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 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?     

                                                                                                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=K1rdisounO0&ab_channel=KomentarasTV 
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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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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 – NES 

NUSIKALTĖLIAI TEISŪS... 

Pasižiūrėkite vieną iš įrodymų: 

file:///C:/Users/user/Desktop/2020laikra%C5%A1t/04B2020LIETUVOS%20

PENSININK%C5%B2%20SUSIVIENIJIMA4.pdf                                                                         

SVEIKINAME VISUS SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GIMIMO 

DIENA! 

 

Audronė Mickutė (atsiuntė Antanas Andziulis) 

 

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

1. KĘSTUTIS MASIULIS, SEIMO NARYS  KAI VASARIO 16-OJI BUVO „buržuazinė 
nacionalistinė“ DIENA 

2. KVIEČIAME DISKUSIJAI - ETIKA, KAS TAI? 3333333.   RUSLANAS BARANAUSKAS LMS narys             
ETIKOS SVARBA PILIETINĖS VISUOMENĖS BRANDOJE.                                                                                                     
3.RAŠTAI:    

 a).  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTREI JURGITAI 
ŽIUGŽDINIENEI ATSAKYMAS NEGAUTAS.                                                                                                                                                                      
b).  SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTREI  MONIKAI NAVICKIENEI.                                                                    
c). GAUTAS ATSAKYMAS  

4. RIMTAS PAVOJUS TAUTAI!  COVIDO VAKCINOS YRA MEDICININIS GINKLAS.                                          
5. LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS (LVT) PRANEŠIMAS SPAUDAI.                                                                               
6. LVT KREIPIMASIS.                                                                                                                                                                        
7.  DR.ZIGMAS VAIŠVILA (NE VYTAUTAS LANDSBERGIS). SIAUBIAMIŠKIO PASAKA NR.6 
„TIK-TOK“ (GLOBALISTINĖ-LIETUVIŠKA). 2021-02-08.                                                                                                                                       
8.GYVENIMO FILOSOFIJA – NAUJAS LAIKRAŠTĖLIS „KARTU SU MARIJA“.                                                                         
9.  REDAKTORĖS ŽODIS.                                                                                                                                                               
10.  MŪSŲ DRAUGAI. 

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

KĘSTUTIS MASIULIS, SEIMO NARYS 

            KAI VASARIO 16-OJI BUVO „buržuazinė nacionalistinė“ DIENA 

Vasario 16-osios – politinės laisvės simbolio prasmė net ir sovietmečiu nebuvo pamiršta. 

Kai kam tai buvo nieko nereiškianti diena, bet daug kas tą dieną jautė ryšį su Laisva Lietuva. 

Svarbiausias šventės atributas  

Neatskiriamas Vasario 16-osios atributas yra Lietuvos trispalvė. Kaip žinia, abu šie 

simboliai sovietmečiu buvo uždrausti. Užėjus sovietams, mano seneliai „smetoninę“ trispalvę 

išardė į tris atskiras skiautes ir jas visas laikė atskirai, lyg tris bombos sudedamąsias dalis, kurios 

būdamos kartu galėjo išsproginti šeimos saugumą, pasmerkti ją tremčiai, o vaikams užkirsti kelią į 

mokslus ir sugadinti gyvenimus. Šios skiautės buvo stropiai saugomos ir kasmet, atskirai po vieną, 

naktimis vėdinamos. Taip trispalvė sulaukė 1988-ųjų, kai vėl buvo susiūta. Kiek sudūlėjusi, bet 

liudijanti nė akimirkai neišnykusį tikėjimą, kad okupacija nėra amžina.  

Pirmą tikrą savadarbę trispalvę sovietmečiu teko pamatyti Kelmėje, kai ji viešai 

suplevėsavo 1972 metais vasario 16-ąją ant Kelmės aštuonmetės mokyklos pastato. Ją iškėlė mano 

bendraklasis aštuntokas Kęstutis Uosis. Suprantama, vėliavos neliko labai greitai, o pasekmės 

buvo griežtos. Mokyklos direktorius buvo perkeltas į kaimą, o mūsų klasė išformuota. Vėliau 

kiekvienais metais šios klasės moksleiviai būdavo kilnojami iš kasės į klasę, kad nesusiformuotų 

jokių nuolatinių kontaktų. Tie, kas organizavo tokias „prevencines“ priemones, bijojo, kad neplistų 

Laisvės idėjos, tuomet vadinamos „buržuazine – nacionalistine ideologija“.  

Laisvės gūsis pogrindyje 
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„Mes esame tiek laisvi, kiek sugebame nusikratyti mus kaustančius vidinius ir išorinius 

pančius. Išorinė priespauda nebūtinai pavergia“, – teigia garsus psichoanalitikas Viktoras E. 

Franklis. Jis net įkalintas nacių koncentracijos stovykloje turėjo pasirinkimo laisvę: tapti 

nusikaltimo bendrininku ir nedaryti nieko, ar priešintis nusikaltimui ir skleisti viltį bei paramą 

aplinkiniams. Išorinės priespaudos išnykimas, nebūtinai išlaisvina, nes gyvenimo prasmes galime 

susikurti tik mes patys, o ne, kaip kai kas mano, valdžia, kokia gera ji bebūtų. 

 

1981 metų vasario 16-ąją, ką tik baigęs Vilniaus universitetą, sutikau pas savo būsimą žmoną 

studentų bendrabutyje Saulėtekyje. Ankštame kambarėlyje, būryje tarp kitų penktakursių 

psichologių, kartu besirengiančių „mokslinio komunizmo“ egzaminui. Merginos buvo 

sunerimusios, nes nei viena iš jų nebuvo skaičiusi to meto komunistų partijos generalinio 

sekretoriaus Leonido Brežnevo „trilogijos“. O tuo metu L. Brežnevas jau buvo tapęs pagrindiniu 

anekdotų herojumi. Netrukus į kambarį įvirto komisija, kuri, kaip įprasta tokiomis dienomis, 

vaikštinėdavo bendrabučiuose ir tikrindavo ar kur nors nešvenčiama uždrausta šventė. Pribloškę 

savo įsiveržimu, tikrintojai apžiūrėjo patalpas, lindo po stalu, po lova ir į spintą, tačiau šventimo 

požymių nerado. Tik ant stalo „raudonavo“ komunistinės literatūros viršeliai... Situacija buvo 

komiška, kvatojomės raitydamiesi. Nevykėlių partinių seklių komisijai pasitraukus, susipratome, 

kad tokia proga verta išsivirti arbatos ir iš tikrųjų paminėti Vasario 16-ąją! 

Idėja virto jėga 

Iškiliausias 1987 metų politinis įvykis Lietuvoje buvo Rugpjūčio 23-osios mitingas. Pirmą 

kartą viešai buvo prisimintas ir pasmerktas Molotovo - Ribentropo paktas. Idėjos virto jėga, kai jos 

ėmė sklisti viešai ir užvaldė milijonų protus. Artinosi 1988-ųjų vasario 16-oji. Komunistinė 

Lietuvos vadovybė ėmėsi priemonių. Į visas įstaigas buvo siunčiami pranešėjai, kurie juodino 

Vasario 16-osios aktą ir aukštino sovietinį režimą. Toks propagandinis minėjimas vyko ir Lietuvos 

Mokslų Akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, kuriame tuo metu aspirantūroje 

rengiau disertaciją. Į Institutą įgriuvęs akademikas Juozas Bulavas visuotiniame darbuotojų 

susirinkime skaitė pranešimą, kuriame įrodinėjo, kad 1918 metų Vasario 16-osios aktas yra 

bereikšmis, o tikrasis gėris buvo Vinco Mickevičiaus–Kapsuko veikla, 1918 metų pabaigoje 

Lietuvoje nesėkmingai bandant organizuoti sovietų valdžią. Ėmiau ir viešai paklausiau: „Ar galite 

palyginti pažadus, kuriuos Lietuvai siūlė Vasario 16–osios akto signatarai su dr. J. Basanavičium ir 

ką siūlė V. Mickevičius-Kapsukas?“ Salė nuščiuvo, buvo įžūlu, o akademikas supyko: „Į 

provokacinius klausimus neatsakinėju“. „Moksle provokacinių klausimų nebūna!“ – atkirtau 

mirtinoje tyloje. Tuo metu buvau ir Mokslų akademijos diskusijų klubo vadovas, tad nutariau, kad 

Vasario 16–osios prasmę, būtent vasario 16-ąją, verta išnagrinėti viešoje diskusijoje. Iškabinau 

skelbimus. Tačiau... skubiau buvau iškviestas į karinius mokymus ir savaitę praleidau kariniame 

dalinyje Šiaurės miestelyje.  

