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--------------------------------------------------------------------------------VIENYBĖJE SU VISO PASAULIO LIETUVIAIS – MŪSŲ JĖGA!
PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS VEIKSMAI!
LINAS LINKEVIČIUS – BUVĘS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

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!

2021 METUS SKELBIAME
NIJOLĖS FELICIJOS SADŪNAITĖS METAIS!
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SKELBIA LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS) KLAIPĖDA
KODĖL N.F.SADŪNAITĖ? ESU ŠIO PASIŪLYMO AUTORĖ, TODĖL TURIU NURODYTI PRIEŽASTĮ – O
PRIEŽASTIS PAPRASTA – MES ABI MYLIME LIETUVĄ, TODĖL NEVISIEMS TAI PATINKA, O SUNKUMAMS
ĮVEIKTI LABAI PADEDA MALDA – TAI MUS SUVIENIJO!

NIJOLĖ FELICIJA
SADŪNAITĖ
TRUMPAS APRAŠYMAS
Felicija Nijolė Sadūnaitė – vienuolė,
disidentė. Vikipedija
Gimė: 1938 m. liepos 22 d. (82 metai), Kaunas
Išsilavinimas: Anykščių Jono Biliūno gimnazija (1955 m.)
Veikla: vienuolė, disidentė
Knygos: A Radiance in the Gulag: The Catholic Witness of Nijole
Sadunaite,
Tėvai: Veronika Rimkutė-Sadūnienė, Jonas Sadūnas
Broliai / seserys: Jonas Aloyzas Sadūnas

AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS? AR GALIMA
NEPASTEBĖTI TAI KAS VYKSTA? GYVENIMAS SUSIDEDA IŠ SMULKMENŲ, O
NEKREIPIANT DĖMESIO Į JAS - ŽMONIŲ NEPASITENKINIMAS - GALI
SUŽLUGDYTI VALSTYBES!

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE:
1. JAV LIETUVIAI ŠVENČIA 70 – METĮ!
2. MŪSŲ PASVEIKINIMAS.
3. LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE/CONSULATE GEN.OF LITHUANIA IN
NY (UŽRAŠAS PO NUOTR.).
4. DAR VIENAS SMŪGIS VYRIAUSYBĖS NEKOMPETENCIJAI: BURIASI NEPRIKLAUSOMA
TEISĖS IR MEDICINOS EKSPERTŲ GRUPĖ PASIRAŠĖ PER 90 AKADEMIKŲ, MEDIKŲ,
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TEISININKŲ IR KITŲ SRIČIŲ SPECIALISTŲ, KURIE TEIKS VALSTYBEI SPRENDIMUS
DĖL COVID-19 VALDYMO

5.
6. „ŽMONĖS GALĖTŲ NUGYVENTI 280 METŲ“: DAKTARO IVANO NEUMYVAKINO
ILGAAMŽIŠKUMO PASLAPTYS
7. NAUJAUSIOS ŽINIOS TRUMPAI
8. GYVENIMO FILOSOFIJA
9. REDAKTORĖS ŽODIS
10. TRUMPA INFORMACIJA.
11. MŪSŲ DRAUGAI.

70-MEČIO PROGA ČIKAGOJE ATIDENGTA MENININKO R. DABRUKO
FRESKA “VIENYBĖS MEDIS”
(Ačiu Kęstučiui Eidukoniui atsiuntusiam informaciją)

Šiais metais JAV Lietuvių Bendruomenė švenčia savo 70-ties metų jubiliejų.
Šiuos reikšmingus metus bendruomenė pažymi gausybe renginių, vykstančių
įvairiose valstijose. Taip pat šiandien, rugsėjo 10 dieną Pasaulio lietuvių centre,
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Lemonte, IL pradedama XXIII JAV LB Tarybos pirmoji sesija. Į ją atvyko lietuviai
iš visų Jungtinių Amerikos Valstijų ir net Lietuvos. Šventę atidarė iškilmingas
menininko Rolando Dabruko freskos “Vienybės Medis” atidengimas, o ją
vainikuos idėjų mugė, puota po atviru dangumi, jaunimo sporto šventė,
šventinis

pokylis.

Skaityti daugiau

LR GENERALINIS KONSULATAS LINKI SĖKMINGŲ MOKSLO METŲ!
San Diego B. Brazdzionis lithuanian school is inviting kids to join in this school
year
Portlando lietuviška mokyklėlė “Atžalynas” pradeda naujus mokslo metus

As we return to the fall, we are

JAV Vakarinės pakrantės mokyklos su

thinking about our new and returning

džiaugsmu

students and teachers at the San Diego

mokinių ir jų tėvelių. Ne išimtis ir

B.

Portlando

Brazdzionis

Lithuanian

School.

laukia

sugrįžtančių

lituanistinė

mokyklėlė

Come and join us for a fun and

"Atžalynas". Vaikų laukia įdomūs ir

educational

informatyvūs

Read more

school

year.

mokslo

metai.

