
1 
 

 

 

  
  

 

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS, kodas 

303871378 sąsk. Nr.LT245015400014001975 EUR, USD 

Klaipėda 2015-03-10 (įkūrimo data) Paremti galite visada! 

Būsime dėkingi ir už 2%. 

 

 

                                            Nr.5 (49)                                                

                                   Klaipėda 2016-04-01 

Pavadinimo autorius gerb. SAULIUS SAVICKIS – org. 

„MŪSŲ MIESTAS KLAIPĖDA“ buvęs prezidentas 
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        SVEIKINAME KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ 
                             JŪRŲ UOSTĄ                         

                          25 METŲ  
 SUKAKTIES PROGA IR LINKIME GENERALINIAM 
DIREKTORIUI ARVYDUI VAITKUI TAPTI LIETUVOS 
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VADOVU! 
 
 

  

KIEKVIENO MĖN. 
pirmą 
ANTRADIENĮ 
renkasi VISI 
PAGEIDAUJANTYS, 
dažniausiai – 
paskaita. 

KIEKVIENO MĖN. 
antrą ANTRADIENĮ 
ŠAŠKIŲ KLUBAS.  

KIEKVIENO MĖN. 
trečią 

ANTRADIENĮ  
16:00 val. Liet. PS 
Tarybos posėdis 
Debreceno g. 48. 

KIEKVIENO MĖN. 
ANTRĄ trečiadienį 
16:00 val. KJPŽB 
Tarybos posėdis.  

 

INFORMACIJA 
TEIKIAMA: 

Prezidentė ir 
pirmininkė Aldona 
Marija Gedvilienė 

tel. 866673965; el. p. 

aldonamarija2@takas.lt 

 

Valerija 
Jokubaitienė 
prezidentės pavaduotoja 

tel. 868782942; 

 

Liuba Kruminienė 
KJPŢB pirm. pav. 
tel. 860448571  

 

Daugiau inform. 
svetainėje: 
www.kjpzb.lt 
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    ŠIAME NUMERYJE SKAITYKITE: 

1. Atviras kreipimasis V.Kadžys 

2. Dėl referendumo: apribokime 

alkoholio naudojimą. 

3. Klaipėdos miesto Tarybos 

posėdžio atgarsiai 

4. Sutarimas, kuriam reikalingi 

mes visi. Prof. K.Stoškus 

5. H.Labrenci informacija 

6. Romualdas ZUBINAS –   

lietuvių kalbai 50 000. 

7. N.Puteikis kartu su LC 

8. Iš mūsų gyvenimo – 

nuotraukos. 

9. „Drasos kelio partija“ II dalis. 

10. SVEIKATA – cholesterolis KITAIP (pabaiga.) 

11. GYVENIMO FILOSOFIJA – kontracepcija (pabaiga) 

 

                                                        

             Referendumo  iniciatyvinės  grupės 

                     ATVIRAS   KREIPIMASIS                                                                                               

Į visus Lietuvos žmones,  į Jos Ekselenciją Lietuvos Prezidentę DALIĄ 

GRYBAUSKAITĘ,  Į Lietuvos Seimo narius, Į Lietuvos Nepriklausomos  

valstybės atstatymo Akto Signatarus,  Į Europos Parlamento narius,  Į 

Lietuvos Vyriausybės narius,  į  visas politines partijas,visuomenines organizacijas ir 

judėjimus, į  visus, kam   brangi Lietuva, jos žmonių gerovė, valstybės ir jos piliečių 

saugumas ir demokratija 

 Mes, Referendumo iniciatyvinės grupės nariai, kviečiame Jus paremti mūsų iniciatyvą 

renkant piliečių parašus,suteikiant materialinę ar kitokią  paramą arba netrukdant 

Referendumo būdu pakeisti stagnuojančią, gilia takoskyra tapusią tarp valdžios ir 

valstybės                                                                                                                                                        

1.   Lietuvos Prezidentė, Seimo nariai ir Vyriausybės nariai tarnauja Lietuvos žmonėms;                                                                                                                                               

Lietuvos Respublikos  Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalį ir pataisyti ją taip:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.  „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 000  
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piliečių,turinčių rinkimų teisę.“                                                                                                                 

Dabar egzistuojantis 300 000 parašų barjeras yra nerealus, perteklinis, ES valstybėse 

neturintis analogo.                                                                                                                                 

Pasitikėkime savo tautos, savų piliečių išmintimi ir protu kuriant Lietuvos valstybės 

ateitį. Referendumo sąskaita Swed banke  Nr. LT40 7300 0101 4654 5578 

Referendumo iniciatyvinės grupės vardu                                                        V.J. Kadžys         

Tel.  8 655 52916 

El. p.  vytautaskadzys@gmail.com 

                                                       
 
KLAIPĖDOS MIESTO TARYBOS POSĖDŽIO Nr. 15 atgarsiai. 
                                                                                                                                                                    
Miesto Tarybos posėdis vyko dvi dienas (28-29 balandžio). Jame pasisakė aktyviausi NVO 
atstovai: Virginija Jurgelevičienė, Germanas Čepas, Virginijus Partaukas. Kai kurie 
pasisakymus pateikė laikraštėliui. Su Virginiju Partauku ne visai sutinku, netiesa, kad visi 
senjorai nori tik šokti ir dainuoti, yra visa eilė tokių, kuriems rūpi Tėvynės reikalai ir kurie 
aktyviai dalyvauja Lietuvos gyvenime ir įvairių reikalų sprendime, bet apie tai jau 
skaitėte ankstesniuose laikraštėlio numeriuose. (Red. pastaba). 

 
                             GERMANAS ČEPAS                                                                  
kalbėjo apie tvarką papludimiuose, apie gelbėtojus, kurie turi būti 
gerai pasiruošę, kad tinkamai ir laiku suteiktų pagalbą poilsautojams. 
Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto administracijos miesto ūkio 
departamento veikloje yra dar trūkumų: dėl gelbėtojų 
nekompetencijos žuvo 2 vaikai ir 7 atsidūrė reanimacijoje.  
   

                        VIRGINIJA JURGILEVIČIENĖ 
                                                        

              Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrijos pirmininkė  

 
  Pasisakymas dėl mero 2015 metų veiklos  ataskaitos  2016-04-28 

 

Kolegos patarė, kad pasisakymą pradėti turiu  nuo demokratijos, nors 

meras ataskaitoje apie ją pasisako paskiausiai.  Merui įstatymu 

suteikta teisė siūlyti komitetų pirmininkus. Pagal įstatymą dviejų 

komisijų : antikorupcinės ir etikos  pirmininkai turi būti iš opozicijos. 

Jei opocizija suklydo, teigdama kandidatūrą, neatliko savo 

priedermes tinkamai, tai  paprašykite ištaisyti klaidas, tinkamai atlikti priedermes, o 

nesiūlykite  pirmininko posto savai, valdţioje esančiai Aldonai Steponkienei. Meras 

pasiūlydamas etikos komisijos pirmininką iš valdančiųjų pademonstravo 

pseudodemokratiją. Klaipėdiečių tribūna taip pat nerodo, kad Klaipėdos mieste daugiau 

demokratijos, atvirkščiai, matome tik dviveidiškumą. Daţniausiai   mūsų  
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pasisakymai iš  Klaipėdiečių tribūnos  netransliuojami per internetą. Antra, kodėl metai iš 

metų tik  5 proc. pasisakymų būna teigiami, o  95 proc. neigiami? O todėl, kad kai mes, 

piliečiai, kalbame, tai  politikai naršo internete, kabasi tarpusavyje ir viskas tuo baigiasi. 

Norisi paklausti: į kelių pranešėjų iš Klaipėdiečių tribūnos kritiką buvo sureguota, ar  

meras pakvietė nors vieną kritikuojantį pranešėją, kad spręsti jo  išsakytą problemą 

Klaipėdiečių tribūnoje? 

Stiprioji mero ataskaitos pusė yra skaičiai. Meras dţiaugiasi, kad miesto biudţetas gerai 

tvarkomas, o Klaipėda išliko vienu iš šalies miestų lyderių pagal biudţeto surinkimo ir 

išlaidų rodiklį. O juk po tais skaičiais slepiasi tūkstančių klaipėdiečių  

 

skurdas, neviltis, gal būt, net saviţudybės. Mums, klaipėdiečiams, atrodo, kad Klaipėda 

yra lyderis  perkeliant biudţeto problemas ant klaipėdiečių pečių.   

Ar tikrai mūsų miesto biudţetas labai nukentėtų, jei pensininkai vaţinėtų  miesto 

autobusais puse kainos, o nuo 75 metų nemokamai, kaip Šiauliuose? O kiemus valytų, 

tvarkytų apmokant iš savivaldybės biudţeto?  Ar biudţeto išlaidos stipriai nukentėtų jei 

atsisakytų privaţiuojamųjų maršrutų arba dar vadinamos antrosios zonos, kuri kelionę 

pabrango dvigubai. Iš pradţių privaţiuojamųjų maršrutų bilietai buvo tokie pat kaip ir 

miesto, o dabar jau dvigubai brangesni. 

Klaipėda  taip pat  yra socialinių būstų, t.y. benamių problemų viena iš  lyderių. 

