuvoje, kokiose vietovėse akivaizdžiausi Černobylio AE avarijos padariniai 

šiandien, kodėl prognozuojamas sergamumo plaučių vėžiu augimas. Sovietų 

Sąjungos reakciją į Černobylio AE avariją RSC centro vadovas vadino blogu 

pavyzdžiu. Ypač – prastą gyventojų informavimą apie radiacinę saugą, kuris 

lėmė skydliaukės vėžio protrūkį, kitas problemas. Susiję straipsniai: 

Černobylio jėgainės operatorius: katastrofos pamokos nebuvo išmoktos – 

anksčiau ar vėliau išgirsime  (64) Nuvažiavę į Lietuvos Černobylį negali 

patikėti, kad žmonės taip gyvena  (399) „Oficialioji valdžia apie avariją 

Černobylio ES pranešė, turbūt, praėjus kokiai savaitei. Ir tai netiksliai. 

Bandyta viską glaistyti, aiškinti, kad nieko baisaus neatsitiko, kad procesas 

valdomas. Nemanau, kad mokslininkai ar kiti specialistai neteikė informacijos. 

Tai buvo politinis sprendimas – negali Sovietų Sąjungoje būti tokio įvykio ir 

taškas“, – interviu DELFI sakė A. Mastauskas. 

 

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-

negyjanti-zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-

rajonu.d?id=70890806 (tęsinys sekančiame numeryje). 

******************************************************************************************* 
NUOMONĖ 
 
RUSLANAS  BARANAUSKAS -  LMS  narys, redakcinės kolegijos narys 
 

NAMŲ DARBELIAI  ŠMM. 
               . 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-negyjanti-zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-rajonu.d?id=70890806
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-negyjanti-zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-rajonu.d?id=70890806
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-negyjanti-zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-rajonu.d?id=70890806
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-negyjanti-zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-rajonu.d?id=70890806
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-negyjanti-zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-rajonu.d?id=70890806
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-negyjanti-zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-rajonu.d?id=70890806
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Nauji ministrai kažkaip niekaip nesugeba įsibėgėti, imtis iniciatyvos, patys teiki 
pasiūlymus, direktyvas.  Juokingos šnekos apie biurokratijos aparato mažinimą, kai  ŠMM,  
švietimo agentūra, visokie plėtotės centrai apaugę fondais, tuščių reikalų kontorėlėmis. 
         O  esmė deja yra kitur.  Neturime jokio reguliaraus metodinio leidinio pedagogams, 
rajoninėje spaudoje nematome rašant direktorius, pavaduotojus ugdymui, moksleiviai yra pasyvūs 
stebėtojai, bet ne kūrėjai. 
          Pandemija atlėgs.  Ką ir toliau vykdysime „seksą telefonu“ per išmaniąsias technologijas, 
kur vargsta tėveliai, studentai pusdienį idant prisijungti prie zoomo. 
           Mums nebereiks atvirų durų dienų, paskaitų, disputų, konferencijų, seminarų, plenerų, tv 
eteryje neišvysime jokios laidos apie profesinį parengimą.  Jeigu šaunuoliai liberalai planuoja po 
10 000 eurų gimus vaikui, vadinasi biudžetas yra su avansu, kaupu.  Skirkime pinigėlių 
kraštotyros, archeologijos stovykloms, ekspedicijoms. 
         Jau ne man vienam susidaro realus įspūdis, kad gyvename vos ne  Gvinėjoje, izoliuoti nuo 
tarptautinių bendrijų, organizacijų.  Išnyko lyginimai kaip sekasi lenkams, čekams, anglams, nes 
apie šiuos kraštus nėra jokių reportažų.  Panorama laida niekuo nesiskiria nuo sovietinės  
Vremios, be analizių, ekspertizių, nieko… 
           O  galbūt metas užrišti su namų darbais vaikams, geriau padeda tėveliams, pas suomius 
nėra jokios ministerijos o darbinius santykius nustato tėvai ir mokytojai. 
             Dabar atitrūkę nuo realybės biurokratai numeta kokį paragrafą, pinigėlį planšetėms įsigyti 
ir plaukioja kosmose nesuvokdami ko iš tikro reikia ugdytiniui. 
             Pedagoginio naikinimas buvo apokaliptinis.  Kiek žinau be atsiklausimo seni docentai, 
profesoriai gavo įspėjamus atleidimo raštus, kad jei nešoksite pagal VDU fleitos muziką galite 
keliauti pensijon, o buvo atvejų ir knygų sudeginimų. 
             Gryžo 3  Reichas, ar kaip? 
            Dabar  ŠMM  prisiskyrė sau sporto funkcijas, nors prezidentas negailėjo ministrei kirčių, 
kad šioje srityje jos suvokimas gana prastas. 
            Ministerijose -  Saliamonai??? 
             

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

ZIGMAS VAIŠVILA (ne Vytautas Landsbergis). 

 SIAUBIAMIŠKIO PASAKA NR.1 (Nr.3 sekančiame numeryje). 

„Kaip Koronavirusas pavergė kitus virusus“. 2021 metų sausio 1 diena 

Pradėkime Naujuosius Metus, Vilties Metus, nuo atidos ir pakantumo kitai nuomonei. Neskubėjimo 

ir įsiklausymo. Sutikus Naujuosius, šovė mintis padėti Lietuvos rašytojų sąjungos nariui Vytautui 

Landsbergiui, kurio siekį sukurti pasakų knygą „Siaubiamiškio pasakos“ 2020 metų pirmojo karantino dėl 

Koronaviruso metu įvertino Lietuvos kultūros taryba, paskyrusi jam vieną iš 756 trijų mėnesių stipendijų 

karantino metu tinkamai save realizuoti negalintiems kultūros ir meno kūrėjams. 

Kol Vytautas Landsbergis šios pasakų knygos nepaskelbė, ir „copyright“ teisės nevaržo, kaip senas 

ir šiek tiek patyręs bendražygis, nusprendžiau jam padėti. Nes Vytautas Landsbergis, manau, pagrįstai 

vaizdelį Lietuvoje apibūdino kaip Siaubiamiškio pasakas.  

Siaubiamiškio pasakų aktualumas nelego. O kiekviena pasaka, besibaigianti gėrio ir tiesos pergale, 

yra būtina mums visiems. Nors lietuviškos pasakos ir labai gūdžios... 
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Tikiuosi, kad  Lietuvos rašytojų sąjungos narys mano pagalbos neatstums. 

Taigi, pirmąją mano, tikrai ne Vytauto Landsbergio, Siaubiamiškio pasaką pavadinau „Kaip 

Koronavirusas pavergė kitus virusus“. 

Naujų metų naktį mūsų šeima žiūrėjo 2018 metais JAV sukurtą filmą „Spragtukas ir keturios 

karalystės“ (The Nutcrucker and the Four Realms). Vienas šios pasakos moralų šiais laikais labai aktualus – 

ne visi net Haufmano pasakos šiuolaikiniai teigiami herojai iš tikrųjų yra teigiami. Tačiau gėris pasakoje 

turi laimėti. Tad, pirmyn, mielieji, į pirmąją Zigmo Vaišvilos (ne Vytauto Landsbergio) Siaubiamiškio 

pasaką.  

2020 metų gruodžio 23 dieną signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime „Valstybė 

klimpsta į tesinį chaosą“, kurioje dalyvavo ir buvęs Seimo narys, www.ekspertai.eu atstovas Audrius Nakas, 

Lietuvos visuomenės tarybos Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos l.e.p. vadovė dr. Nendrė 

Černiauskienė, ir klinikinių tyrimų mokslininkė embriologė Aušra Blažėnienė 

(https://www.youtube.com/watch?v=C1C4W8o96xw&feature=share&fbclid=IwAR2HxOlSxF57zZukOOaW

dgqYhqY2_G70N5-iU7aqhOCtahPedGLO1v_6u4Q), pateikta informacija su nuorodomis ir į 2020 metų 

lapkričio 27 dieną paskelbtą 22 šalių mokslininkų mokslinius tyrimus apibendrinantį straipsnį dėl PRG 

testų, naudojamų COVID-19 susirgimo nustatymui, nepatikimumą – net 97% jų nepatikimi, o teigiamo 

atsakymo atveju būtini papildomi tyrimai. Tokia ir PSO rekomendacija. Bet Lietuvą ir kitus Siaubiamiškio 

pasakų kraštus valdantiesiems, kuriems pirmosios PSO rekomendacijos tiko, tolimesnės pradeda 

nebepatikti. 

