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1. Pasaulio lietuvių vienybės diena,
autorius dr.Arvydas Butkus
2. Lietuvos Respublikos Konstituciją
prisiminus...
3. Nacionalinio susitarimo steigiamasis
suvaţiavimas
4. Prof. S. Paulausko pasiūlymas diskusijai
5. Liet.PS ataskaitinis prezidentės
pranešimas 6. Vienišų pensininkų įteisintas genocidas
7. Virginijaus Partauko pasisakymas
ataskaitiniame susirinkime
8. Algimantas Zolubas „nelengvas
vadavimosi iš komunistinio paveldo
kelias“
9. Klaipėdos miesto naujienos trumpai
10. Mūsų kūryba
11. Sveikata – receptas stuburui
12. Gyvenimo filosofija – apie pinigus.

PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENA , KURI MINIMA LIEPOS
17-ĄJĄ, siekiama suvienyti po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. „Vakarų
ekspresas“2016-07-12
„Niekaip nesuvienysi, sako Vytauto didţiojo universiteto Letonikos centro vadovas docentas
humanitarinių mokslų daktaras Alvydas BUTKUS, nes prioritetai skiriasi. Himnas gali
trumpam suvienyti, bet ir jį ne visi gieda. O šiaip kaip galima suvienyti margą visuomenę?
Visų nuomonės skiriasi. Gal būt reikia kelti pasididţiavimą tuo, kad esi lietuvis. Pavyzdţiui,
rusai, kad ir kaip vargingai gyventų, visada eina uţ Rusiją, neniekina savo šalies. Nors ir
emigruoja, vis tiek neleidţia Rusijos menkinti. O lietuviai emigravę, nori pateisinti savo
emigraciją. Pasakoja, kaip blogai buvo, kaip badavo Lietuvoje, tad teko išvaţiuoti, kad
sočiau pavalgytų. (gerai, kad nesako teisybės – red. pastaba). Šiaip čia tiesos yra, ekonominis
skirtumas tarp Lietuvos Didţiosios Britanijos ir Norvegijos didţiulis. Aš pats Švedijoje
gyvenau metus, mačiau kaip gyvena vietiniai. Galu gale gaudavau tokią stipendiją, kokios
čia algos neesu gavęs, bet tai nereiškia, kad reikia į savo šalį valytis kojas. Jeigu tavo motina
(TĖVYNĖ) ligota, tu ją gydyk čia vietoje, uţuot pabėgęs ir lieţuvį rodęs iš uţ kampo...“
Galu gale kai kurie mūsų politikai, istorikai perša mintį, kad Lietuva visą laiką
buvo atsilikusi...kad kitos valstybės ją auklėjo, Lenkija Lietuvą civilizavo. Lietuviui įkalamas
nepilnavertiškumo kompleksas ir jis bando išsprukti iš to kompekso sprukdamas į uţsienį.
Čia yra bėda ir bėda yra čia Lietuvoje. Mūsų viduje...

Lietuvos pensininkų susivienijimo (toliau Liet.PS) pasiūlymas:
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Lietuvos Respublikos Konstitucijoje trūksta vieno sakinio: Lietuvos
Prezidentė, Seimo nariai, Vyriausybės nariai tarnauja Lietuvos
ţmonėms!
Gerbiami Seimo nariai, prašome į tai atkreipti dėmesį, Lietuvos
ţmonės bus dėkingi!
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA
33 straipsnis
Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokrašiškai
išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos valstybinę tarnybą.
Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų
sprendimus.
Draudţiama persekioti uţ kritiką.
Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas.
35 straipsnis
Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.
Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti
valstybės ar visuomenės saugumą,
viešąją tvarką, ţmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir
laisves.

ĮVYKO STEIGIAMASIS NACIONALINIO SUSITARIMO
SUVAŢIAVIMAS, 2016-06-30

Bendra suvaţiavimo dalyvių nuotrauka (pirmos eilės viduryje gerb. prof.K.Stoškus)
Jame dalyvavo atstovai iš daugelio Lietuvos vietovių. Suvaţiavimas įkūrė naują organizaciją,
kurios pirmininku išrinktas gerb. Krescensijus Stoškus – idėjos autorius ir iniciatorius –
vienintelis Seimo konferencijoje prakalbęs tiesos ţodţiais ir pradţiuginęs bendraminčius
(kurie jau buvo visai nusivylę konferencijos rezultatais). Išrinkta Taryba iš 9 ţmonių. Vaizdo
klipą galite rasti slaptai.lt.
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Suvaţiavimo vedantieji: prof.K.Stoškus ir
Vytautas Budnikas.

prof. G.Navaitis – pavaduotojas (pirmas iš
Kairės).

Prof. Krescencijaus kalba suvaţiavimo atidarymui trumpai: dţiaugsmas, kad atvykote,
mūsų susitarimas ne valdţiai, nudţiugino, kad daug kas nelaukta, netikėta, kad niekas uţ
atliktą darbą nepaprašė nei cento. Dabartinis laikas – geresnio nebus, privalome veikti dabar:
mes arba niekas. Kinijoje,Japonijoje, Egipte taip buvo. Jei visuomenė krizėje – visi
kalti, visi kaltina vieni kitus. Ţmogų galima pašalinti iš mūsų tarpo. Neigti visus kitus,
niekinti ir naikinti! Naikinti reikia juoku. Jei ne sadistas tai patyčių meistras. Mes esame
neigimo, niekinimo visuomenė. Juk išvaţiuoja ţmonės iš mūsų tarpo: mūsų vaikai, kaimynai,
tai ţmonės, kurie šalia...Verslas išmoko gundymo. Nėra perskyros tarp stiprojo priešpriešos
ir ţmonių elgesio, o rezultatas – socialinė atskirtis.
Daug ţmonių – daug pasiūlymų programai. Galės ir politikai pasiskolinti kai ką. „Šuns
balsas į dangų neina“ Tarpusavio derinimo mechanizmai išbalansuoti. Valdţia ir pinigai – tai
netikros prieţastys. Lietuviai nesilaiko duoto ţodţio – (sako japonė pagyvenusi Lietuvoje,
nors sakosi, kad Lietuvoje didesnė laisvė ir ji jaučiasi geriau nei Japonijoje).
Svarbu, kad ţmogui niekas neuţtikrina saugumo. Tas pats Seime ir vyriausybėje.
Prof. Zaborskaitė sako:“ ţmogus pasidarė negerbiamas, neorus. Laukia oraus gyvenimo, kad
versle būtų maţiau biurokratijos, pasimokykit iš senųjų Europos valstybių“.
Kodėl niekas išvaţiavusių iki šiol nepaklausė, kodėl išvaţiavai, kas nepatiko? Tokia
statistika daug ką pasakytų. Išvaţiuoja ţmonės dėl to susvetimėjimo (valdţia sau – ţmonės
sau – red.pastaba). Didelė atskirtis tarp stiprijo teisės ir Lietuvos gyventojo ir tai šiandien
vadiname socialine atskirtimi. Mūsų visuomenės sugedimas visuotinis. Demokratijoje visi
esame dalyviai. Demokratija – ne tarpusavio mechanizmas, o veikia jėga ir pinigai, bet šitos
prieţastys nėra absoliučios. Tarpusavio veikimo mechanizme nesugebame būti solidarūs.
Kiekvienoje vietoje yra vis kita situacija. Jėgos išbalansuotos, todėl lieka tik
NACIONALINIS SUSITARIMAS. Bendradarbiavimas būtinas. Visi ateina su naiviomis
asmeninėmis ambicijomis. Jėgos politika dar dominuoja. Naratyva – mums reikia viską
padaryti, kad ţmonės neišsivaiksčiotų. Yra sudaryta veiklos schema, kurioje
kiekvienas pasirenka veiklos srytį ir įrašo save. Prasideda rimtas darbas.