Socialinio būsto laukia daugiau kaip 800 klaipėdiečių. Įstatymas teigia, jog asmenų ir 

šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti apskaita tvarkoma sudarant 6 eilių 

sąrašus.Tačiau apie juos nei ţodţiu neuţsimenama savivaldybės internetiniame 

puslapyje. Kaip butai yra skirstomi į kiekvieną sąrašą ar eilę, tik Dievas teţino.  

Meras teigia, kad Klaipėda yra ir efektyvios socialinės paramos lyderė (apie paslaugas ir 

pašalpas bus atskiras straipsnis). Ar gali miestas būti  įvardintas lyderiu, jei neturi nei 

vienų šeimynos namų, nors nuo 2012 m. prašome  socialinės paramos skyriaus, kad būtų 

įkurti šeimynos namai.  Klaipėdoje veikė šeimyna nuo 1995 metų, kai agentūra „Visos 

Lietuvos vaikai“ Klaipėdos fondas gavo panaudai patalpas Melnragėje. Vaikai, kurie 

negalėjo pritapti  globos namuose būdavo nukreipiami į Melnragę. Ne vienas vaikų namų 

pabėgelis sulaukė pilnametystės Melnragėje. Pasirodo tokios paslaugos, kokias teikė 

agentūra „Visos Lietuvos vaikai“ nebereikia. Rezultatai akyvaizdūs. Visi skaitėme 

laikraštyje „Klaipėda“ kovo 4d. str. „Naktį uostamiestyje – maţų elgetų atakos“. Vaikai 

iš vaikų namų elgetauja, o įkaušusius „karosus“ apiplešinėja.  Klaipėdos vaikų teisių 

apsaugos vadovė Aurilienė jau keturi metai nenukreipia valkataujančių į Melnragę, į 

vaikų sodybą. Atsisakydami paslaugos, kurią teikė agentūra Klaipėdos miesto  

savivaldybė prisiima atsakomybę uţ augantį nusikalstamumą. Todėl galima drąsiai 

konstatuoti, kad Klaipėdos miestas yra lyderis kaip auginti nusikaltelius. Kodėl? Ar ne 

todėl, kad Audronė Daujotienė postringautų, jog  SOS vaikų organizacija išseko, 

nebeauga ir dėl to nutarėme nepratęsti sutarties.  

Ačiū Dievui, kad Agentūra „Visos Lietuvos vaikai“  tęsia savo veiklą ir 2015 m. vasarą 

priėmė Lesinskų šeimyna iš Molėtų. Virginija Kairienė pasidalino savo patirtimi su 

Molėtų  šeimynos motina Svetlaną Lesinskienę. 

1. Kodėl miestui reikalinga „Šeimynos“ paslauga, kurią teikė agentūros „Visos 

Lietuvos vaikai“ Klaipėdos fondas, buvo sunaikinta?  Kodėl vaikai, kurie 

nepritapo valdiškuose namuose nenukreipiami nuo 2012 metų į Melnragę, į 

agentūrą? 

2.  Kas įsikurs Melnaragėje,  patalpose  adresu Vaivos  g.  23?  
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3. Prašome leisti susipaţinti, kokia tvarka atitenka butai socialinių būstų  eilėms?  

4. Kada pensininkai, nuo 62 metų  miesto autobusuose važinės mokėdami pusę 

kainos, o nuo 75 metų nemokamai? 

5.  Kada bus sugrąţinti tiesioginiai maršrutai iš priemiesčių iki miesto centro? Kada 

sugrąţinsite privaţiuojamųjų trasų ar 2 zonos senas bilietų kainas? 

6. Kokiais būdais, kokiomis priemonėmis reaguosite į pateikiamą per 

Klaipėdiečių tribūną kritinę informaciją? 

7. Kada bus  sugrąžintas etikos komisijos pirmininko postas opozicijai? 

                                                 
 

                VIRGINIJUS PARTAUKAS                                                                                                                                                                                                 
JDJ pirmininko pavaduotojas, Lietuvos PS (narys ir patarėjas). 
 
KLAIPĖDOS MERO VEIKLOS ATASKAITA PILIETINIO AKTYVUMO   
SKATINIMO IR DEMOKRATIJOS PLĖTROS KONTEKSTE. 
 

     Perskaičius ir išklausius mero atskaitą lieka neaišku ką miesto vadovas nuveikė 
konkrečiai 2015 metais ir kokių priemonių planuoja imtis klaipėdiečių pilietiniam 
aktyvumui skatinti. 
     Primenu, kad Lietuvos 33 Konstitucijos straipsnis leidžia miestiečiams     tiesogiai 
dalyvauti savivaldoje. Gaila, bet kol kas net mūsų senjorų dauguma apsiriboja 
dainavimu ir šokiais. Dėl tokio pilietiškumo užslopinimo ar jo „numarinimo“, manau 
kalti buvę „eksmerai“.                                                                                            Su dabartine 
ataskaita labai siejasi naujai ruošiamas ypač svarbus dokumentas – savivaldybės 
korupcijos – prevencijos programa. Noriu atkreipti visų dėmesį, kad Antikorupcinės 
programos projekte pirmuoju tikslu įvardintas siekis ne tik užtikrinti procesų 
skaidrumą, viešumą ir atskaitomybę visuomenei, bet svarbiausia – pačios 
visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus. Ši naujovė pirmiausia palies 
administracijos tarnautojus, nes jie privalės labiau atsiverti miestiečiams, o ne 
imituoti bendradarbiavimą su jais.  Gaila, kad ataskaitoje nesimato kaip meras                                                                                                            
planuoja realiai skatinti naujo lygmens demokratinius procesus savivaldoje 
uostamiestyje.  Kad tai išsiaiškinti, norėčiau užduoti keletą klausimų į kuriuos 
galima atsakyti bet kokia forma, kad ir per miesto laikraštį „Klaipėdą“: 

1. kokių konkrečių naujų veiksmų ruošiasi imtis, kad per likusius šių metų 8 – 
nerius mėnesius klaipėdiečių politinis aktyvumas padidėtų? 

2. ar merui suteiktos teisės leidžia sudaryti geresnes salygas miestiečiams 
tiesiogiai dalyvauti savivaldoje, t.y. dalyvauti komitetų ir kitų savivaldos 
struktūrų organizuojamuose posėdžiose ir svarstymuose, kad sudaryti 
galimybę paklausti ar teikti siūlymus? 

3. ar meras turi tokius veiksmingus įrankius, kad tarnautojų žmonėms 
teikiamos paslaugos būtų tokios kokybės, kad žurnalistai ir kiti klaipėdiečiai 
nepravardžiuotų juos valdininkais, o vadintų garbingu tarnautojo vardu? 

4. gal gerb. meras pritartų pasiūlymui administracijos direktoriui, Tarybos 
nariams ir miesto vadovui metines ataskaitas klaipėdiečiams teikti tiesiogiai 
viešoje erdvėje ir ne tik savivaldybės salėje, bet ir Bendruomenės namuose ar 
Kultūros fabrike? 
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5. ar nemanote, kad bendravimas „akis į akį“ suartina abi puses, leidžia geriau 
suprasti „kuo liaudis kvėpuoja“, tuo pačiu prisideda prie demokratijos 
plėtros, pilietiškumo skatinimo, miesto šeimininko jausmo    ugdymo?                                                                                                                                                         
Privalau pasakyti, kad Kelmės, Neringos merai ir daugelis kitų 
nepasididžiuoja, randa laiko veiklos ataskaitas pateikti gyventojams ir 
tiesiogiai viešuose susirinkimuose, sudaro galimybę žmonėms užduoti 
klausimus, pateikti pasiūlymus ar prašymus, pakritikuojant ar padėkojant už 
gerus darbus. 

         Nejaugi viską paaukosime internetui, pasislėpsime jame, o žmogiškam  
bendravimui, žmogiškumui vietos neberasime. 
 

                                                       
 

Laikas alkoholio vartojimo problemą spręsti iš esmės: 

   REFERENDUMAS - reikia Jūsų pagalbos – renkami parašai 
 

Vyriausioji rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus iniciatyvinei grupei „Uţ 

blaivią“. Mūsų tikslas - sugrieţtinti Alkoholio kontrolės įstatymą piliečių iniciatyva. 

Surinkus per 50 tūkst. parašų, įstatymo projektas būtų pateiktas Seimui. 

Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimu siekiama sumaţinti alkoholinių gėrimų 

prieinamumą, ypač nepilnamečiams. Šio tikslo siekiama mokslu pagrįstomis 

efektyviomis alkoholio kontrolės priemonėmis, kurios yra rekomenduojamos 

Pasaulio sveikatos organizacijos ir Lietuvos mokslininkų. Pasirašyti galima iki 

geguţės 14 d. 

