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ŠIAME NUMERYJE  SKAITYKITE:                                                                                           

 Lietuvių kalbai per 50 000 metų! 

 A.B. Jankevičienės kreipimasis. 

 BADO AKCIJA, GĖDA! 

  Kaip matome, didžiajai daliai 

būsimų  pensininkų                                                                              

piešiasi„švelnus“pyzdakas.  (atsiprašau, red.)                                                                        

  LABAI SVARBI INFORMACIJA                   MES GALIM, PAREMKITE!                                                                         

 Sveiki atvykę į Etikos Universiteto pirmų                                                                          

mokslo  metų atidarymo Šventę                                                                                                                                  

KREIPIMASIS Į VISUS LIETUVOS ŽMONES                                                                                         

 NUOMONĖS: Rūta Zabielienė, 

  Jonas Kaminskas,                                                     

Antanas Andziulis 

 Atsakymas doc.dr. Chomentauskiui dėl senjorų... 

 Keli faktai apie gyvenimo ilgėjimą. 

 Stasys Miliukas Klaipėdos senjorų lūkesčiai. 

 Sveikata Žodis gydo. 

 Gyvenimo filosofija Styvo Jobso paskutiniai žodžiai. 

       Redaktoriaus žodis. Mūsų draugai. 

                                                                                       

                                               100 METŲ LIETUVAI 

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

                                 LIETUVIŲ KALBAI PER 50 000 METŲ!                                                                                                                                             

O tai reiškia, kad mažiausiai tiek metų yra ir Lieruvos kultūrai! Tai liūdija 

ir indų didžavyris Mahatma Gandis, kuris dar prieškaryje 

mūsų keliauninkui Antanui Poškai buvo pareiškęs: "Žinau 

Lietuvą! Joje gyvena mums giminingi arijai. Jų kalba senesnė 

už 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 išsprendžia ne tik filologines, bet 

ir tautų raidos paslaptis". Ir štai po kelių šimtmečių SENIAUSIOS ŽEMĖJE 

LIETUVIŲ KALBOS DĖKA yra "atrakinta" per 300 seniausiųjų kultūrų 

šaltiniai, kuriuose apstu informacijos iš seniausios praeities. Būtent ši 

informacija šio tūkstantmečio pradžioje leido atrasti mokslo pasauliui dar 

nežinomus Trečiąjį bei Ketvirtąjį Žemės ašies fizinius judėjimus. Pastarieji  
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gi padėjo įminti - kas Žemėje vyko? kas vyksta? ir kas vyks? ateityje! Visa 

tai, su technologinėmis vyksmo schemomis bei grafikais, yra išdėstyta 

knygose "Perkūnas", "Per praeitį į ateitį", "Pažadinta 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 atskleidžiamas 

ikimindauginis 50 000 metų laikotarpis!!! Taip pat jose sužinoma ir tai- kas 

tiek pat  

metų vyks ateityje. Kadangi visi geofiziniai procesai kartojasi periodiškai 

kas 48 000 metų, reiškia mes galime puikiai prognozuoti- kas žemėje vyks 

ir po 100 000, ir po 500 000 metų! Ir t.t. Trečiojo Žemės ašies judėjimo 

atradimas praveria langą ir į Rytojų - kas vyks ir koks klimatas Žemėje 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 

ATRADIMO IŠ LIETUVOS! Mat, be seniausios Žemėje LIETUVIŲ KALBOS 

pasaulis niekada nesugebės įminti šių naujai atrastų Žemės judėjimų ir 

niekada nepažins- kodėl keičiasi klimatas?, kodėl ir kaip Žemėje kartojasi 

ledynmečiai bei globaliniai tvanai? kodėl ir kas kurį laiką Žemėje dingsta 

civilizacijos? ir t.t. O ką jau kalbėti apie tai, kad jau mūsų senoliai žinojo, 

kad: "Tauta nežinanti 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 valdžia ir mokslininkai yra visiškai NEĮGALŪS?!                                                                                                                                                         

41-jų tremtinys atradėjas inž. Romualdas Zubinas 

                                                     

ALDONA BIRUTĖ JANKEVICIENE (direktorė - advokatė) 
 

   
 

 

Seimo pirmininkas Pranckietis pareiškė, kad vyriausybė pritarė, todėl  
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rudens sesijoje seimas rengiasi priimti įstatymą, 

proteguojantį lenkų išskirtinę teisę į rašybą, leidžiant atkurti 

asmens dokumentus pagal anksčiau buvusius įrašus. 

Pirma: toks seimo pirmininko siūlymas yra ydingos 

įstatymų leidybos tęsinys, kadangi akivaizdžiai sukeičiami įstatymų 

leidžiamosios ir vykdomosios valdžios funkcijos ir konstitucinės galios, nes 

įstatymo iniciatyvos teisė perkeliama vykdomajai valdžiai-"vyriausybė 

pritarė ", tai yra ne Seimas sprendžia, kokį įstatymą priimti, o Vyriausybė, 

kurios pritarimas tampa svarbesniu, nei Seimo įstatyminė 

iniciatyva.  Žinant istorinius faktus, kad Lietuva buvo kaip valstybė 

sąjungoje su Lenkija , taip pat tą aplinkybę, kad tuo metu Lietuva buvo 

lenkinama, o lenkų iniciatyva  lietuvių kalba buvo faktiškai uždrausta, o visi 

civilinės būklės aktai buvo rašomi lenkų kalba,( kai kuriais laikotarpiais-

rusų kalba),  pagal istorijos archyvo duomenis,  lietuviškų įrašų aplamai 

nebuvo atliekama, įgyvendinus   Seimo pirmininko 

Pranckiečio   pasiūlymą  , Lietuvoje nebeliktų nei vieno asmens, kurių 

pavardės ar vardai rašomi lietuviškais rašmenimis. 

Antra: akivaizdu, kad Seimas rengiasi vykdyti kažkieno (galimai 

prezidentūros iš anksto suderintą su Lenkija , galimai karinėje srityje, už 

kokius nors gynybinius, ginkluotės pirkimo, naudojimo )  įstatymų 

priėmimo užsakymą, kurį galima pavadinti įstatymų prekyba, kas reiškia - 

Lietuvos nepriklausomybės praradimą.  

Kad Lietuvos įstatymus rengiamasi keisti įvykdant svetimų šalių valią , 

patvirtina ir  

kitaip nepaaiškinamas Teisingumo ministrės  bei Ministro pirmininko 

staigus,  požiūrio į rengiamo įstatymo turinį pasikeitimas, nepriklausomai 

nuo daugkartinius Lietuvių kalbos komisijos ir netgi Konstitucinio teismo 

išaiškinimus.   

 Lietuvos piliečiams tylint , priimamas jau kelintas įstatymas, suteikiantis 

kitų valstybių piliečiams daugiau išskirtinių teisių nei autochtonams - 

lietuviams. Pavyzdys-Lietuvos pilietybės įstatymo pataisos , priimtos 2016 

m. birželio 23 d. Nr. XII-2473 Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 

Nr. XI-1196 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas2 straipsnis. 7 

straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 7 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. 

kovo 11 d.;“. 

2. Pakeisti 7 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„3) yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.;“. 

kuriuo buvo suteikta išskirtinė teisė žydų tautybės asmenims turėti ir kitos 

šalies ir Lietuvos pilietybę, kai tuo tarpu-išvykę lietuviai tokios teisės 
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neturi.Tačiau iki šiol Seime nėra sprendžiamas klausimas dėl Lietuvos 

pilietybės išsaugojimo dėl įvairių priežasčių išvykusiems lietuviams, kai tuo 

tarpu -svetimtaučiai turi tokią privilegiją. 

Akivaizdu, kad tokie , išskirtiniai kitų valstybių piliečių , o ne lietuvių teisinę 

padėtį pagerinantys įstatymai yra išdavikiški, įrodantys, kad Lietuvos 

Vyriausybė ir Seimas tarnauja ne Lietuvos tautai, o tenkina  kitų užsienio 

valstybių  pageidavimus.Akivaizdu, kad po šio "reveranso" seks ir kiti,  dar 

akiplėšiškesni Lenkijos ar kitų šalių reikalavimai. Lietuvos Seimas tapo 

"pageidavimų koncertu" svetimtaučiams ir groja pagal jų užsakymus.Kad 

Seimui yra daromas labai didelis spaudimas-akivaizdu, nes valdančiosios 

partijos nariai žino, kad dėl tokių veiksmų jie praras Lietuvos piliečių 

pasitikėjimą ir jų reitingai visiškai nukris .O gal tai ir yra sumanytojų 

planas? 

