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Pavadinimo autorius gerb. SAULIUS SAVICKIS – org. „MŪSŲ 

MIESTAS KLAIPĖDA“ buvęs prezidentas. Internetinis laikraštėlis 

skirtas visiems LIETUVOS ŽMONĖMS, leidžiamas vieną kartą mėn.  

Užsiprenumeruoti galite nemokamai  amgedv@gmail.com;      

--------------------------------------------------------------------------- 

 VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS 

VEIKSMAI!       
LINAS LINKEVIČIUS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

MŪSŲ PADANGĖJE ŠVENTĖS: 

1. Kovo 8-oji!

2. Kovo 10-oji Lietuvos pensininkų susivienijimo (LPS) trijų

metų sukaktis 

3. Kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventė

4. LPS narių  kovo mėn. gimtadienių šventė!

ETIKOS 
UNIVERSITET
AS, kviečiame 
jaunimą ir 
visus norinčius 
kiekvieno mėn. 
pirmą 
antradienį 
Bendruomenės 
namuose 
Debreceno 48, 
artimiausia 
paskaita    
2018-03-06 
16:00 
val.Tema: 
Dvaziniai 
šeimos 
pagrindai. 

INFORMACIJA 
TEIKIAMA:

Prezidentė-  
Aldona Marija 
Gedvilienė  tel. 
866673965 

 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduotoja 

GERTRŪDA 
PETRĖTIENĖ 

Telef.  
861722404 

Daugiau 
informacijos 

www.lps.eu 

http://nacionaliniskom

itetas.lt/category/zinia

sklaida/ 

www.nacionaliniskom

itetas.lt 

(www.pozicija.org )  

mailto:amgedv@gmail.com
http://www.lps.eu/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://www.pozicija.org/
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JOS EKSELENCIJAI 

PREZIDENTEI,  

              SEIMUI 

    IR VYRIAUSYBEI 
  

          Į VISUS LIETUVOS ŽMONES, 
  

Moteris – tai skamba išdidžiai, 
moteris – tai saulės spindulys, tai 
Meilė, Motinystė, tai Švelnumas ir 
Gerumas – tai Gyvenimo pilnatvė.                                                                     
Moters Diena – tai Pavasaris, tai Daina Meilei ir Džiaugsmui.  
MOTERIS – TAI PREZIDENTĖ, MOTERIS – TAI KAIMO MOČIUTĖ IR 
MINISTRĖ... 
Tai padarykime tą DIENĄ – NEDARBO DIENA! 

Moters dieną švenčia viso pasaulio moterys! 

Kviečiu visus Lietuvos žmones pasirašyti šią peticiją,  
kurią įteiksime mūsų Prezinentei, Seimui ir Vyriausybei,  
kad įteisintų šį mūsų teikimą IR IŠPILDYTŲ ŠIĄ MŪSŲ SENĄ 
SVAJONĘ! 

 Klaipėda, 2013-03-11.  
Norintiems pasirašyti: http://www.peticijos.lt/visos/71140 

                                                     
 

 Sveikiname visus Lietuvos maratonininkus prabėgus neįtikėtino 

sunkumo ir ilgumo trasą...128 km. GRAND KANARIJOJE (Ispanija)

 

http://www.peticijos.lt/visos/71140
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     Sveikiname Klaipėdos Licėjaus ROBOTIADOJE varžybose 

Klaipėdoje laimėjusius PIRMĄ VIETĄ Klaipėdoje ir dalyvavusius 

Lietuvos Respublikinėse varžybose, kur pasirodė labai šauniai! ) 

Kolektyvo informstikos vadovas – mokytojas LUKAS VAITKŪNAS  

 

 (susitikom su tuo šauniu kolektyvu važiuodami namo traukinyje).
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 TRYS METAI - LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMUI! 