5

PASIŪLYMAS DISKUSIJAI
Gerb. prof. Stasys Paulauskas, kai jo paklausėme, ką pasiūlytų patobulinti pensininkams
parašė:

I.

pirma, ką reikia padaryti, tai atsisakyti menkinančio asmenį pavadinimo

„pensininkas“ visuose LR TEISĖS AKTUOSE, ŢINIASKLAIDOJE IR BUITYJE.
Klaipėdos senjorai gali ir turi iškelti šią iniciatyvą, surinkti kokį 50 tūkstančių parašų ir
pasiūlyti įstatymų pakeitimus;
II.

antra, reikia visuomenę patobulinti taip, kad senjorai būtų ne našta, o dţiaugsmas

tautai. Jeigu valstybė sugeba pasirūpinti jaunimu iki 18 metų, suteikdami jiems išsilavinimą,
tai reikia pasiekti, kad valstybė taip pat rūpintųsi ir pasitarnavusiems visuomenei senjorams,
kad jų gyvenimas taip pat būtų organizuotas ir remiamas. Reikalingi modernūs pansionatai
su sveikatingumo kompleksais ir senjorų akademijomis...

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO PREZIDENTĖS
ALDONOS MARIJOS GEDVILIENĖS
PRANEŠIMAS ATASKAITINIAM VIENŲ METŲ
SUSIRINKIMUI, 2016-07-12, Klaipėda
Mūsų Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, kalbėdama apie Lietuvos ţmones – visada primena –
„ţmonės, būkite pilietiški, mes visi kartu kurkime Lietuvą“. Tie ţodţiai uţburia – norisi
tikrai prisidėti prie Lietuvos kūrimo. Pilietiškumas, kas tai? Ar visi nori suprasti tikrąją to
ţodţio prasmę? Piletiškumas – tai aktyvus dalyvavimas savo šalies visapusiškame gyvenime
(MORALINIAME, politiniame, socialiniame, ekonominiame). Daugumoje Lietuvos ţmonių
skęsta abejingumo liūne. Kyla teisėtas klausimas, kodėl? Tai galima paaiškinti ţmonių
nusivylimu esama padėtimi, o kodėl jie tokie nusivylę? Atidţiai stebintiems Lietuvos
gyvenimą ir vis krentančią moralę, kyla teisėta mintis – Lietuvoje veikia stiprus vidinis
priešas, pavadinkime jį bloguoju dievu. Kodėl dievas? Todėl, kad veikia per ţmonių
samonę, įtaigą ir reklamą ir kuris visomis jėgomis stengiasi daryti kuo didesnę sumaištį
ţmonių protuose, kad jie nesugebėtų pasipriešinti tam blogiui, kuris plinta Lietuvoje:
korupcija, alkoholizmas, saviţudybės, vis krentanti moralė, teisinės sistemos visiškas
devalvavimas (Seimo konferencių salėje vykusioje diskusijoje išgirdau), nesutarimai dėl
šeimos sampratos, ţiaurumo propagavimas, valdţios abejingumas Lietuvos ţmonėms, ar ne
tos prieţastys varo ţmones iš Lietuvos, kad Lietuva baigia išsivaiksčioti? Labai keista, kad
kas antras Lietuvos gyventojas nori tapti vadovu ir kuria partijas be skaičiaus ir skaldo
Lietuvą (blogo dievo įtakoje), vienišų ir vienišų neigalių pensininkų tikras įteisintas
genocidas ir t.t. Tas vidinis priešas veikia labai sistemingai, pastoviai ir nesustoja net
akimirkai, paraliţuodamas ţmonių protus, kad nebūtų pasipriešinimo, kad ţmogus nejaustų
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gyvenimo realybės. Tai kaip tam pasipriešinti?
Yra vienintelė išeitis – sugrįţti visiems prie gerojo Dievo, kuris vienintelis gali mums padėti,
sugrįţti prie tikrųjų tikėjimo ir moralės normų apie kurias rašo, tikrai gerojo Dievo siųstas
ţymiausios knygos pasaulyje „ŢOGAUS GYVENIMO NESĖKMIŲ BEI LIGŲ
PRIEŢASTYS IR GALIMYBĖS JŲ IŠVENGTI“ autorius JONAS MARKŪNAS. Tai
įţanga.
Štai kas vyksta mūsų
kasdieniniame gyvenime – tai
mano kaimynė N (vardas
ţinomas) – moteris vieniša su
aukštuoju išsilavinimu, matote,
kaip vieniši pensininkai
pasmerkti – tai įteisintas tikras
genocidas! Kokia kalba gali
būti apie teigiamą emocinę
ekologija, kai ŢIAURIAI
sutryptas ţmogiškas orumas...