Grįžęs iš mokymų idėjos neatsisakiau ir vėl organizavau diskusiją, kuri šįkart turėjo vykti 

Mokslų akademijos bibliotekos kavinėje, o prelegentu sutiko būti istorikas Antanas Kulakauskas. 

Tačiau ir šį kartą diskusija neįvyko, nes bibliotekos pastatą apsupo sovietinė milicija. Į pastatą 

diskusijos dalyvių neįleido, o istoriką A. Kulakauską pakeliui perėmė komunistiniai funkcionieriai 

ir liepė grįžti namo. Aš pats buvau iš bibliotekos kavinės išprašytas ir nusiųstas pas patį Mokslų 
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akademijos prezidentą Jurą Poželą, kur turėjau klausyti jo pamokymų, kad „yra tokių tiesų, 

kuriomis negalima abejoti. Yra nesvarstytinų temų“.  

Laisvės idėjai pareikšti reikia drąsos. Tuo metu tokios drąsos Lietuvoje atsirado vis 

daugiau ir daugiau. Kūrėsi nauji klubai, garsėjo diskusijos ir plėtėsi laisvo veikimo erdvės. Artėjo 

Sąjūdžio valanda. Būtent Sąjūdis, kaip pavasario polaidis nuplovė visas likusias baimes ir galutinai 

išvadavo Laisvės šventę – Vasario 16-ąją ir jos simbolį – Trispalvę. Su Vasario 16-ąja! Tegyvuoja 

Laisva Lietuva! 

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

ALDONA MARIJA GEDVILIENĖ – REDAKTORĖ 

ETIKA, KAS TAI?               KVIEČIAME DISKUSIJAI 

Visa mūsų Visatos veikla paklūsta cikliškumo dėsniui. Viskas kas gyva, turi savus 

gimimo, augimo,vaisių vedimo ir sunykimo ciklus. Šiuos ciklus valdo septyneto dėsnis.                                                                            

Septyneto dėsniui pavaldžios dienos, savaitės, Mėnulio fazės, garso darna, šviesa, šiluma, elekrta, 

magnetizmas, atomų struktūra. Jam pavaldūs žmonių ir tautų gyvenimai, jis viešpatauja prekybos 

pasaulyje. 

              Gyvenimas yra augimas, o augimas reiškia -  kitimą. Kas septyni metai prasideda naujas 

ciklas. Pirmi septyneri metai – ankstyvoji vaikystė ir t.t. {...} Šeštasis periodas nuo 35 – iki  42m. –– 

tai reakcijų ir permainų periodas, o jį pakeičia pertvarkos ir jėgų atsigavimo laikas. 

             Panašius perijodus patiria ir mūsų pasaulis, kuris dabar baigia šeštą periodą ir greitai 

įžengs į septintą – pertvarkos, atsistatymo ir harmonijos. 

             Visatos dėsniai valdo pasaulį. Jie visiems privalomi ir jų nežinojimas neatleidžia nuo 

atsakomybės, bet nežinojimas – tai pralaimėjimas...Žinojimas – laimėjimas... 

Etika – viena iš svarbiausių, jeigu ne pati svarbiausia, prievolė žmogaus gyvenime. Ji taip pat turi 

savo taisykles, kurios privalomos kiekvienam žmogui.    

             Kur dingo etika iš Lietuvos? 

             Kad jos nebėra patvirtina ne tik agresija šeimoje,  pyktis tapo mūsų oru ir duona. 

Visuomenės susipriešinimas tokia pati pandeminė tikrovė, kaip ir nežinia, įtampa, nerimas, baimė. 

Karantino nuovargis per akis „laša“, bet ir paprasčiausia diskusija retai vykstanti be noro 

apmulkinti, apgauti, pasipelnyti, t.y. noras gauti kuo daugiau naudos sau nesiskaitant su 

priemonėm...   

Etiketas – tai žinios, be kurių vyksta gyvenime tragedijos. Ar prisimenate, kaip tėvas 

sumetė savo kūdykėlius į šulinį, ar tai ne etikos trūkumas – tai žmogaus tamsumo rezultatas.?!! 

Lietuvoje žmonių elgesys, etikos požiūriu su didelėmis išimtimis, dar pirmyksčio akmens amžiaus 

lygio.  Kur bepažvelgsi – visur tai matosi...                                                                                                                                                                             

PER  50 okupacijos metų, drasiai galiu teigti -  ETIKĄ LIETUVOJE sunaikinta visiškai.                                                
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Etika – tai ne tik žmonių tarpusavio santykių taisyklės – ji apima visapusišką 

kokybišką žmogaus gyvenimą: 

1. tarpusavio santykius, pagrįstus aukšta morale, teisingumu ir geranoriškumu; 

2. žmogaus pagarbą žmogui,  pagarba moteriai, pagyvenusiam, nežiūrint užimamų 

pareigų ar padėties visuomenėje; Neretai mūsų Lietuvos profesoriai iš aukšto žiūri, 

kad ir į paprastų (mūsū) žmonių laikraštėlį, vietoj to, kad dalyvautų aktyviai, 

mokytų paprastus žmones elgesio kultūros ir pn. 

3. inteligentija ( (lot. intelligens iš intelligentis – protingas, mąstantis), žmonių sluoksnis, profesiniu 

požiūriu dirbantis protinį kvalifikuotą d...) INTELIGENCIJA – tai ne tik skambus žodis, bet ir 

auksčiausio lygio dvasinė kultūra iš kurios išplaukia visa kita...; 

4. etiketas – tai ne tik prie vaišių stalo, bet ir kasdieniniame gyvenime, nepriklausomai 

nuo žmogaus išsilavinimo ar užimamos padėties visuomenėje; 

5. etiketas –elgesio kultūra visur ir visada su visais žmonėmis ir ne tik  valgymo 

kultūroje, kuri taip pagražina žmogišką bendravimą; 

6. emocijos, kurios supa žmogų – svarbiausios kasdienybėje: geros emocijos – žmogus 

darbingas ir kūrybingas, blogos – viskas krenta iš rankų... 

7. etiketas MEILĖJE – labai svarbus, nes garbingas žmogaus elgesys visur ir visada 

atsiperka; Čia galime paminėti ir didžiulį trūkumą: Lietuvoje – palikta savieigai  

lytinio auklėjimo problema, kurios nežinojimas jaunystėje sugadina nepataisomai 

visą likusį ne tik Tavo gyvenimą, bet ir ateinačioms Tavo kartoms. Kodėl tiek daug 

apsigiminmų Lietuvoje? Tai žinių trūkumas šioje sferoje...ir t.t. 

8. Vagys, apgavikai, sukčiai nežinantys Visatos dėsnių svrbos – kuria sau itin 

problematišką ATEITĮ, o kurie žino – tai dar labiau bus nubausti. Čia galime 

paminėti ir egoistus, kurie ėl savo tikslų lipa kitiems per galvas...                                                            

Lytinis auklėjimas - tai labai svarbi atskira tema, kuri laikraštėlyje jau ne kartą spausdinta.                                          

 

Visi laikraštėliai           http://www.regionunaujienos.lt/?s=Auksinis+ruduo 

https://www.regionunaujienos.lt/?s=auksinis+ruduo 
 

          Visur žinių trūkumas, nes mūsų Lietuvos visuomenėje nėra specialios mokymo įstaigos, 

kuri MOKYTŲ gyvenimo išminties bei teisingo gyvenimo būdo, kad žinios  būtų efektyvios - turi 

būti diegiamos nuo lopšio... 