SVEIKINAME VISUS! ORGANIZACIJOS GYVENIMAS NUOTRAUKOSE: 
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Mūsų organizacijos TIKSLAS: Asociacija vienija visos Lietuvos skirtingo amžiaus 
(priėmimas nuo 18 m.) žmones, aktyviai dalyvauja LIETUVOS RESPUBLIKOS 
visuomeniniame viešąjame gyvenime:  valstybės ir savivaldybių 
lygmenyje, siekdama kartų solidarumo ir bendradarbiavimo su visomis Lietuvos 
nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau NVO).                                                           

1.       LPS valstybinėse valdžios institucijose atstovauja Lietuvos visuomenę, tame 

tarpe ir senjorus.                                                                                                      

2.       LPS   tikslas dalyvauti, bendradarbiauti, stiprinti dalykinius ryšius su visomis 

NVO ir valdžios institucijomis: Prezidente (-u), Seimu, Vyriausybe ir miestų 

savivaldybėmis, kad visas valdžios institucijas pasiektų informacija apie paprastų 

žmonių poreikius, nes valdžios institucijos yra labai nutolusios, nuo paprastų – 

eilinių piliečių problemų, nors turi tarnauti juos išrinkusiems savo Tėvynės 

gyventojams. Siūlome Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisą:“Lietuvos 

Respublikos Prezidentė (-as), Seimo ir Vyriausybės nariai tarnauja savo tautai – 

Lietuvos žmonėms“.                                                          3.        Lietuvos Respublikos 

Prezidentė (-as), Seimo  ir Vyriausybes nariai  formuojant ir įgyvendinant teisingą 

pilietinę - socialinę politiką ir ekonominį, socialinį ir kultūrinį įvairių gyventojų 

saugumą, turėtų užtikrinti, kad kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenimas būtų orus. 

4.          LPS PAREIGA priminti Prezidentei (-ui), Seimui, Premjerui ir visų partijų vadovams, kad 

Lietuva – jūrinė valstybė, todėl turi turėti tiems reikalams skirtą 

savarankišką Jūros reikalų ir žvejybos 

ministeriją, reziduojančiąKlaipėdoje.                                          5.       Pritarti, 

kad VALSTYBINIS Jūros uostas būtų plečiamas į pietus ir netrukdytų pajūrio šiaurinės dalies 

žmonių gyvenimo, Lietuvos gyventojų ir turistų poilsio.                                        
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 Žalieji turėtų atkreipti dėmesį, kad Jūros uostas laikytųsi pramoninės ir 

žaliosios zonos tinkamo procentinio santykio.                                                                                                     

6.        Rūpintis Lietuvos EKOLOGIJA visais aspektais, pradedant ekologiška mityba, sveiko 

gyvenimo būdo propagavimu – kad Lietuva taptų pirmoji Europos Sajungos SVEIKO GYVENIMO 

BŪDO VALSTYBE!. Kviesti visus Lietuvos žaliuosius, kad būtų  protingai IŠSAUGOTAS žaliojo 

Lietuvos rūbo paveldas, remtis tik auksčiausio lygio specialistų rekomendacijomis.  Tam reikalui 

įkurti Lietuvoje ekologijos specialistų (arboristų ir kt.) sustiprintą  ruošimą, kurie turėtų 

galimybę pasimokyti iš Europos Sajungos pačių pažangiausių valstybių. Ekologija – tai sveikata 

ir ilgaamžiškumas!                                                                                                       7.         Siekti, 

kad  Seimas, Vyriausybė ir Ministerijos pastoviai viešai skelbtų visą informaciją Lietuvos 

visuomenei apie savo darbo planus, jų vykdymą ir gautus rezultatus.  Visų Lietuvos Ministerijų ir 

viešų įstaigų darbas turi būti viešinamas spaudoje, radijuje ir televizijoje. Teikti pasiūlymus ir 

kviesti jų atstovus į pasitarimus ir konferencijas.                                                                                                                             

8.          Kiekvienais metais reikalauti viešos darbo ataskaitos, kad būtų įgyvendinta skaidrumo, 

viešumo, ypatingai teisingo finansų skirstymo politika  Lietuvoje. Tam tikslui padalyti 

Lietuvą į tam tikrus regionus, kurie turi būti lygiaverčiai ir finansiniu požiūriu. 