 

 
Tarp akcijos iniciatorių - ir Donatas Montvydas 

 

Ramūnas Karbauskis ir Aurelijus Veryga apie iniciatyvą LRT laidoje 

"Dėmesio centre" 

KĄ SIŪLO INICIATYVA „UŢ BLAIVIĄ“. POKALBIS SU AURELIJUMI VERYGA 

 

Prašymą įregistruoti iniciatyvinę grupę pasirašė Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto profesorius Aurelijus Veryga, pirmasis iš Baltijos valstybių uţ kopęs į 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/96500/demesio_centre#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1192000
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/96500/demesio_centre#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1192000
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-03-23-ka-siulo-iniciatyva-uz-blaivia-pokalbis-su-aurelijumi-veryga/142197
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aukščiausią ţemės viršūnę Everestą ir ten iškėlęs trispalvę alpinistas Vladas 

Vitkauskas, dirigentas ir muzikos pedagogas Donatas Katkus, sovietmečiu 

aktyvūs pasipriešinimo sistemai dalyviai arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir 

vyskupas Jonas Kauneckas, Nijolė Sadūnaitė, muzikos autoriai bei atlikėjai - 

Saulius Urbonavičius (Samas), Rosita Čivilytė, Donatas Montvydas, Lietuvos 

kultūros kongreso tarybos pirmininkas filosofas dr. Krescencijus Stoškus, 

sveikatingumo ir blaivybės puoselėtojas publicistas Juozas Dapšauskas, 

reţisierius ir rašytojas Vytautas V. Landsbergis, sveikos gyvensenos ir blaivios 

kultūros rėmėjas Ramūnas Karbauskis ir kiti neabejingi esamai kritinei alkoholio 

vartojimo situacijai piliečiai. Iniciatyvinė grupė dţiaugiasi, kad vienas iš 

iniciatyvinės grupės "Uţ blaivią" narių Donatas Montvydas atstovaus Lietuvą 

Eurovizijoje. 

 

NORIU PASIRAŠYTI/PADĖTI 

Pasirašyti ar pasiimti parašų rinkimo lapus galima susisiekus su manimi. 
 
Kodėl tai svarbu? 

                                                        

 
 
Consilia academika asociacijos 

ir Lietuvos kultūros kongreso Tarybos įgaliotas 

KRESCENCIJUS STOŠKUS 

SUSITARIMAS, KURIAM REIKALINGI MES VISI 

Po skaudaus nusivylimo politikų ir akademikų valdose 

Dauguma Lietuvos ţmonių jau gana skaudžiai jaučia, kaip vis atkakliau į jų 

sąžines beldžiasi tautos susinaikinimo faktai: masinė emigracija, savižudybės, 

alkoholizmas, narkomanija, girti vairuotojai už vairo ir kitos lengvabūdiškos 

žudynės... Tą sąrašą būtų galima pratęsti ir pačiomis minkščiausiomis savinaikos 

formomis, vadinamomis satanizmu ir patyčiomis. Tiesą sakant, kartais jos irgi 

 

užsibaigia nusižudymais, bei iki šiol Lietuvoje negirdėtais pačiais gėdingiausiais 

kanibalizmo įvykiais. Savinaika yra pats iškalbingiausias liudijimas to valstybę 

apėmusio proceso, kurį būtų galima pavadinti demoralizacija be krantų. 

Nepriklausomybės metais mūsų tauta jau yra išbandžiusi visus daugeliui žmonių tik iš 

literatūros žinomus ir, atrodė, jau seniai užmirštus naikinimo ir susinaikinimo būdus. 

Savaime suprantama, iš šio paskutinio sakinio turėtų būti daroma išvada ne 

 

  
 

http://uzblaivia.lt/
http://uzblaivia.lt/brosiuros/
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apie Nepriklausomybės ydingumą, bet apie visišką tautos nepasiruošimą, 

nesugebėjimą ir net vengimą gyventi demokratizacijos sąlygomis. Nepriklausomybę ji 

suprato tik kaip tokią laisvę, kuri užtikrina galimybę naudotis viskuo, kuo esi 

gundomas ir įteisina stipriojo teisę, t.y. teisę daryti, ką nori (kitaip sakant, savivalę). 

Didžiausia atsakimybės dalia už tautos demoralizaciją gula ant politinės sistemos 

dirigentų: visų valdymo institucijų, mokymo įstaigų, o ypač ant konformistinės 

žiniasklaidos, kuri ne tik nesugebėjo prisidėti prie to pasiruošimo ir sugebėjimų 

ugdymo, bet vadovaudamasi komerciniais interesais dažniausiai skatino ir iki šiol 

tebeskatina visuotinę tautos demoralizaciją. 

Savinaika yra tiesioginis masinės demoralizacijos padarinys. Bet savo ruožtu 

jis gali ir dar labiau platinti visuomenės demoralizaciją. Šį abipusį ryšį mato daugelis 

žmonių. Bet iš to dažniausiai daroma keista išvada, kad tų baisybių apskritai nedera 

rodyti ţmonėms ir jų gąsdinti. Tai varą žmones į depresiją, sukelią nepasitikėjimą 

savo valstybe. Bet tai valstybei kenksminga ideologija ir pavojingas abejingumo 

pateisinimas. Žiniasklaidos nusižengimas prieš savo tautą yra ne tas, kad ji rodo 

padarytus nusikaltimus, bet kad juos pateikia abejingai, neatsakingai, t.y. be 

atsakingos dorovinės interpretacijos. Ji labai daug aiškina valdžios sprendimus, bet 

vengia aiškinti moralinius pažeidimus. Teisybę pasakius, jie net nėra pajėgūs to daryti, 

kadangi beveik visoje didţiojoje ţiniasklaidoje (išskyrus Marijos radiją, Bernardinus, 

Alką Slaptai  ir dar keletos ryškesnių komunikacijos priemonių) yra įteisintas 

kraštutinis moralinis reliatyvizmas, einantis daug toliau net už marksistinį istorizmą. 

Čia ardomi patys dorovinio gyvenimo pamatai. Padorumas sutapatinama su kiekvieno 

asmens momentiniais interesais. Tai ši galvosena net antrą kartą išrinktą Valstybinio 

banko vadovą Vitą Vasiliauską paskatino garsiai paskelbti, jog moralė yra „ne šio 

pasaulio dimensija“―. Jiems neįdomu, kad kaip tik į tokio sukirpimo žmones, vienas 

Nyčės (F. Nietzsche) personaţas kadaise taip kreipėsi: „Tai jūs nužudėte Dievą ir norite 

likti nenubausti!― 

Savinaika, ją gimdanti demoralizacija ir reliatyvistinė etika yra trys šulai to dvasinio 

neįgalumo, kuris didžiąja dalimi lėmė dabartinę Lietuos demografinę būklę, 

net atsargiausių demografų pripažintą kritine. Žinoma, yra ir kita, objektyvioji, tos 

krizės, arba katastrofiško gyventojų skaičiaus nuosmukio, pusė, priklausanti nuo šalies 

ūkinės padėties, bendros jos sveikatos būklės ir išaugusio mirtingumo, sunykusios 

šeimos ir menko gimstamumo. Viešuose debatuose kol kas tik ši pusė teegzistuoja. 

Bet, rodos, ir jos pakaktų, kad aukščiausios valdžios institucijos pasuktų ienas į eilinio, 

vidutinio ţmogaus būklę, į jo išgyvenimo galimybes Lietuvoje. Juolab kad pradžia jau 

padaryta. Beveik 15 metų aktyviausios šalies pilietinės organizacijos su nerimu 

stebėjo ir analizavo tautos likimui grėsmingus Lietuvos demografinius procesus, rengė 

konferencijas, viešus pokalbius, mitingus ir kitokias akcijas šia tema. Ne kartą buvo  
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mėginta į demografines grėsmes atkreipti politinių partijų lyderių, valstybės vadovų ir 

masinės žiniasklaidos dėmesį. 

Pagaliau š. m. birţelio 30 d. LR Seime šešios parlamentinės politinės partijos 

(Lietuvos socialdemokratų, partija „Tvarka ir teisingumas, Darbo partija, Lietuvos 

lenkų rinkimų akcija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija ) 

pasirašė Nacionalinį susitarimą dėl emigracijos. Jame pirmąsyk per 25 metus buvo 

viešai pripažinta skaudi tiesa, kad: 

1) dabartinė migracija yra „epochinio masto globalizacijos sukelta socialinė 

problema“; 

2) migracijos „mastai lietuvių tautai gali turėti negrįžtamų pražūtingų pasekmių, 

prarandant tapatybę, nykstant žmonių santykiui su Tėvyne―. 

Kartu buvo įsipareigojama pasiekti, kad per penkerius metus (nuo 1915 – 1920 

m.) emigracijos srautų rodiklis būtų sumažintas dvigubai, t.y. nuo 18% iki 9%, ir kad 

gyventojų skaičius vėl priartėtų prie to lygio, kuris buvo Lietuvos Nepriklausomybės 

pradžioje, t.y. pasidarytų ne mažesnis kaip 3, 5 mln. gyventojų. 

