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Mokslinė-praktinė konferencija “VYDŪNAS JAUNYSTEI” 

 

 Balandţio 6 d. ―Švyturio‖ arenojo vyko kasmetinė tarptautinė mokslinė-

praktinė konferencija ―Vydūnas jaunimui‖. Tokio pobūdţio konferencijas, skirtas 

Vydūno gimtadieniui, KU organizuoja jau 18-ąjį kartą. Konferencijos atidaryme 

sveikinimo ţodį tarė Svekatos apsaugos ministro pavaduotojas Antanas Vinkus. Jis 

perdavė sveikinimus nuo naujojo Sveikatos apsaugos ministro J. Poţėros. A. Vinkaus 

įtaigi kalba, skirta jaunimui, ko gero, įkvėpė ne vieną sėdintį salėje. 

Šiemet konferencija buvo itin turtinga. Veikė net 6 skirtingos sekcijos. Viena iš 

jų buvo skirta Vydūnui. Pirmoji dalis vadinosi VYDŪNO SKAITYMAI: KŪRYBOS 

IR VEIKLOS KONTEKSTAI, antroji – VYDŪNAS TARP RYTŲ IR VAKARŲ: 

DISKURSO PAIEŠKA. Kadangi pranešimų buvo daug, tai kiekvienas pranešėjas 

turėjo tik 10 min. laiko, kas apsunkino vystyti mintį, todėl buvo pranešimų, kurie 

savotiškai suintrigavo, bet tos intrigos sprendimo pritūko. 

Dideliu būriu šiemet į konferencija atvyko Vydūno draugijos nariai iš Vilniaus. 

Net tris pranešimus (vieną jų plenarinėje sesijoje) šiemet skaitė ilgametis Vydūno 

draugijo pirmininkas, Vydūno draugijos Garbės pirmininkas prof. Vacys 

Bagdonavičius. Pranešimus taip pat skaitė Vydūno draugijos tarybos nariai Tomas 

Stanikas (Vydūno draugijos pirmininkas), dr. Juozas Šidiškis, Rima Palijanskaitė. 

Pranešėjai nagrinėjo įvairius Vydūno kūrybos ir asmenybės aspektus, Vydūno slėpinį 

(T. Stanikas), jo poţiūrį į kalbą (J. Šidiškis). R Palijanskaitė kalbėjo apie gyvąją dvasią 

Vydūno ir S. Šalkauskio gyvenime ir kūryboje. 
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Pietų pertraukos metu pasirodė III amţiaus universiteto moterų ansamblis 

„Jūrainė“, senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos Zunda“, masinį šokį „Šokio laisvė“ 

organizavo KU HUMF Kūno kultūros katedros doc. Bronė Švitrienė ir dr. Vytė 

Kontautienė. 

2018-uosius metus Lietuvos Seimas paskelbė Vydūno metais. Tai graţi dovana  

Vydūno 150-ųjų gimimo metinių proga. Vydūno konferencija – savotiškas preliudas, 

pasitinkant jubiliejinius Vydūno metus. Tikėkimės, kad Vydūno idėjas skleis ne vien 

tik konferencija ir kad didţiojo mąstytojo, švietėjo vardas ir idėjos pasieks daugelį ne 

tik Lietuvoje bet ir plačiajame pasaulyje. 

            Pasitinkant jubiliejinius Vydūno metus, klaipėdiečiai įsipareigojo pastatyti 

paminklą šiam didţiam mąstytojui. Paminklo vieta - aikštė tarp Puodţių ir Bokštų 

gatvių, visai netoli tos vietos, kur 1927 m. mokytojavo Vydūnas. Aikštė turėtų būti 

pavadinta Vydūno vardu. Taip klaipėdiečiai nori pagerbti šį didį ţmogų, kuris 

nusipelnė ne tik Lietuvai, bet ir įėjo į Klaipėdos istoriją kaip pirmasis Dainų švenčių 

organizatorius ir dirigentas Klaipėdoje. 