9.          Reikalauti iš valdžios institucijų  priešrinkiminių pažadų tesėjimo.                           

10.        Siūlyti esmines socialinio draudimo sistemos pertvarkas, kad Lietuvos Respublikos 

Seimas ir Vyriausybė nustatytų tokį teisinį reglamentavimą, kuris apibrėžtų minimalias 

socialines garantijas visoms gyventojų grupėms, skatintų ilgesnį 

asmenų  dalyvavimą darbo rinkoje, kad būtų užtikrintas pakankamas pragyvenimo lygis 

ypatingai – senatvėje ar vienišumo - neįgalumo atveju, kad socialinio aprūpinimo sistema būtų 

patikima ir veiksminga, tenkinanti įmokų mokėtojų lūkesčius. Reikalauti tokios pensijų sistemos 

pertvarkos, kad senjorai, dalyvaujantys kaupimo fonduose,  

nepatirtų jokių nuostolių, kad valstybė garantuotų fondų saugumą arba negarantuojant fondų 

saugumo – jų atsisakytų.                                                                                                               

11.        Atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad skaičiuojant pensijas į darbo stažą būtų įtrauktas ligos 

laikotarpis, nes žmogus gauna ligos pinigėlius ir jie yra gautos 

pajamos.                                                                                                                                                                         

12.       Siekti reformuoti Lietuvos respublikos savivaldos sistemą, kad gyventojai galėtų realiai, 

efektyviai dalyvauti savivaldoje ir jaustis  savivaldybės ir  Valstybės šeimininkais, kad visos 

gyventojų socialinės grupės būtų vienodai vertinamos ir gerbiamos, t.y., sprendžiant jų 

problemas, pagal Lietuvos respublikos savivaldybių įstatymo 4 str. 9 punktą, būtų kviečiami į 

sprendimo projektų rengimą ir svarstymą,  kreipiantis raštu į įvairias valdžios institucijas būtų 

aiškiai, tiksliai, suprantamai laiku paruošti (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus) 

neišsisukinėjant, išsamūs atsakymai į pateiktus .klausimus 

13.         Sekti, kad nebūtų pažeistas konstitucinis Lietuvos piliečių lygybės principas, kad 

aktyviems vyresnio amžiaus žmonėms būtų sudarytos visavertės sąlygos dalyvauti pilietinėje 

veikloje: politinėje,  socialinėje, ekonominėje, kultūrinėje, sporto, kad aktyvūs pensinio amžiaus 

žmonės panaudotų savo žinias ir sugebėjimus prasmingai.                                                        

14.          Pasirūpinti, kad  Seimas ir Vyriausybė kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

iš pavaldžių institucijų (ir savivaldybių)  pareikalautų:                                                                            

a).      pasirūpinti vienišais ir vienišais neįgaliais asmenimis (senjorais ir kt.), kurie nepragyvena 

iš skurdžios pensijos, nes 27 metus jiems nebuvo skiriama dėmesio (nors priminta kasmet), taip 
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pat pasirūpinti, kad mažiausia socialinė išmoka Lietuvoje būtų ne mažesnė kaip viena minimali 

mėnesinė alga;                                                                                                                                                    

b).      užtikrinti, kad visi savivaldybių socialinės rūpybos skyriai garantuotų - 

vykdytų  informacijos pateikimą kiekvienam gyventojui asmeniškai: internetu, telefonu ar paštu, 

kad gyventojas žinotų kas jam priklauso, kokia socialinė parama: finansais, maistu ar rūbais. 

c).     pagal ES patirtį XXI interneto ir elektroninių technologijų amžiuje būtina pasirūpinti 
silpniausiais žmonėmis, nes jiems neužtenka jėgų rinkti pažymas socialinei paramai gauti. 
Nustačius teisę į paramą, pareikalauti, kad šitą darbą atliktų socialinis darbuotojas. Jis gali atlikti 
tą darbą neišeidamas iš savo darbo kabineto. Jo pareiga būtų tik pranešti internetu, telefonu 
ar paštu apie socialinės paramos skyrimą, nurodant laiką, kabinetą, kur ją gali pasiimti. 

13.     SIEKTI, KAD KUO GREIČIAU PRIE VISŲ LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ  BŪTŲ 
ĮKURTOS  VISUOMENINĖS NEPRIKLAUSOMOS SENJORŲ TARYBOS.                                                                                                

14.        Reikalauti Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės sudaryti planą,  kad visos mūsų 
socialinės išmokos (ir algos) būtų sulygintos su ES išmokų vidutiniu dydžiu. nedelsiant 
PASKELBTI priemonių planą. 