         Mes, Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS), jau seniai tai supratome, todėl mūsų 

organizacija yra įsteigusi ETIKOS UNIVERSITETĄ IR SVEIKOS GYVENSENOS MOKYKLĄ,  kurie 

skirti visiems klaipėdiečiams, tačiau mūsų niekas neremia, ar tai teisinga? Miestas viskam turi 

pinigų tik ne iniciatyvoms, kurios taip reikalingos ne tik senjorams (mūsų LPS už kartų solidarumą 

– priėmimas nuo 18 metų) tačiau ir čia yra samoningų trukdymų: kaip pavizdys - Kristina 

Buslajeva - draudžia lankyti tuos užsiėmimus Klaipėdos pensininkų asociacijos nariams...Žino  

apie tai Klaipėos Savivaldybės Taryba, bet rezultato nepastebėjome...Na, žinoma, dabar pandemija, 

ji dar trumpa, palyginus su mūsų mokyklų veikla: Etikos Universitetas  veikia jau trys metai, o 

Sveikos gyvensenos mokyklą – du metai...                                                                                                                            

Etikos žinios reikalingos bet kokioje situacijoje trūkumas akivaizdus kasdiena. 

 

http://www.regionunaujienos.lt/?s=Auksinis+ruduo
https://www.regionunaujienos.lt/?s=auksinis+ruduo
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IŠVADA: Lietuvai būtinas ETIKOS UNIVERSITETAS (Lietuvos Visuomenės Tarybos jau 

įkurtas, bet sunkiai skinasi kelią į gyvenimą - neveikiantis), kuris veiktų ir informuotų visus 

su ETIKOS SVARBĄ KASDIENINIAME GYVENIME.  Šį Etikos Universitetą turėtų baigti visi 

pretenduojantys į valdžią, visi įstaigų vadovai ir darbuotojai. Įsivaizduojate, kaip pasikeistų 

mūsų Lietuvos Visuomenės gyvenimas? 

 

 Aš apie tai rašiau Eutopos Sąjungos Tarybai, bet pandemija sutrukdė tolimesnę 

diskusiją...                                                                                                                                                    

 

Mūsų LPS jau parašė apie tai raštą Švietimo ministrei, bet atsakymo dar nesulaukėme. 

(žiūr. žemiau). 

            

Turime daug pavyzdžių ir iš mūsų valdžios elgesio ir tai klasikiniai neetiško elgesio 

pavyzdžiai – vienas iš jų -  tai (nuo Nepriklausomybės atgavimo) visų buvusių ir esamų 

valdžių visiškas abejingumas Lietuvos vienišiems ir vienišiems neįgaliems žmonėms (žiūr. 

žemiau pateiktus dokumentus)... Nesigėdima kalbėti apie atlyginimų didinimą valdininkams, 

kai patys skurdžiausi Lietuvos žmonės nesuduria galą su galu... GĖDA! 

 

Brangieji, niekada nepamirškite - kas šiandien rūpinasi pensininkų problemomis – tas 

rūpinasi savo ATEITIMI! 

 

LITERATŪROS SARAŠAS: 

 

1. Charles Haanel „Užkoduotas protas“ 

2. Vasario 15 „Klaipėda“ Dalia Juškienė - 6 psl.‘Nuomonės“ 

3. jų išvengti“. 

4. „IŠMINTIES KNYGA“. 

 

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

RUSLANAS  BARANAUSKAS  -  LMS narys. 
         
         ETIKOS SVARBA PILIETINĖS VISUOMENĖS BRANDOJE 
                        
             Kasdieninė aplinka nuolatos susiduria su bendražmogiškomis vertybėmis ir sąvoka - etika, 
etiškas elgesys, etikos standartai. 
     Žmogus iš karto suvokia, kad egzistuoja tam tikri dorovės ir moralės kriterijai, postulatai, 
kurių privalu laikytis ir gyventi pagal seniai nusistovėjusias šeimos, viešojo bendravimo dogmas. 
       Etika yra amžina kova tarp gėrio ir blogio pradų, ydų ir ideologinės pasaulėžiūros. 
       Ši tema gvildenta dar senovėje.  Visada klasikai vertino išmintingus, dorus, sąžiningus, 
mylinčius  Dievą, pasiaukojančius dėl artimo, tėvynės žmones.  Jiems statydavo paminklus, 
atidengdavo miestų aikštėse atminimo lentas ir plokštes. 
            Etika yra kaip bet kuri disciplina suskirstyta į savo specifines sritis.  Su ja susiduria įvairių 
konfesijų ir profesijų atstovai, ypač po padidinamuoju stiklu nuolatos atsiduria gerovės valstybės 
įvaizdžio kūrėjai - politikai. 
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            Visi mes turime darbus, privalome išmaitinti vaikus, išleisti vaikus studijuoti, patenkinti 
savo materialinius poreikius. Pasirašome su darbdaviu sutartį ir privalu laikytis darbo kodekso, 
etikos punktų.  Laiku sumokėti atlyginimą, aprūpinti priemonėmis, užtikrinti saugumą, veiklą be 
streso, triukšmo. 
             Paskaitykime spaudą, pažiūrėkime tv laidų reportažus. Ar visada laiku atsiskaitoma už 
pavestas užduotis, neignoruojami neįgalūs asmenys, dekretinėse atostogose esančios jaunos  
 
moterys, kuomet nuolatos deklaruojama apie gimstamumo sumažėjimą? 
             Administracijos darbuotojas, ar tai būtų meras, seniūnas, sekretorė supažindinamas su 
tarnybine etika.  Pagarbus elgesys su klientais, nevėluoti, nepiktnaudžiauti alkoholiu, laiku suteikti 
socialinę pagalbą piliečiui. 
             Vėlgi ar čia nevertėtų pasitempti, kuomet vyksta konkursai įsidarbinti, kai dažnai  Lietuva 
įvardinama kaip svainių ir šiltai apsirūpinusių sočia ateitimi giminaičių šalimi. 
             Svarbi yra gydytojo etika.  Suteikti ligoniui būtiną medicininę pagalbą, neimti kyšių,  
 
neįsivelti į neskaidrių viešų pirkimų sandorius. 
             Advokatas gina kaltinamąjį, teisėjas užtikrina proceso skaidrumą ir įstatymų priėmimo  
juridiškumą. 
             Ypač daug diskutuojama apie žurnalistinę etiką.  Be asmens raštiško, žodinio sutikimo 
negalima brautis į jo privačią erdvę, filmuoti, visada išklausyti kritikuojamą asmenį, pateikti 
šališką, ištirtą poziciją. 
              Dabar daug dirbama prie mokslininkų etikos standartų kūrimo.  Pagarba kolegai, jo triūsui, 
pasiaukojimui dėl tautos gerovės, studentų ateities, negalima už akių šmeižti bendradarbius, 
nesisavinti jų išradimus, kūrybą. 
              Verslas privalo laikytis rinkos nustatytų dėsnių. Negalima be sveiko proto kelti būtinų 
prekių, paslaugų kainas, reikia mokėti laiku nustatytus mokesčius, nelaipioti per galvas 
konkurentams. 
              Politikų etika matoma kaipo žuvys, plaukiojančios akvariume.  Kiek žalos,   naudos duoda 
neapgalvoti sprendimai, nemokėjimas išklausyti oponento, numojant ranka į elektorato valią ir 
lūkesčius. 
              Kokią nuomonę susidaro jaunimas matydamas bėgiojimus iš 1 partijos į kitą dėl posto, 
karjeros galimybių. 
              Kodėl poto  Seimas dejuoja mažu rinkėjų aktyvumu? 
    Etika yra visų mūsų TIKĖJIMO - altorius, prasmingo gyvenimo kelrodė žvaigždė! 
 