Šią Z. Vaišvilos spaudos konferencijos dalį paskelbė svetainė 

http://sapereaude.lt/2020/12/26/pso-pripazino-kad-pgr-testai-turi-97-klaidinguma-ribojimai-be-

pagrindo-vaizdo-irasas-lietuviu-

kalba/?fbclid=IwAR1n1EJ00v6IZM4PCjtVUskmIYBWulKiA4O3ZT4eMN_kfyCx2BWhxCwNuG8. Šią nuorodą 

Zigmas Vaišvila paskelbė FB-o savo viešojoje sienoje (veikla jo asmeninėje sienoje ribojama nuo 2019 metų 

sausio 25 dienos). Netrukus šį vaizdą uždengė www.delfi.lt užsklanda „Klaidinga informacija. Patikrinta 

nepriklausomų faktų tikrintojų.“ Ir pateikta nuoroda, kaip šie „nepriklausomi tikrintojai“ tai tikrino: 

https://www.delfi.lt/news/melo-detektorius/melas/pasidalijo-melagienomis-tikina-kad-testai-covid-19-

nustatyti-97-proc-atveju-klysta.d?id=86114683&fbclid=IwAR3KgXnKhSBIKk-fsrpErx21ABWV8-

CcPS7J90aSk_oW-qnulDmhtlrTXwk.  

Bet klysta ir pasakų veikėjai. Geruoju pasakos herojumi prisistatantis www.delfi.lt (vis tik 

„Nepriklausomi tikrintojai – melagienų demaskuotojai“!) ėmė ir paslydo - nepašalino šio straipsnio 

komentaro, kurį pateikė neprisistatęs teigiamas herojus 456 - išmanantis ir apsiskaitęs, mokantis ne tik 

lietuvių, bet ir anglų kalbą Žmogus (pasakose būna paslaptingų padėjėjų): 

„456 - Delfis irgi meluoja. PSO išleistame testavimo vadove "Laboratory testing for coronavirus 

disease (COVID-19) in suspected human cases", kurį galima parsisiųsti iš oficialaus PSO tinklapio apps. who. 

int/iris/handle/10665/331501, juodu and balto parašyta:  

"Routine confirmation of cases of COVID-19 is based on detection of unique sequences of virus RNA by 

NAAT such as real-time reverse-transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR) with confirmation by 

nucleic acid sequencing when necessary. The viral genes targeted so far include the N, E, S and RdRP genes... 

PCR testing of asymptomatic or mildly symptomatic contacts can be considered in the assessment of 

individuals who have had contact with a [confirmed] COVID-19 case... To consider a case as laboratory-

confirmed by NAAT... the following conditions need to be met: One positive NAAT result for the presence of 

betacoronavirus, and COVID-19 virus further identified by sequencing partial or whole genome of the virus as 

long as the sequence target is larger or different from the amplicon probed in the NAAT assay used."  

http://www.ekspertai.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=C1C4W8o96xw&feature=share&fbclid=IwAR2HxOlSxF57zZukOOaWdgqYhqY2_G70N5-iU7aqhOCtahPedGLO1v_6u4Q
https://www.youtube.com/watch?v=C1C4W8o96xw&feature=share&fbclid=IwAR2HxOlSxF57zZukOOaWdgqYhqY2_G70N5-iU7aqhOCtahPedGLO1v_6u4Q
http://sapereaude.lt/2020/12/26/pso-pripazino-kad-pgr-testai-turi-97-klaidinguma-ribojimai-be-pagrindo-vaizdo-irasas-lietuviu-kalba/?fbclid=IwAR1n1EJ00v6IZM4PCjtVUskmIYBWulKiA4O3ZT4eMN_kfyCx2BWhxCwNuG8
http://sapereaude.lt/2020/12/26/pso-pripazino-kad-pgr-testai-turi-97-klaidinguma-ribojimai-be-pagrindo-vaizdo-irasas-lietuviu-kalba/?fbclid=IwAR1n1EJ00v6IZM4PCjtVUskmIYBWulKiA4O3ZT4eMN_kfyCx2BWhxCwNuG8
http://sapereaude.lt/2020/12/26/pso-pripazino-kad-pgr-testai-turi-97-klaidinguma-ribojimai-be-pagrindo-vaizdo-irasas-lietuviu-kalba/?fbclid=IwAR1n1EJ00v6IZM4PCjtVUskmIYBWulKiA4O3ZT4eMN_kfyCx2BWhxCwNuG8
http://www.delfi.lt/
https://www.delfi.lt/news/melo-detektorius/melas/pasidalijo-melagienomis-tikina-kad-testai-covid-19-nustatyti-97-proc-atveju-klysta.d?id=86114683&fbclid=IwAR3KgXnKhSBIKk-fsrpErx21ABWV8-CcPS7J90aSk_oW-qnulDmhtlrTXwk
https://www.delfi.lt/news/melo-detektorius/melas/pasidalijo-melagienomis-tikina-kad-testai-covid-19-nustatyti-97-proc-atveju-klysta.d?id=86114683&fbclid=IwAR3KgXnKhSBIKk-fsrpErx21ABWV8-CcPS7J90aSk_oW-qnulDmhtlrTXwk
https://www.delfi.lt/news/melo-detektorius/melas/pasidalijo-melagienomis-tikina-kad-testai-covid-19-nustatyti-97-proc-atveju-klysta.d?id=86114683&fbclid=IwAR3KgXnKhSBIKk-fsrpErx21ABWV8-CcPS7J90aSk_oW-qnulDmhtlrTXwk
http://www.delfi.lt/
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Ir herojus 456 (ne agentas 007) pasakos skaitytojams ir žiūrovams paaiškino, kaip Koronavirusas 

kitus virusus pavertė Haufmano pasakos „Spragtukas“ paklusniais alaviniais kareivėliais: 

„1) PCR (liet. PRG) testais nustatomas ne SARS-CoV-2 virusas, bet visa klasė 

BETAKORONAVIRUSŲ. Kas yra tie betakoronavirusai?  

"Betacoronavirus (β-CoVs or Beta-CoVs) is one of four general (Alpha-, Beta-, Gamma-, and Delta-) of 

coronaviruses. The betacoronaviruses of the greatest clinical importance concerning humans are OC43 and 

HKU1 (which can cause the common cold) of lineage A, SARS-CoV and SARS-CoV-2 (which causes the disease 

COVID-19) of lineage B, and MERS-CoV of lineage C."  

Vaje, taigi peršalimą sukeliantys koronavirusai OC43 ir HKU1 taip pat yra betakoronavirusai. 

2) Todėl PSO aiškiai nurodo, jog gavus teigiamą PRG testo rezultatą SARS-CoV-2 viruso 

identifikavimui yra būtina atlikti paimto viruso izoliato PILNĄ GENOMO SKENAVIMĄ.  

Betgi Delfis vos prieš porą dienų rašė, jog iki šios dienos Lietuva atliko tik 200 viruso izoliatų 

genomo skenavimų. Delfi 2020-12-28:„Šiandien jau esame ištyrę per 200 koronaviruso genomų. Įvertinti 

virusų variantai, išplitę Lietuvoje pavasarį, rudenį ir esantys dabar. Tai – plačiausios apimties tokio tipo 

tyrimas Baltijos šalyse. Paskutinio tyrimo rezultatais artimiausiu metu pasidalinsime tarptautinėje duomenų 

bazėje GISAID“, – pastebėjo LSMU prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė... „Atliktas labai svarbus ir 

reikalingas darbas. Mokslininkams pavyko ištirti 60 SARS-CoV-2 mėginių, surinktų lapkričio-gruodžio 

mėnesiais Lietuvoje, iš kurių daugiausiai – visiškai nauji mėginiai, iš pacientų paimti dar gruodžio 23 dieną“, – 

pažymėjo Kauno klinikų Laboratorinės medicinos klinikos vadovė prof. Astra Vitkauskienė... Daug kalbų 

sukėlusio britiškojo viruso tipo (B.1.1.7 viruso linija) tirtuose mėginiuose mokslininkai nenustatė..."  