15.         Socialinė tarnyba ne policija ir neturi teisės atlikti patikros, kuri prilygsta kratai, nes tai 
žmogaus orumo ir žmogaus teisių pažeidimas, išskyrus įtariamus 
piktnaudžiavimu.                                                                                                                                                        
16.          Rengti pasitarimus, susirinkimus, konferencijas ir peticijas, įstatymų nustatyta tvarka 
teikti siūlymus Lietuvos Respublikos  Vyriausybei dėl pensinio amžiaus sulaukusių Lietuvos 
piliečių, nepamirštant ir kitų gyventojų grupių, socialinio aprūpinimo, sveikatos 
sistemų  reformos.  Nepamiršti dėl žuvusių už Tėvynės laisvę Lietuvos partizanų, politinių 
kalinių ir tremtinių atminimo įamžinimo.  
17.         Prieš rinkimus išsamiai aptarti siūlomas kandidatūras ir spręsti dėl vieningo 
kandidatų visų lygių rinkimuose palaikymo, kad būtų renkami asmenys savo nuopelnais įrodę,  

jog sugeba rūpintis Lietuvos žmonėmis, turi idėjų ir kompetencijos.  
18.         Kurti filialus visoje Lietuvos teritorijoje, atsiradus galimybei, ir užsienyje. Vystyti 
bendradarbiavimo politiką, remiantis visų kartų solidarumo principu. Kreiptis į Lietuvos 
piliečius užsienyje, įtraukiant jų vaikus į visuomeninę veiklą Lietuvoje. 
19.         Laikantis demokratijos principų įgyvendinimo ir savivaldos Lietuvoje užtikrinimo, 
aiškinti rinkėjams, kad vietinių rinkimų metu ta pati politinė partija neturi vadovauti 
savivaldybei ilgiau, kaip dvi kadencijas, nes priešingu atveju susiformuoja korupciniai ryšiai.  
20.         Užtikrinti valstybinėse ir savivaldybės įstaigose skaidrę antikorupcinę vadovų 
rotaciją, vadovauti ne ilgiau kaip dvi kadencijas, sudarant salygas, kad vyktų skaidrus ir viešas 
konkursas, kurį turėtų teisę stebėti NVO.                                                                                                                     
21.        VVG (Vietos veiklos grupė) turi atsiskaityti viešai ir skaidriai savo miesto 
visuomenei apie savo darbo planus, gautas lėšas ir jų panaudojimą visoje lietuvoje. 
22.       Dalyvauti diskusijose  su tikinčiaisiais (parašyti apie  diskusijų rezultatus  popiežiui 
Pranciškui) dėl celibato ir pedofilijos dižiulės žalos Žmonijai., nes kunigų seminarijos 
nebesurenka studentų.                                                                                                                     
23.        Klaipėdoje įkurtam ETIKOS UNIVERSITETUI (2017-06-01), kuris skirtas įvairaus amžiaus 
žmonėms (ypatingai jaunimui), paruošti programą ir siekti bendradarbiavimo su  kitais 
universitetais. Siekdami visų Lietuvos gyventojų dvasinio tobulėjimo, kelkime Lietuvos žmonių 
intelektą ir moralę, kad išnyktų galimybė korupcijai.                                                                                                         
24.         Ypatingo dėmesio verta spaudos darbuotojų moralė ir etika.  Spaudos darbuotojas yra 
Lietuvos visuomenės šviturys ir supratingas visuomenės instrumentas, o ne pinigų 
vergas.  Įkurti  Spaudoje ir Televizijoje Etikos Universitetą, kuriame būtų skleidžiamos moralios 
švietimo, patriotiškumo, lytinio auklėjimo žinios. 
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 Spauda, televizijos filmai ir programos turi žmones 
daryti  geresniais.  Per žiniasklaidą, radiją ir televiziją teikti TEIGIAMĄ informaciją, 

skelbti kokie pozityvūs pokyčiai vyksta Lietuvoje. Siekti, kad būtų atsisakyta televizijose 
žudymo, kankinimų, sekso,  nes ta informacija žaloja – moko, ypač nesubrendusį jaunimą, kuris 
linkęs iš visko (ypatingai iš blogio) imti pavyzdį - tik tada nebus paauglių savižudybių ir tėvų 
žudančių savo vaikus.                                                                                                                              