Todėl tai  reikia  įvardinti  kaip įstatymų prekyba kitų šalių naudai ir 

Lietuvos  

išdavyste. 

 Tai būtina sustabdyti, pasipriešinti, sukelti visuomenę! 

                                                    
 

BADO  AKCIJA UŽ TEISINGUMĄ,  Už prokuratūros ir teismų reformą.   

    Jau 27 metai kaip Lietuvoje nuolat ir tyčia pažeidinėjamos žmogaus 
teisės ir laisvės. Su neparankiais piliečiais yra susidorojama, jie be 
kaltės yra baudžiami, kurpiamos ir klastojamos bylos arba net 
žudomi. Valdžios pareigūnai, prokurorai, teisėjai susidorodami su 
piliečiais ir įteisindami susidorojimus  veikia kaip organizuoti 
nusikaltėliai, kaip nusikalstamas susivienijimas. 
Įvairūs judėjimai ir visuomeninės organizacijos ne vieną kartą 
kreipėsi į LR Prezidentę dėl prokuratūroje ,teismuose , psichiatrijoje 
egzistuojančios korupcijos, kyšininkavimo, savivaldžiavimo. Deja 
jokios reakcijos ar veiksmų dėl organizuoto nusikalstamumo 

teisėsaugoje 
sustabdymo  nesulaukta. 
Todėl  buvo primtas kolektyvinis 
sprendimas ryžtis ilgalaikei bado 
akcijai prie prezidentūros. Akcija 
prasidėjo š.m. rugpjūčio 21d ir 
tęsiaisi toliau. Žemiau pateikiame 
kelis konkrečius pvyzdžius (iš 
tūkstančių) apie valdininkijos ir 
teisėsaugos nusikaltimus: 
1.     Dėl valstybinės 

institucijos(Nacionalinės žemės tarnybos matininkų)kaltės valstybė iš 
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Kazio Grabio šeimos neatlygintinai pasisavino Panevėžio priemiestyje, 
Vyčių kaime buvusios 0,0 506ha žemės. Visuose teismuose iš mūsų šeimos 
buvo pasityčiota ir žalos valstybė neatlygino. Civ bylos Nr. I-431-279-2012; 
I-64-279-2013; 2-10314-940/2014; 2-725-940/2015; 3P-1607/2015. 
2.     2006 – 2016 metais teismų pagalba, pritaikant laikinąsias teismo 
apsaugos priemones, buvo nutrauktos Kazio Grabio šeimos komercinio 
pastato statybos ir 10 metų uždrausta verslo plėtra. Po 10 metų trukusio 
bylinėjimosi teismai pripažino apie mūsų šeimai iškeltos bylos neteisėtumą. 
Iš valstybės vietoje dokumentais patvirtintos 188 174,46 Eurų žalos 
Panevėžio Administracinis teismas pasityčiodamas paskyrė 1000,-Eurų 
kompensaciją. LR Aukščiausasis administracinis teismas kompensaciją 
padidino iki 8 680,86-Eurų. Štai tokia kompensacija už visam laikui 
sužlugdytą verslo plėtą.  Civ  bylos Nr.2-4704-73/2006; 2-70-589/2007; 2S-
361-212/2007; 2-144-425/2009; I-91-283/2015; I-1004-739-2015; A-
2038-146/2015.   
3.     Signataro Zigmo Vaišvilos verslo ir turto konfiskacija įvykdyta su LR 
teismų pagalba už prezidentės, prokuratūros, teismų ir atsakingų aukštų 
pareigūnų kritiką. Teismai su bankrotų administratorių pagalba, klastodami 
dokumentus,  ne tik areštavo visą šeimos turtą, bet ir signataro rentą. 
Zigmui Vaišvilai itin sunkioje būklėje po galvos, stuburo, bei kitų kūno dalių 
sunkių sužalojimų gulint ligoninėje, teismai neatsižvelgiant į signataro 
prašymus atidėti teismų procesus(pateikiant ligoninės dokumentus), bylas 
signataro nenaudai išnagrinėja pagreitintu būdu jam nedalyvaujant. LR 
Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas R. Norkus po signataro Z.Vaišvilos 
pareiškimų apie teismų nihilizmą, persiuntė raštą teismams. Pošio rašto 
teismai nebeatidėliojo bylų nagrinėjimo dėl Z.Vaišvilos gydymo. Civ. bylos 
Nr.E2-11241-779/2016;  2-191-157/2017; 2-271-881/2017. Štai kaip 
vyksta( LR teismų pagalba) akivaizdus susidorojimas su nepaklusniu 
valstybės vadovams atsidavusiu valstybei signataru. 
4.     LR prokūratura bei policija reketuoja verslininkus keldami suklastotas 
bylas ar jas nutraukdami už dideles pinigų sumas, o darydami kratas 
verslininkus net apvagia. Faktai aprašyti 2016m. sausio 30 – vasario 5d. 
Laisvame laikraštyje Nr.4. Straipsnis ,,Prokuratūros ir policijos vadovai 
sukurpia bylas, kad galėtų reketuoti“. 
5.     Kelmės bei Šiaulių kriminalinės policijos pareigūnai patys organizuoja 
ir vykdo kvaišalų bei narkotikų prekybą. Šiaulių kriminalinės policijos AVPK 
ONTT pareigūnai (apie 18 asmenų) 15 metų atiminėjo iš narkotikų 
prekeivių narkotikus, psichotropines medžiagas ir patys juos pardavinėjo, o 
nekaltus sodino į kalėjimus.  Panevėžio apygardos teisme, pradedant nuo 
2014 m. spalio 14 d. pagal suderintą iš anksto grafiką tebenagrinėjama 
REZONANSINĖ Šiaulių AVPK ONTT pareigūnų byla. LR Teismai jau greit 
trys metai kaip vilkina šią baudžiamąją bylą ir nuteisų už nusikaltimus nėra. 
6.     2013 m.gegužės 27d. buvo pasikėsinta į ,,Laisvo laikraščio“ 
redaktoriaus,  atskleidžiančio  aukštų pareigūnų nusikaltimus , A. Dryžiaus 
gyvybę. Sunkiasvoris vilkikas pritaikęs momentą (laukė šalikelėje) 
prisivijęs redaktoriaus vairuojamą lengvąjį automobilį smūgiavo į jo šoną ir 
nustūmė nuo kelio. A.Dryžius po labai sunkių traumų ligoninėje gydėsi kelis 