Skaityti daugiau

Įsigiję šiuos marškinėlius jūs remiate San Francisko lituanistinę mokyklą “Genys”
San Francisko lituanistinė mokykla
“Genys” organizuoja paramos akciją,
kurios metu galite tiesiogiai juos
paremti

pirkdami

spalvingus

marškinėlius su mokyklos logo. Visi
surinkti pinigais atiteks mokyklai.
Skaityti daugiau

Justinos Brazdžionis paroda: Šviesos spindulėlis “pandeminės tamsos karalystėje”
Justina Brazdžionis, šių metų liepos 31d. poeto Bernardo Brazdžionio išeivijos
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menininkų kiemelyje nutarė surengti savo kūrybos parodą. Puiki vieta tokiam
renginiui. Parodos pavadinimas “Atsidarymai”. Tai pastarųjų dviejų kūrybinių
metų darbai. Jų iš viso 44. Tai jau trečioji dailininkės personalinė paroda. Prieš
ketvertą metų ji savo darbus eksponavo Italijoje ir Lietuvoje.
Skaityti daugiau

Los Andželo Katedroje vyko etninės šventosios Mišios
Rugpjūčio 28-ą dieną Los Andželo Katedroje vyko etninių parapijų šventos
Mišios, tema – “Daug žmonių, viena Motina”. Mišias aukojo Los Andželo
Arkivyskupas Jose Gomez. Dalyvavo net 20 skirtingų tautybių atstovai,
pasipuošę nacionaliniais kostiumais. Lietuviškąją bendruomenę atstovavo
Antanas Reivydas, Aleksas Reivydas, Jūratė Venckienė, Dana ir Tadas Dabšiai,
Žydra van der Sluys. Tikinčiųjų maldą lietuviškai skaitė Angelė Mošinskienė.
Skaityti daugiau

Rudens piknikas – Fall Picnic, San Diego
rugsėjo 11d. @ 1:00 pm - 5:00 pm
Šv. Mišios, Los Angeles
rugsėjo 12d.
@ 9:00 am anglų k.
@ 11:00 am lietuvių k.
Penki už Lietuvą. Pasaulio lietuvių bėgimas, Visame pasaulyje
rugsėjo 19d.
Šv. Mišios, Los Angeles
rugsėjo 19d.
@ 9:00 am anglų k.
@ 11:00 am lietuvių k.

Sietlo Lino lituanistinės mokyklos mokslo metų atidarymo iškyla, Seattle
rugsėjo 25d. @ 10:00 am - 1:00 pm
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Šv. Mišios, Los Angeles
rugsėjo 26d.
@ 9:00 am anglų k.
@ 11:00 am lietuvių k.
California Lithuanian Golf Club presents: Lithuanian Days Open XXIV, Los Angeles
spalio 1d. @ 10am
"LIETUVIŲ DIENOS", Los Angeles
spalio 2d. - 3d.

Visi renginiai
Šeštasis Formula drift PRO etapas

2021 metų šeštas FD etapas vyko rugpjūčio 27-28 d. St. Louis, Missouri. FD
sportas yra labai kompleksinis. Aišku, vairuotojo profesionalizmas vaidina
didelę reikšmę, bet yra begalė kitų faktorių, kurie nulemia vietą turnyro
lentelėje. Po šešto etapo Aurimas yra penktoje turnyro lentelės vietoje,
atsilikdamas nuo pirmaujančio savo draugo Matt Field 71-nu tašku.
Skaityti daugiau

Įdomiausi Lietuvos kaimų, miestų ir vietovių pavadinimai

Ar kada pagalvojote, kiek daug Lietuvoje yra kaimų, miestelių ir vietų su tikrai
smagiais pavadinimais. O kai kurie vadinasi taip, kad tikrai ir Jums ir vaikams
sukels šypseną. Tad kažkur vykdami galite pakeliui prasukti pro Lietuvos
vietose su linksmiausiais pavadinimais. Juokingiausi Lietuvos vietovių
pavadinimai. Neabejojame, kad vaikams bus tikrai daug juoko. O iš asmenukę ar
šeimos
Skaityti daugiau

nuotrauką

pasidarysite

labai

smagią.
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Užsienyje paskiepyti arba persirgę Lietuvos gyventojai gaus ES skaitmeninį COVID
pažymėjimą

Užsienio šalyse nuo COVID-19 ligos paskiepytų arba šia liga persirgusių
Lietuvos gyventojų duomenys jau gali būti įvesti į e. sveikatos sistemą, tereikia
tai įrodančių dokumentų originalus pateikti vakcinacijos centre arba kitoje
sveikatos priežiūros įstaigoje. Šių duomenų pagrindu bus generuojamas ES
skaitmeninis COVID pažymėjimas, kuris yra lygiavertis Galimybių pasui.
Skaityti daugiau

“We can already see that 2021 will be a record year in Lithuania for attracted
investments”: Interview with the Head of Startup Lithuania, Roberta Rudokienė

There’s no doubt that Lithuania is rapidly becoming a tech and startup hub to
watch within the Baltics, and indeed Europe in general. With an abundance of
tech talent, internationally-facing events, a strong suit of hallmark sectors such
as fintech, cybersecurity & edtech, and favourable conditions for founders, it’s
no surprise that Lithuania made it into to recent article, TOP 30: Europe’s
biggest

startup

hubs

in

2020.

Read more

Penki už Lietuvą. Pasaulio lietuvių bėgimas

Jau

aštuntąjį

išsitraukti

kartą

patogiausius

kviečiame
bėgimo

batelius, išjungti kompiuterio ekraną
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ir

rugsėjo

simbolinius

19-ąją
penkis

dieną

bėgti

kilometrus

už

Lietuvą kartu su bėgikais iš viso
pasaulio.
Skaityti daugiau
----------------------------------------------------------

… TEGUL SAULĖ LIETUVOJ TAMSUMAS PRAŠALINA…
MŪSŲ PASVEIKINIMAS
Sveikiname visus JAV LIETUVIUS IR Pasaulio lietuvius su 70 - mečiu, būkime vieningi,
nepamirškite Lietuvos. Freska nuostabi, linkėjimai menininkui R.Dabrukui ją sukūrusiam. Geros
Jums visiems ŠVENTĖS, mes širdimi su Jumis, palaikykite mus, šiandien mes turime sunkumų,
bet greitai nuo jų išsivaduosime su gerų žmonių pagalba. Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT)
vardu, pagarbiai LVT - kūrėja ir steigėja - Etikos komisijos pirmininkė Aldona Marija
Gedvilienė

SVEIKINAME SU

70-

mečio JUBILIEJUM!

LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE/CONSULATE GEN.OF LITHUANIA IN
NY (UŽRAŠAS PO NUOTR.).
SVEIKINAME Susivienijimo Lietuvių Amerikos Prezidentę Laimą Mihailovich su ypatingu
įvertinimu- Lietuvos Užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio
Pasaulio
lietuvių vienybės dienos proga skirtu Garbės ženklo medaliu.
Didžiuojamės, kad
Niujorko lietuvė Laima Mihailovich įvertinta:
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už nuolatinę paramą vienos seniausių
JAV lietuvių organizacijų - Lithuanian Alliance
of America/SLA (1886 m. įsteigto dr. Šliūpo ir jo bendražygių), veiklai; už unikalaus 1910 m.
įsigyto SLA pastato nuolatinę priežiūrą, renovaciją ir lietuviško paveldo Niujorke
išsaugojimą ir puoselėjimą;
Už pastangas įrašyti SLA pastatą į Niujorko istorinių pastatų sąrašą su tikslu jį išsaugoti Ir
išlaikyti vienintelę visuomeninę vietą Niujorke, kurioje nuolat vyksta
lietuvių
bendruomenės susibūrimai, vyksta parodos, renginiai, įsikūrusios Tautos fondo ir SLA
būstinės.
Už suburtą
lietuvių bendruomenę nuo 2003 metų kovojant dėltautinės Aušros Vartų
bažnyčios Niujorke išsaugojimą, inicijuojant ir dalyvaujant protestuose, rengiant raštus
Niujorko vyskupijai. Laima Mihailovich kartu su kitais
lietuvių bendruomenės nariais
inicijavo lėšų rinkimą ir vėliau - teismo procesą, kuris tuo metu laikinai sustabdė bažnyčios
griovimo darbus. Nepaisant L. Mihailovich ir kitų lietuvių bendruomenės narių pastangų,
ilgų kovų, protestų, byla buvo pralaimėta ir galiausiai 2015 metais bažnyčia buvo nugriauta.
Nuoširdžiai dėkojame poniai Laimai ir kitiems Užsienio reikalų ministerija įvertintiems
pasaulio lietuviams už lietuvybės puoselėjimą ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos
kūrimą!
Globali Lietuva - Global Lithuania JAV Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian American
Community, Inc. Niujorko Lietuvių Bendruomenė

DAR VIENAS SMŪGIS VYRIAUSYBĖS NEKOMPETENCIJAI: BURIASI
NEPRIKLAUSOMA TEISĖS IR MEDICINOS EKSPERTŲ
GRUPĖ PASIRAŠĖ PER 90 AKADEMIKŲ, MEDIKŲ, TEISININKŲ IR
KITŲ SRIČIŲ SPECIALISTŲ, KURIE TEIKS VALSTYBEI
SPRENDIMUS DĖL COVID-19 VALDYMO
2021 rugpjūčio 27 17:40:05
Dobilas Sinkevičius

Jau rugpjūčio 30 dieną (pirmadienį) Vilniuje įvyks nepriklausomų susivienijusių teisės ir
medicinos ekspertų grupės pristatymas ir mokslinė diskusija.

6 nuotr.

Rimas Jankūnas. Redakcijos archyvo nuotr.

Būsimoje spaudos konferencijoje bus paskelbta deklaracija, kurios pagrindu buriasi teisės,
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medicinos ir kitų sričių ekspertai, kurie teiks valstybei sprendimus dėl COVID-19 valdymo.
Susivienijusių nepriklausomų ekspertų komandos pavadinimas - Sveikatos teisės institutas
(STI). Tai komanda susibūrusi tam, kad valstybei padėtų rasti išeitį iš COVID-19 krizės.
Kaip teigiama pranešime, Sveikatos teisės institutas neatstovauja jokių politinių partijų,
verslo interesų grupių, tačiau yra įsipareigojęs demokratijai, Konstitucijai, teisinei valstybei
ir bendram visuomenės gėriui.
Vienijančią deklaraciją pasirašė akademikai, gydytojai, teisininkai, žinomi visuomenei meno,
kultūros, švietimo atstovai. Respublika.lt duomenimis viso deklaraciją pasiraše daugiau kaip
90 nepriklausomų ekspertų.
Pristatomoje Sveikatos teisės instituto konferencijoje dalyvaus:
- STI direktorius doc. dr. farmakologas Rimas Jankūnas
- STI valdybos narys, advokatas dr. Justas Sakavičius
- STI tarybos narė onkologė-chemoterapeutė prof. dr. Rasa Jančiauskienė
- STI ekspertė kardiologė Loreta Strom
- STI ekspertė, prof. dr. ginekologė-akušerė Dalia Railaitė
- STI ekspertas imunologas doc. dr. Gintaras Zaleskis
- STI ekspertas krizių valdymo specialistas Darius Radkevičius
- Teisininkas doc. dr. Vaidotas Vaičaitis
Respublika.lt primena
Jau nuo praeitos savaitės viešojoje socialinėje erdvėje buvo paskelbta, kad buriasi
nepriklausoma ekspertų grupė, kuri turi kardinaliai priešingą požiūrį į COVID-19 krizės
valdymą nei Vyriausybė ir jos ekspertai. Kaip teigia žinomas laidų vedėjas ir "Kitaip TV"
įkūrėjas Arnas Klivečka, šių žmonių „plokščiažemiais" neapkaltinsi.
****************************************************************************************
Sveikatos teisės institutas (STI), kaip ir buvo žadėjęs per savo pirmąjį viešą pasisakymą,
„griebė jautį už ragų" ir ketvirtadienį surengė tarptautinę konferenciją. Joje buvo aptariami
visiems nors ir buvo kviesti diskusijos, nepasirodė.
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Ignas Vėgėlė. nuotr. Iš internet.