25.       Lietuvoje, ypač medicina sunkiai serga –  problemų labi daug, kviesti 
visus Lietuvos gyventojus aktyviai dalyvauti medicinos gydyme (svarbu, kad pinigai nebūtų 
svarbiausia): jungtis prie organizacijų, kovojančių su netvarka joje, rašyti peticijas, ruošti 
įvairiausias protesto akcijas ir kartu su Lietuvos Sveikatos Ministru siekti giluminės medicinos 
pertvarkos. Medikų ruošimo sistemoje įvesti asmeniškas Etikos, Hipokrato 
priesaikos sustiprintas programas, kurios  tinkamai paruoštų medicinos darbuotojų moralę 
kilniai profesijai, kad neliktų galimybės papildomiems „vokeliams“. Šūkis: gydytojas – ligoniui, o 
ne ligonis gydytojui! (P.Vaičiūnas).                                                                                                                        
25 

26..        Siekti, kad visuomenė išsiugdytų nepakantumą prieš žalingus įpročius: rūkymą, 
alkoholio vartojimą ir galimybę juos įsigyti. Visa tai turi pasmerkti visuomenė ir padėti 
tarnyboms išryškinti pažeidėjus ir viešinti juos: skelbti spaudoje, televizijoje ir kt.(greitai bus 
pranešėjų apsaugos įstatymas).Surengti kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis 
Vakarų regione (Kaune jau buvo) Motiejaus Valančiaus antialkoholinę konferenciją.                                                                                                               
27.         Siekti, kad nustatant kainas rinkoje perskaičiavimo koeficientas iš lito į eurą atitiktų 
Lietuvos įstatymus.                                                                                                                                                                             
28.        Yra daug nusiskundimų dėl pensijų perskaičiavimo iš rublių į lietuvišką valiutą. Būtina 
atlikti kruopštų patikrinimą.   
29.         Pastoviai bendradarbiauti su Žmogaus teisių tarnyba.                                                                             
Programos projektas užtvirtintas 2017-06-27 visuotiniame narių susirinkime. 
                 

                Pas mus veikia: Etikos Universitetas įsteigtas 2017-06-01. Užsiėmimai 
vyksta kiekvieno mėn. pirmą antradienį Bendruomenės namuose, Turime 
programą ir ją vykdome - visiems mokslo metams. Vyksta susitikimai – diskusijos 
su įdomiais žmonėmis, Seimo nariais. Ruošiame klausimus ir laukiame į juos 
atsakymų, bet ne visada sulaukiame...Jau dalyvavo Seimo nariai: Vytautas  

Juozapaitis,  Aušra Maldeikienė, ruošiasi atvykti Jurgis Razma ir t.t. Kiekvieną mėn. 
švenčiame kartu visų kiekvieno mėnesio gimtadienius, lankomės Klaipėdoje 
organizuojamuose renginiuose – gyvename aktyviai. 

              Kviečiame visus prisijungti prie mūsų, nesėsėti prie lango vienišiems, o 
aktyviai dalyvauti savo Tėvynės gyvenime: siūlyti, klausti, dalyvauti renginiuose. 

                                                     
 

                                                 KOVO 11  

                DŽIAUGSMINGA ŠVENTĖ SU                                                                   

TIRŠTU RŪKU! 
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RŪKAS – tai labai žema moralė, ar pastebite, kaip 
gyvena Lietuva?  Ar ne per anksti parduodate 
nusikaltėlio Altiero Spineli filosofijai Lietuvą, 
kurio tvaikas jau skverbiasi, ypatingai, į jaunimo 
protą?  

 Lietuvą Briuselis jau nuo 2018-01-01 padalino į du regionus:  

           1.Vilniaus  

           2. Šiaurės Vakarų 

           Ar ne todėl nerandame sutarimo dėl Vyčio ir gimtosios kalbos 
švarumo ?  Retai beišgirsi lietuvišką dainą, o kur dingo meilė, pagarba ir 
dėmesys ŽMOGUI? Kur dingo tikras patriotiškumas? Dėl pinigų 
kiekvienas pasiruošęs perkasti gerklę net artimam, o kur dar tautos 
žudymas su Vakarų seksualine revoliucija ir kitais nenormalumais?                                                                                                                        
ĮKURKIME ETIKOS UNIVERSITETĄ VISOJE LIETUVOJE IR RŪKAS 
PALAIPSNIUI IŠTIRPS!                                                                                                   
2017 METAIS 700 SAVIŽŪDYBIŲ, KIEK APSIGIMIMŲ, KIEK PEDOFILIJOS 
TRAGEDIJŲ, SKAUDŽIAUSIA IR KUNIGAI...                                                                            
KAIP GELBĖTIS? ŽMONIŲ ABEJINGUMAS IR NUSIVYLIMAS VISKAM, KAS 
VYKSTA APLINK - TIK DĖL ŽINIŲ STOKOS!  