 

Sigutė Augutienė Klaipėdos Vydūno klubo pirmininkė 

=============================================================

== 

 

VYDŪNAS IR KLAIPĖDA 

XIX a. pabaigoje, kylant dalies lietuviškosios visuomenes nutautėjimo 

pavojui, Vydūnas, pasirinkęs taikaus dvasinio pasipriešinimo būdą tautiškumo 

išsaugojimo, lietuvybės gaivinimo kelyje, kaip atsvarą vokiškajai įtakai, matė 

ir lietuviškų kultūrinės-meninės krypties draugijų kūrimesi. Visuotinis lietuvių 

chorų sąjūdis Mažojoje Lietuvoje XX a. pradžioje tiesiogiai susijęs su Vydūnu, 

neatskiriamas nuo jo veiklos ir darbų. Kultūrinė–muzikinė–praktinė Vydūno 

veikla glaudžiausiai dera su visa jo darbų visuma, nors iš pirmo žvilgsnio ir 

gali atrodyti, o kai kam ir atrodė, esanti ne ypač reikšminga, nepakankamai 

profesionali, tačiau iš tikrųjų ji yra itin svarbi Vydūno fenomeno visumos 

dalis. 

Visur rodydamas pavyzdį, važinėdamas po kraštą, Vydūnas ir Tilžės 

giedotojai būrė lietuviškas draugijas vieną prie kitos, ugdydami ir 

puoselėdami dar vieną draugijų bendrų švenčių rengimo tradiciją, vėliau 

išaugusią į kelias viso Klaipėdos krašto dainų šventes. Tokių jungtinių 

švenčių, kurios vykdavo įvairiose krašto vietovėse, siela, spinduliuojanti 

pakilią, tikrai dvasingą atmosferą buvo Vydūnas. 

Pagal vydūnišką tradiciją, šventės pabaigoje Rambyne suskambėdavo 

galingas jungtinis visų dalyvių choras. Vydūnas jam diriguodavo su polėkiu, 

įsijautimu, išraiškingais, plastiškais mostais ir, kaip rašė Strolia, „ilga lazda 

elastiškais judesiais parodydamas dainos slinktį ir jos išraišką“.  
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Vydūnas aktyviai bendradarbiavo ir su Klaipėdos „Aukuro“ draugija, įkurta 

1922 m. Sausio 25 d., ne tik skaitydamas paskaitas šios draugijos renginiuose, 

bet domėdamasis ir praktiniais patarimais, padėdamas prie draugijos 

veikusiam  St. Sodeikos vadovaujamam „Vaidilutės“ chorui. 

Vydūnas didelę gyvenimo dalį skyrė Mažosios Lietuvos – Klaipėdos kraštui, 

todėl nusipelnė didžiausios pagarbos ir tinkamo įvertinimo ir ne tik kaip  

kompozitorius ir dirigentas, bet ir  kaip nepaprastas (visame pasaulyje 

pripažintas) filosofas, sveiko gyvenimo būdo pradininkas Lietuvoje ir daugelio 

vertingų knygų autorius. 

(Pagal medžiagą iš interneto) Aldona Marija Gedvilienė 

                                                          

              „POLITINIŲ PARTIJŲ MUGĖ“(įspūdžiai)  

           MMK kaip visada, nors kartą metuose nustebina miestiečius savo renginiu. 

Programa, reikia pasakyti, įdomi: pirmiausia mugė foje, kur kiekvienos partijos vadai 

gaudo savo rinkėjus – demokratija, kas ką nori tas tą renkasi. Ar ne daugiau būriavosi 

prie žaliųjų? Maloni žaliųjų partija savo nuostatomis, arčiau žmonių jų programiniai 

pamastymai...Kiek ir kokių politinių partijų reikia Lietuvai? Klausimas šiandien 

aktualus. Kadangi rašau reportažą iš renginio, galiu išsakyti ir savo asmeninę 

nuomonę: visos partijos 

suinteresuotos būti visur 

pirmos, o tai reiškia, kad 

vyksta konkurencija, o kur 

konkurencija apie vienybę 

kalbos negali būti, o tada 

peršasi išvadą, kad visos 

partijos skaldo Lietuvą, o be partijų ir vėl negerai, nors rinkimus reikėtų daryti visai 