Tikra bedugnė skiria ţmones ir valdţią!
Vieni metai, kai perţvelgiu tą laikotarpį, galiu pasakyti, kad mes turime savo svetainę
(http://lietps.eu), savo internetinį laikraštėlį „Auksinis ruduo“ (jau išleisti 51 numeris visi
laikraštėliai: https://drive.google.com/folderview?id=0B9scuKv4QwYsZXJING5OaXV1WjA&usp=drive_web ). O
mintį apie naujos organizacijos kūrimą, iškėlė pats gyvenimas, ji kilo dėl to, kad,
vadovaujant (ir dabar dar vadovauju) Klaipėdos miesto jungtinei pagyvenusių ţmonių
bendrijai, pastebėjau tą baisų ţmonių abejingumą, (o gal tai paprasčiausias ţmonių egoizmas
– rūpintis tik savimi ir savo malonumais, tačiau pasinaudoti iškovojimais nesibodi ir net
nesiteikia padėkoti?) viskam, kas vyksta Lietuvoje. Pajaučiau stiprų pasipriešinimą mano
pastaboms: ţmones, atsibuskite, ar nematote kas vyksta: pensijos pavogtos ir neţadama jų
graţinti, visai pamiršti dirbę pensininkai (taip pat buvo atimta pensijų dalis - tai buvo dar
2012 metais). Savinamasi mirusių senjorų turtas. Konstitucijoje aiškiai parašyta „asmeninė
ţmogaus nuosavybė neliečiama“, nesvarbu kiek metų praėjo po ţmogaus iškeliavimo
anapilin.
Lietuvos ţmonės mūsų valdţiai nulio vietoje jau nekalbant apie senjorus (taip reikalauja mus
vadinti gerb. prof. Stasys Paulauskas), tačiau atsako taip ir nesulaukiau – paraliţuoti protai
tylėjo ir mintyse aktyviai priešinosi, skaldė kolektyvą. Tai paaiškina prieţastį, kodėl teko
kurti naują organizaciją į kurią norėjosi pakviesti aktyvius ir aplinką suprantančius, piletiškus
ţmones. Ar pavyko tai padaryti? Nauja organizacija, su gerų ţmonių (NAGLIO PUTEIKIO
ačiu Jam) pagalba įkurta 2015-03-10. Nuostabu, kad tai pavyko padaryti kovo vienoliktosios
išvakarėse – ir UŢ tai AČIU - Valstybiniam Registrų Centrui, kad uţregistravo mūsų
Lietuvos pensininkų susivienijimą ţymios šventės išvakarėse.
2017 metais bus 100 metų Lietuvai, vardan tos Lietuvos esame kviečiami prisijungti savo
gerais darbais Lietuvai, mes jau prisidėjome ir dar prisidėsime (turime rimtų planų visoje
Lietuvoje).
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1. Buvau pakviesta pas Socialinės Apsaugos ir darbo ministre gerb. Algimantę
Pabėdinskienę, su kuria pokalbio metu aptarėme svarbiausias šios dienos pensininkų
problemas (palikau mūsų raštą ministrei). Su raštu ir atsakymu galite susipaţinti
mūsų svetainėje, atsakymas buvo išspausdintas mūsų laikraštėlio septintame numeryje.
Labai apgailestauju, kad atsakymas – tai teisės aktų rinkinys ir nei vieno ţodėlio, kas
bus daroma trūkumams pašalinti. Manau, mes dar susitiksime ir grįšime prie tų
klausimų. Ţinotina, kad visa mūsų veikla atsispindi mūsų svetainėje (lietps.eu),
intern.laikraštėlyje „Auksinis ruduo“, ( jau išleista 51 numeris) kuriuose rasite beveik
visus atsakymus į mūsų veiklos klausimus.
2.
Parašėme raštą Lietuvos Aplinkos apsaugos ministrui gerb. Kęstučiui Trečiokui,
apie mūsų pasiūlymus, kaip pagerinti gamtos apsaugą Lietuvoje, pradedant nuo
auklėjimo šeimoje, darţelyje ir pakeisti tuo būdu visą gamtos apsaugos kultūrą
šalyje, atsakymą gavome (ţiūr.svetainėje).
3.
Parašėme raštą Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministrei gerb. Audronei Pitrėnienei,
atsakymą jau gavome ir jis bus patalpintas mūsų svetainėje, nes laikraštėlyje netelpa.
Tarybos nutarimu mes liepą ir rugpiūti atostogaujame (prezidentė ir Taryba dirbs), t.y.
susitikimai nevyks, tik lieka, kaip visada gimtadienių šventė ir mano kontaktai, nes aš dirbu
jau 14 metų be jokių pertraukų, jeigu rimtas reikalas, visada galite skambinti ar rašyti
elektroninį laišką. Štai tai kol kas toks mūsų susivienijimo indėlis ţmonių labui ir pasitinkant
Lietuvos 100 metų Jubiliejų, tačiau dar laiko sočiai ir dar galime daug gero nuveikti –
turime rimtų planų, jeigu ţmonės aktyviau prisidėtų su savo pasiūlymais ir geromis mintimis
būtų dar geriau – visada laukiame.
Vieni metai, daug ar maţai? Kiek ţmonių suprato pagrindinę mūsų naujos Lietuvos
pensininkų susivienijimo organizacijos mintį? Šiandien turime 44 registruotus narius, jeigu
suprasime tai kaip samoningus piliečius, kurie supranta tikruosius organizacijos tikslus ir
uţdavinius – tai puiki potenciali jėga, kuri gali normaliai dirbti, tačiau tikimės, kad antri
susivienijimo metai atves pas mus dar stipresnius ţmones, kurie bus tikri savo šalies
šeimininkai ir padės mums siekti įstatose išvardintus tikslus ir uţdavinius ir programą (rasite
svetainėje lietps.eu). Jeigu šiandien čia dalyvauja norintys prisijungti yra tokia galimybė,
prašau kreiptis pas mūsų sekretore Genutę (pasipildė sarašas dviem).
Dar nepasakiau svarbiausio – ar ţinote, kad Lietuvoje gyventojų maţėjimas pats
didţiausias Europos Sajungoje. Šiandienos Europos statistikos duomenimis, Lietuvoje
2016 –ųjų sausio 1-ąją buvo 2888 600 gyventojų, palyginti su 2015 – ųjų sausiu, gyventojų
sumaţėjo 32,7 tūkst. Pagal rodiklį, tenkantį tūkstančiui gyventojų, jų per metus sumaţėjo
11,3 – tai yra didţiausias gyventojų maţėjimas tarp visų ES valstybių. Dėl tos problemos
teko dalyvauti konferencijoje Seime į kurią pakvietė gerb. prof. Krescencijus Stoškus.
Konferencija buvo skirta temai „Ką daryti, kad Lietuva neišsivaiksčiotų?“. Seimas sukvietė
auksčiausio lygio specialistus ir pensininkus, kaip turinčius turtingą gyvenimo patirtį, tačiau
kuriems „nebeliko laiko“ pasisakyti. Konferencijos, kaip nekeista, pranešėjai leido suprasti,
kad pateisina migraciją, priėmė visą eilę rezoliucijų, kurias padėjo į stalčių ir paliko vėl viską
be jokios konkrečios veiklos. Po kurio laiko vėl buvau pakviesta į konferencijos pratęsimą