                                                     
 

AR NE TAI VIENA IŠ PRIEŽAŠČIŲ KODĖL MES SKĘSTAME RŪKE?            

 
ALGIMANTAS LEBIONKA 
 
                 Kaip vienas džiazas į karą prieš Lietuvą kartu su vanagaitėmis ir zurofais išjojo 
(feljetonas)  https://youtu.be/LeYUlqhKMyw 
 
               Vienas gerai žinomas arti visuomenės veikėjas, nesenai paminėtas Vito Tomkaus sąraše, 
labai mėgstantis džiazą, pasisodino studijoje gerai žinomą advokatą ir ėmė aiškinti visiems gerai 
žinomą istoriją, visiems gerai žinomą ginčą, visiems žinomų teismų verdiktus, sukėlusius daug 
pūtų ir purslų, tarp tų, kurie buvo „Durnių laivo“ keliautojai, tų, kurie jautėsi sėdintys ne tame 
„Durnių laive“, kurie plaukė(ia) greta jo KGB sąrašo valtelėse, gal ir visai besėdį kur nors, kad ir 
ant Sinajaus kalno, ir tų, kurie pavargo nuo visos tos erzelynės, kurie dirbo ir gyveno „vardan tos 
Lietuvos“, vienybėje dėl jos, kas bebūtų, niekada ant savo motinos Tėvynės nespjaudantys, ką 
koks niekadėjas bebūtų padaręs ar susiruošęs padaryti, kurie gal tą „Durnių laivą“ net į rankas 
nebuvo paėmę iš žmogaus tarnavusio okupantams ir laksčiusio pokaryje su „šautuvu“ rankose, 
juo labiau ant savo praeities nespjaudantys, nes tai pats nedėkingiausiais ir Lietuvai 
žalingiausias užsiėmimas, ypač šiandien, Lietuvai traukiantis, kaip „Šagrenės odai.“ 
 
O kokią džiazo sesiją mums suruošė Tomkaus sąrašo džiazmenas? 
 
Jei atmesti visas to džiazo putas, palikti tik sausas to džiazo nuosėdas, išeitų, kad broleliai 
raitužėliai į kovą prieš Lietuvą motinėlę kartu su vanagaitėmis ir zurofais išjojo. Viso labo. 
 

https://youtu.be/LeYUlqhKMyw
http://lebionka.blogspot.lt/2018/03/kodel-tyli-ekspertai-eu-del-savo.html
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Advokatas Stanislovas Tomas, dalyvavęs minėto džiazo pokalbyje, savo Facebook paskyroje 
rašo: 
 
Izraelis turėtų sureaguoti į Egidijaus Kūrio teismo sprendimą dėl nacių vyriausybės 
Lietuvoje. Visiškai nesitikėjau, kad tai apskritai yra įmanoma, kad Žmogaus teisių teismas 
neigtų, jog Lietuvos vyriausybė, kuri buvo suformuota 1941 metais nėra nacių... 
 
O ką su „Durnių laivu“ daryti, paklausite? Nieko. Kol bus durniai, bus ir laivas, su džiazu, ar be 
džiazo, bus geri žmonės, kurie nuplukdys tą durnių laivą į jiems, o ne mums, reikalingą 
prieplauką. 
 
http://lebionka.blogspot.lt/2018/03/kaip-vienas-dziazas-i-kara-pries.html 
 

                                                     
 
 

„Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų 
dori, sąžiningi, laikytųsi duoto žodžio ir mylėtų vienas kitą!“ 

                                                     
 

SVEIKINAME VISUS GIMUSIUS KOVO MĖN:                                                              

JUBILIATUS YPATINGAI! 