Taigi, grubiai tariant, šiai dienai Lietuvoje turime tik 200 teigiamų patvirtintų SARS-CoV-2 viruso 

atvejų.“ 

Šios Siaubiamiškio pasakos Nr.1 pasakoriaus Zigmo Vaišvilos (ne Vytauto Landsbergio, už kurio 

veiksmus ar neveikimą Zigmas Vaišvila nėra atsakingas) moralas dvejopas. Teigiamu kovotoju su 

Koronaviruso prisistatantis Siaubiamiškio pasakų herojus www.delfi.lt paslydo ir pasirodė besąs neigiamas 

herojus – Koronaviruso bendrininkas. Tačiau prieš Naujuosius Metus, mielieji Siaubiamiškio pasakų 

skaitytojai ir žiūrovai, sužinojome, kad kovoje su Koronaviruso afera yra ir daugiau teigiamų herojų. Tai - 

lietuviškas agentas 456 bei profesorės Vaiva Lesauskaitė ir Astra Vitkauskienė. Tik blogųjų patarėjų 

apsupti ir įtakojami Lietuvą valdantieji kol kas dar neišgirdo šių Siaubiamiškio pasakų teigiamų herojų 

nuomonės. Skubėdami vis neturi tam laiko. Juos ir toliau klaidina teigiamais herojais prisistatantys, bet iš 

tikrųjų neigiamais besantys prisiplakėliai patarėjai. 

 

Su Naujaisiais Metais, mielieji, kurie siekiate GĖRIO ir TIESOS, gyvenate VILTIMI 

ir gerąja net Siaubiamiškio pasakų baigtimi! 

 Iki susitikimo antrojoje Siaubiamiškio pasakoje!  

 

ZIGMAS VAIŠVILA (ne Vytautas Landsbergis). 
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 SIAUBIAMIŠKIO PASAKA NR.2 

„Siaubiamiškio pasakų kūrėjas ir jo alaviniai kareivėliai“. 2021 metų 

sausio 4 diena 

Naujuosius Metus sutikau parašydamas Zigmo Vaišvilos (ne Vytauto Landsbergio) 

Siaubiamiškio pasaką Nr.1 „Kaip Koronavirusas pavergė kitus virusus“. Taip nusprendžiau padėti 

Pasakų knygos „Siaubiamiškio pasakos“ idėjiniam autoriui Vytautui Landsbergiui, vėluojančiam 

rašyti šią knygą. O Siaubiamiškio gyventojai jau įpratinti labai laukti jiems skirtų pasakų... 

Šio Lietuvos rašytojų sąjungos nario siekį sukurti pasakų knygą „Siaubiamiškio pasakos“ 

2020 metų pirmojo karantino dėl Koronaviruso metu deramai įvertino Lietuvos kultūros taryba, 

paskyrusi Vytautui Landsbergiui vieną iš 756 trijų mėnesių stipendijų karantino metu tinkamai 

save realizuoti negalintiems kultūros ir meno kūrėjams. 1800 Eur dydžio stipendija labai kukli, 

kad deramai įvertinti bent pačią autoriaus idėją. Matyt, todėl ir vėluoja ši knyga, o gal ją autorius 

rašo ne plunksna, o tikrame mūsų, Lietuvos piliečių, gyvenime? Todėl tikiuosi, kad rašytojų 

sąjungos narys neatsums mano kuklios paramos, rašant Siaubiamiškio pasakas Lietuvos 

piliečiams. 

Tačiau būtų negražu nepristatyti šios idėjos autoriaus ir jo, anot Haufmano pasakos 

„Spragtukas“, alavinių kareivėlių, kurių gyvenimo moto – gyventi Vytautu Landsbergiu. Oficiali 

Vytauto Landsbergio biografija žinoma, o jo alaviniai kareivėliai atsiskleis Siaubiamiškio pasakose 

konkrečiais darbais ir net žygdarbiais. Tad leiskime jiems kalbėti jų pačių darbais. 

Netikėtai aptikau unikalius Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 20-mečio minėjimo 

dokumentus, atskleidžiančius ne tik Vytauto Landsbergio, bet ir jo alavinių kareivėlių tikrus 

žygdarbius. Lietuvos žmonėms sekamose pasakose apie Koronovirusą pravartu žinoti, kad 

šių pasakų sekėjo Vytauto Landsbergio alavinių kareivėlių būryje yra ir į paties 

Koronaviruso „palaimintuosius“ 2020 metais pakylėtas Aurelijus Veryga, kuris 2008 metų 

gegužės 29 dieną „Vyskupo M. Valančiaus sąjūdžio“ vardu drauge su „Piliečių santalkos“ atstovu 

Jonu Algirdu Kronkaičiu, „Kito pasirinkimo“ atstovu Arvydu Janulaičiu, „Lietuvos Sąjūdžio“ atstovu 

Justu Dvarionu, „Lietuvos fronto bičiulių“ atstovu Kęstučiu Milkeraičiu ir „Alternatyvios kultūros 

paveldo komisijos“ atstove Rasa Kalinauskaite kreipėsi į LRT Tarybą dėl sprendimo nepratęsti 

sutarties su Lietuvos radijo laidos „Tarp Rytų ir Vakarų“ vedėju Dariumi Kuoliu. Vytauto 

Landsbergio kariauna skelbė, kad LRT „turėtų ginti viešąjį interesą ir žodžio laisvę..., nes 

pasikeitus LRT administracijai, šiurkščiai pažeidžiamos Lietuvos piliečių teisės gauti 

įvariapusiškesnę informaciją.“ Šis kreipimasis buvo pristatytas 2008 metų gegužės 31 dieną 

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre Vilniuje į eilinį suvažiavimą susirinkusiam Siaubiamiškio 

pasakų idėjos autoriaus sambūriui, pasivadinusiam Lietuvos Sąjūdžiu.  

Šiame Vytauto Landsbergio alavinių kareivėlių suvažiavime buvo pristatyti ir labai svarbūs 

Siaubiamiškio pasakoms paties Vytauto Landsbergio paruošti ir suvažiavimo patvirtinti 

dokumentai. Pirmasis – „Pareiškimas dėl Lietuvos kariuomenės“, kuriame skelbtas susirūpinimas 

„reformomis“, kuriomis vykdoma „gynybos likvidacinė kryptis,.. dengiama naiviais aiškinimais, 

neva užpultąją Lietuvą „gins NATO““.  
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Šis suvažiavimas kitu „Atviru laišku“ kreipėsi ir į Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų, 

Seimo Pirmininką Česlovą Juršėną, Ministrą Pirmininką Gediminą Kirkilą, Lukiškių aikštės  

projektų vertinimo komisijos pirmininką Juozą Imbrasą dėl nevykdomo 1999 metų vasario 11 

dienos Seimo nutarimo dėl Lukiškių aikštės. Mat nieko nepadaryta, kad „...aikštėje vyktų iškilmingi 

valstybinių ir tautinių švenčių minėjimai, kad atvykę į Vilnių užsienio valstybių vadovai prie 

Amžinosios ugnies galėtų išreikšti pagarbą mūsų valstybei, padėtų gėles. ... likome vienintelė 

posovietinė sostinė be tokios aikštės. ... o dėkingumą išreiškiančio paminklo nežinomam kariui 

arba partizanui niekur Vilniuje neturime.“ Pasakorius Vytautas Landsbergis kartais ir ne pasakas 

seka - Maskvoje, „posovietinės“ Rusijos Federacijos sostinėje, Aleksandro sode prie Kremliaus 

sienos tikrai yra Nežinomo kareivio kapas, prie kurio dega Amžinoji ugnis, skirta visiems TSRS 

piliečiams, žuvusiems Didžiajame Tėvynės kare. Ir laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune Vienybės 

aikštėje Karo muziejaus sodelyje prie Nežinomo kareivio kapo dega Amžinoji ugnis. 2010 metais 

Vilniaus miesto savivaldybė buvo leidusi uždegti Amžinąją ugnį Vilniaus miesto Antakalnio karių 

kapinėse Antrajame pasauliniame kare žuvusiems kariams, tačiau neamžinai - Amžinajai ugniai 

buvo leista degti tik 2010 metų gegužės 1-9 dienomis 

(https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/geguzes-9-aja-amzinoji-ugnis-rusens-vilniuje-kaune-

ir-klaipedoje.d?id=31386685).  