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Lietuvos Mokslų Akademijoje mūsų internetiniame laikraštėlyje „Auksinis ruduo“, 2016
metų numeriuose galite rasti tų konferencijų reportaţus. Palaikę NACIONALINIO
SUSITARIMO IDĖJĄ (kuri puoselėjama jau nuo 2003 metų), buvome pakviesti
vėl pasitarti į Vilniaus rotušę. Susitikome vėl 2016 birţelio 30 dieną, naujos SUSITARIMO
organizacijos steigiamąjame susirinkime, kuriame buvo išrinkta Taryba iš 9 ţmonių, kuri
pirmininku išrinko gerb. prof. Krescencijų Stoškų. Naujoji Taryba įsipareigojo paruošti
įstatus, galutinai nuspręsti dėl pavadinimo ir uţregistruoti organizaciją registrų centre.
Mes aktyviai dalyvaujame ir Lietuvos ir mūsų mylimo miesto Klaipėdos gyvenime:
kovojome uţ Vidūno įamţinimą Klaipėdoje (jau nutarta, kad bus aikštė su paminklu ir gatvė
pavadinta jo vardu), uţ Atgimimo aikštės palikimą visų klaipėdiečių poreikiams, aktyviai
giname ţaliąjį miesto rūbą – medţius, ypatingai giname ir ginsime senus medţius, kuriuos
turime tik vienintelius Donelaičio aikštėje (turime juos ypatingai branginti) jie išlaiko visų
audrų išbandymus. Rekomenduojame kitaip galvojantiems ir norintiems savo verslui
išsikovoti Donelaičio aikštę – rimtai susimastyti prieš statant savo asmeninius interesus į
pirmą vietą , o ne klaipėdėčių interesus, laukiame jų supratingumo, kurio vis dar trūksta
(nesusipratėliai vis dar rašo replikos ta tema į miesto laikraštį).
Kalbant apie mūsų veiklą, galime pasakyti, kad dirbome pastoviai ir sistemingai. Buvo
suorganizuota svarbi konferencija medicinos tema: „svarbiausi šiuolaikinės medicininio
aptarnavimo trūkumai ir privalumai“, kurioje dalyvavo Sveikatos Apsaugos ministerijos
atstovas - Asmens sveikatos prieţiūros departamento direktorius Dr. Zdislavas
SKVARCIANY, visi Klaipėdos Sveikatos sk., Valstybinių ligonių kasų, Socialinio sk.
atstovai.
Konferencijai buvo rimtai pasiruošta – apklausti mūsų nariai, kurie surašė iš savo gyvenimo
patirties visus pastebėtus trūkumus (pranešimas yra svetainėje), kurių buvo daugiau negu
privalumų. Tikėjomės, kad nors kas nors bus pataisyta, bet veltui. Gal naujasis Sveikatos
apsaugos ministras gerb.Juras Poţėla ką nors pakeis. „Viltis – durnių motina – sako liaudies
patarlė!“
Turime visą eilę (19 pavadinimų klubų), svarbiausias iš jų DVASINIO TOBULĖJIMO
KLUBAS, kuris atlieka didelį darbą siekiant dvasinės brandos, norime organizuoti daininikų,
FOTO klubą ir kt., tačiau neturime materialinio pagrindo (to nepaaiškina ir prezidentės
pasirašytas plėtros įstatymas, kuris tobulinamas jau N kartų, tačiau taip ir neatsako į
svarbiausius NVO plėtros klausimus) – neturime pinigų mokėti lektoriams, vadovams,
kalbėjome apie tai su Ţvejų kultūros rūmų direktoriumi (Bendruomenės namai jiems
pavaldūs), paţadėjo pasirūpinti, tačiau savo paţadą pamiršo stalčiuje...
Aš dirbu šitą darbą jau 14 metų, su savo asmeniniu kompiuteriu, spausdintuvu, leidţiu
internetinį laikraštėlį, tvarkau svetainę. Lietuvos Respublikos NVO plėtros įstatymas leidţia:
plėskitės savo pensijų saskaita.
Rinkomės kiekvieną antradienį, sunkiai iškovotose (per 13 metų) mūsų Bendruomenės
namuose, nors susisiekimas su jais vis dar komplikuotas. Tiesa, galime padėkoti savivaldybei
uţ suremontuotą privaţiavimo prie Bendruomenės namų kelią, vis geriau negu nieko, nors
darbų kokybė nelabai dţiugina.
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Pastoviai posėdţiauja mūsų Tarybą, kurios gretas išretino gyvenimas ir šiandien mes jas
papildysime (naujas sarašas svetainėje), išrinksime tiek, kad būtų septyni ţmomės, kurie bus
geriausi iš geriausių. Mūsų pastovi veikla pasiţymi ne tik rimtomis problemomis, bet ir
pramogomis – kiekvieno mėn. paskutinį ketvirtadienį mes švenčiame kiekvieno mėnesio visų
mūsų narių gimtadienius. Ši tradicija gimė (ir sunkiai išsaugota iki šiol) mūsų Klaipėdos
miesto jungtinėje pagyvenusių ţmonių bendrijoje), nes dėmesys ţmogui – tai labai svarbu.
Tik dalyvavę šventėje gali tai suprasti. Kartais, geri ţmonės (kaip Ramūnas Karbauskis)
pakviečia mus į nemokamas ekskursijas, mes dėkingi jam ir europarlamenaro Broniaus
Ropės atstovei Klaipėdai – Akvilei Matutytei, kuri mūsų niekada nepamiršta ir kviečia tai į
susitikimą su gerb.Broniumi Rope, tai su Ramūnu Karbauskiu, kuris paskutiniu metu kviečia
nemokamai aplankyti Naisius. Galėtų daugiau mūsų miesto verslininkų pagalvoti apie
savo tėvus ir senelius ir suorganizuoti daugiau nemokamų ekskursijų senjorams,
autobusu ar laivu. Būtų gerai, jei jie mus išgirstų.
Vis dar renkame parašus dėl nemokamo vaţiavimo miesto visuomeniniu transportu
(Liet.PS Tarybos nutarta iki rugsėjo pirmos).
Reziumuojant galiu pasakyti, kad mūsų maţi darbai ţmonių labui davė teigiamų rezultatų –
vis daugiau ţmonių tampa aktyvesni, išeina iš namų ir ieško draugo peties, ieško bendravimo
palikę keturias savo kambario sienas. Tik bendraudamas ţmogus gali susirasti draugų ir
geras draugas tikrai geriau negu socialinis darbuotojas, kuris daţniausiai svetimas ir šaltas
(atsiprašau, gal ne visi tokie). Dirbau, kaip sugebėjau, tačiau labai tikiuosi ir laukiu visų
Jūsų supratingumo ir aktyvesnio dalyvavimo sprendţiant ne tik Lietuvos problemas, bet ir
savo mylimo miesto Klaipėdos problemas, galiu tik pasakyti, kad dirbu iš visos
širdies,tikriausiai, gerojo Dievo PAŠAUKTA.
Savo pranešimą noriu uţbaigti eilėmis:
Kalbėk su žmogumi, gal Tavo žodžio reikia
Kažkam labiau nei maisto ar vandens,
Kai abejonės, baimės skraistės draikos,
Kai sunkiai peržengia šešėlį net akmens.
Kalbėk žodžius, kokių ir pats norėtum
Išgirst iš lūpų artimo žmogaus,
Kurie paklydusį vėl eiti pakylėtų
Ieškoti kelio naujo ir šviesaus.
*