JIE MUS IGNORUOJA
Pirmasis konferencijoje pasisakęs STI vadovas dr. Rimas Jankūnas žadėjo suteikti pagalbą
visiems, kurie tik kreipsis. „Mes įsipareigoję tik Lietuvai, laisvei ir demokratijai. Mūsų tikslas
- diskutuoti ir padėti rasti sprendimus Vyriausybei. Gaila, kad nors buvo kviesti, niekas iš jos
narių taip ir nepasirodė", - karčią tiesą konstatavo vadovas.
Jis išsakė prielaidą, kad galbūt valdantieji nusprendė, jog viską daro gerai, todėl negaišo
laiko pokalbiams su ekspertais. Deja, realybė yra tokia, kad siekiantys visus subadyti
eksperimentinėmis vakcinomis, kurių tyrimai dar nėra baigti, realiai kenkia šaliai ir jos
žmonėms. Be to, ekstremalios priemonės gali būti taikomis tik turint neabejotinų jų
veiksmingumo įrodymų. Deja, argumentuotų įrodymų, kad įvedamas Galimybių pasas bus
naudingas, valdžia taip ir nepateikė.
R.Jankūnas atkreipė dėmesį į tai, kad dalis valdžios taikomų, esą virusą turinčių suvaldyti
priemonių labai primena jo plitimo skatinamą. Tarkim „Korona Stop" programėlė teigia, kad
vakcinos praėjo ir trečiąją bandymų stadiją, nors tai nėra tiesa. Pats vaistų gamintojas
„Pfizer" Europos agentūrai nurodė, jog tyrimai bus baigti tik 2023-iųjų pabaigoje.
„Nejau sakydama netiesą, Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos ministerija tikisi visuomenės
pasitikėjimo?

Kaip

taikliai

yra

pastebėta, antivakseriai nepadarė

tiek

žalos,

kiek

eksperimentinių vakcinų entuziastai, kurie žmones atgrasė nuo visų skiepų.
Be to, tokių radikalių priemonių nesiėmę švedai, suomiai ir norvegai neturi perteklinio
mirtingumo, o Lietuva vėl jį turi. Ir tai lemia ne koronavirusas, o apleistos kitos ligos", problemas vardijo R.Jankūnas. Baigdamas kalbą jis išreiškė viltį, kad valdantieji pagaliau
išdrįs sėsti prie vieno stalo su kitokią nuomonę turinčiais specialistais, nes taip diskutuoti
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bus paprasčiau.

KONSTITUCIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ NEBELIKO?
Profesorius, teisės mokslų daktaras, advokatas Ignas Vėgėlė priminė, kad dabartinis šalies
gyvenimo reguliavimas remiasi dviem įstatymais - Civilinės saugos ir Užkrečiamųjų ligų
kontrolės.
Pasak jo, žmonių gyvenimą riboti galima, bet tik įstatymų nustatytais atvejais ar tvarka.
Įvertinus tai, labai abejotina, kad suvaržymai, įvesti 2020 kovą ir toliau tęsiami, yra teisėti.
„Abejoju, ar šie įstatymai leidžia tiek laiko riboti žmonių teises ir laisves. Be to, ir situacija
nėra tokia, kuri tenkintų ekstremalios situacijos apibrėžtį. Kai tokios sąlygos nėra, jos
tęstinumas kelia rimtų klausimų", - akcentavo profesorius.
Pasak I.Vėgėlės, nors Vyriausybei ir suteikiama teisė įvesti tam tikrus ribojimus, bet tik tam,
kad būtų suvaldyta ekstremali situacija. Tačiau net ir ją reglamentuojantis įstatymas
neleidžia riboti judėjimo teisės, teisės į mokslą, asmens neliečiamumą ar paslaugų gavimą.
Galimi tik tie apribojimai, kurie būtini situacijai likviduoti, tačiau lieka neaišku, ar ribojant
nepasiskiepijusių asmenų teises yra likviduojama ekstremali situacija.
Jis taip pat priminė, kad jei anksčiau verslui buvo palikta teisė diskriminuoti dėl Galimybių
paso, tai nuo rugsėjo 13-osios ši diskriminacija bus privaloma. Taip pažeidžiamas ne tik
žmogaus orumo aspektas, bet neteisybės yra ir daugiau.
„Siūloma riboti teisę į darbą ir nustatyti reikalavimą didelei grupei vakcinuotis arba tikrintis
savo lėšomis. Nesutinkantiems gresia nušalinimas nuo darbo. Siūloma riboti teises į
sveikatos priežiūrą. Netgi į studijas, nors kai kurios aukštosios mokyklos nesuteikė
galimybės studijuoti net nuotoliniu būdu, o Vilniaus universitetas jau šalina Galimybių paso
neturinčius studentus iš bendrabučio", - valdančiųjų siekiais baisėjosi Advokatų tarybos
pirmininkas.
Jis taip pat pakomentavo pastaruoju metu dažnai minimą Europos Žmogaus Teisių Teisme
nagrinėtą bylą „Vavrička ir kiti prieš Čekijos Respubliką". Tuomet teismas konstatavo, kad
valstybė, imdamasi tam tikrų priemonių prieš skiepyti savo vaikus atsisakiusius tėvus,
nepažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. I.Vėgėlė atkreipė
dėmesį į tai, kad byla buvo susijusi su standartiniu, įprastu vaikų skiepijimu nuo ligų
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patvirtintomis ir seniai naudojamomis vakcinomis. Nežinomoms vakcinoms, pasak jo, bylos
analogijos taikyti negalima.
Kalbėdamas apie skiepus, teisininkas pabrėžė, jog turi veikti žalos atlyginimo institutas,
kurio Lietuvoje vis dar nėra.