Dar didesniu siaubu Vytautas Landsbergis šio suvažiavimo dalyvius prigąsdino „Pareiškimu 

dėl urminio aukščiausio valstybinio apdovanojimo“. Mat Seimo Pirmininkas Česlovas Juršėnas, 

neatsiklausęs Siaubiamiškio Didžiojo pasakoriaus, išrįso Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui 

pasiūlyti Vyčio Kryžiaus ordinais apdovanoti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės 

grupės ir 1988 metų spalio 23 dieną išrinktos Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos 

narius. Ir Prezidentas V. Adamkus nuolankiai pakluso reikliam vyriausiajam Siaubiamiškio 

faktiniam valdovui. 

Dar didesnėmis grėsmėmis šis alavinių kareivėlių suvažiavimas prigąsdino Siaubiamiškio 

gyventojus „Rezoliucija dėl Atsakomybės už Lietuvos ateitį renkant LR Seimą“ – pakvietė remti 

patriotinius kandidatus, „turinčius tvirtas moralines nuostatas, nebendradarbiavusius su 

okupacinių valstybių specialiosiomis tarnybomis ir neįtakojamus nedraugiškų Lietuvai valstybių 

struktūrų.“ Tačiau Vytautas Landsbergis tam ir pasakorius, kad Siaubiamiškio gyventojams 

netikėtai atsiųstų tikrų išbandymų. Po 2008 metais įvykusių LR Seimo rinkimų jis 2009 metais 

Siaubiamiškio Respublikos Prezidentu rinkti pasiūlė vis dar Rusijos Federacijos valstybės 

paslaptimi esančią Dalią Grybauskaitę. Matyt, geras Maskvos elgesys ir pagarba Nežinomam kariui 

įkvėpė šį pasakorių pasiūlyti mums šį išbandymą. Ir pasaka pasisekė - 2014 metais ji mums buvo 

dar kartą pasekta. 

Tačiau net ir Siaubiamiškyje turi klestėti smulkūs ir vidutiniai šeimos ūkiai. Todėl dar viena 

Vytauto Landsbergio alavinių kareivėlių suvažiavimo rezoliucija atkreiptas dėmesys, kad 

emigravo apie 0,5 milijono jaunimo, o didžioji dalis žmonių lieka mažo atlyginimo samdiniais, 

todėl kreiptasi į Siaubiamiškio gyventojus dėl sąlygų atkurti Lietuvoje tradicinius šeimos ūkius 

sudarymo. Tačiau pagrindinis Siaubiamiškio pasakorius tuo nebesirūpina baisiajam Koronavirusui 

Lietuvą užpuolus. Kodėl? Pasakose netrūksta netikėtumų. 

Ir tikru siaubu susirūpinęs Vytautas Landsbergis šiam jo alavinių kareivėlių suvažiavimui 

pasiūlė Rezoliuciją „Dėl teismų sistemos demokratizavimo“, kuria priminė, kad 1990 metų vasario 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/geguzes-9-aja-amzinoji-ugnis-rusens-vilniuje-kaune-ir-klaipedoje.d?id=31386685
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/geguzes-9-aja-amzinoji-ugnis-rusens-vilniuje-kaune-ir-klaipedoje.d?id=31386685
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13 dieną Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos priimtas Teismų santvarkos ir teisėjų statuso 

įstatymas „pilnai tenkino demokratijos reikalavimus“. Mat nustatė, kad partijos nesikiša į teismų 

veiklą, o teisėjai ir teismo tarėjai renkami, teismai klauso tik įstatymo. Didysis pasakorius kukliai 

nutylėjo, kad šį įstatymą priėmusios XI šaukimo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku buvo ne jis pats, o toks Algirdas Brazauskas. Tačiau Didysis 

pasakorius mums paaiškino, kad Siaubiamiškyje „susikūrė uždara, hierarchinė, neveiksminga, 

socialiai nejautri teismų sistema, būdinga autokratinių valstybių teismams. Nuo tada 

teismai vis labiau praranda visuomenės pasitikėjimą.“ Žodžiu, graži aktuali pasaka 

Siaubiamiškio gyventojams. Jų likimu susirūpinęs Siaubiamiškio faktinis valdovas labai 

pasipiktino, kad atsisakoma keisti šią siaubingą sistemą paaiškinimais, kad „Lietuvos visuomenė 

tokiam žingsniui nesubrendusi, neturi dvasinės kultūros, yra tik pereinamajame laikotarpyje į 

demokratiją.“ 

Tačiau, deja, šie pasakoriaus Vytauto Landsbergio pasakojimai pernelyg ilgai mus visus 

maitino iliuzijomis, o jis savo alavinius kareivėlius – trupiniais nuo išrinktųjų stalo.  

Tęsinys apia tai jau bus trečiosios Zigmo Vaišvilos (ne Vytauto Landsbergio) Siaubiamiškio 

pasakos sakmė. 

 

 

 VLADIMIRAS TROŠČENKA    

  

GYVI  ŽMONĖS, KURIEMS IŠ BURNOS SKLINDA LAVONO TVAIKAS. 
KODĖL NAUSĖDA DALYVAUJA PASAULINIAME "SUVERENŲ" 
SMOGIAMŲJŲ BURIŲ KŪRIME? 
 

 Jau apytiksliai metus ar pusantrų, naršant internete PASTOVIAI, youtube, google ir kitose 

platformose, man rekomendacijose išmeta "Suverenų" arba kitaip tariant "gyvųjų žmonių" 

profesionaliai sumontuotus trumpus ir į žmogaus jusles (vaizdinius) nukreiptus filmukus.  

    Apie "suverenus" nuolat pliurpia ir LGBT simboliu pasipuošęs (užsidėjo poroje savo laidų, 

parašęs apačioje jog tai kažkokios kitokios organizacijos abreviatūra, vėliau susiprotėjo ir 

nusiėmė) ir Izraelio rabinų raudoną siūlelį ant rankos nešiojantis Kazimieras Juraitis.  

    Juos vis dažniau aptarinėja daugelis, mainstryminės žiniasklaidos paniekinamai vadinamų 

"marginalų" tinklapių ir virtualios socialinės grupės. Labai daug žmonių jau pasiskelbė "Gyvais 

žmonėmis" ir VIEŠAI atsisakė visų pareigų, sutarčių ir įsipareigojimų savo dabartiniam sociumui.  

    Iki šios dienos nekreipiau į tai dėmesio, kol man žmona neparodė Feisbuko filmuko, 

kuriame "gyvas žmogus" kažkur Kėdainiuose bendrauja su policijos pareigūnais, nes tie atvažiavo 

https://geros-figos.blogspot.com/2021/01/gyvi-zmones-kuriems-is-burnos-sklinda.html
https://geros-figos.blogspot.com/2021/01/gyvi-zmones-kuriems-is-burnos-sklinda.html
https://geros-figos.blogspot.com/2021/01/gyvi-zmones-kuriems-is-burnos-sklinda.html
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jo perspėti dėl "netinkamos informacijos apie skiepų žalą platinimo". Na, standartinė situacija. 

Policininkai daro savo darbą t.y. vykdo savo nevispročių viršininkų įsakymą, o žmogus gan gražiai  

ir efektyviai gina savo nuomone. Bet mane sudomino po to tarp jų sekęs dialogas. Įdėmiai jį 

išklausiau ir man visas informacinis PASAULINIO GYVŲJŲ ŽMONIŲ judėjimo organizacinis 

draiskalų kaleidoskopas susidėliojo į vieną loginę grandinę.  