*

*

VIRGINIJAUS PARTAUKO PASISAKYMAS
ATASKAITINIAME SUSIRINKIME
Virginijus Partaukas Liet.PS patarėjas ir narys
Laba diena, gerbiami Liet.PS ataskaitinio susirinkimo dalyviai.
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Organizacijos vadovė prezidentė Aldona Marija Gedvilienė pasiūlė pasidalinti visuomeninės
veiklos patirtimi. Pirmiausia keletą ţodţių apie save. Esu vienas iš Jungtinio demokratinio
judėjimo steigėjų Klaipėdoje ir jau keletą metų aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje,
esu pirmininko pavaduotojas. Praeitais metais įstojau į ekologinę organizaciją „Klaipėdos
ţalieji“ ir į Liet.PS, todėl šiandien esu kartu su Jumis, garbiais senjorais, turinčiais net
mokslinius laipsnius (tai soc.m.dr.Petras Vaičiūnas), didelę gyvenimo patirtį, o svarbiausia –
negęstančią neabejingumo ugnelę širdyje.
Aš savo visuomeninę veiklą prilyginčiau veiklai, kuri tarybiniais laikais vadinosi „liaudies
kontrolė“. Tai ką aš veikiu, susišaukia su mūsų vadovės ką tik pasakytais palinkėjimais, jog
mes visi turime būti aktyvūs, nelikti abejingi, matydami negeroves, ne tik Klaipėdoje, bet ir
Lietuvoje. Turime stengtis diegti demokratijos principus, skatinti pilietinį aktyvumą visuose
gyvenimo srityse. Aš, kaip ir daugelis čia susirinkusių, aktyviai dalyvavau visuose parašų
rinkimuose: uţ ţemės referendumą, uţ įstatymų keitimą ir tobulinimą dėl mūsų kalbos
išsaugojimo, prieš lietuvių tautos nugirdymą. Teko garbinga pareiga ruošti plakatus ir
dalyvauti mitinguose Klaipėdoje prieš dideles kainas, prekybininkų godumą ir socialinę
atskirtį, prieš Ūkio departamento aplaidų darbą priţiūrint miesto aplinką ir infostruktūrą.
Kartu su visuomenininku Germanu Čepu dalyvavome mitinge prie Seimo dėl naujojo Darbo
kodekso pakeitimo. Po mitingo suorganizavau vienasmeninį piketą prie Lietuvos liberalų
sajudţio būstinės. Jų vadovų R.Šimašiaus ir V.Gailiaus prašiau padėti įveikti „visuotiną,
rafinuotą liberaliąją korupciją Klaipėdoje, kol uostamiestyje STT atsisako dėti antrankius
„elitui“, įveikti šią hidrą neįmanoma. Analogiškas mano kreipimasis yra internete ir vadinasi
„Šimašiau gelbėk!“ (you tube). Tiesa, kol kas iš liberalų vadovo jokio atsakymo nėra.
Susidaro įspūdis, kad naujeji vadovai, kaip E.Masiulis vieną sako, o kitą daro. Atrodo, kad
R.Šimašius Klaipėdos liberalams nėra autoritetas, nes pas mus atseit „korupcijos nėra“.
Efektyviausias ginklas kovojant su Lietuvą ir Klaipėdą griauţiančiu korupcijos vėţiu yra
viešumas. Todėl miesto vadovų pagrindines negeroves stengiuosi viešinti per Ţinių radiją
(852431431), Lietuvos radiją (852331012(13). Siūlau ir kitiems neabejingiems
klaipėdiečiams skambinti tiesioginių laidų metu ir viešai auklėti miesto „elitą“, kai yra to
nusipelnęs. Taip pat būtina sekti ką rašo abu miesto dienrasčiai, skambinti ar rašyti į „karštą
telefoną“, kreiptis pagalbos į laikraščių ir TV „Balticum“ ţurnalistus. Pasisekė per radiją
pakalbėti apie Klaipėdos valdţios dviveidystę, kuomet verkšlenama, kad maţas Klaipėdos
gyventojų aktyvumas, bet Liet.PS atstovams norėta uţdrausti uţsiimti pilietine veikla
Bendruomenės namuose. Tik surėmus pečius pavyko įtikinti atsakingus asmenis, kad
pensininkai turi teisę ne tik dainuoti ir šokti, bet ir uţ savo teises kovoti, dalyvauti
savivaldoje ir valstybės valdyme – tiesiogiai, bei per išrinktuosius atstovus, su jais
susitikinėti Bendruomenės namuose.
Radijo eteryje bendravau su Petru Auštrevičiumi ir prašiau, kad paragintų Klaipėdos
liberalus nesielgti kaip uţkietiejusiems korupcionieriams ir neblokuoti Tarybos opozicijai
priklausančio Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo. Manau, niekam nekyla
abejonių, kur didţiausia korupcija Lietuvoje.
Naudojuosi teisę rašyti paklausimus – pareiškimus miesto vadovams. Juos būtina
uţregistruoti Liepų 11 1-ame langelyje. Privalome raštu reaguoti patys, pamatę dienraštyje
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ar per TV Balticum apie netvarką: neūkiškumą, lėšų švaistymą, nepotizmą ir kitas miesto
piktţaizdes. Atsakymai daţnai būna neišsamūs, menkaverčiai ar net melagingi.
Perskaitęs dienraštyje, kad dingo vieniša moteris greitosios pagalbos iš namų atveţta į
ligoninės priimamąjį ir iš jo paleista naktį namo, parašiau merui paklausimą. Juolab, kad
spaudoje buvo aprašyti atvejai, apie iš ligoninės paleistus vienišus neįgalius asmenis, kurie
paleisti naktį klaidţiodavo ir buvo atrasti sušalę – negyvi. Tikiuosi, kad savivaldybės
atsakinga tarnautoja Janina Asadauskienė ėmėsi veiksmų, kad taip daugiau nenutiktų.
Kad ir nedaţnai, bet pasinaudoju galimybe 5 minutes pasisakyti prieš Tarybos posėdţius iš
miestiečių tribūnos. Galima kalbėti apie tai kas labiausiai neramina, galima teikti siūlymus,
kritikuoti ar padėkoti miesto politikams, tarnautojams, medikams, pareigūnams. Tikėtina,
kad kaţkokia reakcija bus, nes pasisakymai transiliuojami internete, o viešos kritikos niekas
nemėgsta.
Kartais gyventojai pakviečia stebėti teismų posėdţius, paţiūrėti ar tinkamai elgiasi teisėjai ir
net advokatai. Siūlyčiau visiems, turintiems laisvesnio laiko, uţeiti į bet kurį Klaipėdos
teismą, pasiţiūrėti kaip vykdomas teisingumas, o gal neteisingumas. Posėdţiai beveik visi
atviri – gali lankyti kas tik pageidauja.
Dirbti viešąjam interesui, o per tai ir savam, galima daugelyje visuomenės veiklos sričių.
Mūsų prezidentė Aldona Marija Gedvilienė visuomeninei veiklai aukoja labai daug
asmeninio laiko, sveikatos ir lėšų. Siūlau visiems Klaipėdos krašto senjorams ir jaunesnio
amţiaus piliečiams (nuo 18m.) prisijungti prie vadovės, padėti jai nedėkingoje, tačiau
visiems paprastiems ţmonėms reikalingoje veikloje.
Baigdamas noriu pasakyti, kad tik mūsų pačių dabartinių pensininkų 20 metų trukęs
pasyvumas, abejingumas, egoizmas, nusišalinimas nuo visuomeninės veiklos ir viešo
intereso gynimo, leido korumpotiems partklanams uţvaldyti Lietuvą, nustekenti ją visomis
prasmėmis, tuo pačiu privertė mūsų vaikus ir vaikaičius emigruoti.
Gana! Nebebūkime avių banda, elkimės kaip pridera valstybės šeimininkams, taip
skatinkime elgtis ir jaunąją kartą ir Lietuva atsities.