kitu principu, t.y. rinkti vienmndatėse rinkimų apylinkėse, o kaip išrinktieji sudarys 

koalicijas, tai nematau tame nieko sudėtingo, nes kiekvienas kandidatas į Seimą 

deklaruoja savo rinkiminę programą, o joje išryškėja kandidato pažiūros. Daugumas 

rinkėjų pavyzdžiui, žino gerb.N.Puteikio pažiūras, nes yra pakankamai viešos 
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informacijos. Kaip jis laikysis savo pažiūrų, kai vėl bus išrinktas, sužinosime vėliau...                                                                                                                             

„Partijų lyderių debatai „Kaip Vakarų Lietuvą paversti turtingiausiu šalies regionu.  

Partijų receptai“ Vedantysis Edmundas Jakelaitis puikiai valdė auditoriją, bet 

labiausiai jam patiko Darbo partijos vadas V.Mazuronis, nes tik jis vienas kalbėjo tiek 

kiek tik norėjo. Visems debatuose dalyviams pirmoje eilėje skambėjo Klaipėdos 

uostas. Taip, galima tvirtinti, kad Klaipėdos uostas visais rodikliais pirmauja Baltijos 

šalių tarpe. Gerb. generalinis direktorius Arvydas Vaitkus puikiai tvarkosi - puikus 

organizatorius pasišventęs savo darbui (galima sakyti – darboholikas), nes dirba kada 

tik reikia ir kiek reikia. Daugumai atrodo, kad kaip tik tokio premjero reikia Lietuvai... 

      Tai ką įdomaus pasiūlė partijų vadovai, kad Vakarų regionas taptų turtingiausias? 

Geras pasiūlymas, kad visas Klaipėdos regionas turėtų vieną administraciją!?  Dėl dujų 

terminalo dar daug skirtingų nuomonių, svarbus klausimas: ar kada nors jis atsipirks? 

Kiek kainuoja jo išlaikymas šiandieną  mokesčių mokėtojų pinigų? Ar ne dėl jo 

pensinikams pensioms gražinti ar padidinti iš karto neužteko pinigų? Žinoma,  į viską 

reikia žvelgti su tolima perspektyva, kas to nesugeba, geriau tegu nelenda į valdžią.                                                                                                                                                          

K. Chomskis vienintelis paminėjo “žmogiškąjį faktorių”,  daugiau niekas kitas per visa 

diskusijų laiką. Atsitiktinumas ar jis taip galvoja, kad “žmogiškasis faktorius” yra 

svarbus. Juk viskas kas daroma daroma dėl žmogaus. Labai gaila, bet niekas 

neprisiminė, kad neperseniausiai vyko konferencija, kurioje išryškėjo (smulkiau kovo 

mėn. laikraštėlyje), kad Lietuva pagal gyventojų pragyvenimo lygį pagal demografinę 

padėtį smenga į duobę..., daug, ypatingai darbingo amžiaus, išvažiuoja iš Lietuvos, nes 

negali oriai gyventi, nes maži atlyginimai ar nesiskaito su savo darbuotojais kai kurie 

darbdaviai ir pn. Teisingai pasakė akad. Leonardas Kairiūkštis: (cituoju)  „ Valstybė turi 

būti patraukli, tada žmonės neišsivaiksčios“ Kur mūsų Lietuvos patrauklumas? Sėdime  

moralinėje ir ekonominėje duobėje, kas taip padarė? Kas dėlto kaltas? Apie tai MMK 

renginyje, dėja - nei žodelio...Atsiprašau, nukrypau nuo temos, bet ar taip svarbu kas 

ką pasakė, juk svarbiausia apibendrinimas. Puikus pasiūlymas įkurti klaipediečiams 

vietas, kuriuose čia pat vietoje žmonės galėtų taisyti sveikatą ( turime karštą 

geoterminį vandenį reikia tik „vonias pastatyti“), kam tas skirstymas į kurorto 

nekurorto zonas, reikia sudaryti darbo žmogui ir ne tik vietoje galimybę taisyti 

sveikatą, naudotis baseinu ir kt. sveikatinimo priemonėmis, ypač, kad yra tam 

galimybės – štai ir viena iš priežasčių, kad miestas taptų patraukliu ir niekas iš jo 

nebėgtų...žinoma, vidinės migracijos neišvengsime, nes kiekviena šeima nori būti 

arčiau gamtos, gal nori auginti sau ekologiškas daržoves ir pn.                                                                                                                      