  Trumpai paaiškinsiu, kaip aš tai suprantu. Nepretenduoju į galutinę tiesą ir neabejotinas 

išvadas, tiesiog pateiksiu savo nuomonę ir faktus žmonėms, kuriuos noriu apsaugoti nuo 

neteisingų sprendimų ir AKLOS tarnystės žingsnis po žingsnio įvedamai Naujajai pasaulio tvarkai -

 siaubingiausiai gulagų ir konclagerių sistemai, kurios dar niekada nebuvo istorijoje.  

   Pradėsiu nuo to, kad bet kokios valdžios pasikeitimas yra įmanomas tik per kraują. Kitaip 

neįmanoma. Kas galvoja jog įeis į sistemą ir pakeis ją iš vidaus, tas stipriai klysta. Jis tiesiog nejučia 

taps sistemos dalimi. Ir taip pat klysta tie aktyvistai, kurie tikisi, jog kruvina revoliucija suteiks 

jiems valdžią, laisvę ar gerovę. Jie ir bus tie, ką ta revoliucija pirmuosius suės (valdžios pasikeitimo 

vaisiais naudosis niekšai kurie stovi šešėlyje), kai tik sugriaus senąją sistemą ir sistematizuos savo 

represinius organus.  

   Abu šie keliai veda link vieno: Drakonas mirė tegyvuoja drakonas. 

  Pasaulio globalistų tikslas - sunaikinti suverenias valstybes. Viena didelė supervalstybė. 

Pradžioje galvojau, jog pagrindinė GLOBALISTŲ smogiamoji jėga, sugriauti esamas valstybes, bus 

visokie BLM, Lefistai ir kitokie universitetuose pagal įvairias kvotas išdresiruoti ir valdžioje 

įsitvirtinę distrofikai.  

   Taip, pradžioje juos išbandė. Bet feisbukiniai distrofikai, nusnarglėtomis rankovėmis ir 

dalis nelaimingų juodaodžių yra nevisai tas smogiamasis kumštis, kuris galėtų sutrupinti senąjį 

pasaulį.  

   BLM judėjime dalyvaujantys negausūs juodaodžių banditėliai (Normalūs juodaodžiai jais 

bjaurisi), daugiau dėmesio skiria televizoriams, telefonams ir drapanoms, kuria gauna 

siaubiamose parduotuvėse. Kai tik jų gauna iškarto nurimsta. Be to, juos gan efektyviai sulaiko 

gausios socialinės išmokos, kurias BLM nariai išėję iš sistemos iškarto praranda, nes jie turi kovoti 

ir slapstytis. Kovojant ir slapstantis nelabai gali ateiti ir prašyti bedarbio pašalpos.  

   Ar ilgai pakovosi, kai pilvas gurgia?  

   O universitetiniai distrofikai tinka tik kovai feisbukuose. Kai tik tokia medūza patenka į 

realias kovos sąlygas, prieš realius (o ne virtualius) karius, pas kuriuos kova (kaip pav. mano 
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kazokų šeimoje) yra įrašyti pasąmoniniame lygmenyje, vienintelė žala kurią jis gali padaryti yra 

nežmoniškai pasmirsti ir ištepti priešininką savo fekalijomis, krauju, bei žarnomis (jei bus rimta  

kova, panašiai kaip pudelis prieš bulterjerą). Tiesiog paskaitinėkite delfio elfu komentatorius, 

kurie (negausiose pertraukose tarp kompiuterinių žaidimų) blevyzgoja apie tai, jog reikia šaudyti, 

karti, duoti į snukį visiems tiems "antivakseriams" ir "bybianosiams".  

    Vienam iš šitų teletabių/elfų komentoriui pasiūliau nueiti duoti į snukį pav. Žydrūnui 

Savickui, arba Kepeniui arba bet kuriam iš mūsų, kurie nepasiduodam šiai pasaulinei 

koronoaferai. Po mano komentaro, klaviatūrinio distrofiko smegeninė pagaliau suveikė ir jis 

suprato, jog realiai duoti į snukį nepavyks, todėl verčiau su kitais universitetiniais šviesuoliais 

kovos su mumis, "baisiais ANTIVAKSERIAIS", virtualiai. Taip saugiau.  

   Bet kuriuo atveju, juos naudoja informaciniam fonui sudaryti ir tam, kad  NORMALIUS 

ŽMONES suvaryti į tikrą NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS kumštį - PASAULINĮ GYVŲJŲ ŽMONIŲ 

"SUVERENŲ" judėjimą. Tai bus tikri, stiprūs, ištvermingi žmonės, kurie mokės išgyventi bet 

kokiomis sąlygomis, kurių naujosios pasaulio tvarkos kūrėjams nereikės šerti (patys išsimaitins, ką 

ras miškuose ar atėmę iš distrofikų).  Tai tikri, idėjiniai kariai, kurie bus pasirengę mirti už JŲ 

IDĖJĄ (kurią labai grakščiai, po truputį, slapta įdeda į jų galvas). Pametės ginklų, panašiai kaip 

Islamo valstybės zombiams "netyčia", paleis reklaminius filmukus apie didvyrius, prigalvos 

visokių skanduočių ir dainuškų, kurias kovotojai ištvermingai ir sutartinai dainuos išsislapstę 

miškuose, olose ir žeminėse, ruošiantis naujam išpuoliui prieš NEKENČIAMĄ SISTEMĄ. Ir eis mirti. 

Kels stikliukus už žuvusius kovos draugus ir pan.  

   Visas banalus įrankių rinkinys kovotojų verbavimui ir jų kovinės dvasios palaikymui.   

   Kokia gi ta JŲ IDĖJA ir pasinaudojus kokia gudrybe jie, mus TIKRUS KOVOTOJUS rengiasi 

priversti vykdyti jų planą? 

    Būtent tas mano aukščiau minėtas dialogas tarp NORMALAUS ŽMOGAUS ir NORMALIŲ 

POLICININKŲ sudėliojo viską į savo vietas.  

   Normalus žmogus sako, aš neesu fizinis asmuo, aš gyvas žmogus todėl jūs ir jūsų tvarka 

neturite man jokios jurisdikcijos. Policininkas susidomi, kas tai per naujadaras ir ką jis reiškia. Tas 

pradeda pasakoti, jog jie išsiuntė laiškus į visas institucijas atsisakydami pilietybių, pareigų ir 

įsipareigojimų ir pasiskelbė GYVAIS ŽMONĖMIS - SUVERENAIS. Policininkas, su nenuslepiamu 

susidomėjimu klausia, na ir kaip? Koks oficialus atsakymas?  

   Neperpasakosiu viso teksto, bet pagrindinė mintis yra: MUMS GALIOJA TIK VISUOTINĖ 

ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA, MES PASIDARĖME SAVO PASUS KURIUOS PATEIKĖME TEISMUI 
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IR TEISMAS JUOS PRIĖMĖ!  ir pagaliau MES PRIKLAUSOM JUNGTINĖMS TAUTOMS ir JŲ 

JURISDIKCIJAI!.  

   Žmogus sukalbėjo iš anksto paruoštą "mantrą", net nesusimąstęs apie tai, ką sako ir ką 

deklaruoja. Jis aiškiai pasakė, kad jis nepriklauso savo šaliai, nebeturi nuosavybės.  Nuo šiol jis 

paklūsta TIK "žmogaus teisių deklaracijai" ir JUNGTINĖMS TAUTOMS (globalistų sukurta tuščių 

žodelių konstitucija/deklaracija ir viršvalstybė).  

   Tobulas globalus naujas žmogus. Nebėra nei šeimos, nei nuosavybės, nei tautos, nei savo 

valstybės. LAISVĖ, LYGYBĖ, BROLYBĖ. Didžiosios Prancūzų revoliucijos melo šūkis, kuris 

paskandino kraujuje pusę pasaulio. Robespjero žodžiai "Aš paskandinsiu pusę Prancūzijos kraujuje, 

kad kita pusė gyventų laimingai".  

   Tą patį daro visi be išimties revoliucionieriai.  