Kadangi pats 1941 m. birţelio 23 d. girdėjau per „Filipsą“ Prapuolenio
perskaitytą pareiškimą ir pirmą kartą pamačiau savo tėvą verkiantį (iš
dţiaugsmo), dalinuosi rašiniu ţiniasklaidai. Algimantas Zolubas

Nelengvas vadavimosi iš komunistinio
paveldo kelias
Seimo Kovo 11-osios Akto salėje 2015 m. geguţės 22 d. įvyko
konferencija „Lietuvos gyventojų genocido organizatoriai ir vykdytojai:
istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“. Atsiţvelgdama į Sovietų sąjungos
Komunistų partijos (SSKP)
ir jos padalinio Lietuvos Komunistų partijos (LKP) nusikaltimų turinį, pobūdį ir mastą,
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Konferencija greta kitų, priėmė rezoliuciją:
Konferencijos dalyviai, naujų grėsmių valstybei akivaizdoje, laiko būtinu:
- 1941 m. birželio 23 d. pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“
reikalinga teisiškai įvertinti ir paskelbti LR teisės aktu.
Birţelio sukilimo diena – birţelio 23-ioji kaip atmintina 1997 m. liepos 3 d. įrašyta
tarp Lietuvos atmintinų dienų, tačiau „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“
Respublikos teisės aktu nebuvo įteisintas.
Tačiau ką gi minime, į ką atsiremiame? Ar į chaotišką, gal ir neblogą, tačiau
neapibrėţtą, manipuliacijoms pasiduodantį, ar turime sukilimą skelbiantį, prieš okupaciją
sukilti duotą signalą – istorinį akcentą? Turime pareiškimą „Birţelio sukilimo
deklaravimas“, paskelbtą 1941 m. birţelio 23 d. per Kauno radiją, kuris ir paskatino Tautą
sukilti. Štai jis:
„Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia
atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę
jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo
naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo
ateitį tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.“
Lietuvos Laikinosios Vyriausybės 1941 m. birţelio 23 d. priimto, per Kauno
radiją paskelbto pareiškimo „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ tekstas yra
įrašytas Kauno radiofono garso plokštelėje Decelith 36251, kuri saugoma Lietuvos
vaizdo ir garso archyve, saugojimo Nr. 2772.
Pernai minint Birţelio Sukilimą, atsiliepdami į Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos
kvietimą, būrys motociklininkų dalyvavo Pirmame Lietuvos baikerių ţygyje iš Kauno į
Vilnių, taip pagerbdami kritusius 1941m. Birţelio sukilimo didvyrius. Lietuvos Baikerių
kongreso atstovai iš Kauno atveţė bendrai su Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga pasirašytą
kreipimąsi į Seimą, raginantį greičiau pripaţinti Lietuvos Laikinosios vyriausybės paskelbtą
1941-06-23 pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ Lietuvos Respublikos
teisės aktu. Jį įteikė LR Prezidentei bei Seimo Pirmininkei. Tačiau tik praėjus metams,
minint Sukilimo 75-metį, jo minėjimas jau valstybiniu lygmeniu birţelio 18 d. įvyko
Obeliuose, o Seimas birţelio 23 d. Sukilimo įteisinimo valstybės aktu reikalą svarstyti
pagaliau ryţosi.
Vilniuje Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos ir kitų visuomeninių organizacijų
rūpesčiu minėjimas vyko Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje birţelio 23 d., į kurią atvyko
Antrojo Lietuvos baikerių ţygio dalyviai ir kurioje, grojant Lietuvos kariuomenės orkestrui,
Garbės kuopos kariai iškėlė vėliavas, pagerbė 1941 m. Birţelio ţuvusius sukilimo dalyvius,
išklausė Sukilimo 75-erių metų sukakčiai skirtas kalbas. Baikerių ţygio dalyviams buvo
įteikti dailininko A.R.Šakalio tai progai sukurti padėkos raštai bei vienetiniai suvenyriniai
pašto vokai su renginiui skirta simbolika.
Tądien Seimas, uţuot „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimą“ savo nutarimu
įteisinęs kaip mūsų vadavimosi iš okupacijos istorinį akcentą – Valstybės aktą, svarstė ir
balsavimui pateikė rezoliuciją-pareiškimą:
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Dėl 1941 m. birželio 23-osios sukilimo įvertinimo 2016 m. birželio 23 d.
2016 m. birželio 18 d. projektas
Lietuvos Respublikos Seimas,
- paminėdamas svarbią lietuvių tautos kovų už laisvę ir nepriklausomybę datą –
1941 metų birželio 23-ąją, kai per Kauno radiją buvo paskelbta Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo deklaracija, kuri buvo neabejotinas mūsų tautos
laisvės siekio išsiveržimas;
- konstatuodamas, kad 1941 m. birželio 22 d. prasidėjus karui tarp hitlerinės
Vokietijos ir stalininės Sovietų Sąjungos, mūsų tautai nušvito galimybė sukilti, buvo
atkurta iki okupacijos veikusi Lietuvos administracija ir savivalda, sudaryta
Laikinoji Vyriausybė, kurios vardu 1941 m. birželio 23 dieną ir buvo paskelbtas
„Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“, išreiškęs nepalaužiamą tautos ryžtą
atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę;
- pažymėdamas, kad tūkstančiai sukilėlių tuomet stojo ginti šalį nuo besitraukiančios
sovietinės kariuomenės siautėjimo ir nuožmių keršto aktų ir tai buvo patriotinė
tautos reakcija, savotiška kompensacija dėl ankstesnio neryžtingumo, kai 1940
metų birželį be ginkluoto pasipriešinimo buvo leista sovietams okupuoti Lietuvą;
p a r e i š k i a: Minint šį nepelnytai primirštą istorinį įvykį, pasigirsta nepagrįstų abejonių
dėl sukilimo prasmės - esą, jo metu žuvo tūkstančiai Lietuvos jaunuolių, o laisvė tuomet taip
ir nebuvo iškovota. Nors 1941-ųjų sukilėliams ir nepavyko įtvirtinti nepriklausomybės,
sukilimo poveikis Lietuvos visuomenei buvo itin reikšmingas: tauta suprato, kad tik ji pati ir
niekas kitas privalo nuspręsti savo valstybės ateitį. Valstybingumo siekis tapo neišsenkančiu