tel:(431)%20279-2012
https://maps.google.com/?q=174,46&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=2-144&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=2-191-157&entry=gmail&source=g
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mėnesius ir per stebuklą su Dievo pagalba liko gyvas. Redaktoriaus 
advokatams prokuratūra ilgus metus su nusikaltimo byla ir tyrimu 
susipažinti neleido. Vilkiko vairuotojas nebuvo net nubaustas. Prokūratūra 
ir teismai nusikaltimą užglaistė. 
7.     LR Aukščiausiosios Tarybos gynėjai , savanoriai teismų pagalba 
iškeldinėjami iš butų, nepaklusniems kurpiamos bylos, sodinami į 
kalėjimus, žūsta mįslingose aplinkybėse, o prokuratūra ir teismai tokias 
bylas užglaisto. Nusikaltimai netiriami, žmogžudžiai išteisinami, niekuo 
nekalti piliečiai sodinami į kalėjimus... 
8.  Susidorojama su patriotinės pakraipos dėstytojais , net 
profesoriais.  2016m iš Kultūros tyrimų instituto politiniais motyvais buvo 
atleista Vilniaus Forumo įkūrėja kultūrologė Daiva Tamošiūnienė. 
Pastaruoju metu jau susidorojama ir su Prof. Vytautu Radžvilu. Tam 
Tarptautinių ir politikos mokslų instituto vadovybė ruošiasi naikinti net 
Filosofijos katedrą. 
9. Su aktyviausiais Lietuvos patriotais yra susidorojama ne tik 
,,teisinėmis“  priemonėmis, bet pastarieji nutildomi ir politinių 
užsakomųjų  žmogžudysčių keliu. Per 27  
nepriklausomybės metus Lietuvoje užfiksuota arti 100 tokių susidorojimų. 
Pradedant nuo vilties  
prezidento ATA. Stasio Lozoraičio , Tautvydo Lydeikio, Gedimino Kiesaus, 
Vytauto Pociūno, Stanislovo Stulpino, Rimanto Ruzo, Sauliaus 
Čepėno,  Kęstučio Žičkaus, Remigijaus Kuršo, Juro 
Abramavičiaus,  aktoriaus R.Boravskio, 16-metės  Žanetos Sadauskaitės, 
Giedriaus Beresnevičiaus ir kitų Kauno savanorių... Ir jokių bylų, jokių 
kaltininkų!    Apie šias ir kitas politines žmogžudystes buvo aprašyta 
savaitraštyje ,,Laisvas laikraštis“ 2016.sausio 30 – vasario 5d. Nr.4. 
Straipsnis ,, Politinių žmogžudysčių ir ,,teisinių“ susidorojimų šimtukas. 
        Kalbant su piliečiais prieinančiais ir besidominčiais šia Bado akcija prie 
prezidentūros paaiškėjo faktas, kad didelė dauguma piliečių, ypač jaunimo, 
nežino LR įstorijos, pamatinių Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
faktų, tuo labiau nežino nieko apie prokuratūroje ,teismuose , 
psichiatrijoje egzistuojančią korupciją, kyšininkavimą, bei 
savivaldžiavimą. Matome akyvaizdžiausia nusikalstamos LR valdžios 
pergalę per visaapimančią žiniasklaidą sistemingai bukinant tautą 
klastingiausiu melu. 
             Jei norime išlikti kaip tauta privalome burtis, vienminčiams 
vienytis, šviestis, skleisti geranoriškumą ir informaciją(TIESĄ) 
visiems kam įmanoma... 
             Kviečiame visus palaikyti BADO  AKCIJA UŽ TEISINGUMĄ!!! 
Nuvykime ten nors sekmadienį ir visi kartu sugiedokime ,,Lietuva 
Tėvyne mūsų tu didvyrių žeme...  
Kadangi visa LR žiniasklaida yra griežtai cenzūruojama ir tiesa apie 
teisėsaugos bei valdžios nusikaltimus yra visais būdais slepiama, 
kviečiame realios TIESOS ieškoti šiuose laikraščiuose bei interneto 
svetainėse: 
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 Dienraščiai – savaitraščiai ,,Karštas komentaras”; ,,Laisvas laikraštis”; 
,,Vakaro žinios” 
Interneto svetainės – Alkas.lt;  Ekspertai.eu;  Pro 
Patria;  Sarmatai;  Tiesos.lt. 
           
NEJAUGI  MES IR TOLIAU KELIAKLUPČIAUDAMI IR TYLĖDAMI 
PALAIKYSIME NEBAUDŽIAMĄ IR SISTEMINGĄ TAUTOS NAIKINIMĄ BEI 
ŽUDYMĄ???      
  

                                                      

Kaip matome, didžiajai daliai būsimų pensininkų 

piešiasi„švelnus“pyzdakas. ( atsiprašau, red.).                                  

 8 

Paskelbta: 2017-09-06 09:22 Autorius: Marius Jonaitis 

 
Dėl ko nors protestuojantys Lietuvos pensininkai dažniausia siejami su 
Kremliumi. 

Mane labai stebina, jog pensininkų pensijų 
reikalas paliekamas tik jiems patiems. Toks 
jausmas, kad jaunesni žmonės (mano metų, 
kiek vyresni arba jaunesni) galvoja liksiantys 
amžinai žvalūs ir darbingi. Keli faktai 
susimąstymui. 
Lietuvoje išdirbusiųjų reikiamą darbo stažą – 

30 metų – pensija vidutiniškai siekia 287 eurus. Vis dėlto nemažai daliai 
žmonių pensija neviršija nė 250 eurų.40 proc. pensijų gavėjų yra tokie, 
kurių pensija neviršija 250 eurų. 250 eurų – ties skurdo riba. Tų žmonių, 
kurių pensijos mažesnės nei 200 eurų, yra daug kartų daugiau, nei tų, kurių 
itin didelės. 
Dabartinis reikalingas darbo stažas ilginamas nuo 30 iki 35 metų. 
35 metų stažą jau privalės turėti tie, kurie į pensiją išeis 2027 m 
Iš naujo įtvirtintas ir jau dabar galiojantis išėjimo į pensiją palengvas 
vėlinimas. Numatyta, kad 2026 m. ir vyrai, ir moterys į pensiją išeis būdami 
65-erių. 
Mes žinome kaip gyvena dauguma dabartinių pensininkų, kurių, vos ne 
pusė, gyvena žemiau arba ties skurdo riba. Pamąstykime kaip gyvens 
būsimi pensininkai. Galioja visiems dar jauniems asmenims. 
Jeigu dabar uždirbi 300 eu, gausi 230 eu pensiją. Jeigu 900 (čia viskas „ant 
popieriaus“), tokią algą gauna, vis tik, maža gyventojų dalis, tai pensijos 
gausit 400 eu. Dabar įvertinkite infliaciją, demografinius procesus, kurie yra 
labai nepalankūs šiam Šiaurės Rytų kraštui. 
 
Dabar pasvarstykim koks yra standartinis šios dienos jaunuolio gyvenimas. 
Manau esu kompetentingas apie tai kalbėti, nes pastaraisiais mėnesiais 
matau begalės jaunų žmonių CV (gyvenimo aprašymus) ir matau 
standartines jų karjeras. 

http://www.ekspertai.eu/
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-06/screen-shot-2017-09-06-at-09-21-49.png
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Dažnas jų, po vidurinės baigimo, stoja į universitetą ir siekia bakalauro. 
Dažniausiai nedirba iki 22-23 metų. Dalis stoja į magistrą, tad darbo pradžia 
nusikelia iki 24-26 metų. Tad norint pasiekti 35 metų darbo stažą reiktų 
dirbti vos ne iki 60 metų. 
Dauguma tų jaunuolių pasižymi darbų kaita su pertraukomis. Pajamos - 
dažnai arba apie 400, arba, geriausiu atveju, kyla iki 700 eu. Tų, kurie visą 
savo karjeros laikotarpį dirbs už 900 eu „į rankas“ (matuojant šios dienos 
standartu) bus nedidelė mažuma. Spėju, jog gal mažiau 10%. Tad, gal tik kas 
dešimtas jaunuolis galės pretenduoti į 400 eu „ant popieriaus“ pensiją. Kuri, 
greičiausiai, nuvertės dėl infliacijos. Visi kiti (90%) turės tenkintis pensija 
iki 300 eu. T.y, balansuoti ties skurdo riba. Arba emigruoti į labiau 
pavykusias valstybes. Tiesa, noriu perspėti, jog jis irgi ne guminės. Be to, ten 
griuvimo procesas irgi vyksta, tik jis pristabdomas vardan tokių šalių kaip 
Lietuva ar Ukraina (likęs trečiasis pasaulis) apiplėšimų. Tačiau, tai labai 
ilgai nesitęs. 
Kaip matome, didžiajai daliai būsimų pensininkų piešiasi „švelnus“ 
pyzdakas. Manau dabartiniams pensininkams dar pavydėsim, nes jie bent 
jau turi savo būstus, kai kas ir sodus. Ar mes tą turėsim? Kai kurie gal ir taip, 
bet didžioji dalis - ne. 
Kokios išeitis? Jas matau dvi. 
a) Sunkioji dalis, bet vienintelė reali. Tai dabartinės santvarkos griovimas 
lyg pamatų. Perėjimas nuo kapitalizmo prie socialistinių principų. Gamybos 
priemonių, bankų nacionalizacija (išpurtyti privačius pensijų fondus, ten 
sukasi milijardai). Masinė turčių ekspropriacija ir pereiti prie žmonių 
valdžios - tiesioginės demokratijos. 
b) Kiek lengvesnis, kuris palengvintų sąlygas mums visiems ir kuriuo 
einama kai kuriose valstybėse. Tai masinis darbas su profsąjungomis, 
pensininkų ir studentų organizacijomis. Streikų komitetų steigimas, 
savitarpio pagalbos asociacijų būrimasis. Aišku, su dabartinę lietuvių 
sąmonę, tai būtų milžiniškas darbas, bet kitose šalyse, tas, daug maž, veikia. 
Prancūzija, Graikija, ten skirtingos visuomeninės grupės vieną kitą palaiko, 
nes suvokia, jog viena nuo kitos yra priklausoma. Mes gi negyvename 
atskirai nuo pensininkų, visur yra jaunų mamų ir tėčių, visi vedam vaikus į 
mokyklas kuriose moko prastai apmokami mokytojai ir t.t. Todėl būtinas 
visaliaudinis judėjimas už visų darbo žmonių interesus (įskaičiuojam ir 
buvusius - pensininkus, įskaičiuojant ir esamus - moksleivius ir studentus). 
Jog visi tarpusavyje nesusipeštų (ir suskaldomi) būtina liesti tik darbo, 
užmokesčio (pajamų) ir darbo sąlygų klausimus. 
Štai tokie mano vakariniai pamąstymai. 
Čia galit pasiskaičiuoti savo pensiją: pensijuskaiciuokle.lt. 
Čia galit pamatyti kaip žmonės reaguoja dėl savo pensijų. Visur panašios 
bėdos...: 
https://youtu.be/lFd4uyQP3uk 
 