************************************************************************* 
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                                                    JURGITAI ŽIUGŽDINIENEI 

ATSAKYMAS BŪTINAS.                                                                           2021-01-31    Nr.2. – smsm-01 

 

            Gerb. Ministre, mes, Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS)  aktyviai dalyvaujame 

Lietuvos gyvenime. Mes su Jumis jau pažįstamos, nes Jūs gaunate mūsų internetinį laikraštėlį 

„Auksinis ruduo“.  Dabar, kaip ir visiems, veiklos mažiau, bet  yra vienas privalumas, kad galime 

veikti virtualiai, ką mes ir darome. Artimiausiame LPS Tarybos posėdyje nutarėme kriptis į Jus su 

mūsų pastebėjimais ir pasiūlymais. Aš asmeniškai jau 17 metų dirbu visuomeninį darbą, esu 

įkūrusi tris NVO,  todėl turiu sukaupusi šiek tiek  pastebėjimų iš Lietuvos visuomenės žmonių 

poreikių: t.y. darosi aišku, kad  žmonėms nusibodo bevertės televizijos laidos, jie norėtų gauti kai 

kurios informacijos, net ir dvasiniam tobulėjimui, todėl mes siūlome Lietuvoje įkurti ir per 

Lietuvos televizija rodyti - tris mokyklas: 

1. Lietuvos istorijos studijas. 

2. Etikos Universitetą mes – Lietuvos Visuomenės Taryba, jau esame įkūrę, tačiau reikia jį 

įveiklinti, o tam reikia Jūsų kompetencijos ir pagalbos. Galime pažymėti, kad per 50 

okupacijos metų smarkiai pablogėjo Lietuvos gyventojų etika: t.y. smukusi moralė, 

išsiauklėjimo trūkumas, bendravimo kultūros stoka ir pn. 

3. Sveikos gyvensenos mokyklos, nes Lietuva pagal sveikatos stovį ES yra paskutinėje 

vietoje, nes niekas ir niekada mūsų nemokė sveiko gyvenimo taisyklių, nes tai reikia 

mokytis nuo mažumės, nes vyresniame amžiuje jau sunku pakeisti susidariusius įpročius. 

Reikėtų įtraukti šitą progamą į mokyklų programas, kaip privaloma (svarbu ją sukurti 

teisingai – vienas iš kandidatų tam reikaluitiktų mūsū LPS narys prof.  dr.Algimantas 

Mečislovas Olšauskas). Žinoma, progamai sukurti gaima sutelkti ir kitų specialistų, bet prof. 

Olšauskas tam pasišventęs žmogus. 

 

PASTABA: Klaipėdoje tos mokyklos jau veikia nemokamai, tačiau niekas jų neremia.                           

Etikos Universitetui šie metai būtų jau ketvirti, o  Sveikos gyvensenos – treti. 

 

4.PASIŪLYMAS – REKOMENDACIJA dėl lytinio auklėjimo probemų susipažinti su Jono 

Markūno knyga „Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“ 

Vilnius, 2006. Internete galima gauti nusipirkti. 

                  Gyvenimas taip sparčiai bėga, viskas taip sparčiai keičiasi, kad sunku gyventi 

senais įsitikinimais ir senomis ideologijomis. Laimi tik tie,kurie iš visos širdies stengiasi 

suspėti kartu su naujienomis, kurias būtina atsijoti, palikti tik pačias vertingiausias. Šito 

klausimo svarba ta, kad nuo teisingo gyvenimo supratimo priklauso visas žmogaus 

gyvenimas. Mūsų Lietuvos gyventojams labai svarbu sumažinti apsigimimų skaičių, kurių 

dabar yra ganėtinai daug – o tai ne tik šeimos tragedija, bet ir tautos. Mes LPS nariai esame 

pasiryžę šitą knygą teikti Nobelio premijai, jeigu padėtumėte tai padaryti – tai būtų 

nemirtingas Jūsų poelgis. 

 

Su didžiasia pagarba ir viltimi, kad būsime teisingai suprasti... 
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Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovė Klaipėdai, 

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė 

Internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė 

Internetinės svetainės „Sveikata savo jėgomis“ autorė  

Etikos Universiteto Klaipėdoje įkūrėja ir vadovė 

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardo autorė ir steigėja, valdybos narė ir 

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė. Socialinių reikalų grupės steigėja. 

Lietuvos Etikos Universiteto steigėja ir patarėja. 

Kontaktai: lietps.eu, telef. 866673965, el.p.amgedv@gmail.com; 

 

 

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/ 

LŠM - Jūsų laiškas gautas 2021-02-01 Reg.Nr. R-1138ė 
 
******************************************************************************************* 
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                         SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTREI 

                                    MONIKAI NAVICKIENEI 

                                        Klaipėda 2021 - 02 – 03 

Atsakymas būtinas                                                                                             protok. Nr.2  -  soc.1a                                                                                      

                                             PRAŠYMAS 

Gerb. Ministre, Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS) nuo pat Lietuvos 

Nepriklausomybės atgavimo momento, rašėme ir vis primindavome prieš kiekvieną Lietuvos 

biudžeto svarstymą apie ypatingai skurdžių vienišų ir vienišų neįgalių Lietuvos gyventojų, padėtį. 

Tą patį darėmė ir prieš šios vyriausybės biudžeto svarstymą, todėl norime sužinoti rezultatus: 

1. koks dabar našlių  priedas prie pensijos? 

2. koks priedas prie pensijos dabar  vienišų senjorų ir  kitų Lietuvos vienišų žmonių? 

3. koks priedas prie pensijos  dabar vienišų neįgalių žmonių? 

mailto:el.p.amgedv@gmail.com
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
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Ar galėtumėte, visą naują  informaciją, kuri bus teikiama dėl vienišų ir vienišų neįgalių 

žmonių pateikti mums, nes ji  bus skelbiama Lietuvos žmonių žiniai, LPS internetiniame 

laikraštėlyje „Auksinis ruduo“, todėl prašome visas naujienas siųsti el.p. amgedv@gmail.com 

redakcinės kolegijos redaktorei Aldonai Marijai Gedvilienei, būsime dėkingi už teikiamą 

informaciją. Mes manome, kad mūsų bendradarbiavimas bus abipusei naudingas, nes mes 

teiksime Jums mūsų pasiūlymus ir  pastebėtas negeroves dėl darbo pagerinimo, ačiu už 

supratingumą, pagarbiai  redakcinės kolegijos vardu  

SADM post 
 

  
 

Laba diena, 
laiškas užregistruotas 
ir perduotas tolimesniam vykdymui GD-2027. 
 

GAUTAS ATSAKYMAS 

Lietuvos pensininkų susivienijimui 201-08-04 Nr. (24.7-22)SD-4620 

Į 2017-07-23 RAŠTĄ Nr. 3-MIN.KR/ 

DĖL LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO KREIPIMOSI 

Dėkojame Jums už nuolat teikiamą informaciją apie Lietuvos visuomenei aktualias problemas, 

pasiūlymus kaip šias problemas spręsti ir kitus pastebėjimus bei įžvalgas svarbiais ir aktualiais socialinės 

apsaugos klausimais. Norime pasidžiaugti, galėdami su Jumis bendradarbiautiir kartu ieškoti 

efektyviausių būdų ir priemonių, padedančių siekti socialinės apsaugos ir gerovės Lietuvoje. Išnagrinėję 

Jūsų pateiktą informaciją ir Lietuvos pensininkų susivienijimo veiklos programą norime atkreipti dėmesį 

, kad Vyriausybės planuose jau yra numatyta įgyvendinti eilę Jūsų teikiamų siūlymų. Primename, kad 

Vyriausybės planuojami darbai ir jų vykdymo terminai yra paskelbti Vyriausybės įgyvendinimo plane. 

Vienas pagrindinių šios Vyriausybės prioritetu yra pajamų neligybės mažinimu ir orių gyvenimo sąlygų 

visiems gyventojams užtikrinimas. Vyriausybė užsibrėžė užtikrinti nuoseklų valstybinių socialinio 

draudimo pensijų didėjimą, atsižvelgiant į augančią ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą. 

Įvertinus numatomus ekonomikos pokyčius, planuojama, kad vidutinė socialinio draudimo senatvės 

pensija per 4 metus turėtų padidėti ketvirtadaliu. Patikiname, kad nėra pamiršti vieniši ir 

neįgalūs pensininkai bei kitas socialines išmokas gaunantys asmenys. 

Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta iki 2019!!! metų 

vidurio sukurti pensiją ar priedą arba papildomą paramą prie pensijos 

vienišiems ir neįgaliems pensininkams užtikrinti socialinės 

paramospriemonėmis. Plane taip pat numatyta 2017 metais socialines išmokas susieti su 

minimaliu vartojimo krepšeliu, taip užtikrinant , kad visų socialinių 

išmokų dydžiai patenkintų bent minimalius poreikius ir užtikrintų šių išmokų gavėjams orų 

pragyvenimą. 

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2018 m. pabaigos Vyriausybė numatė atlikti antrosios pakopos pensijų 

fondų finansavimo šaltinio pakeitimo iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto į valstybės 

biudžetą tikslingumo įvertinimą ir įgyvendinimą Jeigu įvertinimo rezultatai teigiami) bei antrosios ir 

trečiosios pakopų sistemos tobulinimą ir profesinių pensijų kaupimo skatinimą. Tobulinant esamą 

mailto:amgedv@gmail.com
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pensijų kaupimo sistemą vienas iš prioritetų yra dalyvių apsaugos didinimas bei naudos iš dalyvavimo 

pensijų kaupimo fonduose užtikrinimas. Taip pat norime priminti, kad valstybinio socialinio draudimo 

staţą (toliau – stažas) sudaro laikas, kai mokamos socialinio draudimo įmokos, ir laikas, kai asmenys 

gauna socialinio draudimo išmokas., tad ligos laikotarpiai, per kurias asmuo gauna ligos išmokas yra 

įtraukiami į stažą skiriant ir apskaičiuojant pensijas. 

Paţymime, kad siekaint palengvinti piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos, būsto šildymo, 

geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompenascijų) gavimą, supaprastinta Prašymo –paraiškos piniginei 

socialinei paramai gauti forma, kuri artimiausiu metu bus perkelta į elektroninę erdvę. Taigi prašymas 

dėl minėtos paramos skyrimo galės būti pateikiamas ir elektroniniu būdu per 

Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) HTTP://WWW.SPIS.LT/. Kartu kiriama skaičiuoklė, 

kuris pagalba asmuo galės preliminariai paskaičiuoti, ar ši parama jam priklauso. Socialinio darbuotojo 

darbo patirtis – sustiprinti žmogaus prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, atstatyti ryšius su 

bendruomene, padedant jam integruotis į visuomenę ir skatinant 

pilnavertiškesnį žmogaus socialinį funcionavimą. Todėl, esant sunkumams, vyresnio amžiaus asmenys 

gali kreiptis pagalbos į socialinius darbuotojus (taip pat ir telefonu paskambinę į savivaldybės Socialinės 

paramos skyrių ar seniūniją pagal gyvenamą vietą), pvz. Nustatyti socialinių paslaugų ar kitokios 

pagalbos poreikį, užpildyti prašymą piniginei socialinei paramai gauti ar kt. 

Dar kartą dėkojame už Jūsų pateiktas įţvalgas, siūlymus ir aktyvų domėjimąsi pensininkams ir visai 

visuomenei aktualiomis problemomis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išnagrinėjusi ir įvertinusi 

įvairių institucijų gyventojų teikiamus siūlymus ir pastabas, stengiasi pagal galimybes į jas atsiţvelgti 

tobulindama esamus ir rengdama naujus teisės aktus. 

Tikimės, kad Jūsų padedami ir toliau sėkmingai kursime tvarią ir patikimą socialinės apsaugos sistemą 

Lietuvoje. 

Maloniai kviečiame mums ne tik rašyti, bet, esant galimybei bei poreikiui, atvykti aptarti aktualius 

klausimus į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. 

Pagarbiai viceministrė EGLĖ RADIŠAUSKIENĖ 

 Parašiau pasipiktinimo laišką...GĖDA! AMG 

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

DĖMESIO!  DĖMESIO!  RIMTAS PAVOJUS TAUTAI! 

     COVIDO VAKCINOS YRA MEDICININIS GINKLAS 

Prieš mus vyksta biologinis karas, apie jį rašoma straipsnyje  https://collective-spark.xyz/                               

respected-doctor-and-bioweapons-researcher-believes-covid-vaccines-are-a-form-of-weaponized-

medicine/. Šio straipsnio vertimas: 

↓↓↓              ALTERNATIVE NEWS 

 

https://collective-spark.xyz/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20respected-doctor-and-bioweapons-researcher-believes-covid-vaccines-are-a-form-of-weaponized-medicine/
https://collective-spark.xyz/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20respected-doctor-and-bioweapons-researcher-believes-covid-vaccines-are-a-form-of-weaponized-medicine/
https://collective-spark.xyz/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20respected-doctor-and-bioweapons-researcher-believes-covid-vaccines-are-a-form-of-weaponized-medicine/
https://collective-spark.xyz/category/alternative-news/
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GERBIAMAS GYDYTOJAS IR BIOLOGINIŲ GINKLŲ TYRINĖTOJAS 

MANO, KAD COVID'O VAKCINOS YRA  

„MEDICININIOGINKLO “ FORMA 
 

4 February 2021 / Publishedby Steve McCamley 
 

Už profesinius pasiekimus apdovanotas stuburo chirurgas ir buvęs Amerikos                                                                   

chirurgų asociacijos prezidentas mano, kad dabartinės koronaviruso vakcinos yra pavojingi                                                              

biologiniai ginklai, skirti žmonėms naikinti. 

Daktarė LeeMerritt,kuri 9 metus dirbdama ortopedijos chirurge JAV karo laivyne                                                                   

studijavo  biologinius ginklus, o dabar dirba Arizonos medicinos asociacijos valdyboje, paskelbė                                              

daug recenzuotų straipsnių ir teigia, kad šiuo metu Jungtinėse Valstijose platinamos koronoviruso                                       

vakcinos mRNR pagrindu keičia žmogaus genus taip, kad vėliau žmogų lengvai pažeistų antrasis                                                            

virusas. 

„Aš supratau, kad tai yra valdomas biologinis ginklas, nes kai kas nors tik paskelbdavo                                                

duomenų įrodančių, kad tai biologinis ginklas, tai juos tuoj pat cenzūra pašalina”, — sakė ji praėjusį                                  

mėnesį interviu laikraščiui „The New America“. 

Remdamasi patirtimi tiriant biologinius ginklus, Merritt mano, kad mes gyvename                                          

„penktosios kartos karoeroje“ (‘fifth-generational warfare’), kai užuot panaudojus ginklus tiesiogiai                                         

mūšio lauke, vakcinose paslėpti biologiniai preparatai, ekonominis karas ir propaganda priešiškas                                      

tautas sunaikina daug efektyviau. 

„Mano tarnybos metais mes turėjome daug biologinių ginklų ir vienas, dėl                                                                                                 

kurio labai  jaudinausi, buvo raupai.Tačiau daugumą šių biologinių ginklų turėjo rimtų trūkumų —                                             

arba juos  buvo sunku paskleisti arba juos galima buvo išgydyti“, — sakė ji.“Manau, kad yra daugybė                                      

įrodymų,  rodančių, kad koronavirusas yra natūraliai atsirandantis visiškai nepavojingas virusas,                                                      

kuris  daugumai žmonių nesukelia net slogos, o blogiausiu atveju veikia kaip stiprus persišaldymas.” 

https://collective-spark.xyz/author/collective-spark/
https://drleemerritt.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3mPIomjWwd4&feature=youtu.be
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Pasak  jos, vakcinos yra efektyviausios, kai naudojamos prieš negydomą ir mirtiną                                                      

virusą.Tokios sunkios ligos kaip poliomelitas ir raupai labai gerai gydomos skiepijimu                                                           

(imunizacija). Tuo tarpu gydyti koronoviruso sukeliamą ligą mokslininkai nuo pat pandemijos                                                     

pradžios rado daug  gydymo būdų ir preparatų, tokių kaiphidroksichlorochinas                                                                      

(Hydroxychloroquine) ir intraveninis  vitaminas C  (Intravenous Vitamin C). 