šaltiniu tolesnei rezistencijai, kuri per pusę šimto okupacijos metų išsaugojo tautos laisvės
troškimą ir atvedė ją į nepriklausomybę 1990-aisiais.
Šios įsimintinos dienos proga sveikiname sukilimo dalyvius, jų artimuosius ir visus
Lietuvos žmones, linkėdami bet kokiomis aplinkybėmis jaustis savo šalies
patriotais, ranka rankon, širdis širdin kurti bendrą visų mūsų ateitį.
Teikia Seimo nariai: Paulius Saudargas, Valentinas Stundys, Vytautas Saulis,
Arimantas Dumčius, Povilas Urbšys, Rima Baškienė, Sergejus Jovaiša, Stasys
Šedbaras.
Tačiau net tokiai rezoliucijai-pareiškimui nebuvo pritarta (uţ – 31, prieš – 1, susilaikė
– 45). Pasigirdus iš pasisakančiųjų, kad Sukilimas ir Laikinoji vyriausybė gali būti siejami su
ţydų genocido pradţia, vienam Seimo nariui pasiūlius ją ta kryptimi redaguoti, Seimas
redagavimui pritarė.
Pritrūkus argumentų Sukilimui ir Laikinajai vyriausybei mesti šešėlį, pasitelkta
absurdiškai pritempta sąsaja su ţydų genocido pradţia. Tiek Sukilimo paskelbimas, tiek
Laikinosios vyriausybės veikla niekaip nėra susijęs su ţydų genocido pradţia. Genocidas
vyko pagal nacių planus Laikinajai vyriausybei nedalyvaujant ir jos neatsiklausus. Sukilimo
skelbėjus ir Laikinąją vyriausybę tuomet reikėtų kaltinti ir uţ anuomet vykusias Rainių,
Pravieniškių, Juodupės, Panevėţio gydytojų ţudynes nes jų pradţia sutapo su Sukilimo
paskelbimu.
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Čia dera grįţti į Sukilimo ir Laikinosios vyriausybės vertinimą, įvykusį anksčiau.
Čikagos „Draugas“ 1941 m. birţelio 25 rašė: „Paskutinieji pranešimai iš Berlyno sako, jog
pulk. Škirpa (Lietuvos naujos Vyriausybės vadovas – A. Z.) uţdraudė ţydų persekiojimus
Lietuvoje“.
Jei Sukilimas įtrauktas į Minėtinų dienų sąrašą, jei tą dieną mini visuomenė, minima ir
valstybiniu lygmeniu, tai sukilimą jau esame įvertinę kaip teigiamą reiškinį. Tiek Lietuvoje,
tiek JAV kur Sukilimo byla buvo nagrinėjama su ypatingu dėmesiu, tas šešėlis dėl ţydų
genocido pradţios Sukilimui ir Laikinosios vyriausybės vadovui Juozui Brazaičiui buvo
išsklaidytas. JAV atstovų rūmų Teisės komiteto Imigracijos pakomisės pirmininkas Jashua
Eilbergas 1975 metų sausio 13 d. oficialiai kreipėsi raštu į JAV Lietuvių bendruomenės
krašto valdybos visuomeninių reikalų tarybos pirmininką Algimantą Gečį, informuodamas,
kad kaltinimai J.Brazaičiui ir J.Šlepečiui yra nepagrįsti ir patikino, kad šis dokumentas padės
sumaţinti tas įtampas ir nusivylimus, kuriuos tie du vyrai ir jų draugai turėjo patirti. Tačiau
kaţkam įtampas ir nusivylimus teberūpi skatinti, kaţkokią naudą iš to išpešti.
Yra kita akivaizdţiai esminė, ne menama, o reali prieţastis. Šiuo balsavimu
Seimas parodė nuoseklų palankumą LKP atţvilgiu – Seimo posėdyje birţelio 9 d.
partijos nepasmerkę ir neįvardinę nusikalstama, Tautos genocidą vykdţiusia
organizacija, dauguma balsavo prieš arba susilaikė, nes sukilimas buvo nukreiptas
prieš sovietinį okupantą, o pastarojo organizatorė ir įkvėpėja buvo SSRS Komunistų
partija, kurios padalinys buvo LKP, taigi balsuojant uţ rezoliucijos priėmimą, drauge
būtų smerkiamas ir SSRS KP padalinys – LKP. Todėl ir prisireikė rezoliucijos
redagavimo. Balsuoti uţ redaguotą rezoliuciją Seimas nusprendė birţelio 28 d. Tačiau
redaguotos rezoliucijos redakcinė grupė nepateikė, todėl dėl jos balsavimas neįvyko,
taigi liko galioti Seimo sprendimas – rezoliucijai-pareiškimui nepritarti.
Rezoliucijomis paprastai išreiškiami siekiai, įpareigojimai, padėties vertinimai,
nesuteikiantys sankcijos privalomai juos vykdyti, todėl valstybės aktais nelaikomi. Taigi
Seimas pasinaudojo tokiu dokumento statusu, savo aukščiausios valstybės institucijos
galiomis, ir, tarsi pingpongo kamuoliuką atmetė, grąţino 2015 m. geguţės 22 d.
konferencijai, vietoj Seimo nutarimo paskelbti „Birţelio sukilimo deklaravimą Valstybės
teisės aktu.
Taip, birţelio 9 d. ir birţelio 23 d. balsavimai akivaizdţiai atskleidė koks
gyvastingas komunistinės kilmės paveldas, kas yra kas Seime, kam tas paveldas jau
svetimas, kam artimas, kam – nei šiltas, nei šaltas. Taip minimi balsavimai patvirtino,
kad Vasario 16-sios Respublikos tikrieji tęstinumo pradai yra prarasti.
Tačiau 1941 m. Birţelio Sukilimo deklaravimas, kaip vadavimosi iš sovietinės
okupacijos istorinis akcentas ir viešas signalas sukilti nei iš Tautos ir jos valstybės
atminties, taigi ir iš jos teisinės sistemos negali būti ištrintas, todėl jo priėmimas ateityje
– neišvengiamas. Teks iš naujo sugrįţti prie Birţelio sukilimo deklaravimo įteisinimo
gal po artėjančių, gal dar po kitų Seimo rinkimų, tačiau teks.
Nelengvas vadavimosi iš komunistinio paveldo kelias, tačiau turėsime eiti tik juo.
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KLAIPĖDOS NAUJIENOS TRUMPAI
ATGIMIMO AIKŠTĖJE BUS POŢEMINIS GARAŢAS, bet tik toje dalyje, prie
Klaipėdos viešbučio, nes viešbučio svečiai neturi kur statyti savo automobilių. Sakoma, kad
visi medţiai liks ir visa aikštė bus pakeista ir pritaikyta VISIEMS klaipėdiečių poreikiams.
KLAIPĖDIEČIŲ SVAJONĖ – TROLEIBUSAS, kurią pristatė atstovas iš Vilniaus.
Miestas lyg tam pritaikytas – gatvės
taip išdėstytos, kaip reikia tokiam
transportui – tikras ţiedas, tik vaţiuok
ir visa Klaipėda atrodys kaip
didmiestis. Nuostabus transportas:
tylus, greitas ir patogus, kaip tik tai
ko reikia klaipėdiečiams ir miesto
svečiams... Svajonės kartais
pildosi...Svajokime visi kartu, tik tada mintys svajonę įgyvendins...
Finansai – tegu skaičiuoja tie, kuriems tai priklauso...