KAM IŠ TIKRO REIKALINGAS GALIMYBIŲ PASAS?
Apie galimą diskriminaciją daug kalbėjo ir advokatas dr. Justas Sakavičius. Jis priminė, kad
Galimybių paso idėja kilo Kinijoje ir ši už tokias iniciatyvas buvo smarkiai kritikuojama.
„Iš pradžių buvo planuojama, kad kiniškas Galimybių pasas bus naudojamas kelionėms, nes
buvo tikima, kad vakcinos padės. Jis buvo siejamas su skiepais, nes nebuvo testavimo
galimybių. Visgi vėliau situacija pasikeitė.
Kinija turi savitą požiūrį į žmogaus teises ir šalyje galioja socialinių kreditų sistema. Ją
sudaro mokesčiai, socialinė veikla, pirkimosi įpročiai ir t.t. Pagal surinktus taškus žmonėms
dalinamos galimybės - kelionės, prabangūs viešbučiai, geresnės mokyklos, soc. paslaugos,
paskolos ir t.t. 2020 m. Žmogaus teisių stebėjimo organizacija šią sistemą įvardino kaip
grėsmę žmogaus teisėms, - neseną istoriją pateikė teisininkas. - Šiandien mes tą patį turime
Lietuvoje su Galimybių pasu. Socialinio reitingo dar neįvedė, bet turime dalį tų pačių
galimybių, ką numatė kinų socialinių kreditų sistema."
Jis atkreipė dėmesį į tai, kad Galimybių pasas nėra vienintelė alternatyva spręsti pandemijos
klausimus. Panašias sistemas taiko Prancūzija, Izraelis, Kinija, tik 7 JAV valstijos, Australija
ir kelios Kanados provincijos. Nieko panašaus nėra puikiai su pandemija susitvarkiusioje
Skandinavijoje ir likusioje JAV bei Kanados dalyje.
Nepaisant to, PSO rekomendacijoje dėl COVID-19 sertifikatų nurodoma, kad Galimybių
pasas turi turėti QR kodą ir gali būti naudojamas stebėti asmens sveikatos būklę nuo
gimimo. Jis tarnauja ne tik kaip vakcinacijos įrodymas, bet ir užtikrina patekimą į viešas
vietas. Šalys, PSO teigimu, gali pačios pasirinkti, kaip ir kiek jį naudoti - trumpai arba ilgai.
Antruoju atveju net ir pasibaigus pandemijai tas pasas gali būti toliau naudojamas, kaip
žmonių stebėjimo priemonė.
J.Sakavičius priminė, kad Lietuvoje pirmą kartą Galimybių pasas buvo įtvirtintas 2021 m.
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gegužę. Tuomet jis tikrai atrodė, kaip galimybė, nes atvėrė tam tikras veiklas. 2021 rugsėjį
jis tapo „draudimų pasu" - uždraudė daug veiklų tam tikros kategorijos asmenims.
Problemą dar labiau gilina tai, kad Galimybių paso formuluotė labai aptaki. Remiantis ja,
draudžiama viskas, kas nėra leidžiama.
„Įvertinus tai, kyla klausimas - ar Galimybių pasas tikrai sukurtas tam, kad būtų rūpinamasi
žmonių sveikata? O kaip su asmens duomenų apsauga? Proporcingumo reikalavimais ir
apibrėžtumo laike kriterijumi? Ispanijos Galisijos provincijos teismas Galimybių paso
analogą atmetė, kaip netinkamą priemonę nurodytam tikslui pasiekti, nors buvo kalbama tik
apie viešbučius ir maitinimo paslaugas. O Lietuvoje, jis, nors, tikėtina, pažeidžia mažiausiai
10 Konstitucijos straipsnių, vis tiek yra įvedamas. Kodėl?" - klausimu pranešimą baigė
J.Sakavičius.