„Šiuo metu vyksta biologinis karas — kaip šio daugialypio karo dalis, jei jūs žinote kaip                                             

gydytis, tai jie negali jūsų terorizuoti virusais, ir tai yra labai svarbu, nes… jų [vakcina] netrukdo                                             

perduoti virusą — tą pripažįsta jie patys “. — sako daktarė Lee Merritt. 

Nors prevencija ir gydymas sumažina vakcinos poreikį, bet tokią informaciją                                                   

socialiniaitinklai išcenzūruoja, o pagrindinė žiniasklaida net demonizuoja.Net buvusią CBS                                           

žurnalistę Sharyl Attkisson pašalino iš „YouTube“, nes viename pranešime perdavė informaciją 

prieštaraujančią oficialiai Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pozicijai. 

“Skiepai būtini, nes raupai buvo mirtina ir nepagydoma liga. Todėl prasminga vakciną nuo jų.                

Negalėjome pagydyti poliomelito, todėl labai reikalinga buvo vakcina nuo jo. O kas dabar? — net                                             

ničnieko nedarant 99,991% susirgusiųjų visiškai pasveiksta, o pavyzdžiui, nuo įprasto sezoninio gripo 

pasveiksta 99,992%” — sako daktarė Lee Merritt.  

Susirgusiųjų koronavirusu skaičius yra labai ginčytinas, tačiau daugybė gydytojų ir                                         

mokslininkų didžiąją metų dalį kalbėjo apie neproporcingai didelę žalą, kurią daro žmonių                                                  

uždarymas (lockdown, izoliacija) ir prievartavimas nešioti kaukes.Vienas Kanados tyrinėtojas                                          

paskaičiavo, ilgalaikis uždarymas (lockdown) kainuos dešimtis kartų daugiau nei žalos gali                                             

padaryti pats virusas. 

Merritt paaiškina skirtumą tarp koronaviruso vakcinų ir įprastų skiepų (imunizacijų): 

„[Koronaviruso vakcinos] nesuteikia jums imuniteto nuo ligos sukėlėjo ... tai, ką jos daro,                                                        

yra mRNR programavimas.mRNR yra panaši į DNR, bet nuo pastarosios skiriasi tuo, kad perneša                                            

geną į DNR.Ji pradeda organizme gaminti baltymą. Tai panašu į kompiuterio lustą (mikroschemą),                                                      

kurį įdėjote į 3D spausdintuvą, o tada pasakote, ką norite, kad jis išspausdintų (pagamintų).Taip                                                        

vyksta inžinerijoje, o biologijoje mRNR atlieka tokį pat vaidmenį. 

Na, šiuo atveju jie padarė gabalėlį šios mRNR, kad kiekvienoje kūno ląstelėje sukurtų tą                                                                          

Lee Merritt. 

Eidami gauti “koronaviruso vakcinos”, jūs iš tikrųjų negausite jokios vakcinos. Vietoj jos,                                                                 

į jūsų kūną bus įšvirkštas genų perkėlėjas mRNR (messenger RNA), kuris pakeis jūsų genetinį                                                                            

kodą taip, kad pradėtų gaminti savo modifikuotą koronaviruso versiją, su kuria jūsų imuninė                                              

sistema teoriškai turi išmokti kovoti. 

Pasak Merritt, žmonėms nebuvo atlikti ilgalaikiai tyrimai siekiant patikrinti šitokios                            

vakcinacijos saugumą, o tyrimai su gyvūnais parodė, kad tai, kas vadinama “antikūnų veikimo                                

https://www.wakingtimes.com/moderna-vaccine-white-paper-dna-vaccines-have-a-risk-of-permanently-changing-a-persons-dna/
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sustiprinimu”, iš tikrųjų viruso patekimą į kūną padaro nepastebimą, nes imuninė sistema mano,                                    

kad  jis priklauso kūnui, prieš jį nekovoja ir dėl to organizmastuoj pat žūsta. 

“Šio tipo viruso bandymai su gyvūnais visada baigdavosi nesėkme. Bet su žmonėmis mes                                                     

niekada tokių bandymų nedarėme” — sako ji. “Ilgiausias laikas, kurį stebėjo žmones po šios vakcinos                                  

suleidimo, yra du mėnesiai. To neužtenka tam, kad žinotume, jog neturėsime problemų su antikūnais”                                          

— sako daktarė Lee Merritt. 

Merritt spėja, kad būtent tokio tipo procedūras užsienio priešininkas taikytų norėdamas                                              

vykdyti slaptą biologinį karą, kad niekas jo nesusektų ir neatpažintų. 

„Tai puikus dviejų komponentų biologinis ginklas.Aš nežinau, kam ta mRNR yra užprogramuota,                                          

ir jūs, ir dauguma gydytojų to negali žinoti.Gydytojai tokių duomenų gauti negali. Viską                                                                              

(t.y. JAV kariuomenę. P.V. pastaba), tai aš tiesiog pasidaryčiau mRNR tokią kurios gamtoje tikrai nėra                                                 

ir tada niekas nuo tokios vakcinos nemirs, o po dviejų metų paleisčiau kitą, kurį irgi jau turiu                                                                  

pasidariusi ir tada nuo imuninės sistemos neveikimo visi išmirs” — sako daktarė Lee Merritt. 

Nors daktarė Merritt nesiūlo vakcinuotis ar ne, ji duoda vieną įkvepiantį patarimą. 

„Jei norite išbristi iš pandemijos dabar, tai tikrai lengva. Išjunkite televizorių, nusimeskite                                            

kaukę, vėl atnaujinkite verslą ir gyvenate savo gyvenimą“. 

Žiūrėkite šį naujausią interviu su dr. Lee Merritt ir Alexu Newmanu iš „The New American“                                                   

čia ir, jei pastebėsite, kad šis vaizdo įrašas pašalintas, siųskite el. laišką adresu                                                                        

info@collective-spark.xyz. 

Apie autorių: 

Filipas Šneideris (Phillip Schneider) yra „Waking Times“ etatinis rašytojas ir                                                                                 

redaktoriaus padėjėjas.Norėdami sužinoti daugiau jo darbų, apsilankykite jo svetainėje, „Facebook“ 

puslapyje arba sekite jį laisvo žodžio socialiniame tinkle „Minds“. 

Šis straipsnis (Gerbiamas Gydytojas ir Biologinių Ginklų Tyrinėtojas Mano, kad Covid‘o                                                       

Vakcinos Yra „Medicininio Ginklo Forma“), kurį iš pradžių sukūrė ir paskelbė „Waking Times“                                                             

ir kuris čia paskelbtas su „Creative Commons“ licencija, priskiriant Filipui Šneideriui ir                                                

„WakingTimes.com“. Jį galima laisvai pakartotinai skelbti tinkamai nurodant autorių ir šį autorinių                                   

teisių pareiškimą. 

                                                                             ↑↑↑                                                        

IŠVADOS: 

1)   Straipsnio autorius leidžia jį pakartotinai ir nemokamai skelbti, tik reikalauja, kad būtų                                                 

nurodytas straipsnio autorius. Taip ir padariau.                                                                                                            

mailto:info@collective-spark.xyz
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Dėvėti kaukes, sėdėti namų arešte, mokėti didžiules baudas už jų reikalavimų nevykdymą,                                                        

draudžia dirbti ir visi kiti draudimai ir bausmės) siekiant žmones išdresiruoti taip, kad jie                                              

besąlygiškai ir nedelsiant vykdytų bet kurią valdžiažmogių užgaidą. 

4)   Dresūros (skaityk 3 punktą) tikslas visuotinė vakcinacija, t.y. priversti visus klusniai vakcinuotis.                                                                    

5)   Visi vakcinuotieji gaus papildomą geną (taps GMO – t.y. genų modifikuotais organizmais). 

6)   Po to  (po 2 ar daugiau metų) vakcinavimo projekto autoriai užleis antrąją dalį (kitą                                                                         

virusą, kurio gamtoje nėra, bet kuriam jau kelią parengė vakcinacija).                                                                                                                                    

7)   Visi vakcinuoti nedelsiant išmirs, nes jų kūnai neatpažins naujojo viruso ir su juo nekovos.                                                         

Su gyvūnais tokie bandymai jau atlikti ir rezultatas garantuotas.                                                                                                                                           

8)   Visi matome, kad Lietuvos vyriausybė šiame kare kariauja prieš mus, nori mus išnaikinti. 