MŪSŲ KŪRYBA
IRENA ONA LINKAUSKIENĖ TYLA

SVEIKINAME GERB. IRENĄ SU
GIMTADIENIU!

Tu nieko nesakyk,
Pabūki tyliai,
Kaţkas tenai, kaţkas toli
Ir meilės nevadink
Vardu tikruoju.
Ore tegu plevena ji
Laisvai ir oriai,Tu ją jauti,
Ar nori ar nenori.
Lyg vandenyne burė
Nuplauks
Galingo vėjo nešama.
Čia - didelė,
Čia lyg taškelis
Baltas jūroje –
Maţas.
Nepakartojama tyla.

SVEIKATA
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INFORMACIJA DĖL STUBURO, VERTA DĖMESIO
1,5 mėn. kiekvieną vakarą prieš miegą suvalgykite:
1 figą, 5 abrikosus ir juodąją slyvą (visi vaisiai dţiovinti).
Šiuose vaisiuose yra medţiagų, kurios atstato audinius, sudarančius tarpslankstelinius diskus.
Be to, šios medţiagos padaro audinius atsparius ir tvirtus. Sustiprinus šiuos audinius, ir be
manualinės korekcijos pagalbos, slanksteliai patys sugrįţta į pradinę padėtį.
Pabandykite tai padaryti - neatpaţinsite savo stuburo.
Medţiagų reikalingų tokiai procedūrai, nėra atskiruose vaisiuose, jų galima
gauti tik sumaišius juos. Toks derinys turi stebuklingą galią.

Sveiki!
Atsiprašau, tačiau kaip Taisyklingos mitybos Konsultante, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tai,
jog vakarais valgyti vaisių NEREKOMENDUOTINA!
Kodėl? Todėl, kad gausite per daug angliavandenių, kurių neisnaudojus - pavirs į riebalus! O
juo labiau dţiovinti vaisiai - jie turi padidintą cukraus kiekį ir aukšta Glikemijos indeksą!!!
Jeigu jums svarbu kaip maitintis ir sau pagelbėti. - Uţsukite pas Mus, Vilniuje, Savanorių,
13A- SG Klubas.
Tel.: 861630774

GYVENIMO FILOSOFIJA
PAČIOS GERIAUSIOS INVESTICIJOS – Į ŢINIAS!
Labiausiai atsiperka investicijos į ţinias!
Tai gali būti investicijos į ţinias: mokslo pasiekimus, apie sveiką
gyvenimo būdą ir kt., bet šiandien kalbėsime apie pinigus: apie ţinias, kaip reikia tvarkyti
savo finansus, patikėkite – tai ypatingai svarbios ţinios kiekvienam ţmogui!
Ţinios iš Roberto T. Kijosakio knygos “Turtingųjų sąmokslas” 2011, leidykla
sirokas.
Taigi aš ir vėl klausiu (R.T.K): ar meilė pinigams visų blogių šaltinis? Aš sakau – NE! Aš
manau, kad didesnė blogybė yra ţmones apgaubti tamsa ir neţinomybe pinigų srityje. Blogis
atsiranda tuomet, kai ţmonės neţino, kaip veikia pinigų mechanizmas ir finansinio išprusimo
stoka yra esminė turtingųjų turtėjimo prieţastis ir neţinančių išnaudojimas.
Federalinis rezervų bankas (FED) įkurtas 1913 metais, kuris pasaulio
turtingiesiems suteikė galimybę kontroliuoti JAV ir viso pasaulio finansus, krizes, infliacija
ir t.t.
Ar mūsų smegenys buvo finansiškai „praplautos“? Aš manau jog buvo. Tai, kad mes buvome
(ir tebesame – red.pastaba) finansiškai uţprogramuoti bei paversti Pavlovo šunimis, kad
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apvogtume save, yra pagrindinė prieţastis, kodėl dauguma ţmonių nemato kasdien aplink
juos vykstančio apiplėšimo?
Mūsų švietimo sistema neatlieka savo darbo, mokydama būti paklusniais robotais ir
turtindami turtinguosius, apvagiame save. Mūsų lyderiai moko mus gyventi ţemiau mūsų
pajamų lygio, uţuot jas išplėtus. Mano nuomone, gyvenimas ţemiau savo pajamų lygio
suţlugdo dvasią (Lietuvoje – tai viena iš prieţasčių, kad lietuviai bėga red.past.) Kaip buvo
minėta dirbantys praranda savo turtą mokesčių, skolų, infliacijos ir pensijų kaupimo dėka.
Negalima kviesti bankų tarnautojus ar jų darbuotojus mus mokyti, nes jie viską aiškina tik
turtingųjų labui. Mano ilgametė patirtis (R.T.K.) rodo, kad ţmonės yra ištroškę tinkamo
finansinio išsimokslinimo, kuris būtų paprastai paaiškinamas ir lengvai suprantamas.Yra
daug ţmonių, išsigandusių ir nusivylusių, kuriuos parklubdė mūsų politikai ir ekonomika
(dar viena prieţastis saviţudybėms ir kad ţmonės bėga).
Skaitykite protingų autorių literatūrą, kurios yra gausiai ir semkitės ţinių, nes be ţinių
ţmogus aklas ir kurčias, o mūsų valdţiai ir bankams kaip tik to reikia. Jeigu nors vienas
ţmogus atkreips į tą informaciją rimtą dėmesį – jis bus visapusiškai išgelbėtas!

Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotojas A.M.Gedvilienė.
Labai atsiprašau uţ klaidas, esu savamokslis redaktorius! Gal atsilieptų galintys
padėti. Pinigų neturime!
Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame korespondentus iš visos Lietuvos
teikti informaciją ir ne tik apie pensininkus, nors jų reikalai irgi svarbūs. Tai turi būti tokia
medţiaga, kaip pagerinti įvairaus amţiaus Lietuvos gyventojų padėtį (Lietuvos pensininkų
susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir vienybė), kaip
sugraţinti išvykusius ir pn.
Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone.
Laukiame!!!