O šiems tikslams įgyvendinti buvo numatyta sukurti ilgalaikę nacionalinę 

programą. Be abejo, kol kas tai buvo tik simbolinės reikšmės dokumentas, tik 

ketinimas, reikalaujantis neatidėliotinų sutelktų politinių ir intelektualinių pajėgų. Be 

to, čia iš esmės buvo kalbama tik apie migracijos procesus, kurių reguliavimu 

demografinės krizės problema negali būti išspręsta. Bet vis dėlto tai buvo ţengtas 

pirmas neįkainojamo svarbumo ţingsnis. Jis parodė, kad Seimas galų gale pradeda 

peržengti ankštus savo partijų interesus, ima suvokti savo atsakomybę uţ tautos 

išlikimą ir pradeda galvoti apie šalies ateitį. Net jeigu ten nebuvo tikro suvokimo ir 

rimto galvojimo, pats susitarimo dokumentas jau yra pozityvi atskaitos sistema, nuo 

kurios galima atsispirti ţengiant į tikrą Nacionalinį susitarimą. Labai gaila, kad tarp šio 

dokumento signatarų nėra Tėvynės sąjungos (konservatorių), liberalų ir kitų partijų. 

Tiesa, jie yra pernelyg hipnotizuoti globaliosios Lietuvos iliuzijų. Bet nenorėtume 

manyti, kad jie būtų visai abejingi tautos likimui. Ypač po to, kai buvo parodytas 

pagarbos vertas susirūpinimas šeimos ir valstybinės kalbos išsaugojimu.                                         

Turėdamos tokių vilčių, kad anksčiau ar vėliau ir jos prisijungs prie šios sutarties, 

asociacija „Consilia academica―, Lietuvos kultūros kongreso taryba 

bei kitos jas remiančios organizacijos pasiūlė Seimo Migracijos komisijai Seime 

surengti konferenciją „Kaip įmanomas nacionalinis susitarimas, kad Lietuva 

neišsivaikščiotų―. Rengimosi metu prie jų prisijungė dar ir Mokslų Akademija. Daug 

kartų keitėsi konferencijos rengimo data, numatytų pranešėjų sąrašas, jų skaičius ir 

tematika. Bet konferencijos pavadinimas išliko, ir š.m. kovo 9 d. ji vis dėlto įvyko. Jos 

ritualas atrodė prakilniai, tačiau turinys neatitiko nei konferencijos intencijų, nei jos 

pavadinimo. Ji orientavo ne į demografiją ir susitarimą, bet į emigraciją. Tačiau 

svarbiausia, beveik nebuvo paliestos Nacionalinio susitarimo problemos. Padėtis  
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atrodė juokingai: konferencijos organizatoriai ragino kalbėti apie tai, kaip nuo šešių 

partijų susitarimo pereiti prie visos šalies Nacionalinio Susitarimo, o konferencija 

sugrąžino dalyvius prie tų dalykų, kurie jau buvo jų išdiskutuoti beveik prieš 15 metų. 

O baigiamoji dalis buvo tiesiog apgailėtina. žmonės buvo pritvinkę pasiūlymų ir 

pastabų. Apie 40 asmenų norėjo dalyvauti diskusijose, o tam paliktas tik geras 

pusvalandis. Bet svarbiausia buvo sužlugdytas Programoje numatytas konferencijos 

dalyvių tarpusavio sutarties pasirašymas. Kitaip tariant, Nacionalinio susitarimo 

procesas iš mirties taško nė kiek nepajudėjo. Bet vis dėlto viešai buvo parodyta, kad 

visuomeninės organizacijos linkusios iš apačios paremti 2015 m. birţelio 30 d. šešių 

partijų susitarimą. O konferencijos organizatoriai net pasirašė tolesnio 

bendradarbiavio sutartį. Gaila, kad prie jo negalėjo prisijungti kitos visuomeninės 

organizacijos. Bet laikas pasibaigė ir salė buvo uždaryta. 

Kad ši konferencija būtų užbaigta ir prasidėtų tikras Nacionalinis susitarimas, 

apimantis visą šalį ir jos emigrantus, teko iškelti uždavinį sukurti visuomeninę 

Lietuvos demografinės būklės atkūrimo Tarybą. Kad šio uždavinio sprendimas būtų 

sėkmingesnis ir išlaisvintas nuo Seimo frakcijų kontrolės, buvo numatyta pasirinkti 

neutralesnę vietą. Tuo tikslu buvo kreiptasi į Mokslų Akademiją. Iš pradţių buvo 

gautas pritarimas ir parodyti pirmieji bendradarbiavimo ženklai. Net 

buvo pasiūlyta surengti MA maţojoje salėje surengti pirminį pasitarimą. Bet po 

susitikimų su Seimo migracijos komisija MA atstovas E. Jovaiša pranešė, kad jis su 

Seimo migracijos komisijos pirmininku V. Vasiliausku susitarė nerengti nei 

pasitarimo, nei Seime vykusios konferencijos užbaigimo, bet organizuoti visai kitą 

konferenciją „Nestabdoma ir nesustabdoma emigracija―. Kokia tos konferencijos 

paskirtis, buvo sunku suprasti. Aiškiai buvo parodyta vien tik tai, kad                                                      

1) į abi konferencijas sukviesti žmonės buvo reikalingi vien tik kaip pasyvus 

Konstitucijos salės užpildas, kurio nuomonės jų nė kiek nedomino ir prieš kuriuos jie 

nejautė jokios atsakomybės,                                                                                                                    

2) atsiribota nuo visuomeninių organizacijų ir nuo jų susirūpinimo Lietuvos 

demografine padėtimi,                                                                                                                                  

3) antrąsyk sąmoningai sustabdyta galimybę aptarti jau praėjusių metų viduryje pačių 

politikų suaktualintą klausimą, kaip galimas Nacionalinio susitarimas, kad Lietuva 

neišsivaikščiotų ir                                                                                                                                        

4) nutrauktas pats mėginimas išplėtoti pradėtą Nacionalinį susitarimą į visas partijas 

ir iš viršaus į apačią: į visuomenines organizacijas, žiniasklaidos tinklą, mokymo ir 

mokslo įstaigas, religines bendruomenes, profesines sąjungas ir visur kitur, kur gali 

atsirasti tautos išlikimu suinteresuotų žmonių,                                                                                      

5) stebėtinai lengvai sulaužytas pasitikėjimas Migracijos komisijos bei jos steigėjų 

sąžiningumu ir Mokslų akademijos vadovybės pilietiškumu. Net dabar, kai viskas įvyko  
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visų ţmonių akyse, sunku patikėti, kad šios garbingos mokslo institucijos vadovybė yra 

tokia egocentriška, kad jos nė kiek nejaudina, kas liks iš mūsų tautos jau po 30 ar 50 

metų. Kad ir kaip būtų apgailėtina, deja, tai yra nuogas faktas. O tempora, o mores! 

Dabar lieka tik retoriškai klausti: kur dingo žmonės, panašūs į akad. E. Vilką, ar į akad. 

Z. Rudziką?  

Nepaisant atviro pasipriešinimo ir kitų trukdymų visuomeninės organizacijos neketina 

sudėti ginklų. Oficialių institucijų trumparegystė, atsiribojimai ir prieš visuomenės 

iniciatyvą nukreipta arogancija tik paskatina suaktyvinti numatytą 

jėgų konsolidavimą. Jau pačios konferencijos metu savo pilietiškumu protestą 

pademonstravo 26 konferencijos dalyviai. Vis daugiau visuomeninių organizacijų 

iniciatyvą paremiančių signalų ateina ir iš kitų Lietuvos miestų. 

Gerbiami senjorai, šiuo metu Lietuva neturi jokio kito labiau mus visus 

sutelkiančio ir įpareigojančio uždavinio už tautos ir jos gyvenimo būdo, t.y. 

kultūros, išsaugojimą. Jeigu jaučiate gilų nerimą dėl demoralizacijos plitimo bei 

vis dramatiškesnių tautos nykimo simptomų ir norėtumėte veikti kartu su tais, 

kurie jau pradeda šį sunkų ir didelio solidarumo reikalaujantį visuomeninį 

darbą, Jūsų ir Jūsų bendraminčių pagalba bus labai reikalinga. Pirmiausia 

kviestume Jus pasirašyti partnerišką pilietinį, moralinį ar profesinį tarpusavio 

susitarimą, ką Jūsų organizacijos, šeimos bei atskiri asmenys savo pačių 

iniciatyva ir gera valia galėtumėte pakeisti savo aplinkoje, kad sukurtumėte 

šiltesnius, žmoniškesnius tarpusavio santykius, kad nė vienas Jūsų aplinkos 

žmogus nepasijustų atliekamas ir niekam nereikalingas, o išvykusieji būtų tikrai 

laukiami ir norėtų sugrįžti į savo gimtąjį kraštą. O po to praverstų tokį 

susitarimą užregistruoti Nacionalinio susitarimo, kad Lietuva neišsivaikščiotų 

Komitete, jog organizuojant bendravalstybinius pasitarimus, akcijas ir renginius, 

būtų galima derinti ir savitarpiškai paremti visų bendraminčių projektus, 

veiksmus ir darbus. 

                                                     

H. Labrencas 
 

 
 

 
Putinas daliai Lietuvos politinio elito parengė galingą propagandos smūgį  – Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas padarė ėjimą, kurį galima pavadinti „šachas politiniam elitui“. 
Pasitelkęs savo „minkštosios galios“ aparatą, nusprendė imtis postsovietinio elito, dalis kurio 
randasi žinoma ir Lietuvoje. 
SNO Generalinis sekretorius: Ukrainai nėra ką veikti Europos Sąjungoje - Pabaltijo 
valstybės taip ir nesugebėjo per 25 nepriklausomybės metus sukurti orias gyvenimo 
sąlygas savo piliečiams. Dar daugiau, progresuojanti korupcija ir nusikalstamumas 
sunaikino, likusias po Tarybų Sąjungos, geras starto sąlygas ekonomikos vystymuisi. 
Gyventojų išvykimas ir bendras valstybinis regresas byloja apie neteisingą kelią, kurį 
pasirinko sau šios valstybės. 