 

 VERTĖ  -  Pranas Valickas    2021 vasario 13 

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

                                          
 

 
 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI  
 

2021-02-12 Vilnius 
 

Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos, Susitelkimo 
dalykinė veikla drąsina visuomenę, atskleidžia COVID-19 tariamo suvaldymo apgaulę. 

Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę už drąsą ir 
sveiką nuovoką, baimės nebuvimą. Reikia išminties ir ryžto, o svarbiausia, apsisprendimo ieškoti 
tiesos ir atsakymų dėl veidmainiško šiandieninės mūsų visuomenės varymo į ožio ragą.  

Gerb. Živilės Pinskuvienės ir kitų miestų bei rajonų merų apsisprendimo dėka atskleista 
veidmainiška COVID-19 statistika turi atverti visiems akis.  

Kviečiame Sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį padėkoti merei Živilei Pinskuvienei už 
pilietiškumą, bet ne klaidinti visuomenę, kad iš esmės klaidingos statistikos dėl COVID-19 ligos 
ištaisymas neįtakos sergančiųjų skaičiaus 100000 gyventojų ir Vyriausybės sprendimų dėl taip 
vadinamos pandemijos suvaldymo. Aritmetikos mokėmės visi, ir jos mokė mus dar mokykloje. 
Rėmimasis iš esmės klaidinga statistika ir šiai ligai diagnozuoti netinkamais testais – tai ne tik 
saviapgaulė ir visuomenės klaidinimas, bet ir biudžeto lėšų švaistymas. 

Kviečiame visą Vyriausybę dirbti drauge su visuomene ir įsiklausyti ne tik į nuo valdžios 
tiesiogiai priklausančių ekspertų nuomonę, bet ir į visuomenės bei nepriklausomų ekspertų 
nuomonę. Nepagrįsti sprendimai dažniausiai yra ir neteisingi. Išbandymų metais ne mažiau 
svarbu būti ir savikritiškais. Baimė diskutuoti ir tartis su visuomene – tai ne išeitis. Jūs prisiėmėte 
atsakomybę šiuo sudėtingu laikotarpiu būti aukščiausia Lietuvos vykdomąja valdžia. Todėl  
gerbkite visų mūsų nuomonę, ieškokite bendrų sprendimų su visuomene.  

Tik susitelkime, bet ne susiskaldyme yra išeitis ir teisingi sprendimai.  
Todėl sveikiname ir šią savaitę Seimo spaudos konferencijoje pristatytą medikų-ekspertų  
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komisiją. Kviečiame ir medikus būti pilietiškais, gerbti save ir pacientus. Gyventi privalome ne 
iliuzija, kad kažkas apmokės mūsų neveikimo kaštus, bet supratimu, kad turime ne laukti, bet 
veikti. 

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

 

                       

                                                                       KREIPIMASIS 

                       LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS VALDYBOS PIRMININKAS  

                                                      DR. ZIGMAS VAIŠVILA 

           Saugos ir sveikatos apsaugos darbo grupės vadovė, Visuomeninės ekstremalių situacijų 

komisijos l.e.p. pirmininkė dr. Nendrė Černiauskienė Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Visuomenės 

ekstremalių situacijų komisijos, Susitelkimo dalykinė veikla drąsina visuomenę, atskleidžia 

COVID-19 tariamo suvaldymo apgaulę. 

Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę už drąsą ir 
sveiką nuovoką, baimės nebuvimą. Reikia išminties ir ryžto, o svarbiausia, apsisprendimo ieškoti 
tiesos ir atsakymų dėl veidmainiško šiandieninės mūsų visuomenės varymo į ožio ragą.  

Gerb. Živilės Pinskuvienės ir kitų miestų bei rajonų merų apsisprendimo dėka atskleista 
veidmainiška COVID-19 statistika turi atverti visiems akis.  

Kviečiame Sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį padėkoti merei Živilei Pinskuvienei už 
pilietiškumą, bet ne klaidinti visuomenę, kad iš esmės klaidingos statistikos dėl COVID-19 ligos 
ištaisymas neįtakos sergančiųjų skaičiaus 100000 gyventojų ir Vyriausybės sprendimų dėl taip 
vadinamos pandemijos suvaldymo. Aritmetikos mokėmės visi, ir jos mokė mus dar mokykloje. 
Rėmimasis iš esmės klaidinga statistika ir šiai ligai diagnozuoti netinkamais testais – tai ne tik 
saviapgaulė ir visuomenės klaidinimas, bet ir biudžeto lėšų švaistymas. 

Kviečiame visą Vyriausybę dirbti drauge su visuomene ir įsiklausyti ne tik į nuo valdžios 
tiesiogiai priklausančių ekspertų nuomonę, bet ir į visuomenės bei nepriklausomų ekspertų 
nuomonę. Nepagrįsti sprendimai dažniausiai yra ir neteisingi. Išbandymų metais ne mažiau 
svarbu būti ir savikritiškais. Baimė diskutuoti ir tartis su visuomene – tai ne išeitis. Jūs prisiėmėte 
atsakomybę šiuo sudėtingu laikotarpiu būti aukščiausia Lietuvos vykdomąja valdžia. Todėl  
gerbkite visų mūsų nuomonę, ieškokite bendrų sprendimų su visuomene.  

Tik susitelkime, bet ne susiskaldyme yra išeitis ir teisingi sprendimai.  
Todėl sveikiname ir šią savaitę Seimo spaudos konferencijoje pristatytą medikų-ekspertų 

komisiją. Kviečiame ir medikus būti pilietiškais, gerbti save ir pacientus. Gyventi privalome ne 
iliuzija, kad kažkas apmokės mūsų neveikimo kaštus, bet supratimu, kad turime ne laukti, bet 
veikti. 

 

 

ZIGMAS VAIŠVILA (NE VYTAUTAS LANDSBERGIS). SIAUBIAMIŠKIO PASAKA 
NR.6 „TIK-TOK“ (GLOBALISTINĖ-LIETUVIŠKA). 2021-02-08 
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Siaubiamiškio (ir Centijos, ir Lietuvos) Didysis Pasakorius pamokė, kaip su jaunimu 

kalbėtis. Eilėraštukais. Juokeliais. Svarbiausia - trumpais. Tik-tak. Tik-Tok. Pirmyn-atgal, pirmyn-

atgal... Aš, tik pradedantis pasakorius, bandau perimti jo patirtį Tik-Tok. Nežinau, ar kiniečai, 

sukūrę bendravimo programėlę „TikTok“, šią mintį perėmė iš 2009 m. JAV iš nežinios išnirusios 

22 metų merginos, pristatomos dainininke, repere ir dainų autore, Kes$a, kurios singlas „TiK-ToK“ 

tapo penkis kartus platininiu JAV ir Australijoje, kartą -Jungtinėje Karalystėje. Besimokydamas ir 

šio singlo paklausiau, „veža“: „Pabundu ryte jausdamasi kaip P. Diddy (Ei, ką, mergaite?). Griebk 

mano akinius, išeisiu pro duris, pataikysiu į šį miestą (einam). Prieš išeidama išsivalyk dantis buteliu 

Džeko. Nes išeidama nakčiai negrįšiu. ...Berniukai bando paliesti mano šlamštą, šlamštą. Išmuš jį, jei 

jis bus per daug girtas, girtas. Dabar mes einame tol, kol jie mus išvaro, išvaro. Arba policija mus 

uždarė, uždarė. ...“ 

Taigi, „važiuojam“! Kadangi mano telefone „TikTok“ vis dar nėra, todėl muzikinį foną šiai mano 

pasakėlei sukurti patikėsiu Didžiajam Pasakoriui. Mano muzikinis išsilavinimas kuklesnis, ir bus 

rimčiau nei lietuviškų reikalų gal ir neišmanančios kinietiškos programėlės  „TikTok“ pasiūlytas 

fonas. Pradedam. 