                                                     
                                   SVARBI INFORMACIJA 

 

  

http://www.pensijuskaiciuokle.lt/
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                                                  MES GALIM  
  

Šiandieninė švietimo sistema iš esmės nesikeičia jau daugiau nei 100 metų 
ir yra labai smarkiai atsilikusi nuo nūdienos pasaulio poreikių. Mokykla 
ruošia vaikus egzaminams, o ne gyvenimui. Daugelis baigia ją iš tiesų 
nesuprasdami nei savęs, nei aplinkinių, nei jų supančio pasaulio. Nepaisant 
to, mokykla vis dar išlaiko „Šventos karvės“ įvaizdį. 
  
Filmo „Sistema“ tikslas – pašiepiant šiandieninės švietimo sistemos 
trūkumus ir parodant alternatyvas, padėti žiūrovui kritiškai pažvelgti į 
švietimo sistemą ir pagaliau sugriauti tą nelemtą „Šventosios“ įvaizdį, kuris 
trukdo keistis ir tobulėti. Šis filmas - tai pirmasis pilnametražis 

klaipėdietiškas filmas apie tai, 
kaip susiklosčius netikėtai situacijai klounas tampa kaimo mokyklos 
direktoriumi ir stoja prieš nusistovėjusią geležinio kumščio tvarką, kad 
padėtų vaikams įveikti kompleksus ir išlaisvintų užgniaužtą kūrybiškumo 
potencialą. 
  
Filmo tikslinė auditorija yra 25-35 metų jauni žmonės, esami ar būsimi 
tėvai, ne taip seniai buvę mokiniais ir studentais. Filmas bus aštrus, greitas, 
dinamiškas, o sudėtingas švietimo sistemos gniaužtuose įstrigusių žmonių 
problemas parodys patrauklia komedijos forma, nepamokslaujant ir 
nemoralizuojant. 
  
Kviečiame paremti filmo gamyba ir prisidėti prie Lietuvos švietimo 
sistemos tobulėjimo. Daugiau informacijos apie filmą - 
https://sistemafilmas.lt. 
Skiltis rėmėjams - https://sistemafilmas.lt/remejams/. Ačiū. 
  

                                                     
 
SVEIKI ATVYKĘ Į ETIKOS UNIVERSITEMETŲ ATIDARYMO ŠVENTĘ! 
Bendras susirinkusių vaizdas                                                                                                                                                                                      
LPS prezidentės Aldonos Marijos Gedvilienės kalba                                                                                                                                
ETIKOS UNIVERSITETO PIRMŲ MOKSLO METŲ ATIDARYMO ŠVENTĖJE.                                
Sveiki,  brangieji, sveikinu visus susirinkusius į Etikos universiteto pirmų 

https://sistemafilmas.lt/
https://sistemafilmas.lt/remejams/
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mokslo metų atidarymo Šventę.  Mums, LIETUVOS PENSININKŲ 
SUSIVIENIJIMUI TAI ISTORINĖ DIENA.  Turime padėkoti lektoriams, kurie 
atvyko iš tolimo krašto Lietuvos mastu ir visiškai nemokamai dalyvauja 
mūsų Universiteto veikloje. Trumpai, kas privertė įsteigti šitą Universitetą? 
Jūs žinote iš pateiktos Lietuvoje informacijos, kad Lietuva pirmauja ES 
savižudybių skaičiumi, Lietuvos gyventojai elgiasi  
neįtikėtinai, nepaiškinamai žiauriai su savo brangiausiais vaikučiais: meta 

juos į šulinį, kartais net užmuša – tai neįmanomai žiaurūs dalykai, o visa tai 

vyksta kai kas sako, kaip skurdaus gyvenimo pasekmė...bet ar tikrai taip? 

Visa tai įrodo, kad žmonėms truksta žinių, teisingų žinių dvasinio gyvenimo 

srityje – štai ta tikroji priežastis, kuri paskatino įkurti ETIKOS 

UNIVERSITETĄ.  Mes, įkūrėjai, tikimės, kad šis reikalingas judėjimas apims 

visą Lietuvą. Įsivaizduokite, kas būtų jeigu kiekvienas Lietuvos gyventojas 

pagalvotų apie tai, pastebėtų savo kaimyną, kuris pasiruošęs netinkamai 

pasielgti – užbėgtų nelaime už akių – kiek sutaupytumėm gyvybių tiek 

suaugusių tiek vaikučių...Žinių labai trūksta, todėl mes norime užpildyti tą 

spragą įkurdami šitą ETIKOS UNIVERSITETĄ. Apie užsiėmimus bus 

pranešta Vakarų eksprese, sekite informaciją. Mūsų šiandieniniai svečiai 

atvažiuos kiekvieno mėn. pirmą antradienį, tačiau mūsų veikla tuo 

neapsiribos, nes ketvirtadieniais vyks užsiėmimai vietinių lektorių dėka. Aš 

turiu didžiai gerbiamo Jono Markūno 

paskaitų įrašus, paskelbsime paskaitą 

diskusija, kad susipažintumėm su jo 

išmintimi sudėliotą knygoje „Žmogaus 

gyvenimo ligų ir nesekmių                                                                                               

priežastys ir kaip jas pašalinti“, tad iki naujų 

susitikimų...                                                                                      

Aldona Marija Gedvilienė LPS prezidentė 

(telef.866673965, amgedv@gmail.com;). 

KVIEČIAME JAUNIMĄ IR VISUS PAGEIDAUJANČIUS Į ETIKOS 

UNIVERSITETĄ, KURIAME BUS PASKAITŲ CIKLAS: 

Dorovingumo sąvoka. Kas tai? Kaip tai suprantama                                                                                                                            

šiandieniniame gyvenime.                                                                                                                                                             

Muzikos paslaptys.                                                                                                      

Gaivinantys muzikos garsai.                                                                                                                                                             

Necenzūriniai žoddžiai ir jų įtaka žmogaus organizmui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Žodis. Santykis su žodžiu ir tiesa slypinti už jo.                                                                                                                                                                            

Minčių įtaka žmogui ir aplinkai.                                                                                                                                                               

Dvasinės šeimos tradicijos.                                                                                                                                                                                                         

Kaip išsaugoti meilę ir harmoniją šeimoje.                            