„Žmogiškasis faktorius“ – štai kas turi būti pirmoje vietoje, bet politikai apie tai 

neprisiminė...(tik vienas K.Chomskis užsiminė tarp kitko).                                                             

N.Puteikis, kaip visada su jumoru prisiminė, kaip mūsų miestiečiai taiso sveikatą 

kvėpuodami naftos kvapais...Jau tas jumoras patvirtina, kad reikia mieste sveikatos 
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taisymui įrenginių. Zuokas, tiesa, pasiūlė didinti gyventojų pajamas, bet juk tai svarbu 

visos Lietuvos gyventojams...Labai svarbu būtų paleisti elektrinį traukinuką Vilnius –  

Palanga (toks buvo pasiūlymas), o mano nuomone, galima pradėti atsiromis 

atkarpomis, pav. pirmiau pastatyti Klaipėda – Palanga, o vėliau didinti atstumą 

Vilniaus link. Politikų garbei reikia pasakyti, kad ne vienas atkreipė dėmesį į žmonių 

išsilavinimo problemas – būtina išsaugoti Klaipėdos Universitetą, kuriame reikia ruošti 

aukštos kvalifikacijos specialistus Vakarų regiono įmonėms, kurios yra specifinės, o 

specialistų trūksta. Ramūnas Karbauskis siūlo tikrai puikią švietimo programą, kuri turi 

pradėti ruošti vaikus realiam gyvenimui, o kaip pavyzdys turi būti tėvai. Dabar jų 

aplinkoje nebėra problemų dėl alkoholio ar tai neįrodo tos programos 

veiksmingumo? Štai nuo ko reikia pradėti – auklėjimas nuo mažens ir ne tik vaikučių 

bet ir tėvelių. Šita programa turi apimti visą Lietuvą, tik tada bus tikra kova prieš 

alkoholizmą ( ar žinote, kad žmonės, padauginę alkoholio šlapinasi smegenų lastelėm, 

ar ne todėl alkoholikai virsta neadekvatūs). Kodėl nematome ir nesinaudojame turima 

patirtimi. Aš dar nuo savęs pridėčiau, jeigu mokymo programoje būtų privaloma 

būsimo Nobelio premijos laureato Jono Markūno knyga* – tada lietuviai gyventų ilgai, 

sveikai ir laimingai. O kodėl gi ne? 

*Jonas Markūnas „ŽMOGAUS GYVENIMO NESĖKMIŲ BEI LIGŲ PRIEŽASTYS  IR 

GALIMYBĖS JŲ IŠVENGTI“.                                                                                                              

                                                           
                                                                                                      Projektas. Pasiūlė Satkevičius 

Edvardas     2016 m. vasario 5 d. satkevichius@yahoo.com 

"Drąsos kelias" politinės partijos 
 

 kaip siekiančios išsaugoti tautas, ypač lietuvių tautą Lietuvoje,  

pagrindiniai tikslai ir tikslų skirtumai nuo valdančiųjų partijų tikslų 
 

Svarbiausias "Drąsos kelias" politinės partijos tikslas yra sustabdyti valdžios partijų vykdomą 

galutinį lietuvių tautos sunaikinimą Lietuvoje, išsaugoti Lietuvos senbuvius Lietuvoje ir sugražinti 

didžiąją dalį išvarytų į Vakarus į Lietuvą 
 

Išsamesnis išlikimo tikslo apibūdinimas — lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių bei 