   Jau sakiau, kad revoliucijai reikia kraujo. Įsibėgėjus Gyvųjų žmonių judėjimui įsibėgės ir 

šiuo metu valdančių universitetinių distrofikų represijos (jiems patarinėja tie patys kurie kuria 

suverenus). Represijas jie galės vykdyti tik tokių pačių kovotojų kaip "Suverenai", kurie dirba 

valstybės tarnyboje už atlygį,  rankomis (prisimenat, jog universitetiniai distrofikai tai ne tas pats 

kas kovotojai) . O čia ir bus įdomiausias dalykas. Represijos iššauks judėjimo radikalizavimą ir 

kerštą. Kerštas dar labiau sustiprins represijas. Represinio aparato žmonės pavargs, tuo labiau jog 

savo gyvybes privalės atiduoti už universitetinių distrofikų gerovę ir saugumą. O kas priešas? 

"Priešas" yra jo brolis (ir kraujo ir pasaulėžiūros). Todėl pradės susiprasti (susitapatinti) su tais 

kuriuos persekioja. Kodėl? Nes ideologinis, moralinis ir filosofinis Gyvo Žmogaus  pasaulėžiūros 

pagrindas yra kone tobulas ir genialus (kažkas įdėjo daug darbo, panašiai kaip ir į ankstesnį "visi 

proletarai vienykitės"). Todėl prasidės masiniai perėjimai į revoliucionierių pusę. O tie kas 

nepereis pradės sabotuoti distrofikų įsakymus. Vienu žodžiu viskas baigsis tuo, kad tai ką 

universitetiniai distrofikai kūrė savo gerovei užtikrinti t.y. konclageriai (naujai pavadinti 

OBSERVACIJOMIS, jas dabar masiškai stato visame pasaulyje), taps jų paskutinėmis gyvenime darbo 

vietomis. Juose jie galės pilnai pasireikšti dirbdami šachtose, miškų kirtime, kanalų kasime, 

gražesni viešnamiuose ir pan. už maistą ir vakcinas. 

  Įvairių šalių universitetuose pagal vieną modelį išdresiruotiems distrofikams dabar yra 

aiškinama ir akivaizdžiai rodoma, kokia efektyvi yra koronoafera ir "naujoji pasaulio tvarka". 

Todėl valstybės tarnybų bitutės, nors ir abejodamos, bet viską daro, kad normalūs žmonės pradėtų 

jais ne tik bjaurėtis, bet ir jungtųsi į organizuotą pasipriešinimą.  

 T.y. distrofikai tampa aklais įrankiais sukeliant vis didesnę neapykanta tarpe tų, ant kurių 

sprando ir mokesčių jie taip puikiai ir nepersidirbdami dabar gyvena. O daro tai vien tam, kad ne 
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šiaip dykaduoniauti po truputį apiplėšiant savo valstybių žmones, bet EFEKTYVIAI ir 

VISAAPIMANČIAI kontroliuoti esamas ir galimas rizikas. Padidinti mokesčių surinkimą. Išvengti  

kriminalinių pinigų ir šėšėlio, bei kitas jiems įteigtas naujosios pasaulio tvarkos mantras.  

  Žinokit!  kad SUVERENŲ pasaulinė organizacija kuriama tos pačios niekšų ir pasaulinių 

nusikaltėlių grupuotės. Pavyzdžiui Lietuvoje tame dalyvauja netgi Prezidentas Nausėda.  

   Netikite? Tiesiog prisiminkite kaip tarpusavyje komunikuoja Naujosios pasaulio tvarkos 

universitetinių distrofikų judėjimo sparnas. Televizijose visi valdžios atstovų pranešimai yra 

"dubliuojami" kurčnebilių kalba. Jiems mažiausiai rūpi kurčnebyliai, taip tiesiog parodoma 

priklausomybė, kas savas, o kas ne.  

  O kaip Gyvųjų žmonių judėjimui rodoma, kad palaikymas yra iš pačio pačio viršaus ir jis 

turi galingą pagrindą? Ogi tiesiog skaitykite mūsų prezidento pasirašytus įstatymus.  

   Ką deklaruoja suverenai? Aš žmogus, o ne asmuo. Žmogui negalioja jūsų valstybės 

įstatymai.  

   Na, bet kuris normalus Lietuvos pilietis pasakys - kliedesiai. O ką apie tokius "kliedesius" 

sako naujieji įstatymai? Skaitom: 

      Pav. Jau įsigaliojęs Karo policijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, kad 

vykdydamas pareigas, karo policijos pareigūnas turi teisę bet kuriuo paros metu įeiti į visas karinėje 

teritorijoje esančias patalpas, o persekiodamas nusikalstamos veikos padarymu įtariamus asmenis, 

taip pat asmenis, kurie slepiasi nuo teisėsaugos institucijų, ar siekdamas užkirsti kelią nusikalstamai 

veikai, be patalpos savininko ar gyventojo sutikimo, be teismo sprendimo bet kuriuo paros metu 

įeiti į fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančias gyvenamąsias ar negyvenamąsias 

patalpas, teritorijas, sustabdyti transporto priemones ar patekti į jas. Atsisakius paklusti, Karo 

policijos pareigūnai turi teisę jėga atidaryti patalpas ir transporto priemones. Apie tokius veiksmus 

per 24 valandas pranešama prokurorui. 

   Įsiminkite jog pagal naująjį įstatymą, karo policija persekios AMENIS.  

   O ką gi gins KARO POLICIJA? Skaitome naują Nausėdos pasirašytą Nepaprastosios 

padėties įstatymą:  

  LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮSTATYMO NR. IX-938 2, 9, 10 

IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS  2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3240 4 straipsnis. 

28 straipsnio pakeitimas Pakeisti 28 straipsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip: „11) mutatis mutandis 
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vadovaujantis Karo padėties įstatyme nustatyta tvarka ir reikalavimais, laikinasis turto paėmimas ir 

(ar) turto rekvizicija savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, siekiant užkirsti kelią itin  

pavojingiems ir sunkiems padariniams arba jiems likviduoti, ŽMONIŲ gyvybei, sveikatai ar turtui 

gelbėti. Ginklai, ginklų priedėliai, šaudmenys ir jų dalys, kurie priklauso teisę juos laikyti turintiems 

asmenims, gali būti laikinai paimami tik tada, kai turima informacijos, kad jie gali būti panaudoti 

nusikalstamoms veikoms;“. 

  Persekios ASMENIS, o gelbės ką? Ogi ŽMONIŲ GYVYBĘ, SVEIKATĄ ir TURTĄ.                                                           

Būtent į tokius "liapsusus", o tiksliau sąmoningai kuriamą teisinę SUVERENŲ judėjimo 

egzistencinę terpę ir nukreipia tie, kas šį judėjima kontroliuoja ir formuoja. Būtent todėl jis įgauna 

vis didesnius apsisukimus.   

     Jeigu kokia nors vienalastė ameba pradės jums aiškinti, jog žmogus ir asmuo čia tas pats, 

tai  "samokslo teorijos" ir pan. skiedalus, tiesiog pasiūlykite jam įeit į savo elektroninį paštą ne 

savo slaptažodžiu, o kokiu nors kitu žodžiu (juk čia tas pats) . Arba teismui pateikti ne Ieškinį o 

pav. Nuolankų prašymą apginti (noras tas pats, žodis ne tas). Vien tik ieškinio formos 

nesilaikymas yra pagrindas palikti ieškinį nenagrinėtą.  

  Kokia man šiuo konkrečiu atveju susidėlioja išvada: 

  Pirma: Ir šiuo metu, išdidžiai ir kvailai koronaaferą stumiantys universitetiniai distrofikai ir 

naujai kuriamas "suverenų" kovinis kumštis yra vienos ir tos pačios NAUJOSIOS PASAULIO 

TVARKOS instrumentai, o ne "beneficiarai" (naudos gavėjai) . 

  Antra:  Šioje naujoje tvarkoje, nei nacionalinėms valstybėms, nei atskiroms tautoms, nei 

šeimoms, nei mokslininkų pasipūtėlių laisvei, nei žmogaus apsisprendimui, nei KARALIŠKAI ar bet 

kokiai kitai lokaliai valdžiai vietos nėra.  