Pokalbis apie tikrąją meilę.                                                                                                              

 

mailto:amgedv@gmail.com
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LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (toliau LPS)                    

KREIPIMASIS Į VISUS LIETUVOS GYVENTOJUS 

 Brangieji Lietuvos žmones, mūsų organizacija įkūrė 

 ETIKOS Universitetą (2017-06-01)  tam, kad prie jo veiklos prisijungtų 

visi Lietuvos gyventojai, radijas ir visos televizijos programos.                                                                         

 Tikslas: pirmoje vietoje – dvasinis tobulėjimas! Dorovingumo ir 

sąžiningumo atstatymas buityje, visose gyvenime srityse.                                                                                                          

1. Pamirškime abejingumą, kuris žudo Lietuvą.                                                                                                             

2.  Pamirškime asmenines ambicijas, svarbiausia – vienybė.                                                                

3. Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko 

nekainuoja – jos materializuojasi, geriausiai – vienybėje, kai apie tai 

galvosime visi kartu.).                                                                                                                                          

Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, metami 

į šulinį kūdikiai, visuotinė korupcija, melas, apgavystės, vagystės tiesiogine 

prasme ir paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir pn.), Lietuva 

naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), sunaikinta kaip jūrinė 

valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės),  sveikatos apsauga 

sunkiai serga, kultūra šlubuoja dėl menko finansavimo, užsienio bankai mus 

žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į 

užsienį, pagal savižudybes pirmaujame ES. Beribis žmonių abejingumas, 

nusivylimas, netikėjimas, nepasitikėjimas pasiekė neįsivaizduojamą lygį. 

Prarastos - pamirštos tikrosios žmogiškos vertybės -  dvasinis tobulėjimas. 

Dabar pirmoje vietoje pinigai ir turtas.                                                                                                            

Atsikvošėkime pagaliau...Visų tų klaidų pasiekoje daugybę apsigimimų, 

nepagydomų ligų, o dar kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. 

ir t.t.                                                                                                                                                        

Nuo šios akimirkos mes visi esame Etikos Universiteto dėstytojai ir 

klausytojai. Prisijunkime, kurkime, dalyvaukime, kovokime su amoralumu, 

juk mes esame savo Šalies šeimininkai, būkime pasiruošę bet kokią minutę 

gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones, nes tik mūsų visų pastangų 

dėka gali įvykti ženklūs pasikeitimai,  jeigu visi būsime nusiteikę viso to 

nepriimti, o galvosime ir DARYSIME  kaip reikalauja Visatos dėsniai. Tik 

tada mūsų gyvenimas kardinaliai pasikeis, įvyks stebuklas...                                                                                                                                        

Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe!                                                   

Tepadeda mums Dievas!                                                                                                              

Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje 

(protokolas Nr. 19. 2017-09-12).Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė, 

lietps.eu; amgedv@gmail.com;866673965;862033739. 

mailto:amgedv@gmail.com;866673965;862033739
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KOMENTARAS: nesielkite su savo planeta kaip su kažkuo, kas yra 

pastovu ir duota Jums kartą ir visiems laikams. Jūsų planetos būklė 

šiuo metu yra Jūsų minčių, Jūsų jausmų, Jūsų sąmonės lygio, kuriame 

Jūs dabar esate, atspindys. (T.N.Mikušina „Dieviškos išminties 

lobiai“UABLN“Sirus“, 2016 

                                                      

  NUOMONĖS                  

                                                   RŪTA ZABELIENĖ 

Sveiki-gyvi, 
"Bado akcija" prie Prezidentūros yra jautrumo testas mūsų 
valdžios pagrindo teismų neteisybėmis nuskriaustais 
žmonėmis manipuliuoti neaiškaus plauko veikėjams, mūsų 
valdžia turėtų operatyviai su teisininkais ir socialiniais 
darbuotojais aiškintis kiekvieno "Bado akcijos" dalyvio bylas 
ir stengtis žmonėms kiek įmanoma padėti. Seimo nariai galėtų bent 
išklausyti šiuos žmones... Pamačius kai kurių akcijos dalyvių skundus 
Rusijos televizijai, pasidarė graudu ir gėda už mūsų žmones ir valdžios 
nejautrumą. Neleiskim mūsų bėdomis ir neteisybėmis naudotis Lietuvos 
nedraugams. Turime armiją iš biudžeto apmokamų specialistų, galinčių 
išspręsti visas žmonių problemas, tik reikia noro, geraširdiškumo, meilės 
savo Tėvynei ir jos žmonėms. 

Su pagarba, 

Rūta Zabielienė, 

Kauno JDJ pirmininkė,  

                                                     

              JONAS KAMINSKAS 

 Iš tikrųjų, pagal dabartinę, pseudo savivaldos 

sistemą, piliečiai praktiškai nieko negali, nes nėra 

savivaldos dalyviai, neturi tam skirtos organizacinės 

sistemos, kuria naudodamiesi galėtų reikšti  savo 

pilietinę valią. Visa savivalda - valdžia yra Seimo ir 

Tarybų nuosavybė.   Blogiausia, kad santvarkos, skirtos visiems piliečiams, 

nei vienas politikas nenori.   Tiek Seimo, tiek visi, visų savivaldybių tarybų 

nariai, atėję į valdžią stengiasi išlaikyti savo diktatorines galias.  Sąrašinių 

rinkimų panaikinimas ir savivaldos teisių atidavimas seniūnijų 

bendruomenėms, padėtį pakeistų, pilietinės savivaldos naudai, bet deja, 

neatsirado nei vieno seimo nario, kad inicijuotų tokius siūlymus seime. 

Kiekvieno  prašėm, kiekvienam prašymus įteikėm, bet atgarsio jok io. Tai 

kaip reikėtų vertinti mūsų išrinktųjų nenorą suteikti piliečiams –  
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Tautai realią savivaldos teisę - įteisinti Lietuvoje demokratinę santvarką 
?  Atsakymas vienintelis - visi išrinktieji, po rinkimų tampa rinkėjų, tuo 
pačiu, visos Tautos,  priešai - Lietuvos Valstybės duobkasiai.  
 
Komentaras: pagal įstatymus lyg ir turi teisę, bet ta teisė niekam 
nepatinka... negali pamišti okupacijos laikų, kai niekas neturėjo jokių teisių, 
įtariu, kad norėtų, kad taip būtų ir dabar... 
 
                   ****************************************** 
 

                                            ANTANAS ANDZIULIS                                                                                                                                      

"Akivaizdu, kad valdžia arba nenori rūpintis piliečių 
laime, arba jai prastai sekasi tai daryti. Todėl apie 
aukštesnį BNL (bendros nacionalinės laimės indeksą) ji 
net nekalba, nes Lietuva pagal jį nuolat atsiduria šeštame 
pasaulio šalių dešimtuke, nes to paties Visuomenės 

nuomonės tyrimų centro „Vilmorus“ , kuris nuolat skaičiuoja politikų ir 
partijų reitingus, atliktoje apklausoje tik 10,2 proc. Lietuvos žmonių sakė, 
kad jiems praėjusieji metai buvo laimingi ir jie tiki, kad ateityje gerovė 
stiprės. Tuo tarpu nelaimėlių t. y. atsakiusių, kad  
„2016-tieji nebuvo laimingi, gerų permainų nesitikiu“ buvo 14,8 proc. 
Žymiai daugiau nei daugelyje Europos Sąjungos šalių."Skaityti 
daugiau: http://infa.lt/17437/gediminas-navaitis-kas-svarbiau-bvp-ar-bnl-
bendros-nacionalines-laimes-indeksas/ 
 
 

                                                     

ATSAKYMAS doc.dr.. GINTARUI CHOMENTAUSKUI Į ŽURNALE 

„PSICHOLOGIJA TAU“ SPAUSDINAMĄ INFORMACIJA (nors tai buvo aptartas  

filmas), bet ŽEMINANTI SENJORŲ PROTINIUS SUGEBĖJIMUS tendencijos 

yra visada...  