kalbinių mažumų išsaugojimas Lietuvoje, jų proporcingo vystymosi užtikrinimas 
ir ištremtų iš Lietuvos į nusikalstamą „Vakarų demokratiją“ sugražinimas į Lietuvą. 
Tai yra svarbiausia, nes Seime ir Europarlamente atstovaujamos partijos bei jų prezidentai iš 
Lietuvos jau išvarė 2,5 milijono senbuvių, tarp kurių 2/3 vaikų, ¾ darbingų žmonių ir iki 90 procentų 
jaunų žmonių nuo 23 iki 28 metų. Jei neįvyks esminių pokyčių, tai per 15 ar 20 metų gali išvaryti ir 

likusius 1,8 milijono. "Drąsos kelias" politinės partijos nuomone, labiausiai nusikaltusios partijos 

yra socdemų, konservatorių ir liberalų., jos turi būti uždraustos kaip įvykdžiusios 20 kartų didesnį 
lietuvių tautos sunaikinimą lyginant su tarybiniu sunaikinimu. Jei tos partijos turėtų bent kiek 
sąžinės, jos jau turėtų atsisakyti dalyvauti rinkimuose į Seimą.  

"Drąsos kelias" politinė partija siekia ne sunaikinimo, o išlikimo ir todėl siūlo visiškai kitą veiklos 

ir tikslų programą, kurios dalis pateikiama žemiau palyginamosios lentelės pavidale. Programa yra 
priešpastatoma visų partijų, turėjusių savo atstovus vyriausybėje ir Europarlamente programoms ir visų 
prezidentų, valdžios partijų ir Europarlamento ligšiolinei veiklai. Programa pateikta lentelėje, kur kairiajame 

mailto:satkevichius@yahoo.com
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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stulpelyje yra pateikiama Europarlamente ir vyriausybėje buvusių bei esamų partijų bei prezidentų veikla, o 

dešiniajame — "Drąsos kelias" politinės partijos išlikimo programinės nuostatos.  
 

Tai darė ir daro valdžios partijos               Tai siekia daryti "Drąsos kelias" politinė partija 
 

Buvusios ir esamos vyriausybėje partijos ir 

prezidentai vykdo tautų naikinimą šiuolaikiniais 

būdais be tiesioginių šaudymų 

"Drąsos kelias" politinė partija, siekia 

išsaugoti lietuvių tautą, tautines mažumas, 

tautines bendrijas ir jų paveldą Lietuvoje,  

Išvarė iš Lietuvos virš pusės gyventojų, jų tarpe 

¾ darbingo amţiaus ţmonių ir beveik 2/3 vaikų. 

Jie slepia išvarymo mastą, nes nori kuo lengviau 

įvykdyti galutinį lietuvių tautos sunaikinimą. 

Siekia išsaugoti Lietuvos senbuvius Lietuvoje, 

ypač lietuvius, Lietuvos totorius ir karaimus, kuriems 

vienintelė tėvynė yra Lietuva. Turi būti įvykdyta 

tiksli Lietuvoje gyvenančių gyventojų apskaita. 

Propaguoja ţmogaus teises tam, kad ţmogaus 

teisėmis pridengtų tautų naikinimą. Vykdo pas-

partintą laisvą ţmonių judėjimą tarp valstybių ir 

iš išvarytų į kitas šalis atima jų teisės Lietuvoje. 

Sieks, kad ţmogaus ir tautų teisės būtų lygiaver-

tės. Didţiausia teisė turi būti gyventi iš protėvių 

paveldėtoje ţemėje ir joje uţauginti pilnaverčius 

palikuonis, išsaugančius protėvių palikimą. 

Sukūrė ir naudoja nusikalstamą Lietuvos Res-

publikos Konstituciją, kurioje nėra net uţuomi-

nos apie lietuvių tautą ir tautines maţumas bei 

būtinumą jas išsaugoti Lietuvoje. Jie ir jų Kons-

titucija nelaiko nusikaltimu Lietuvos senbuvių 

visišką išvarymą iš Lietuvos. 

Sieks Konstitucijos pakeitimo. Konstitucijoje pir-

miausiai turi būti įrašyta, kad pagrindinis Lietuvos 

valstybės tikslas yra išsaugoti Lietuvoje pagrindinę 

Lietuvos tautą, t.y. lietuvių tautą ir tautines bei 

kalbines maţumas, uţtikrinant darną tarp jų, 

proporcingą vystymąsi ir jų paveldo išsaugojimą. 