                                                        
 
 

http://sauksmas.lt/putinas-parenge-galinga-propagandos-smugi-daliai-lietuvos-politinio-elito.html
http://sauksmas.lt/sno-generalinis-sekretorius-ukrainai-nera-ka-veikti-europos-sajungoje.html
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Romualdas Zubinas 
 

   
skirta laikraštėliui 

 
 

   LIETUVIŲ KALBAI PER 50 000 METŲ!!! 
 
  O tai reiškia, kad maţiausiai tiek metų yra ir Lieruvos kultūrai! Tai liūdija ir indų 
didţavyris Mahatma Gandis, kuris dar prieškaryje mūsų keliauninkui Antanui 
Poškai buvo pareiškęs: "Ţinau Lietuvą! Joje gyvena mums giminingi arijai. Jų  
 
 
kalba senesnė uţ sanskritą. Lietuviai iš labai senų laikų turi daug pasakų, 
dainų...". O štai ką dar prieš 300 metų apie Lietuvių kalba buvo pasakęs 
genialusis baltų filosofas Imanuelis Kantas:"Lietuvių kalbą reikia išsaugoti , nes 
jinai turi raktą, kuris išsprendţia ne tik filologines, bet ir tautų raidos paslaptis".  
  
 Ir štai po kelių šimtmečių SENIAUSIOS ŢEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA yra 
"atrakinta" per 300 seniausiųjų kultūrų šaltiniai, kuriuose apstu informacijos iš 
seniausios praeities. Būtent ši informacija šio tūkstantmečio pradţioje leido 
atrasti mokslo pasauliui dar neţinomus Trečiąjį bei Ketvirtąjį Ţemės ašies fizinius 
judėjimus. Pastarieji gi padėjo įminti - kas Ţemėje vyko? kas vyksta? ir kas vyks? 
ateityje! Visa tai, su technologinėmis vyksmo schemomis bei grafikais, yra 
išdėstyta knygose "Perkūnas", "Per praeitį į ateitį", "Paţadinta  
praeitis", "Praregėjimas' ir "Praeitis ir ateitis". Apie šiuos atradimus informuoti 
pagrindiniai Lietuvos universitetai, Lietuvos Mokslų akademija ir Mokslų Tarybą. 
Kai kuriems universitetų  rektoriams ir  profesoriams knygos įteiktos personaliai. 
Tačiau, tačiau...!? Šios knygos nesusilaukė net bibliotekų dėmesio!? Mat jose 
nagrinėjamas ir atskleidţiamas ikimindauginis 50 000 metų laikotarpis!!! Taip pat 
jose suţinoma ir tai- kas tiek pat metų  vyks ateityje. Kadangi visi geofiziniai 
procesai kartojasi periodiškai kas 48 000 metų, reiškia mes galime puikiai 
prognozuoti- kas ţemėje vyks ir po 100 000, ir po 500 000 metų! Ir t.t.  
   Trečiojo Ţemės ašies judėjimo atradimas praveria langą ir į Rytojų - kas vyks ir 
koks klimatas Ţemėje bus po 50, po 100, po 200, 300 bei po 1000 metų! 
Suprantama, ši informacija pasaulio mokslininkams yra ir vertinga ir reikalinga. 
Tačiau vienas mūsų mokslininkas pasakė: "Tai labai įdomu, tačiau mes neturime 
laiko skaityti knygose nurodytus šaltinius". (O jų per 300!)". Lietuvos Mokslų 
Akademijos  prezidentas Valdemaras Razumas į mano siūlymą - "Duokite šias 
knygas universitetų studentams - tenagrinėja, tetobulina ir terašo disertacijas" 
atsakė- Mokslų akademijai universitetai nepriklauso!??? Beje, V.R. savo 
sekretorei neleido net mano rašytą jam raštą registruoti. O Mokslų Taryboje 
mano raštas be atsakymo guli jau virš trijų metų. O štai PASAULIS LAUKIA ŠIO 
ATRADIMO IŠ LIETUVOS! Mat, be seniausios Ţemėje LIETUVIŲ KALBOS 
pasaulis niekada nesugebės įminti šių naujai atrastų Ţemės judėjimų ir niekada 
nepaţins- kodėl keičiasi klimatas?, kodėl ir kaip Ţemėje kartojasi ledynmečiai bei 
globaliniai tvanai? kodėl ir kas kurį laiką Ţemėje dingsta civilizacijos? ir t.t.  
     O ką jau kalbėti apie tai, kad jau mūsų senoliai ţinojo, kad: "Tauta neţinanti  
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savo praeities- tauta be ateities!". Ar tai neverčia suklųsti ne tiktai mūsų politikus 
bei mokslininkus bet ir Lietuvos prezidentę, kuriai net kelis kartus 'laiškelį rašiau" 
ir veltui?! Ir ką tada daryti mūsų jaunimui, jei valdţia ir mokslininkai yra visiškai 
NEĮGALŪS?!  
                           41-jų tremtinys atradėjas  inţ. Romualdas  Zubinas  
           Kaunas  V.Krėvės pr. mob. 8 647 38740   el.p. rzubinas@gmail.com  
 

                                                        
 
         Seimo narys Naglis Puteikis atsiuntė žinutę: „Bendrame pasitarime 

partijos NPD aktyvas priėmė R.Ozolo įkurtos Centro partijos kvietimą 

integruotis ir eiti kartu į Seimo rinkimus. Dėkojame CP pirmininkui 

prof.Albinui Stankui ir kt. CP vadovams už galimybę dalyvauti 2016 metų 

rinkimuose. 2016-04-21. 

 

N.Puteikis  ragina nustatyti absoliučią skurdo ribą ir asmens poreikių vertinimu pagrįstą 

valstybės remiamų pajamų dydį. Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į premjerą Algirdą 

Butkevičių ir socialinės apsaugos ministrę Algimantą Pabedinskienę, 

ragindamas prisiimti asmeninę atsakomybę dėl skandalingai prastos minimalios 

socialinės apsaugos sistemos ir uţtikrinti, kad ji būtų pagrįsta asmens poreikių vertinimu, 

o ne mistiniais, gyvenimo realijų seniai neatitinkančiais „rodikliais“, kaip dabar.                                                                                                 
Dabartinė socialinės apsaugos sistema yra pagrįsta melu ir virto pasityčiojimu iš 

skurstančiųjų, – rašoma N. Puteikio kreipimesi. Iki 2008 metų vidurio ši sistema turėjo  

aiškų atskaitos tašką – „minimalų gyvenimo lygį“, kurio reikšmė tuo metu  

 

galiojusiame Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų garantijų įstatyme buvo apibrėţta 

taip: „šeimos mėnesinių pajamų suma, tenkanti vienam žmogui per mėnesį 

ir garantuojanti visiems minimalų socialiai priimtiną poreikių patenkinimo lygį, 

atitinkantį organizmo maisto poreikius pagal fiziologines normas, taip pat minimalius 

drabužių, avalynės, baldų, ūkinių, sanitarijos ir higienos reikmenų, buto, komunalinių, 

buitinių, transporto, ryšių, kultūros ir švietimo paslaugų poreikius”. 

 Tačiau jau septynerius metus šis dydis nebenustatomas, o vietoje jo naudojami jokios 

gyvenimiškos prasmės neturintys, niekaip su ţmogaus poreikiais ir ekonominėmis 

realijomis nesusiję, nomenklatūros kabinetuose išgalvoti ir vyriausybės nutarimais 

patvirtinti rodikliai, atimantys iš skurstančiųjų galimybes gauti paramą.                                        
Pavyzdţiui, „bazinės socialinės išmokos“ (BSI), pagal kurią apskaičiuojamos išmokos ir 

pašalpos, dydis – 38 Eur. Ši suma, neskaitant perskaičiavimo į eurus, nesikeitė nuo 2007-

ųjų, kai dar vadinta minimaliu gyvenimo lygiu. Ji jau seniai tapo visiška fikcija, nes 

akivaizdu, kad Lietuvoje neįmanoma išgyventi turint 1,26 Eur dienai. Kitas mistinis 

dydis – „valstybės remiamos pajamos“ (VRP), šiuo metu sudarantis 102 Eur. Asmenims, 

kurių pajamos maţesnės, skiriama valstybės parama – taigi, jie laikomi skurstančiais. 

Tuo pačiu valstybė tarsi deklaruoja, kad turint tokią sumą galima patenkinti minimalius 

poreikius.  
        Ši melu pagrįsta sistema pasmerkia skurdui ir nevilčiai, – premjerui A. Butkevičiui 

ir socialinės apsaugos ministrei A. Pabedinskienei adresuotame kreipimesi paţymi N. 