Sveiki, gerb. Profesoriau, atleiskite, kad naudoju 
atsakymui į Jūsų man užduotą klausimą apie 
šiandieninius senjorus rusų kalba parašytą tekstą(žiūr. 
apačioje). Radau šiek tiek medžiagos  senjorų klausimu ir 
siunčiu Jums, gal tai bus atsakymas kas yra senjprai i 
šiandien. Mano nuomonė būtų tokia, kad ne nuo amžiaus 

priklauso žmogaus sugebėjimai ir aktyvumas, o nuo senjoro (prikabinu 
tekstą, kodėl senjorai) vidinio poreikio. Man jau netrukus bus 80, o aš degu 
noru būti naudinga žmonėms, skleisti savo pažiūras, nes manau, kad jomis 
gelbėsiu Lietuvą. Suprantu, Jūs pasakysite - naivuolė, bet man patinka būti 
aktyviai, kažką kurti, kažką gelbėti, traukti žmones iš namų vienatvės ir pn. 
Labai apgailestauju, kad yra tokių žmonių, kurie dėl amžiaus visiškai 

http://infa.lt/17437/gediminas-navaitis-kas-svarbiau-bvp-ar-bnl-bendros-nacionalines-laimes-indeksas/
http://infa.lt/17437/gediminas-navaitis-kas-svarbiau-bvp-ar-bnl-bendros-nacionalines-laimes-indeksas/
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nuvertina žmogų ir galvoja, kad jam bereikia tik žaisti su kaspinėliais ir 
skrybėlaitėm (neduok Dieve). Ar ne toks mąstymas suformavo šešioliktos 
A.Butkevičiaus vyriausybės požiūrį į senjorus, kad jie visai nebesiskaitė su 
senjorais (kai kas davė sutikimą už visus ir iš to uždirbo), net nebeskaitė 
žmonėmis, todėl net neatsiklausę pasisavino iš visų pensijų dalį, kuria 
gelbėjo Lietuvą, o tuo tarpu sau ir prokurorams didino atlyginimus ir prie 
20000 prisidėjo dar po porą tūkstantėlių, nes ruošėsi euro įvedimui. Toliau 
nebeaiškinsiu, ne tik iš Jūsų žurnalo „Psichologija Tau“ girdėjosi 
nusikalstamas pensininkų menkinimas (žinoma - tai ne apie filmo kokybę 
kalba) ir tokiu požiūriu buvo formuojama visuomenės nuomonė, kaip 
suprantu dėl amžiaus, kad atseit - jiems jau nieko nebereikia, todėl galima 
su jais visiškai nebesiskaityti, atleiskite už atvirumą, bet visa visuomenė 
buvo neteisingai nuteikta taip, kaip tik kai kurių protingų  su moksliniais 
laipsniais žmonių. Nežinau ar atsakiau į Jūsų prašymą parašyti ką nors apie 
senjorus, tačiau širdį išliejau tai tikrai, nes mūsų pokalbio nepamiršau iki 
šiol. Prikabinu medžiagą, kuri gal aiškiau paaiškins priežastis kodėl 
negalima nuvertinti senjorų. Prikabinu mūsų internetinio  
laikraštęlio vieną iš numerių, gal palengvins susidaryti atitinkamą 
nuomonę. Lauksime Jūsų žurnale teisingo straipsnio minima tema, būsiu 
dėkinga, jeigu atsakysite. Būkite geras, parašykite savo nuomonę dėl prof. 
S.Paulausko pareikštos nuomonės apie senjorus. Atsiprašau, gal per daug 
karštai reiškiu savo nuomonę, tačiau patikėkite, tikrai nenorėjau nieko 
įžeisti, pagarbiai A.M.G. 
 
Немного фактов из мира генетики. 
 
 
1. Интеллект не передается от отца к сыну. То есть, если вы гений, то 
ваш сын 100% не унаследует ваших генов. 
2. Идиотизм не передается от отца к сыну. Если вы законченный 
кретин, то ваш сын не будет таким же идиотом как вы (с чем вас и 
поздравляем). 
3. Интеллект от отца может передаваться только дочери. И только 
наполовину. 
4. Унаследовать интеллект мужчина может только от своей матери, 
который она, в свою очередь, унаследовала от своего отца. 
5. Дочери гениев будут ровно наполовину умны, как их отцы, но их 
сыновья будут гениями. Если их отец тупица, то дочери будут ровно 
наполовину тупицами, чем их отцы. 
6. Поэтому гениальных женщин почти не существует, как и не 
существует стопроцентных идиоток-женщин. Зато мужчин-гениев и 
мужчин-тупиц очень много. Отсюда и поколение неудачников-
алкашей, матерей-одиночек, а также нобелевские лауреаты (почти все 
мужчины). 
  
                  Выводы для мужчин: 
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1. Чтобы спрогнозировать умственные способности своего сына, 
гляди на отца своей жены (если он академик, то твой сын тоже будет 
умным). 
2. Твоя дочь получит половину твоего ума. Но и половину твоей 
дебильности. По интеллекту она будет ближе к тебе. Ее сын получит 
все твои умственные способности. Хочешь умное поколение — мечтай 
о дочери. 
3. Твои умственные способности от мамы, а вернее от дедушки. 
  
                   Выводы для женщин: 
1. Твой сын по уму — копия твоего отца, и ругать его “ты такой же 
тупой, как твой отец” — не совсем верно. 
2. Твоя дочь по воспитанию будет как ты, но по уму как ее отец. Её же 
сыновья будут умственными копиями ваших мужей. 
  
"Считается, что главный результат роста продолжительности жизни - 
то, что пожилые люди теперь дольше живут. Но это не так. Главным, 
огромным, стратегическим, меняющим на наших глазах все 
человечество следствием скачка продолжительности жизни является 
вовсе не то, что старость теперь дольше продолжается, а то, что она 
намного позже начинается. 
  
Для тех, кому сегодня 40, 50, 55 лет, старость начнется только лет в 
75-80. То есть на добрых 25 лет - четверть века! - позже, чем для 
поколения наших родителей. 
  
 Еще совсем недавно в человеческой жизни было лишь 3 основных 
периода: молодость, зрелость, старость. Теперь "зрелость" случается в 
50 и отмечает собой начало абсолютно нового, попросту не 
существовавшего раньше этапа в человеческой жизни. Что мы знаем о 
нем? 
  
1.Он продолжается почти 30 лет - с 50 до примерно 75. 
 2. В отличие от прежних представлений, физические и 
интеллектуальные возможности человека в этот период при 
правильном подходе не снижаются и остаются, по крайней мере, не 
хуже, а в некоторых случаях и лучше, чем в молодости. 
  
3. Потенциально это лучший, самый качественный период в 
человеческой жизни, поскольку совмещает в себе здоровье, силы и 
жизненный опыт. "Если бы молодость знала, если бы старость могла" - 
это больше не про нас. По всем статистическим данным последних 
лет, самое счастливое время в жизни, ее пик наступает теперь 
примерно в 65 лет. 
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4. Те, кому сегодня 55-65 лет, проживают этот период первыми в 
истории человечества. Раньше его просто не было, поскольку люди 
намного раньше старели. 
  
5. В ближайшие несколько десятилетий люди возраста 50-75 станут 
самой массовой возрастной группой на планете. 
  
Чем отличается жизнь после 50 от всей предыдущей жизни?Да тем, 
что тому, как жить после 50, нас никто никогда не учил! 
  
В младенчестве нас готовят к детству, в детстве - к юности, в юности - 
к молодости, а в молодости мы проводим десятки часов, готовя себя к 
предстоящим испытаниям зрелости. И только границу в 50 лет мы 
пересекаем, не имея ни малейшего представления о том, как, чем и 
ради чего жить дальше. 
  
Здесь нет ничего удивительного. Откуда таким знаниям взяться, если 
еще для поколения наших родителей в 50 лет официально начиналась 
старость, и жить дальше вообще не полагалось, а полагалось начинать 
понемногу умирать. 
  
Мы редко осознаем, что та жизненная программа, которой мы 
неукоснительно следуем, путешествуя по жизни, на самом деле 
заложена в нас предыдущими поколениями. Именно предыдущими 
поколениями созданы те книги, фильмы, система образования, 
которые в детстве и в молодости формируют наше сознание. 
  
Но у предыдущих поколений не было никаких представлений о жизни 
после 50 по той простой причине, что после 50 лет жизни не было в 
принципе. Потому нет их и в программе жизни, которая досталась нам 
от них в наследство. 
  