Turbūt Ministrės Pirmininkės I. Šimonytės TikTok: „Sputnik-5 – rusų hibridinis karas prieš mus!“. 

Turbūt BNS-o TikTok: (2020-12-11): „AstraZeneca“ skelbia apie klinikinių bandymų programą 

„AstraZeneca“ ir Oksfordo universiteto sukurtos AZD1222 ir Rusijos Gamalėjos tyrimų instituto 

sukurtos „Sputnik V“ kombinacijos saugumui ir imunogeniniam poveikiui įvertinti.“ Turbūt LR 

Vyriausybės (turbūt vadovaujamos I. Šimonytės) TikTok: „Perkame 1,86 mln. vnt. dozių 

vakcinos iš  „AstraZeneca“. Pasimetusio pasakoriaus Z. Vaišvilos TikTok: „Didysis Pasakoriau, 

išaiškinkite, prašau, nes Jungtinė Karalystė, kaip ir Lietuva, yra Didžiajame Kare su Rusija.“  

Turbūt energetikos ministro D. Kreivio TikTok: „Pusė visos elektros, kuri patenka į šalį per Lietuvos-

Baltarusijos skerspjūvį, yra iš Astravo AE, kita pusė – iš Rusijos.“ Turbūt Z. Vaišvilos TikTok: „Didysis 

Pasakoriau, kaip nubausite prasikaltusius asmenis už Jūsų Šviesybės Įsakymo nepirkti „užterštą“ 

prekę sulaužymą, visų pirma, turbūt energetikos ministru pristatomą D. Kreivį?“ 

Turbūt Prezidento turbūt vyriausiosios patarėjos A. Skaisgirytės TikTok: „Ekspertai sako, kad 

kadangi tinklai yra sujungti, fiziškai neįmanoma tų srautų atskirti, kur jie būtų pagaminti... Mums 

yra svarbus kitas aspektas – kad nebūtų prekiaujama šia nešvaria elektra.“ Turbūt Z. Vaišvilos 

TikTok: „Didysis Pasakoriau, kodėl Lietuvoje nevykdomas Jūsų Šviesybės Įsakymas nepirkti 

„užterštos“ elektros energijos iš Astravo?“ 

Turbūt Prezidento turbūt vyriausiosios patarėjos A. Skaisgirytės TikTok: „Net jeigu dėl 

dabartinės struktūros nėra įmanomi fiziniai srautų atskyrimai, tai bent prekyba kad nevyktų... 

Visišką atskyrimą turbūt būtų galima padaryti tada, kai Lietuva ir kitos Baltijos šalys 

sinchronizuotųsi su žemynine Europa, ir tinklai su Baltarusija galėtų būti užkardyti.“                                                     
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Turbūt Z. Vaišvilos TikTok: „Ar kas nors Siaubiamiškyje išdrįs jo turbūt Prezidentui ir jo turbūt 

patarėjoms paaiškinti, kad Lenkijai, kurios šiaurės-rytuose labai trūksta elektros energijos, jungties 

su Lietuva reikia tam, kad Lenkija pirktų iš Rytų šią „užterštą“ prekę, o ne pati parduotų 

Siaubiamiškiui prekę, kurios jai trūksta. Paaiškinkite šiems turbūt mūsų valdžios veikėjams ir 

veikėjoms, kad fiziškai neatsiskyrus, neįmanoma nepirkti iš Rytų šios „užterštos“ prekės – nei 

Siaubiamiškiui, nei Lenkijai? O ir perkama gi ji dėl Jūsų Šviesybės įstatymo padidintomis kainomis! Ar 

prisimenate, kad Siaubiamiškio nesupratingi energetikai taip ir neįvykdė Jūsų Šviesybės, tuomet 

buvusio turbūt Seimo Pirmininku, garsaus treptelėjimo koja, kad jie nepasirašytų sutarties dėl 

bendro darbo viename elektros tinkle su Rusija, Baltarusija, Latvija ir Estija? Visiška netvarka tame 

Siaubiamiškyje!“ 

Turbūt Prezidento turbūt vyriausiosios patarėjos  A. Skaisgirytės TikTok: 

„Prezidentas ne kartą sakė, kad turime spartinti sinchronizaciją. Dabar yra numatytas terminas  

2025 metai, reiktų tą daryti anksčiau, (...) turime mesti visas jėgas ir pastangas, kad tai įvyktų kaip 

galima greičiau“. Turbūt Z. Vaišvilos TikTok: „Didysis Pasakoriau Siaubiamiškyje tikras siaubas – 

turbūt Prezidento turbūt patarėja, tiek metų buvusi Siaubiamiškio turbūt ambasadore net 

Prancūzijoje, Izraelyje, Jungtinėje Karalystėje..., diskredituoja Siaubiamiškio šalį - viešai nusišneka ir 

net naudoja  rusicizmus, kurių jaunimas nesupranta!“ 

Turbūt Z. Vaišvilos TikTok: „Didysis Pasakoriau, Jūsų Šviesybe, iš Jūsų tyčiojasi - Siaubiamiškio 

gyventojai naudoja ir uždraustas dujas, nupirktas iš Rusijos nors ir už keliagubą kainą per taip 

vadinamą „Laisvės Laivą“!“ Turbūt Z. Vaišvilos TikTok: „Didysis Pasakoriau, Siaubiamiškio 

gyventojams šį „Laisvės Laivą“ turbūt be Jūsų žinios įsiūlė tos pačios Rusijos (didžiausios 

Siaubiamiškio grėsmės) valstybės paslaptimi tebesanti ir net 10 metų Siaubiamiškiui vadovavusi jo 

turbūt Prezidentė D. Grybauskaitė?“ 

Turbūt Z. Vaišvilos TikTok: „Didysis Pasakoriau, Siaubiamiškio gyventojams – perspektyviausiam 

jaunimui bendrauti tarpusavyje, dalintis savo svajonėmis tenka su kitos didžiausios Siaubiamiškio 

grėsmės – Kinijos – sukurta „TikTok“ programėle?“  

Turbūt Z. Vaišvilos TikTok: „Didysis Pasakoriau, didžiausios Siaubiamiškio grėsmės Rusija ir Kinija 

turbūt ruošiasi sutrukdyti Didžiajai Jūsų turbūt Inauguracijai Didžiosios Jūsų Laisvės Dieną! Jūsų 

Siaubiamiškio turbūt Prezidentas ir turbūt Ministrė Pirmininkė su savo turbūt patarėjomis turbūt tik 

didžiųjų Siaubiamiškio priešų pakišta programėle „TikTok“ bemoka bendrauti! Tačiau joms ir jiems 

muziką pagal jų mintis parenka didieji Siaubiamiškio priešai – didžiosios Jūsų Šalies grėsmės 

nacionaliniam saugumui!?“ 

TiK-ToK, Tik-Tok, TikTok... Rusija, Rusija, Kinija, Rusija, Baltarusija, Rusija... 
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O kur Lietuva!? Arba Centija? Arba Siaubiamiškis? 

GYVENIMO FILOSOFIJA 

Gavome naują laikraštėlį, kuris pilnas tikros 

išminties! 

                                                                                                             

“Įsivaizduokite, kad Jūs esate Marijos kurjeris, 

nešantis Dievo Motinos žinią į tautiečių 

namus. Būdami Marijos tarnystėje ir 

platindami Fatimos žinią, turėtumėte tik taip 

suprasti savo galimą katalikišką pagalbą mūsų 

visuomenei!“ 

               Su Jėzumi ir Marija!                                                                          

Krikščioniškosios kultūros instituto                                                                                                         
Generalinis direktorius                                                                                                                                 
Karolis Stankevičius.  

                                                                                                        

REDAKTORĖS ŽODIS (žiūr. auksčiau) 

TRUMPA INFORMACIJA 

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). 

 

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

 Pastaba: redakcinės kolegijos  nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.                                                                           

                                                          

MŪSŲ DRAUGAI 
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bernardinai.lt                                                                             

                

   

         

   

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

                                  

                                                     

                                                           
  

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

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