 Ir pagaliau trečia:  Visais mumis naudojimąsi, kiekvienam pakišant iliuziją to ko jis nori: 

   Žemė valstiečiams, gamyklos darbininkams, neriboti svertai valdžiai, švari 

ekologija Tunderbergoms, žmonių sumažėjimas idėjiniams prietrankoms, nemokami 

pinigai socialiniams parazitams, pinigai bankininkams, kompiuteriai geimeriams ir t.t. ir 

pan. 

    Visiems parodyta jų norima iliuzija (morka ant virvutės asilui tempiančiam vėžimą), kuri 

galutiniame tarpsnyje iš jų bus atimta, paliekant gulaguose numatytą padidintą duonos davinį už 

gerai atliktą darbo normą. Mus visus norima tarpusavyje supjudyti.  
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p.s. Tiesiog noriu kreiptis ir į "suverenus" ir į "distrofikus" (nepykit už tokį epitetą, juk ir jūs mus su 

meilę vadinate runkeliais, vatnikais, alfa patinais, mužlanais ir pan. čia tiesiog nekaltas pašiepimas). 

Nepasiduokite kiršinimui ir sabotuokite NAUJĄJĄ PASAULIO TVARKĄ visais lygiais ir jums 

prieinamais būdais. Mūsų visavertė egzistencija įmanoma tik tada kai sugyvename taikiai. 

   Šiuo metu vykdoma "distrofikų" atakos plano įgyvendinimo dalis. Jums suteikta iliuzija, 

jog jūs būsite viršuje. Nuvilsiu. Jūs esate būtent tie kas skirti didžiausiam sunaikinimui. Jei 

NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS niekšams pavyks, tuomet "Suverenai" jus skers be gailesčio. Pav. 

daliai  "Suverenų" pagal naująją tvarką yra palikta terpė, žemdirbystė ir sunkus fizinis darbas, bei 

šių darbininkų priežiūra, o jums "distrofikai" iš esmės nieko nešviečia, nes į dykaduonių (galutinių 

naudos gavėjų) vietas jau yra suskirstyti TIKRI žmonės. Sorry bet jūsų padermės, universitetai 

tikrai priklonavo ryškiai per daug ir jūs esate mažiausiai naudingi visais atžvilgiais (nenaudingus 

utilizuos). Su broliška meilę ir rūpesčiu Vladimiras Troščenka 

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

SVEIKATA         LITHUANIA –ISRAEL-USA–GERMANY 

SĖKMINGAS INOVATYVIŲ βeta-ląstelių PANAUDOJIMAS prieš įvairių formų vėžį, AIDSir 

virusus2019. βeta-cells. World patentPasaulio rinkoje nėra kito tokio sukurto ir užpatentuoto 

produkto.Tai yra svarbus atradimas kovoti prieš vėžį, AIDS, virusus(tame tarpe Corona).Atrastos 

svarbios Beta ląsteles. Sukūrus fermentinėstirpių βeta-ląstelių gavimo technologiją bei pritaikius 

molekulinių sietųchromatografijos metodą gavomevandenyje tirpiųβeta-ląsteliųmasės β-1,3-1,6-

frakcijas.Tai imuninių ląstelių (makrofagų, dendritinių ląstelių, limfocitų) aktyvacija bei vėžinių 

ląstelių, AIDS ir virusųnaikinimas.Skirtingos molekulinės masės β-1,3-1,6-βeta-ląstelių 

kompozicijų parinkimas, leidžia ne tik aktyvuoti imuninę sistemą, bet ir užprogramuoti mirčiai 

vėžines ir kitas priešiškas ląsteles.Mikrobiologai sukūrė preparatą skirtą žmogaus organizmo 

imunomoduliavimui, vėžinių ląstelių ardymui bei metastazių plitimo stabdymui. Yra aiškiai 

stabdomas visų vėžinių ląstelių,taip patmetastazių dauginimąsis. Fermentiniu (specifiniu) būdu 

gavome vandenyje tirpius tam tikros molekulinės masės ir šakotumo β-1,3-1,6-βeta-ląsteles 

kurios gali atlikti biologiškai aktyvių medžiagų vaidmenį atpažįstant ir naikinant vėžines 

ląsteles.Taigi βeta-ląstelės, patenka į kraujo sistemą yra sugaunami makrofagųir kartu dirba. Tuo 

pačiu pradeda keistis kamieninių ląstelių sudėtisir teigiamaiveikia visa žmogaus organizmą.βeta-

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

kraujospūdžio, nuo virusųir AIDS (ZIV).βeta-ląstelių preparatai gali sukelti imuninės sistemos 

atsakąžmogaus imunodeficito virusų ir (ZIV) AIDS ir Coronavirus atveju.Tai būtų efektyvesnis nei 

kamieninių ląstelių poveikis. Vartojimas profilaktiškai. βeta-ląstelių preparatai ypač gerai stiprina 

imuninę sistemą.Manome, kad yra atnaujinama dalis kraujo, todėl sumažėja trombozės ir insulto 

rizika. Taigi, galimas ir šių produktų vartojimas profilaktiškai. Vartojant šį produktą nepastebėta 

žymių neigiamų organizmui požymių.Naujai sukurta technologija buvo pripažinta geriausiu 2015 

m. balandžio mėnesio išradimu ir mūsų užpatentuota visame pasaulyje, ES ir JAV, Japonija, Kinija, 

Rusija ir kt.Jos tiesiog suardo onkologinius auglius.Poveikis yra sėkmingas, betsudėtingos šių 
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ląstelių auginimo procedūros, todėl mažai jų išauginama. Pasaulio rinkoje nėra kito tokio sukurto 

ir užpatentuoto produkto. 

SĖKMINGAS INOVATYVIŲ βeta-ląstelių PANAUDOJIMAS prieš įvairių formų vėžį, AIDSir 

virusus2019. βeta-cells. World patentPasaulio rinkoje nėra kito tokio sukurto ir užpatentuoto 

produkto.Tai yra svarbus atradimas kovoti prieš vėžį, AIDS, virusus(tame tarpe Corona).Atrastos 

svarbios Beta ląsteles. Sukūrus fermentinėstirpių βeta-ląstelių gavimo technologiją bei pritaikius 

molekulinių sietųchromatografijos metodą gavomevandenyje tirpiųβeta-ląsteliųmasės β-1,3-1,6-

frakcijas.Tai imuninių ląstelių (makrofagų, dendritinių ląstelių, limfocitų) aktyvacija bei vėžinių 

ląstelių, AIDS ir virusųnaikinimas.Skirtingos molekulinės masės β-1,3-1,6-βeta-ląstelių 

kompozicijų parinkimas, leidžia ne tik aktyvuoti imuninę sistemą, bet ir užprogramuoti mirčiai 

vėžines ir kitas priešiškas ląsteles.Mikrobiologai sukūrė preparatą skirtą žmogaus organizmo 

imunomoduliavimui, vėžinių ląstelių ardymui bei metastazių plitimo stabdymui. Yra aiškiai 

stabdomas visų vėžinių ląstelių,taip patmetastazių dauginimąsis. Fermentiniu (specifiniu) būdu 

gavome vandenyje tirpius tam tikros molekulinės masės ir šakotumo β-1,3-1,6-βeta-ląsteles 

kurios gali atlikti biologiškai aktyvių medžiagų vaidmenį atpažįstant ir naikinant vėžines 

ląsteles.Taigi βeta-ląstelės, patenka į kraujo sistemą yra sugaunami makrofagųir kartu dirba. Tuo 

pačiu pradeda keistis kamieninių ląstelių sudėtisir teigiamaiveikia visa žmogaus organizmą.βeta-

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

kraujospūdžio, nuo virusųir AIDS (ZIV).βeta-ląstelių preparatai gali sukelti imuninės sistemos 

atsaką žmogaus imunodeficito virusų ir (ZIV) AIDS ir Coronavirus atveju.Tai būtų efektyvesnis nei 

kamieninių ląstelių poveikis. Vartojimas profilaktiškai. βeta-ląstelių preparatai ypač gerai stiprina 

imuninę sistemą.Manome, kad yra atnaujinama dalis kraujo, todėl sumažėja trombozės ir insulto 

rizika. Taigi, galimas ir šių produktų vartojimas profilaktiškai. Vartojant šį produktą nepastebėta 

žymių neigiamų organizmui požymių.Naujai sukurta technologija buvo pripažinta geriausiu 2015 

m. balandžio mėnesio išradimu ir mūsų užpatentuota visame pasaulyje, ES ir JAV, Japonija, Kinija, 

Rusija ir kt.Jos tiesiog suardo onkologinius auglius.Poveikis yra sėkmingas, betsudėtingos šių 

ląstelių auginimo procedūros, todėl mažai jų išauginama. Pasaulio rinkoje nėra kito tokio sukurto 

ir užpatentuoto produkto. 