Puteikis, kurio kaip Seimo nario pagalbos nuolat prašo ţmonės, neįstengiantys patenkinti 

svarbiausių gyvybinių ir socialinių poreikių, bet negaunantys būtinos paramos, nes jų 

pajamos didesnės nei 102 Eur.                                                                               

mailto:rzubinas@gmail.com
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Tokią padėtį, kaip nurodo parlamentaras, atspindi ir Europos Komisijos ataskaitoje 

neseniai paskelbta išvada, kad minimali socialinė apsauga Lietuvoje yra viena 

prasčiausių Europos Sąjungoje (ţr.: http://lietuvos.link/europos-komisija-apie-lietuva-

mokesciai-mazai-uzdirbantiems-dideli-minimali-socialine-apsauga-viena-prasciausiu/).                                                                                                                          
„Esu įsitikinęs, kad šį skandalingą prastumą nulėmė ne prasta ekonominė valstybės 

padėtis, bet prasta Jūsų pirmtakų ir Jūsų politika, prioritetus sudėliojant turtingųjų naudai. 

Konservatorių ir liberalų vyriausybė krizę įveikinėjo skurdindama paţeidţiamiausius 

gyventojus (cituoju 2013 m. kovo 26 d. Europos Komisijos uţimtumo ir socialinės 

padėties apţvalgą: „…analizė parodė, kad būtina kruopščiai suplanuoti biudžeto 

reformas, kad nuo jų neproporcingai nenukentėtų neturtingiausi gyventojai, kaip tai 

atsitiko kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Lietuvoje ir Estijoje)“), šį darbą tęsė ir Jūsų 

vyriausybė, kuri taupė socialinėms išmokoms skirtas lėšas, bet iki šiol nepasirūpino 

minimalios socialinės apsaugos adekvatumu. 2014 m. rugsėjo 10 d. Jūs pasirašėte 

vyriausybės nutarimus, kuriais nustatyti VRP ir BSI dydţiai iš gilų skurdą patiriančių 

ţmonių atima galimybę gauti pagalbą. Todėl raginu Jus prisiimti asmeninę atsakomybę ir 

uţtikrinti, kad šie dydţiai būtų kuo skubiau pakeisti, nustatant tokias sumas, kurios būtų 

pagrįstos minimalių asmens poreikių vertinimu. Kitaip tariant, raginu uţtikrinti, kad būtų 

nustatyta absoliutaus skurdo riba, kuri taptų atskaitos tašku kuriant socialinės apsaugos 

sistemą, adekvačiai reaguojančią į skurdo problemą.“, – rašoma premjerui A. Butkevičiui 

ir socialinės apsaugos ir darbo ministrei A. Pabedinskienei adresuotame Naglio Puteikio 

kreipimesi.                                                                                                                 
        Nustatant absoliučios skurdo ribos dydį, Seimo narys siūlo pasitelkti Lietuvos 

socialinių tyrimų centro mokslininkus, kurie Lietuvos Carito uţsakymu neseniai 

atliktame tyrime konstatavo, kad Lietuvoje reiktų nustatinėti ne tik santykinio, bet ir 

absoliutaus skurdo ribą, nes dabar naudojamas metodas paslepia tikrąjį problemos mastą, 

o skurdo rizikos riba nėra pagrįsta objektyviais gyventojų vartojimo normatyvais, todėl 

visiškai neaišku, ar šis dydis pakankamas poreikiams patenkinti 

(ţr.: http://lietuvos.link/skurdo-vaizda-lietuvoje-iskreipia-skurdo-skaiciavimo-metodika/). 

Taip pat Naglis Puteikis pakvietė vyriausybės vadovą ir socialinės apsaugos 

ministrę remtis socialiai atsakingos europietiškos politikos pavyzdţiais – tokiais, kaip 

Jungtinės Karalystės, kur pragyvenimo minimumą  Londono regione kasmet apskaičiuoja 

ir viešai skelbia Didţiojo Londono regiono valdţia, o likusioje šalies dalyje šį dydį 

nustato ir skelbia Loughborough universiteto Socialinės politikos tyrimų centras 

(ţr.: https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/business-and-

economy-publications/fairer-london-2015-living-

wage;http://www.lboro.ac.uk/research/crsp/mis/thelivingwage/; http://lietuvos.link/musu-

isgyvenimo-eksperimentai-ir-britu-savigarba/).  

PRANEŠIMAS SPAUDAI 

Adreso neįrašymas į protokolą – kliūtis partijos „Neapmokestinamųjų pajamų 

didinimas“ įregistravimui 

Teisingumo ministerija mokosi iš Kremliaus, kaip šalinti iš rinkimų konkurentus. 

Teisingumo ministerija neregistruoja partijos „Neapmokestinamųjų pajamų  

http://lietuvos.link/europos-komisija-apie-lietuva-mokesciai-mazai-uzdirbantiems-dideli-minimali-socialine-apsauga-viena-prasciausiu/
http://lietuvos.link/europos-komisija-apie-lietuva-mokesciai-mazai-uzdirbantiems-dideli-minimali-socialine-apsauga-viena-prasciausiu/
http://lietuvos.link/skurdo-vaizda-lietuvoje-iskreipia-skurdo-skaiciavimo-metodika/
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/business-and-economy-publications/fairer-london-2015-living-wage
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/business-and-economy-publications/fairer-london-2015-living-wage
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/business-and-economy-publications/fairer-london-2015-living-wage
http://www.lboro.ac.uk/research/crsp/mis/thelivingwage/
http://lietuvos.link/musu-isgyvenimo-eksperimentai-ir-britu-savigarba/
http://lietuvos.link/musu-isgyvenimo-eksperimentai-ir-britu-savigarba/
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didinimas“, nes suvaţiavimo protokole nurodytas tik miestas – Panevėţys, bet neįrašytas 

tikslus suvaţiavimo adresas – gatvė ir namo numeris. Tačiau susirinkimų protokoluose 

tikslaus adreso nurodyti nereikia: tokio reikalavimo nėra jokiame Vyriausiojo archyvaro 

tarnybos, kuri administruoja raštvedybos reikalavimus, teisės akte. 

Kaip paţymi Seimo narys Naglis Puteikis, moderavęs partijos 

„Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ susirinkimus, Teisingumo ministerijai 

vadovaujantys socialdemokratai naudodamiesi tarnybine padėtimi siekia pašalinti iš  

rinkimų konkurentus – būtent todėl keliami absurdiški reikalavimai, nors partijos 

steigėjai besąlygiškai įvykdė visus nurodymus, pateiktus po sausio 9 dieną įvykusio 

pirmojo partijos suvaţiavimo, ir po dviejų mėnesių surengė pakartotinį suvaţiavimą. 

„Akivaizdu, kad teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir viceministras  

Julius Pagojus, kurie jau paskelbė kaip socialdemokratų partijos atstovai 

kandidatuosiantys Vilniuje vienmandatėse Karoliniškių ir Lazdynų apygardose, 

naudodamiesi tarnybine padėtimi siekia pakenkti konkurentams. Kabinėjimasis prie 

smulkmenų, kuriuo jie trukdo naujos partijos registravimui, primena Kremliaus 

ištobulintus metodus – Rusijoje opozicinių partijų atstovai šalinami iš rinkimų, jei 

įmonių, kuriose dirba, pavadinimus parašo be kabučių, nes taip neva klaidina rinkėjus. 

Teisingumo ministerijos atstovai griebėsi panašių absurdų, kad rudenį vyksiančiuose 

Seimo rinkimuose Lietuvos piliečiai turėtų kuo mažesnį pasirinkimą. Pvz., užklausę vieną 

universitetą, ar partija gali vadintis „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“, ir gavę 

atsakymą, kad pavadinimas tinkamas, su tuo pačiu klausimu kreipėsi į kitą universitetą, 

žūtbūt bandydami išpešti neigiamą išvadą. Kitas pavyzdys – partijos steigėjų duomenys 

pripažįstami netinkamais, jei tarp dviejų vardų pase įrašytas brūkšnelis, o dalyvių 

protokole tas brūkšnelis praleistas. Visa tai kelia negerą nuojautą, kad J. Bernatonis 

tokių sovietinių konkurentų šalinimo metodų išmoko Čekoslovakijos Socialistinės 

Respublikos aukštojoje partinėje mokykloje, kurios aspirantūroje studijavo 1987–1990 

m.“, – pastebėjo Naglis Puteikis. 

Kovo 3 dieną įvykusiame partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ 

pakartotiniame suvaţiavime jos pirmininke buvo išrinkta Ukmergės savivaldybės tarybos 

narė Nijolė Giedraitienė, į savivaldybės tarybą išrinkta kaip visuomeninio rinkėjų 

komiteto „N. Puteikio komanda“ lyderė, o prezidiumo pirmininke – Panevėţio m. 

savivaldybės tarybos narė, pirmoji Panevėţio merė Gema Umbrasienė. 