1. Ona Eugenija Trakšelienė                       
2. Vaclovas Stončius                                    
3. Gertrūda Petrėtienė –                                     
4. Arvydas Širvinskas               

1948-03-13 
5. Petras Vaičiūnas                                       
6. Julija Vainienė                                                                                                  

1938-03-23 
7. Janina Oniūnaitė                                       

 
 
Jau pavasarėlis ne už kalnų 
Pražįs tuoj visos gėlės. 
Ir žemė sužaliuos! 
Sugražinkim Meilę viskam kas gyva ir žemėj bus ŠVIESIAU! 
 

                                                     
 

    LIŪDESYS                                                     

NUOŠIRDŽIAUSIA UŽUOJAUTA NETEKUS MŪSŲ ŠVYTURĖLIO – PRAMOGŲ 

ORGANIZACIATORĖS GIMINĖMS, ARTIMIESIEMS IR JĄ PAŽINUSIEMS 

https://www.facebook.com/stanislas.tomas
https://www.facebook.com/stanislas.tomas
http://lebionka.blogspot.lt/2018/03/kaip-vienas-dziazas-i-kara-pries.html
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DANUTĖS BAGDONIENĖS 

ILGAI DŽIUGINUSI MUS PALIKO IR IŠKELIAVO NAMO... 

LIŪDI KJPŽB IR LPS ORGANIZACIJŲ NARIAI 

TEBUNIE TAU LENGVA LIETUVOS 

ŽEMELĖ! 

                                                     
 
                                             GYVENIMO FILOSOFIJA 

    ETIKOS UNIVERSITETO PUSLAPIS 

          

 

Etikos Universiteto dėstytojai ir klausytojai po paskaitos. 

Gyvenimo tikslas yra nuolat grįžti į Meilę. Norėdamas  pasiekti šį tikslą, žmogus 

privalo susiprasti esąs 100 procentų atsakingas už savo būtį. Jis turi aiškiai 

pamatyti, kad pats mintimis kuria gyvenimą, koks jis yra kiekvieną akimirką. Taigi 

problema  - ne žmonės, vietos ar situacijos, bet mintys. Žmogus turi suvokti, kad 

tokio dalyko kaip „išorė“ nėra.    –dr. lhalikala Hiu Lenas  

1. Jūs nenutuokiate kas vyksta?                                                                                                                           

        NeĮmanoma suvokti visko kas vyksta jumyse ir aplink jus. Jūsų 

kūnas ir protas šiuo metu reguliuoja veiklą be jūsų žinios. Oru keliauja 

daugybė nematomų signalų, pradedant radijo, baigiant mentalinėmis 



12 
 

bangomis, kurių visiškai nejaučiate. Taip Jūs išties dalyvaujate savo 

tikrovės kūrime, tačiau daug kas vyksta be samoningo Jūsų įsikišimo. 

Štai kodėl galite puoselėti bet kokias įmanomas pozityvias mintis ir 

visdėlto gyventi skurde. Sąmoningas Jūsų protas nėra vienintelis 

kūrėjas. 

2. Jūs negalite visa ko valdyti. 

        Nesuvokdami visko, kas vyksta, savaime aišku, negalėsite visko ir 
valdyti. Tik ego kartais perša mintį, JOG PASAULIS ŠOKA PAGAL Jūsų  

dūdelę. Kadangi ego nė nenutuokia apie dauguma pasaulyje šiuo metu  
vykstančių dalykų, nėra išmintinga palikti ego spręsti, kas Jums 
geriausia. Jūs turite pasirinkimą, bet nesate valdovai. Sąmoningasis 
protas jums padeda rinktis, ką norėtumėt patirti, išgyventi, tačiau 
palikite aukštesnei galei spręsti, kaip, kada tai įvyks ir ar apskritai įvyks. 
Tiesig atsiduokite jai. 

3. Galite išgydyti visa, ką sutinkate kelyje.  
        
       Išgydyti galite visa, kas vienokiu ar kitokiu būdu atėjo į jūsų 
gyvenimą. Jei  jau ką nors jaučiate galite ir išgydyti. Jei matote kokią nors 
kito žmogaus savybę ir ji jus erzina, vadinasi, jūsų pareiga gydyti. „Jei ką 
pastebėjote, tai jūsų“ – pasakė Opra. Galbūt nė neįsivaizduojate kodėl ir 
kokiu būdu tas ar kitas dalykas atsirado Jūsų gyvenime, tačiau dabar 
suvokdami tai, galite jį išgydyti. Kuo daugiau savo kelyje sutiktų dalykų 
išgydote, tuo švaresni tampate ir tuo lengviau pildosi Jūsų norai, nes 
valydamiesi, išlaisvinate užstrigusią energiją ir galite ją nukreipti sau 
reikalinga linkme. 