 

GYVENIMO FILOSOFIJA 

Mūsų gyvenime - pati svarbiausia yra dvasinė ramybė. Tai didžiausias žmonijos gėris.  Turime 

atsisakyti noro išreikšti save, savo ego, o turime padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, KAD 

DUOTUME GALIMYBĘ Dievui išreikšti save per mus. Tada mes sugebėsime atkurti vienybę.                   

Ir tada mes galėsime dalyvauti šios visatos Kūrėjo sumanymo realizacijoje. Šią užduotį, šį darbą 

kiekvienas turime įvykdyti. Ir nėra nei vieno žmogaus šioje visatoje, kuris atliktų tą darbą už Jus. 

Todėl šis darbas yra pats svarbiausias ir jį įvykdyti yra šio gyvenimo prasmė, kurios ieškojote už 

Jūsų pačių ribų ir negalite surasti.                                                                                                                                                       

KONFUCIJUS 

TRUMPA INFORMACIJA 
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Sveikiname, redakcinę kolegiją papildė naujas narys, tai Mokslininkų sąjungos narys                                   

Ruslanas Baranauskas, o visą redakcinę kolegiją sudaro nariai: prof. A.M. Olšauskas , dr. 

Rolandas Jančiauskas ir redaktorė Aldona Marija Gedvilienė. Visi dirbame nemokamai, jeigu kas 

galite, paremkite (rėmimo rekvizitai laikraštėlio preambulėje). 

 REDAKTORĖS ŽODIS 
 Sudėtinga situacija Lietuvoje. Nauja valdžia paveldėjo ne tik gerus tęstinus reikalus, bet ir 

daug taisytinų reikalų: pirmoje vietoje – TEISMŲ SISTEMA – galima įtarti, kad ne vienije Europos 

Sąjungos valstybėje to nėra. Pagal mūsų gyvenimišką patirtį galima teigti, kad Lietuvoje aplamai 

teisingumo nėra. Pradžioje duota nuoroda, kurioje pateikti įrodymai – pasidomėkite ir pamatysite, 

bet tai tik vienas pavyzdys. Jeigu prisiminti Zigmo Vaišvilos situacija – tai tikras košmaras – 

normalaus žmogaus požiūriu, bet mes visi Lietuvos Visuomenės nariai – laukiame ir tikimės 

situacijos kardinalaus pasikeitimo… 

 Laukiame ir kitose srityse didelių pasikeitimų: švietimo, socialinėje apsaugoje, gsmtos 

apsaugoje ir t.t. Visi pritariame(galiu drąsiai tai sakyti), kad Girulių miškas būtų išsaugotas ir 

aplamai visi Lietuvos miškai – saugotini. Tai neapima būtina miškų protingą tvarkymą. Svarbu 

išsaugoti ateinančioms kartoms nesužalotą Baltijos pajūrį! U= tai tur4t7 sirgti visi Lietuvos 

gyventojai, nes visiems norisi atostogauti malonioje aplinkoje, kurioje kasdienyb4je b8t7 galimas 

tinkamas atstumas ir ne tik karantino laikotarpiu… 

 Labai svarbu sutvarkyti Nevyriausybinių Organizacijų (NVO) sektoriu, kuriame iš vis 

nežinoma kokia ten korupcinė sistema sukurta dar D.Grybauskaitės laikais. Toje srityje absoliutus 

chaosas, matyt kažkam naudingas.  NVO plėtros įstatymas iki šiol neatspindi tikrovės. Daug 

parašyta, bet mažai praktiškai duoda (gal kam nor sir naudingas) naudos. Ar ne laikas jį parašyti 

taip, kad būtų visiems aiškus ir kurį būtų galima naudoti kasdieniniame gyvenime. 

  

 Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Žurnalistų etikos taisyklės galioja visiems. 

 Pastaba: redakcinės kolegijos  nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.                                                                           

                                                    

 

MŪSŲ DRAUGAI 

                                                                     

be rnardinai.lt                                                         

http://www.apicentras.lt/
http://www.organic.lt/
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http://ecotopten.lt/
http://www.akl.lt/
http://top-10.lt/
user
Typewriter
SĖKMINGAS INOVATYVIŲ βeta-ląstelių PANAUDOJIMAS
prieš įvairių formų vėžį, AIDS ir virusus
2019. βeta-cells. World patent
Pasaulio rinkoje nėra kito tokio sukurto ir užpatentuoto produkto. Tai yra svarbus atradimas kovoti prieš
vėžį, AIDS, virusus (tame tarpe Corona).
Atrastos svarbios Beta ląsteles. Sukūrus fermentinės tirpių βeta-ląstelių gavimo technologiją bei pritaikius
molekulinių sietų chromatografijos metodą gavome vandenyje tirpių βeta-ląstelių masės β-1,3-1,6-
frakcijas. Tai imuninių ląstelių (makrofagų, dendritinių ląstelių, limfocitų) aktyvacija bei vėžinių ląstelių,
AIDS ir virusų naikinimas.
Skirtingos molekulinės masės β-1,3-1,6- βeta-ląstelių kompozicijų parinkimas, leidžia ne tik aktyvuoti
imuninę sistemą, bet ir užprogramuoti mirčiai vėžines ir kitas priešiškas ląsteles. Mikrobiologai sukūrė
preparatą skirtą žmogaus organizmo imunomoduliavimui, vėžinių ląstelių ardymui bei metastazių plitimo
stabdymui. Yra aiškiai stabdomas visų vėžinių ląstelių, taip pat metastazių dauginimąsis. Fermentiniu
(specifiniu) būdu gavome vandenyje tirpius tam tikros molekulinės masės ir šakotumo β-1,3-1,6- βetaląsteles kurios gali atlikti biologiškai aktyvių medžiagų vaidmenį atpažįstant ir naikinant vėžines ląsteles.
Taigi βeta-ląstelės, patenka į kraujo sistemą yra sugaunami makrofagų ir kartu dirba. Tuo pačiu pradeda
keistis kamieninių ląstelių sudėtis ir teigiamai veikia visa žmogaus organizmą.
βeta-ląstelių preparatų panaudojimas kitų ligų prevencijai : nuo cukrinio diabeto , nuo padidėjusio
kraujospūdžio, nuo virusų ir AIDS (ZIV). βeta-ląstelių preparatai gali sukelti imuninės sistemos
atsaką žmogaus imunodeficito virusų ir (ZIV) AIDS ir Coronavirus atveju. Tai būtų efektyvesnis
nei kamieninių ląstelių poveikis. Vartojimas profilaktiškai. βeta-ląstelių preparatai ypač gerai
stiprina imuninę sistemą. Manome, kad yra atnaujinama dalis kraujo, todėl sumažėja trombozės ir insulto
rizika. Taigi, galimas ir šių produktų vartojimas profilaktiškai. Vartojant šį produktą nepastebėta žymių
neigiamų organizmui požymių.
Naujai sukurta technologija buvo pripažinta geriausiu 2015 m. balandžio mėnesio išradimu ir mūsų
užpatentuota visame pasaulyje, ES ir JAV, Japonija, Kinija, Rusija ir kt.
Jos tiesiog suardo onkologinius auglius. Poveikis yra sėkmingas, bet sudėtingos šių ląstelių auginimo
procedūros, todėl mažai jų išauginama. Pasaulio rinkoje nėra kito tokio sukurto ir užpatentuoto produkto.