                                                       
 
IŠ MŪSŲ GYVENIMO 
 
GIMTADIENIŲ ŠVENTĖ – SVEIKINIMAI 
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 EKSKURSIJA Į PREKYBOS UOSTĄ 
    

                                                       
 
Projektas. Pasiūlė Satkevičius Edvardas 2016 m. vasario 5 d. satkevichius@yahoo.com 

"Drąsos kelias" politinės partijos (II dalis, pabaiga). 
kaip siekiančios išsaugoti tautas, ypač lietuvių tautą Lietuvoje, 
pagrindiniai tikslai ir tikslų skirtumai nuo valdančiųjų partijų tikslų ( pradžia  Nr.4, 
tęsinys). 
 
 
Vykdo slaptus balsavimus rinkėjus 

paversdami bailiais ir sukčiais (vieną 

kalbu, kitą darau). Jie ţino, jog 1991 m. 

sausio 13 d. iki pusės suaugu                                          

-sių gyventojų nebijojo stovėti prie Seimo 

ir televizijų. Slaptai balsuojant rinkėjas 

negali patik-rinti kaip uţskaitomas jo 

balsas, negali atšaukti savo balso. Seimo 

ar tarybos narys neţino kas uţ jį balsavo ir 

kieno valią vykdo. Ţmonių kvailini-mui  

 

 

Laiko ţmones pakankamai drąsiais 

pakovoti uţ savo išlikimą ir savo garbę. 

Todėl sieks įvesti atvirus patikrinamus 

balsavimus ir įgaliojimus atstovauti bei 

atvirus atšaukimus. Slaptus balsavimus ir 

slaptus įgaliojimus palikti tik tiems, kurie 

to nori ir patys apmoka slaptus 

balsavimus. Didţiąją daugumą balsavimų 

ir įgaliojimų suteikimų vykdyti pigiai per 

Internetą per sistemą panašią į mokesčių  
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aiškina apie slaptų rinkimų brangumą, 

nors ţino, jog atviri internetiniai 

balsavimai yra pigūs. 

mokėjimą, kuriuos apmoka patys 

balsuotojai. 

Vykdo rinkėjų apgaulę, tvirtindami, jog 

Lietu-voje yra 2,6 milijono rinkėjų, kai 

tikrovėje dar neišvarytų iš Lietuvos yra apie 

1,4 milijono. Jie ţino, jog apie 1,2 milijono 

popierinių rinkėjų, gyvenančių uţsienyje, 

praktiškai negali balsuoti rinkimuose. Taip 

jie nusikalstamai atmeta referendumus, , 

skelbdami, jog balsavo maţiau 50 procentų 

sąrašinių rinkėjų. 

Sieks atskirti rinkėjus, gyvenančius 

Lietuvoje ir tu-rinčius galimybę dalyvauti 

rinkimuose nuo gyve-nančių uţsienyje, 

praktiškai neturinčių galimybių balsuoti ir 

daugumoje jau nesidominčių rinkimais 

Lietuvoje. Dalyvaujančių rinkimuose ir 

referendu-muose procentai turi būti 

skelbiami ne nuo sąraši-nių, o nuo 

Lietuvoje gyvenančių rinkėjų skaičiaus. 

 

 

Ţmonių pavertimui avių banda vykdo 

istorijos klastojimą. Slepia senąją istoriją, 

kalbų panašių į lietuvių kalbas senais laikais 

paplitimą didţiojoje Europos dalyje, kurias 

sunai-kino krikščioniškoji kalbinė 

inkvizicija, atskirų luomų istoriją ir skiepija 

vienų luomų viršenybę prieš kitus. Vysto tik 

architektūrinį turizmą ir draudţia vystyti 

istorinį, etninį, paprotinį bei kalbinį turizmą. 

 

 

Sieks, kad mokyklose ir universitetuose būtų 

mokoma ir senoji ikikrikščioniška iki 

Mindaugienė istorija. Vystys is-torinį ir 

kalbinį turizmą, kad dauguma Europos tautų 

ţino-tų, jog lietuvių kalbos yra artimiausios jų 

protėvių kalboms. Sieks įvairios kilmės 

ţmonių ir sluoksnių lygiavertiškumo, nes visi 

luomai ir dabartiniai visuomenės sluoksniai 

yra lygiaverčiai ir kiekvienas atlieka savo 

pareigą. 

Vykdo ţmonių pratinimą nedirbti ir net 

drausdami dirbti, mokant bedarbio pašalpas 

ir išmokas valstiečiams uţ atsisakymą dirbti 

ţemę. 

Sieks bedarbius naudoti viešiesiems 

darbams, jų mokymui ir naudoti geresnių 

sprendimų sugalvojimui. Tokiais atvejais 

jiems mokėti pašalpas. 

Vykdo kalinių pratinimą nedirbti. Kalinimo 

laikas sutrumpinamas uţ pavyzdingą 

tinginiavimą. 

Sieks, kad kalinimo laiko sumaţinimas būtų 

ne didesnis uţ kalinimo įstaigoje atidirbtą 

laiką.  

Vykdo lietuvių vietinių gimtųjų kalbų 

niekinimą ir naikinimą, nors ţino, jog jos 

turi didelę istorinę, kalbinę ir paprotinę 

vertę. Jie ţino, jog kalba suvaryta į trobą 

po 50 metų praktiškai sunyksta, todėl 

vietinėse mokyklose, baţnyčiose, 

vietiniuose laikraščiuose ir vietinėje 

televizijoje jie leidţia naudoti tik Lietuvos 

valstybinę kalbą ir kitas valstybines kalbas.  

Siekia išsaugoti didelę vertę turinčias 

ţemaičių, dzūkų, rytų aukštaičių ir 

suslavintas vyčių bei po prostų kalbas. 

Lietuvos valstybinė kalba turi tarnauti 

bendriems tikslams ir nenaikinti  kalbinio 

paveldo. Pradinukų mokymas turi vykti 

gimtosiomis kalbomis, palaipsniui 

pereinant  į valstybinę kalbą baigiamosiose 

klasėse, kad visi galėtų studijuoti 

kolegijose ir universitetuose. 

Plečia gėjų, lesbiečių, kunigų ir vienuolių 

skaičių, kad išardyti prigimtinę darną tarp 

vyrų ir moterų. Jie siekia, kad būtų kuo 

maţiau gimimų, kuo daugiau sunaikinti 

genetinį paveldą ir tuo pačiu kuo greičiau 

sunaikinti tautas. Siekia sunaikinti šeimos  

 

Gėjus, lesbietes, kunigus ir vienuolius laiko 

paklydusiais, nesiekiančiais darnos tarp vyrų 

ir moterų ţmonėmis bei nutolusiais nuo 

prigimties reikalavimo palikti pilnaverčius 

palikuonis ir išsaugoti genetinį paveldą,. 

Sieks psicholo-ginių, gydymo ir kitų sąlygų  
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"Drąsos kelias" politinė partija kartu su neatstovaujamomis Seime ir Europarlamente 

partijomis bei visuomeninėmis organizacijomis, kurios įsipareigos vykdyti išlikimo tikslus, 

sieks jau per artimiausius Seimo rinkimus pašalinti iš Seimo konservų, socdemų ir liberalų 

atstovus, kaip vykdančius galutinį Lietuvos gyventojų, ypač lietuvių, išvarymą iš Lietuvos, t.y. 

vykdančius šiuolaikinį genocidą be tiesioginių šaudymų.Visus, kurie nori paremti "Drąsos 

kelias" politinę partiją šioje kovoje uţ išlikimą, būdami "Drąsos kelias" politinės 

partijos nariais ar rėmėjais, prašau man pranešti partijos adresais arba adresu:           

                                             
 

sąvoką ir ţodį šeimą naudoti bet kokiems 

sugyventiniams. 

sudarymo, kad kuo daugiau jų grįţtų  į 

normalų vyro ir moters šeimyninį gyvenimą. 

Lietuvoje užaugintus ir išmokytus 
darbingo amžiaus žmones 
neatlyginamai atiduoda Vakarams. 
Tie žmo-nės dirba ir moka mokesčius 
Vakarams, kurie skirs-tomi Vakarų 
valdininkams, pensininkams, mokyk-
loms, ligoninėms. Taip apiplėšiami 
Lietuvos pensininkai, mokyklos, 
ligoninės ir praskolinama Lietuva. 
Tokią politiką jie laiko labdara ir 
dorybe. Jie net neužsimena, jog tai  
 
 
 
šiuolaikinis ekonominis, politinis ir 
psichologinis banditizmas. 

Mažinsime atlyginimų skirtumą 
mažindami stambių valdininkų 
atlyginimus. Išsilaisvinusius pinigus 
skir-                                                                                                                                                                                                                                                                
sime labgebos vystymui ir naujų 
darbo vietų kūrimui. Tai leis 
susigražinti iš Vakarų darbingus 
žmones, surinkti pakankamai 
mokesčių ir atsisakyti užsienio 
paskolų, kurios buvo imamos 
pravalgymui. Tokią Vakarų ir Lietuvos  
 
 
valdžios politika yra banditizmas. 
Reikalausime kompensacijos už 
Lietuvoje užaugintus ir išmokytus, bet 
Vakarų pagrobtus Lietuvos senbuvius. 

Neleidžia gatvių, kaimų, kvartalų, 
atskirų vietovių žmonėms bei tų 
vietovių tautinėms grupėms turėti 
savo atvirai įgaliotus atstovus 
seniūnijose, tarybose ir juos atšaukti 
bet kuriuo metu. Nekuria internetinio 
ryšio tarp vietovės žmonių, o tik tarp 
valdžios ir vietovės žmonių. Taip jie 
neleidžia vietovėms susikurti plataus 
masto ūkio savivaldą. 