        4. Esate 100 procentų atsakingi už tai, ką patiriate.  

        Jei kas Jums nutinka, neesate kalti, bet atsakingi. Asmeninės 

atsakomybės sfera neapsiriboja jūsų paties žodžiais, poelgiais ir 

mintimis. Atsakingi esate ir už tai , ką kiti sako, daro ar galvoja – jei jų 

žodžiai, poelgiai ir mintys patenka į jūsų akiratį. Jegu prisiimate visišką 

atsakomybę už savo gyvenimą vadinasi, sutikto žmogaus bėda yra ir 

jūsų bėda. Šis punktas siejasi su trečiuoju, jog galite išgydyti viską su kuo 

susiduriate. Trumpai tariant, nedera nieko kaltinti už savo tikrovę. Jūs 

tegalite prisiimti atsakomybę, priimti visus savo gyvenimo įvykius, 

pasisavinti juos, pamilti. Kuo daugiau išgydote sutiktų dalykų, tuo 

ryškesnis tampa ryšys su šaltiniu. 
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            5. Bilietas į vietą, kur nėra jokių ribų, yra žodžiai „Aš tave 

myliu“ 

            Begalinę ramybę pasieksite, išgysite ir išpildysite savo norus 

tiesiog kartodami paprastą frazę „Aš tave myliu“. Sakydami ją 

Dieviškumui, apsivalysite ir patirsite šios akimirkos stebuklą – jokių 

ribų. Svarbiausia - visa ką mylėti. Mylėkite pertieklinius riebalus, 

priklausomybes, sunkų vaiką, vaidingą kaimyną ar sutuoktinį – viską 

mylėkite. Meilė transformuoja ir išlaisvina užstrigusią energiją. Frazė 

„Aš tave myliu“ yra lyg „Sezamai, atsiverk“. 

            6. Įkvėpimas yra daug svarbesnis už ketinimą. 

            Ketinimas yra proto žaislas, o įkviepimas – Dieviškumo 

nurodymas. Tam tikru gyvenimo metu liausitės maldavę ir laukę,  

atsiduosite Dieviškumui ir pradėsite jo klausyti. Formuluodami 

ketinimus žmonės bando kontruoliuoti gyvenimą pagal ribotą ego 

supratimą, o įkvėpimas yra Dieviškumo žinia. Ketinimai yra veiksmingi 

ir duoda rezultatų. Veiksmingas ir įkvėpimas, bet jis daro stebuklus. O ką 

renkatės? Iš knygos „jokių ribų“ Joe Vitale ir dr. Ihaleakala Hew Len 

2014, MIJALBA.                                                                                                                                

                                                     

                                          STEBUKLINGA MALDA 
           Auksčiausiasis Kūrėjau, TĖVE, MOTINA IR SŪNAU                                   
viename...Jeigu aš, mano šeima, giminės ar protėviai mintimis, žodžiais, 
darbais užgavome Tave, Tavo šeimą, gimines ar protėvius nuo pat mūsų 
sukūrimo iki dabar, prašome visų jų atleidimo...Tebūna apvalyti 
atpalaiduoti ir išleisti visi neigiami atsiminimai, blokai, energijos ir 
virpesiai, paversk visas nepageidaujamas energijas tyra šviesa...Tegul 
tai įvyksta. 
 

                                                     
 

                                              REDAKTORIAUS  ŽODIS 
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 
senjorus, nors jų reikalai irgi svarbūs.  Tai turi būti tokia medžiaga,  
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kaip pagerinti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį (Lietuvos pensininkų 
susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir 
vienybė), kaip sugrąžinti išvykusius ir pn.  Labai dėkoju už atsiųstą informaciją, tik 
prašau, neviršyti limito – 2 puslapiau ne daugiau. Autorių nuomonė ne visada 
sutampa su redaktoriaus nuomone.                                                                                                                                                  
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų atsiklausus ir 
nurodant  šaltinį. Laukiame pagalbininkų!!! 
 

                                                                                                                             
 

                                               MŪSŲ DRAUGAI 
                                   

               
Bernardinai.lt 
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