PARADOKSŲ LAIKAI
Atidžiai situaciją Lietuvoje ir pasaulyje stebintis doc. dr. Vaidotas Vaičaitis išskyrė tris
pastarojo laikmečio paradoksus. Pasak jo, anksčiau žmonės įsivaizdavo, kad laisvių ir teisių
turi tiek, kiek jų neriboja valdžia. Dabar viskas apsivertė - teisių ir laisvių turima tiek, kiek
suteikia Vyriausybė, ir tik tuomet, jeigu atitinka jos nustatytas sąlygas.
Antra - kaltumo prezumpcija. Žmogus buvo laikomas sveikas, kol nebuvo požymių, kad jis
sega. Dabar jis įtariamas, kad serga, nebent įrodo atvirkščiai.
„Pirmą kartą civilizacijos istorijoje turime situaciją, kai viena iš sąlygų naudotis tam
tikromis teisėmis tampa reikalavimas būti susirgus ar persirgus", - niūriai pajuokavo
V.Vaičaitis.
Trečias paradoksas, pasak jo, - „ligos atvejis", kuris prilyginamas ligai. Nors tai nėra liga,
tačiau visuomenei vis skelbiami „atvejai" turi įtakos ribojimų nustatymui.
Išsikreipė ir valdžios padalijimo principas, nes pagrindines galias savo rankose
sukoncentravo Vyriausybė. Ji žmogaus teises pradėjo riboti ne įstatymais, o nutarimais.
Kadangi dalis ribojimų nėra viešai paskelbti teisės aktų registruose, tai suteikia Vyriausybei
daugiau galių.
„Problemų yra ir daugiau. Tarkim išnyko skirtumas tarp Vyriausybės nutarimų ir
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rekomendacijų. Pastarosios vis dažniau pateikiamos kaip taisyklės ir žmonės nebežino, kaip
elgtis, - sakė V.Vaičaitis. - Be to, dalis valdžios perleista ekspertų taryboms. Kadangi jas
formuoja Vyriausybė, galios sukoncentruojamos prie jos, o pačios tarybos už nieką
neatsako."
Jis taip pat priminė, kad Konstitucijoje yra tik vienas išskirtinis režimas - nepaprastoji
padėtis ir ją reglamentuojantis įstatymas. Nors ji nebuvo skelbta, tik Lietuvoje vienu metu
veikė ir ekstremalioji situacija, ir karantinas.
„Karantinas dabar išjungtas ir galioja ekstremalios situacijos teisinis režimas. Pagal Civilinės
saugos įstatymą tokia situacija gali būti paskelbta, kai kyla ekstremalus įvykis. Jokių
ekstremalių įvykių fiksuota nebuvo, tačiau Galimybių pasas visuomenei brukamas,
remiantis būtent šiuo įstatymu, nors jis negali būti taikomas. Tai lemia, kad valdžiai
neteisėtai pritaikius įstatymą, visi vėlesni poįstatyminiai aktai taip pat yra neteisėti", svarbų momentą įvardijo V.Vaičaitis.
Deja, pasak jo, valdžia piktnaudžiauja savo galiomis. Ji paskelbė ekstremaliąją situaciją, kuri
neturi nei termino, nei įpareigojimo ją skelbti iš naujo. Be to, nors griežčiausi ribojimai
numatyti nepaprastosios padėtis (gali galioti tik 6 mėn.) atveju, šiandien žmonių teisės
ribojamos net smarkiau, negu tai leidžia Konstitucija. Todėl, pasak jo, vis dar tęsiama
ekstremalioji situacija yra neteisėta tiek pagal formą, tiek pagal žmogaus teisių ribojimo
turinį.

LIETUVĄ UŽKLUPO INFODEMIJA
Advokatė, profesorė dr. Liudvika Meškauskaitė teigė, kad, nors informacijos apie
koronavirusą yra daug, tačiau vis dar lieka neatsakytų klausimų. Priminusi, jog Lietuva save
pozicionuoja kaip teisinę valstybę, ji liūdnai pasidžiaugė, jog per vieną TV diskusijų laidą
buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pripažino, jog šalies teisinis
reguliavimas - netobulas ir nenuoseklus. Kritikos profesorė turėjo ir visuomenės
informavimo priemonėms. Pasak jos, pandemijos metu viena po kitos į paviršių ėmė kilti
primirštos problemos.
„Tarkim, užsakomosios informacijos problema. Užsakomieji straipsniai dabar veržiasi ten,
kur turi būti skelbiama objektyvi informacija. Valdžia skiria didžiules sumas lojaliems
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leidiniams ir jie skelbia tai, už ką jiems sumokėta, nors ne visada nurodoma, kad tai užsakyta informacija, - nurodė ji. - Arba visuomenės informavimo teisinis reguliavimas.
Plačiai nuskambėjęs Skirmantas Malinauskas nėra traktuojamas kaip žurnalistas, tad jam
nėra taikomos Visuomenės informavimo etikos kodekso normos. Jis, kaip ir kiti viešosios
informacijos rengėjai ir skleidėjai (įtakotukai), daro, ką nori. Ir tai lemia, kad matome tai, ką
matome."
Profesorė L.Meškauskaitė kritikavo ir žmonių pasitikėjimą prarandantį visuomeninį
transliuotoją.
„Visų šių veiksnių visuma tapo infodemijos priežastimi. Šiandien didžiausias blogis yra ne
medicininė liga, o visuomenės susipriešinimas. Kur vėliau dėsime visus tuos, kurie šiandien
išvadinti buduliais ir antivakseriais?" - retoriškai teiravosi L.Meškauskaitė.
Pabrėžusi, kad sisteminė žiniasklaida virsta sienlaikraščiu, dabartinėje situacijoje ji įžvelgė
ir kai ką gero.
„Ačiū pandemijai, turėjome progą pažinti vienas kitą ir išbandyti, kaip svarbu žmogui būti
žmogumi. Atradome mažąją žiniasklaidą ir anksčiau nepastebėtus jos „perlus", - pasidžiaugė
teisininkė. Baigdama pasisakymą ji pateikė kelias paprastas ir nesunkiai įgyvendinamas
dabartinės situacijos gerinimo rekomendacijas:
„Asmens teises turėtų riboti tik įstatymai. Planuojamus ribojimus turėtų vertinti tik
nepriklausomi ekspertai. Įvesti juos reikėtų derinant visuomenės ir atskirų piliečių teises,
bet nepaneigiant asmens prigimtinės teisės.

VIEŠOJE KOMUNIKACIJOJE TURĖTŲ NEBELIKTI GĄSDINIMO TAKTIKOS.
TEISINIS REGULIAVIMAS
RENGĖJUS IR SKLEIDĖJUS.

TURĖTŲ

APIMTI

VISUS

ATKURTI VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ ŽINIASKLAIDA.
GIRDĖTI, KĄ KALBA KITI."