По всей и всяческой статистике для тех, кому сегодня 50-55 или около 
того, старость начнется не раньше 80 лет. Это очень, очень приятно, 
конечно. Нам просто взяли и подарили аж 25 лет (!) дополнительной 
активной и насыщенной жизни. Проблема в том, что как пользоваться 
этим подарком, не научили. И в результате, переходя границу в 50 и 
соглашаясь по незнанию на преждевременную старость, мы рискуем 
потерять добрых 25-30 лет, которые - без преувеличения - могли бы 
быть лучшими в нашей жизни. 
  
После 50 лет в жизни наступает замечательный момент, когда есть 
время, здоровье, силы, свобода от социальных обязательств, опыт, и 
до начала старости, по современным меркам, еще четверть века! 
  
Не теряйте этого времени зря. Потом будете очень жалеть! 
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Если вам за 50, то для вас сегодня возможно абсолютно все: новые 
увлечения, новые радости и впечатления, новая карьера, новая 
любовь, новые путешествия. Причем качество этих жизненных 
впечатлений намного превышает все, что было доступно в зеленой, 
неумелой юности или обремененной обязательствами зрелости. 
Ураааа!!! Жить да жить!" 

                                                        
                                                   
 
                                    STASYS MILIUKAS 
        Senjorų klubo „Bangelė“ pirmininko pavaduotojas 
             Kandidatas į Nevyriausybinių organizacijų tarybos 
 prie Klaipėdos 
 miesto savivaldybės narius. 

 
                 KLAIPĖDOS SENJORŲ LŪKESČIAI 
 

 
„Vyriausybė užsibrėžė užtikrinti nuoseklų valstybinio 
 socialinio draudimo pensijų didėjimą, atsižvelgiant į augančią 
ekonomiką ir didėjantį darbo užmokesčio fondą. Įvertinus 
numatomus ekonomikos  pokyčius, planuojama kad vidutinė 
socialinio draudimo senatvės pensija per keturis metus turėtų 
padidėti ketvirtadaliu“ –  ištrauka iš LR Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos 2017 08 04 rašto Nr. SD – 4620 Lietuvos 

pensininkų susivienijimui. 
              Realiai mes puikiai matome, koks iš tikrųjų yra senatvės pensijų didinimas: 
2017 metų pradžioje ji buvo vidutiniškai padidinta 20 eurų. Tai reiškia, jog žmonių, 
kurių draudžiamosios pajamos buvo mažesnės negu vidutinės ir darbo stažas taip 
pat mažesnis, jų pensija padidėjo, ne 20 eurų, o gerokai mažesniu dydžiu. Panašaus 
dydžio pensijų mikropadidinimą vyriausybė planuoja ir ateinančiais metais.  
O, kaip nekeista, kai kurių prekių ir ypatingai visų paslaugų kainos didėja ne 
 aritmetine, o, tiesiog, geometrine progresija, - ir jau siekia net tris kartinį paslaugų 
kainų padidėjimą. Ir kodėl jas nedidinti, jeigu vyriausybinės institucijos, ar dėl 
nekompetencijos, ar dėl paprasčiausio nenoro, nesiima jokių radikalių priemonių.                                                                          
O gal institucijos, kurioms privalu šį svarbų klausimą spręsti pasikliauna, 
manydamos, jog visą tai sureguliuos rinkos ekonomika. Tačiau jokių radikalių 
priemonių nebuvimas atveria  plačią dirvą neturintiems sąžinės įvairaus 
 plauko verslininkams. Žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose buvo pateikti 
statistiniai duomenys apie įvairių socialinių sluoksnių žmonių pensijų dydžius: 
Lietuvos senjorų pensijos yra vienos iš mažiausių 
 Europos Sąjungoje. Jos  yra didesnės ir  pas mūsų kaimynus: latvius, estus, lenkus. 
                   Man neduoda ramybės mintis, kaip ir kokiu būdu nors šiek tiek pagerinti 
Klaipėdos senjorų gyvenimą. Juk dirbta visą darbinį amžių, sukaupta didžiulė 
 patirtis visose gyvenimo srityse. Labai svarbu, kad nebūtų pažeistas konstitucinis 
piliečių lygybės prncipas, kad būtų sudarytos visąvertės sąlygos dalyvauti                              
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įvairioje veikloje, kad aktyvūs pensinio amžiaus žmonės panaudotų savo žinias ir 
sugebėjimus prasmingai. Svarbiausia, kad socialinio aprūpinimo sistema būtų 
 patikima ir veiksminga, tenkinanti buvusių mokesčių mokėtojų lūkesčius. 
Pirmiausia, žvilgsnis krypsta į tas Klaipėdos miesto vyriausybines institucijas, 
 kurių tiesioginis darbas įtakoja senjorų viltis ir lūkesčius: Klaipėdos miesto 
savivaldybės sveikatos ir socialinių reikalų departamentą, finansų ir ekonomikos, 
miesto plėtros ir strateginio planavimo, miesto ūkio ir aplinkosaugos                         
tarnybas. Aišku, šioje veikloje svarbiausią vaidmenį turėtų atlikti Sveikatos ir 
 socialinių rekalų departamentas. 
Svari priemonė senjorų gyvenimo ir buities sąlygų pagerinimui turėtų būti 
 didesnių nuolaidų įvedimas besinaudojantiems miesto visuomeniniu transportu. 
Vienoje LRT aktualijų laidoje (ved. žurnalistas Vytautas Kvietkauskas) Klaipėdos 
miesto meras Vytautas Grubliauskas, atsakydamas į vienos klaipėdietės senjorės  
klausimą dėl nemokamo važiavimo miesto transportu, pasakė maždaug taip:                                
„ Klausimas labai rimtas. Rudenį, kai bus formuojamas ateinančių metų biudžetas, 
atsižvelgsime į šitą opią senjorams problemą“. 
Viliuosi, jog šitas per respublikinį radiją viešai išsakytas mero pažadas bus  
išpildytas. Tad visų Klaipėdos senjorų vardu prašau Klaipėdos savivaldybės, 
 VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ vadovybę nuo 2018 01 01 Klaipėdoje 
įgyvendinti tokias priemones:  
                  1.Klaipėdos miesto senjorams, įšėjusiems į užtarnautą poilsį, t. y. 
nedirbantiems pensininkams, suteikti 50 procentų bilieto nuolaidą, važiuojantiems 
miesto           maršrutiniais keleiviniais autobusais. 
                  2.75 metų ir vyresniems Klaipėdos miesto senjorams suteikti 100                          
procentų bilieto       nuolaidą, važiuojantiems miesto maršrutiniais keleiviniais 
autobusais.Įgyvendinant šias svarbias priemones, dviračio išradinėti nereikės.  
Panašiomis lengvatomis jau naudojasi Šiaulių, Kauno ir kitų Lietuvos miestų  
senjorai. Viliuosi, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir VšĮ 
 „Klaipėdos keleivinis transportas“ praskaidrins naujametinę nuotaiką ir 
 Klaipėdos senjorams. 
                    Paliesiu ir kitą labai opią problemą. Klaipėdos Bendruomenės namai                               
yra įsikūrę Debreceno  gatvėje buvusios Rubliovo mokyklos patalpose. Šiose 
patalpose taip pat dirba ir nemažai kitų miesto organizacijų. Bendruomenės 
namuose nenuilstamai verda gyvenimas: kiekvieną dieną repetuoja dešimtys                                 
Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacijos, Lietuvos pensininkų susivienijmo                       
meno kolektyvų, juose nuolat vyksta šventiniai ir proginiai renginiai, koncertai, 
paskaitos, susitikimai su iškiliais žmonėmis. Į renginius dažnai atvažiuoja   
kaimyninių respublikų meno kolektyvai ir atlikėjai. Kiekvieną dieną į                       
bendruomenės namus  ir atgal važiuoja dešimtys automobilių. Tačiau, kaip                   
nekeista, ir apmaudu, jog normalaus kelio iki  bendruomenės namų nėra. 
Automobiliai važiuoja daugiabučių gyvenamųjų namų kiemais, kuriuose 
parkuojamos gyventojų mašinos. 
 Prasilenkti su iš priekio važiuojančiu automobiliu neįmanoma, nes palikta tik 
 viena eismo juosta važiuoti vienam automobiliui viena kryptimi. Šiame 
 pavojingame ruože teko stebėti ne vieną techninę autoavariją. Naujo kelio 
 projektas, kaip skelbė žiniasklaida, buvo parengtas maždaug prieš metus, tačiau 
kelio įrengimo darbai iki šiol nevyksta. Miesto ūkio departamentas įgyvendinti 
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projektą, matomai, susizgribs tik tada, kai įvyks, neduok dieve, aotoįvykis su 
sunkiomis pasekmėmis. Visa tai gaunasi panašiai, kaip porina sena patarlė: 
„Pakol netrenks perkūnas, mužikas nepersižegnos“. 
 Šios neatidėliotinos problemos sprendimą turėtų nedelsiant įtakoti, be  
abejonės, saugaus eismo komisija, turėtų nelikti nuošalyje  
ir savivaldybės administracijos direktorius. Juk tai – gyvybiškai svarbus klausimas. 
Pateikiau tik dalį Klaipėdos senjorams rūpimų svarbių problemų. Tačiau spręstinų 
klausimų yra žymiai daugiau. 
 Juos pradėsiu gvildenti, kai bus patvirtinta (preliminariai – rugsėjo viduryje)                   
nauja Nevyriausybinių organizacijų taryba dviejų metų kadencijai. 
2017 08 21, Klaipėda   
 