Siekia sukurti vietovių viešai įgaliotų 
atšaukiamų atstovų sistemą, kuri 
priiminėtų sprendimus visais vietovei 
rūpimais klausimais. Įgalioti atstovai 
gali būti nuo vietovių žmonių ir nuo tų 
vietovių tautinių bei kalbinių grupių. 
Siekia sukurti internetinį ryšį tarp 
vietovės žmonių. Siekia savivaldos 
pagrindu sukurti plataus masto 
vietines ūkio savivaldas. 

Seime atstovaujamos valdžios partijos 
kartu su Konstituciniu teismu vykdo 
diktatūrinį valdymą, LR Konstituciją 
pajungė Europos Sąjungai ir visai 
nepai-so žmonių nuomonės bei 
reikalavimų ir stengiasi neprileisti prie 
savivaldos ir Konstitucijos keitimo. 

Siekia panaikinti valdžios partijų 
finansavimą iš mokesčių mokėtojų 
pinigų, panaikinti Konstitucinį Teismą 
ir konstitucinius klausimus spręsti tik 
referendumais. 

https://lt-lt.facebook.com/Dr%C4%85sos-kelias-politin%C4%97-partija-228444227204113/
https://lt-lt.facebook.com/Dr%C4%85sos-kelias-politin%C4%97-partija-228444227204113/
https://lt-lt.facebook.com/Dr%C4%85sos-kelias-politin%C4%97-partija-228444227204113/
https://lt-lt.facebook.com/Dr%C4%85sos-kelias-politin%C4%97-partija-228444227204113/
https://lt-lt.facebook.com/Dr%C4%85sos-kelias-politin%C4%97-partija-228444227204113/
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                              SVEIKATA 
 
                STEBINANTYS FAKTAI APIE CHOLESTEROLĮ 

           KURIE TURĖTŲ KEISTI IKI ŠIOL VYRAVUSIĄ NUOMONĘ   

 

Cholesterolis 2.(Pabaiga, pradţia balandţio mėn. laikraštėlyje) 

Dar įdomus faktas kad normalus cholesterolio lygis kraujyje prieš kurį laiką buvo 

skaitomas 6,2mmol/l, po to 5,7 mmol/l , o šiai dienai nuleido iki 5,2 mmol/l. Kuo 

ţemesnė norma, tuo didesnis triukšmas, kuo didesnis triukšmas, tuo daţnesni testai ir 

vizitai pas gydytojus, kuo daţnesni testai, tuo daugiau "ligonių" ir receptų vaistams, kurie 

įsiterpia į kepenyse vykstančius procesus ir blokuoja cholesterolio sintezę ir tuo  

 

pačiu paţeidţia visą eilę procesų vykstančių organizme, neţiūrint į tai, kad cholesterolis 

gyvybiškai būtinas organizmui: jis yra pagrindinis ląstelės membranos komponentas, 

bazinis tulţies susidarymo komponentas, nepakeičiamas steroidinių harmonų ir vitamino 

D susidaryme.  

- tulţies susidarymas ir išskyrimas turi svarbią fiziologinę reikšmę reguliuojant 

cholesterolio balansą organizme. Riebalų stygius mityboje stabdo tulţies sekreciją, kuri 

vyksta dėka aukštos koncentracijos lipoproteinų (gerojo cholesterolio), 

 

- motinos pienas turtingas riebalais ir turi fermentų, kurie leidţia vaiko organizmui 

pasisavinti cholesterolį, kuris būtinas smegenų vystimuisi ir nervų sistemai. 

- visos be išimties organizmo ląstelės reikalauja cholesterolio kaip lastelių 

membranos komponento. 
Na ir kas dabar iš to, - o gi štai kas. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis 

po širdies - kraujagyslių ligų, vėţiniai susirgimai yra antroji mirtingumo prieţastis JAV 

nusinešanti 540 tūkst. gyvybių kas metus. Be abejo, anticholesterolinė, antibaltyminė ir 

antiriebalinė kompanijos kartu su perdirbtais produktais, hidrintais riebalais, padaugintu 

kiekiu angliavandenių mityboje įnešė savo indelį į susidariusią situaciją. Nenuostabu, kad 

kasmetinis mirtingumas nuo vėţinių susirgimų trečio pasaulio šalyse, kur vyrauja 

primityvi mityba ir neišvystyta medicinos prieţiūra, sudaro viso labo tik 5%, kuomet 

JAV - 23%. Ir nekaltinkite savo gydytojo, kuris jums išrašo cholesterolį maţinančių 

vaistų, visiškai galimas variantas, kad jis juos pats naudoja ar tai išrašo savo 

giminaičiams. Deja, gydytojų sąmonė dar labiau "praplauta" anticholesteroline 

propoganda, negu jų pacientų. Todėl, prieš suvartojant eilinę piliulę nuo cholesterolio, 

prisiminkite "kad cholesterolis yra nepakeičiamas mūsų organizmui", nekalbant jau apie 

tai, kaip mums svarbi yra įvairiapusiška kepenų funkcija. 

 

TAI TURĖTŲ KEISTI IKI ŠIOL VYRAVUSIĄ NUOMONĘ 
 

                                                       
 
 

                                            GYVENIMO FILOSOFIJA 
 
                                                           JONAS MARKŪNAS 
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                KONTRACEPCIJA  
              (pabaiga, pradžia Nr.4) 
 
Jei pastojimas įvyksta naudojant kontracepciją, apie 90% vaikų 
gimsta su dvasiniais ir fiziniais sveikatos pakenkimais.                                                                                                                 
Likusiems 10% labiau pavyksta:                                                                                                                        
a) dėl trumpalaikio preparatų vartojimo, nes moters organizmas 

buvo paveiktas silpniau;                                                                                                                                                         
b) dėl silpnų preparatų arba stipraus moters organizmo, sugebėjusio pasipriėšinti 
vartotam preparatui;                                                                                                                               
 
c) dėl nuoširdžios atgailos, sustiprinusios sielos struktūras, greičiau buvo pašalinami 
negatyvūs preparatų poveikiai bei jų pasekmės. Tiesa, pastarąja galimybę dar naudojasi 
mažai moterų. Mano (J.Markūno) tyrimų praktikoje yra buvę, kai  berniuko , sėklidėms, 
embriono lytiniams organams vystytis trukdė prieš tai vartotos kontraceptinės 
priemonės. Toks berniukas gali išaugti nevaisingu vyru. Taip pat esu skaitęs, kad kai 
kuriose Europos šalyse net 30% vyrų yra nevaisingi arba turi kitokią lytinės sistemos 
negalią. Manau, kad daug priklauso kiek ir kokių kontraceptinių priemonių vartojo jų 
motinos, vengdamos nėštumo. 

  Mūsų klubo narė atnešė iškarpą iš laikraščio su straipsniu „Baisusis moterų šlapimas“                                                                                                                                                        
„Anglijos upėse patinai keičia savo lytį dėl kontracepcines tabletes vartojančių moterų 
šlapimo, kurios gali būti ir viena iš priežasčių, kodėl anglų vyrų vis daugiau tampa 
nevaisingi. Nerimas dėl kelis dešimtmečius mažėjančių spermos kokybės rodiklių dar 
padidėjo po to, kai Aplinkosaugos tyrimai parodė, kad dėl vandens taršos pusę žuvų 
patinų mutuoja ir keičia lytį.“                                                                                                  Čia 
galėčiau pastebėti, kad dėl kontraceptinių tablečių moters organizme vykstant 
biocheminėms reakcijoms, susidaro naujas cheminis produktas. Tokio produkto gamtoje 
nėra, ir jis naikinančiai veikia vyrišką lytį. Šis produktas turi programą,  
naikinančią ne tik moters lytinę sistemą, bet ir vyro sėklą. Manyčiau, kad dėl vyrų 
nevaisingumo kaltos ne tik kontracepcinės tabletės, bet ir kitos problemos, aprašytos 
šioje knygoje. Aš (J.M.) daryčiau tokias išvadas :                                                                                                                  
- jei nenori pakenkti savo sveikatai ir aplinkai nevartok kontracepcinių preparatų;         - 
jei nori turėti sveikus vaikus ir tolimesnius sveikus palikuonis – nevartok kontracepcinių 
preparatų. Ir dar. Kaip jau minėjau, moters ovuliacijos laikotarpiu vykstant tuščiam 
lytiniam aktui susiformuoja vaiko siela be fizinio kūno. Tai dvasinės sistemos pažeidimai 
su visom pasekmėm. Todėl vadovaukimės  Šventojo rašto išmintimi: „Jei nenori šeimos 
padidėjimo, tai neliesk moters ovuliacijos laikotarpiu“.                                                                      
Pagal Jono Markūno knygą paruošė A.M.G. 

                                                        
 Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja, nuotraukų autorė 
A.M.Gedvilienė  – Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė.  Kviečiu visus rašyti, 
komentuoti, spausdinsime.                                                                                                              
Pastaba: autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone. 
 

 