INFORMACIJOS

17

NAUJAUSIOS ŽINIOS
VU iškrausto neskiepytus studentus (54)
Mitinguotojai siuntė žinią: Represijomis Tautos neparklupdysit (143)

Mitinguotojai siuntė žinią: Represijomis Tautos neparklupdysit (143)

JAV prasidėjo renginiai, skirti 20-osioms Rugsėjo 11-osios išpuolių metinėms (3)
Bulgarijoje lapkritį vyks treti šiais metais parlamento rinkimai
Estai baiminasi, kad rusai juos puls (54)
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Mitinguotojai siuntė žinią: Represijomis Tautos neparklupdysit (143)

JAV prasidėjo renginiai, skirti 20-osioms Rugsėjo 11-osios išpuolių metinėms (3)
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A. Merkel Varšuvoje susitiko su Lenkijos premjeru (1)
„Miško kuopa“ sutelkė miškų švarai neabejingus piliečius – surinktos tonos šiukšlių (1)
Prabangioje jachtoje prie JK krantų rasta beveik 2 tonos kokaino (1)
Prancūzų laivynas Lamanšo sąsiauryje vėl išgelbėjo per 100 migrantų (3)

Mitingas baigėsi ramiai, įvyko tarptautinė spaudos konferencija (1772)

U. von der Leyen prisiminė Rugsėjo 11-osios išpuolių aukas (1)
Rusijoje toliau liepsnoja miškai (6)
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JAV pažadėjo su Ukraina nepasielgti kaip su Afganistanu (49)

Rusijos daugiabutyje sprogus dujoms žuvo mažiausiai trys žmonės
Pakistanas nuo pirmadienio vėl siūlys komercinius skrydžius į Afganistaną
Baltarusių lengvaatletė K. Cimanouskaja pasiprašė Lenkijos pilietybės (12)
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NYT tyrimas: JAV pajėgos Kabule atakavo ne sprogmenis, o vandenį gabenusį
automobilį (10)
Bandys užgesinti graikišką žvaigždę

Ar pasikeitė pasaulis po Rugsėjo 11-osios? (58)
Tokio pasityčiojimo iš Konstitucijos ir žmogaus teisių dar nebuvo (375)

Garsusis „Mulen Ružas“ Paryžiuje vėl laukia lankytojų (4)
Gydytojas psichiatras E. Diržius: depresija paveikia ne tik žmogaus psichologinę, bet ir
fizinę būklę (6)

*********************************************************************
*SVEIKATA
„ŽMONĖS GALĖTŲ NUGYVENTI 280 METŲ“: DAKTARO IVANO NEUMYVAKINO
ILGAAMŽIŠKUMO PASLAPTYS
2021-07-29
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Istorija žino daugybę atvejų, kai žmonės gyveno 130 ir 150 metų ir tuo pačiu metu išliko gana
energingi ir sveiki, rašoma jo knygoje „Ilgaamžiškumas. Ar žmogus nemirtingas? Ivanas Pavlovičius
Neumyvakinas.
„Remiantis mokslininkų skaičiavimais, bet kurio organizmo gyvenimo trukmė gali būti nuo 7 iki 14
laikotarpių, per kuriuos jis pasiekia brandą“, – sakė Neumyvakinas. „Žmogus subręsta sulaukęs
20–25 metų, todėl galėtume gyventi 280 metų!“
Iš tiesų, pagal šią formulę sveiko žmogaus gyvenimas gali svyruoti nuo 140 iki 350 metų!
Tai, žinoma, skamba puikiai, bet ar tai tikra?
Kaip pavyzdį Neumyvakinas pateikia 900 metų gyvenusių Biblijos veikėjų gyvenimo trukmę. Taip pat
pasakojama apie kiną, vardu Li Chunyu-yun, kuris gimė 1677 m., O mirė 1933 m., Tai yra gyveno
256 metus. Šis faktas yra dokumentuotas.
Neumyvakinas taip pat sako, kad žmonės nemiršta nuo senatvės, jie miršta nuo ligų. Ir jei kūnas
gali išlikti sveikas ilgą laiką, tada gyvenimo trukmė žymiai padidės.
Gydytoja patikino, kad klasikinė medicina gydo ne ligos priežastį, o pasekmę. Pagrindinė daugelio
negalavimų priežastis yra bendra žmogaus sielos ir kūno būklė. Jei juos harmonizuosite, negalavimai
savaime atsitrauks.
Taigi, kokie gyvenimo pratęsimo metodai jau yra prieinami žmonėms?
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1. Pirmas dalykas, į kurį atkreipia dėmesį Neumyvakinas, yra kalorijų kiekio ir suvartojamo
maisto kiekio sumažinimas.
Maisto perteklius žarnyne ir skrandyje kaupiasi kaip nesuvirškinti likučiai ir sudaro puvimo aplinką.
Būtent ji vėliau tampa derlinga dirva daugeliui ligų.
Kad taip neatsitiktų, reikia valgyti mažiau gyvūninio maisto ir daugiau augalinio maisto, jis puikiai
„nušluoja“ visus perteklinius kūno sankaupas.
Antras ne akivaizdus gyvenimo pratęsimo būdas yra psichologinis.
Profesorius Neumyvakinas kalba apie tikėjimą gerais darbais, gerais darbais ir teigiamą požiūrį į
pasaulį. Šypsena ir džiaugsmas stimuliuoja visus gyvybiškai svarbius organizmo procesus ir padidina
imunitetą.
„Protas yra sveikas, pozityvus, gimdo … dvasinį požiūrį į kūno gydymą“, – sakė Neumyvakinas.
Trečioji daugelio šimtamečių paslaptis – gerti daug vandens.
Daugelis mūsų organų ir ląstelių negali dirbti be nuolatinio „drėkinimo“, todėl su amžiumi, jei žmogus
pradeda gerti mažiau, jis iš tikrųjų „išdžiūsta“. Neumyvakinas pataria gerti tirpų vandenį, o ne kavą
ar arbatą.
Kitas būdas pratęsti gyvenimą yra sugebėjimas valdyti savo emocijas.
Kaip dažnai mus erzina kitų žmonių veiksmai ir žodžiai! Kartais jie net nesusiję su mumis tiesiogiai,
ir mes staiga pradedame pykti, susierzinti, nervintis. Atrodo, kad aplinkiniai žmonės „pramuša“ mūsų
apsauginį apvalkalą ir atima energiją. Bet iš tikrųjų mes negalime „ištuštinti“ šios energijos, tiesiog
nereikia reaguoti į išorinius dirgiklius, o ne priimti kitų žmonių žodžius į širdį.
Paskutinis Neumyvakino gyvenimo pratęsimo patarimas yra nuolatinis judėjimas. Reguliarus fizinis
aktyvumas, net ir nedidelis, pagerina kraujotakos sistemos, vidaus organų veiklą, padidina kūno
apsaugą ir pagerina nuotaiką.