                                                           

                           SVEIKATA 

                                    ŽODŽIAI, KURIE GYDO 

„Pradžioje buvo žodis...“ visiems gerai žinoma frazė naudojama 
daugybę metų daugelio autorių. „...ir žodis tapo kūnu“ – atskleidžia 
neginčijamą žodžio galią. 
 
„Mūsų protas yra nedisciplinuotas ir todėl mes instinktyviai pasiduodame 
paranojoms ar polinkiui teisti, reaguodami baimingai, o ne su meile, taip 
pernelyg nuolaidžiaudami klaidžiojančiam protui“, rašo amerikiečių autorė 
Marianne Williamson. „Jei leidžiame išoriniam pasauliui diktuoti mintis ir 
jausmus, jis įdiegia smegenyse atitinkamas nervinių ląstelių grandines ir 
mes tampame tikslus išorinių aplinkybių atspindys: džiaugiamės, kai jos 
džiugios ir liūdime, kai jos liūdnos.“ – taip apie minčių poveikį dėsto dr.Joe 
Dispenza. 
 
Taip žmogus tampa priežasties – pasekmės dėsnio vergu! 
Ką nors keisti gyvenime įmanoma tik išmokus mintimis pranokti fizinę 
sferą, o naujausi tyrimai palaiko idėją, kad mes turime įgimtą gebėjimą vien 
mintimis pakeisti smegenų ir kūno būseną, tarsi ateities įvykis jau būtų 
įvykęs. 
 
Afirmacijų arba įsiteiginių kartojimą galime vadinti proto suvaldymo 
pratimais arba meditacija. Meditacija protą sudrausmina ir smegenys 
skleidžia visiškai kitokias bangas, nei esame įprastinės būsenos. Tuomet 
mes sugebame priimti daug gilesnius informacijos lygmenis, nei tada, kai 
esame budrios sąmonės būsenoje. 
Sportuodami sporto salėje mes stipriname fizinį raumenyną, o mentalinį  

raumenyną stipriname medituodami arba melsdamiesi. Pratimai, t.y. 
afirmacijų kartojimas įpratina protą mąstyti atitinkamu teksto siūlomu 
būdu. Svarbu ne tai, ką mąstome, o kaip tai darome. Ši mąstymo kokybė  
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mus permaino. Dvasiškai augame ne sudėtingėdami, esminiams dvasiniams 
dėsniams vis gilyn smelkiantis į mūsų mąstymo sistemą, tampame vis 
paprastesni. 
Dr.Joe Dispenza atskleidžia, kad „pasikartojimai smegenyse įtvirtina 
atitinkamas grandines ir padeda susidaryti didesniam nervinių ryšių 
skaičiui, kad silpnumo akimirką neatkalbėtume savęs nuo didžiausio labo.“ 
Linijinė ir metodiška praktika, t.y. disciplinuotas afirmacijų kartojimas ir 
vizualizavimas, nepastebimai virs holistine, vieninga ir pastangų 
nereikalaujančia meditacija. Kartais atrodys sunku, teks prisiversti, bet 
jeigu atkakliai tęsite, atėjus laikui rezultatai jus nudžiugins. 

                                                           

                                          GYVENIMO FILOSOFIJA 

            Paskutiniai Steve'o Jobs'o žodžiai prieš jam 
išeinant: 

"Aš pasiekiau verslo sėkmės viršūnę, kitų akyse mano 
gyvenimas buvo sėkmės simbolis.Tačiau, be darbo aš turėjau tik labai mažai 
gyvenimo džiaugsmo. Galiausiai, mano turtas - tai nieko daugiau, nei faktas, 
prie kurio aš pripratau. Šiuo metu aš guliu lovoje, ligoninėje ir 
prisimindamas visą savo gyvenimą, aš suprantu, kad visos liaupsės ir turtai, 
kuriais aš taip didžiavausi, tapo kažkuo nereikšmingu mirties akivaizdoje. 
Tamsoje, kai žiūriu į žalias įrangos, palaikančios dirbtinį kvėpavimą 
švieseles ir girdžiu visus mechaninius jos garsus, jaučiu mirties alsavimą. 
Tik dabar aš suprantu, kad mes turime sekti kitais tikslais, nesusijusiais su 
turtais. Turi būti kažkas svarbiau: pavyzdžiui, pasakojimai apie meilę, 
menas, mano vaikystės svajonės... 
Nuolatinės pelno lenktynės paverčia žmogų marionete. Taip nutiko ir man. 
Dievas apdovanojo mus pojūčiais, kad mes galėtume parodyti meilę artimui.  

Aš negaliu su savim pasiimti nė skatiko, iš to, ką per visą gyvenimą 
užgyvenau.. Viskas, ką aš pasiimsiu su savimi, - tai tik prisiminimai apie 
meilę. Štai tas tikrasis turtas, kuris turėtų sekti paskui jus ir lydėti tam, kad 
turėtumėte jėgų eiti toliau. Meilė gali įveikti didelius atstumus. Gyvenimas 
neturi ribų. Pasiekite aukštį, kurį norite pasiekti. Eikite ten, kur širdis jus 
veda. Visa tai jūsų rankose. Turint pinigų, galite samdyti žmones, kurie bus 
jūsų vairuotojais, už jus darys įvairius darbus namie ir darbe, bet niekas už 
jus neprisiims jūsų ligos. Materialius dalykus, kurių mums trūksta, mes 
visada galime surasti. Bet yra vienas dalykas, kurio niekada nerasite, jei 
prarasite - tai gyvenimas. Nesvarbu, kiek jums metų dabar ir ką jūs 
pasiekėte. Mums visiems ateis diena, kai uždanga nusileis... jūsų lobis - tai 
meilė šeimai, mylimam žmogui, artimiesiems ir draugams ... Saugokite save, 
rūpinkitės kitais." 

*      *       *  
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Siunčiu Jums puokštę delfio porno "išminties". Jeigu skaitėte apie 
seksualinę revoliuciją Rusijoje, tai matėte, kad rusai galop suprato, jog 
moralę praradę žmonės savo šalį pražudys, todėl Stalino įsakymu visos tos, 
atsiprašant, "pasijonio linksmybės" Stalino įsakymu buvo sustabdytos 1934 
m. Deja, mūsų valdžiukė to nesupranta ir toliau internetinei žniasklaidai 
leidžia tvirkinti Tautą: http://www.delfi.lt/gyvenimas/meile/lietuviu-
pamegta-salis-garseja-dar-ir-tuo-kad-cia-zmones-patiria-daugiausiai-
orgazmu.d?id=75451313 

                                                        

Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotojas A.M.Gedvilienė. 
Labai atsiprašau už 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 medžiaga, kaip pagerinti 
įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį (Lietuvos 
pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis 
tikslas – kartų solidarumas ir vienybė), kaip sugražinti 
išvykusius ir pn.                                                                                                                      

Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus 
nuomone.                                                                                                                 

Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų atsiklausus 
ir nurodant šaltinį.  Norintieji reklamuotis gali siųsti savo logo.                                                                         

 

                                                                                           

                              Mūsų draugai 
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