**************************************************************************************************
* GYVENIMO FILOSOFIJA
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

REDAKTORĖS ŽODIS
Įdomiai gyvename, mūsų lietuviai patys nenori galvoti, todėl tenka imti pavyzdį tai iš kiniečių, tai
iš baltarusių, jeigu galvotų patys – tai nepridarytų tiek nesamonių... Kur dingsta žmogaus teisės,
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kur dingsta padorus elgesys – nėra, atsiranda pirmieji diktatūros požymiai. Kodėl taip vystosi
Lietuvos reikalai? O pasirodo, viskas prasideda nuo smulkmenų – nesugebėjimas net normaliai
pateikti vienišų žmonių priemokas – pusę darbo ant žmonių, kurie neturi supratimo apie
skaitmenizaciją, o atlyginimu kažkodėl nesidalina... Labai įdomu, iš kitų reikalauja, o patys
nesugeba elementariausių veiksmų – kaip be konfliktų išmokėti priemokas, kurios jau dėl
infliacijos prarado savo vertę...4,7 % nuvertėjo viskas, o kokie rezultatai? Valdžia turėjo pirma tam
pasiruošti, bet nesugeba...
Mitingai dėl mitingų, o ne dėl rezultatų... Kodėl nepasimokome iš Vokiečių valdžios gerbti žmogų?
Nuvažiuokite – pasimokykite, gal ir riaušių nebereikės? Yra Lietuvoje įsteigtas Etikos
Universitetas, jau užregistruotas registrų centre, bet niekam nerūpi, kodėl? Ar bijoma, kad baigus
jį, reikės padoriai elgtis, o tai neparanku... Daug paprasčiau iš kitų reikalauti, o patiems elgtis ne
kaip padoru, o kaip lengviau...
Lietuva atsilikusi visais atžvilgiais, net valdžios atstovų skaitmenizacija vėluoja. Reikalavimai skirti
tiems, kurie apsiginti negali, o tai reiškia gulintį mušti... tai ar gali stebinti maištas ir
pasipriešinimas? Noras manipuliuoti silpnesniais toks galingas, kad prireikė net jėgą panaudoti
prieš savus (kaip baltarusių“tėvelis“), ar ne gėda? Jūs tai darote, ar svetimi naikintojai provokuoja
kad nemokame tvarkytis...
Darosi aišku, kad reikia keisti valdžios atsilikimą ir tapti lyderiu visais kanalais, kaip sugebėjome
atkurdami NEPRIKLAUSOMYBĘ... TAČIAU MAŽAI GALVOJANČIŲ APIE TAI...Sėdi sau patogiai metai
iš metų šiltoje kėdėje ir svajoja dar tiek pasėdėti, o kam rūpintis Lietuvos tobulėjimu, juk su
„kvailialeis“ daug lengvaiu susidoroti. Tokia situacija verčia visuomeninikus pasistenkti ir parodyti
kas ko vertas, kyla viltis, kad pagaliau susipras tie kurie privalo susiprasti...
Kad Lietuvoje veikia svetimi – naikintojai – gali pasakyti kiekvienas Lietuvą mylintis
visuomenininkas – kenčiantis naikintojų savivalę, kuri kamuoja ne šiap sau, o labai skausmingai...
Lietuvoje nėra kas pasirūpintų žmonių saugumu nei asmeninėje nei viešoje erdvėje, kodėl? Kas
vyksta? Atsakykite Lietuvos Visuomenei atvirai ir aiškiai. Kiek dar drebėsite prieš svetimų
valstybių itaką? Suprantama – geriau ramybė, kad ir kokia - negu teisybė kad ir tokia.
Darome išvadą – iki Lietuvos tikros nepriklausomybės dar toli, todėl viskas taip vyksta kaip
matome šiandien, o gaila...
**************************************************************************************************
*TRUMPA INFORMACIJA

Redaktorė 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. LVT Socialinių reikalų grupės steigėja,
Klaipėdos Senjorų Tarybos iniciatorė.
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Lietuvos Etikos Universiteto steigėja ir patarėja.
LVT NAUJOS DARBO GR. SEKRETORĖ
Kontaktai: lietps.eu, telef. 866673965, el.p.amgedv@gmail.com;
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/

Pastaba: redakcinės kolegijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.
Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Žurnalistų etikos taisyklės galioja visiems.

MŪSŲ DRAUGAI

bernardinai.lt

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