Konstitucijoje įtvirtino ir dabar naudoja Lie-

tuvos tautos sąvoką, kurios apibrėţimo iki šiol 

nepateikė. Pagal juos Lietuvos tautai tikriausiai 

priklauso visi gyvenantys Lietuvoje ir gerbiantys 

Lietuvos valstybę, t.y. visi kolonizatoriai, o 

išvaryti jai nepriklauso, nes negyvena Lietuvoje. 

Siekia nenaudoti Lietuvos tautos sąvokos ir 

atstatyti Lietuvos senbuvių, t.y. lietuvių 

tautos bei Lietuvos tautinių mažumų sąvokas. 

Visi išvaryti iš Lietuvos jos senbuviai turi turėti 

pase įrašytą tautybę ir teisę bet kada sugrįţti į 

Lietuvą bei gauti Lietuvos pilietybę. 

Naudoja ir nenori pakeisti Konstitucijos 59 

straipsnį, kuris skelbia: „Pareigas eidami Seimo 

nariai vadovaujasi LR Konstitucija, valstybės 

interesais, savo sąţine ir negali būti varžomi 

jokių mandatų“. (lietuviškai — įsipareigojimų).       

Kandidatai į Seimą įsipareigoja vykdyti rinkėjų 

įpareigojimus, o patekę į jį prisiekia nebūti varţomi 

rinkėjams duotų įsipareigojimų, t.y. prisiekia juos 

nevykdyti. Tai konstituciniai- diktatūrinė santvarka. 

Siekia pakeisti Konstitucijos 59 straipsnį, 

kuriame būtų įrašyta:  „Seimo narys yra savo 

rinkėjų įgaliotas atstovas, jis vykdo rinkėjų 

įpareigojimus ir negali būti varţomas jokių kitų 

įsipareigojimų (mandatų), įskaitant 

įsipareigojimus ankstesnei ar šešėlinei valdţiai. 

Jis privalo atsisakyti masonams duotos priesaikos 

ir nevykdyti masonų įsakymų‖. 

Tautinę savimonę laiko blogybe, naikina ats-

kirų vietovių kalbines ypatybes, skiepija Kosmo-

politizą ir internacionalizmą be tautiškumo. 

Siekia atstatyti tautinę savimonę ir tautas, išsaugoti 

gimtąsias kalbas, papročius, pagarbą tautoms, jų 

savitumams, siekia, kad pasuose būtų įrašoma tautybė. 

Vykdo laisvės be pareigos sudievinimą, ypač 

laisvę neturėti ir neauginti vaikų, o tuo pačiu 

greičiau sunaikinti lietuvių ir Europos tautas. 

Siekia vystyti tautinę savimonę ir pareigą tu-

rėti daugiau kaip 2 vaikus.Siekia papildomais 

pinigais paremti antro ir trečio vaiko gimimą. 
Vykdo monopolinį ūkio ir valdţios centralizavimą. 

Nesudaro sąlygų patiems ţmonėms apsijungti į 

savivaldos junginius ir ūkio savivaldos junginius. 

Siekia sukurti vietovių savivaldą ir plataus masto 

ūkio savivaldą, apjungiančią į bendrus junginius 

miestų dalis, miestelius ir kaimo vietoves. 

Vykdo mokesčių mokėtojų pinigų grobstymą 

didelių atlyginimų su įvairiais priedais pavi-

dale, kai bendra mėnesinio atlyginimo suma 

daţnai viršija net 100 minimalių atlyginimų.  

Siekia priimti įstatymą panašų į Tarpukario 

Lietuvos atlyginimų įstatymą. Ministro atlygi-

nimas su visais priedais ir premijomis neturi 

viršyti 8 minimalius atlyginimus. 

Stengiasi priimti įstatymą, leidţiantį visą Lietu-

vos žemę parduoti užsieniečiams ir kaimų 

gyventojus išvaryti į Vakarus. 

Siekia uždrausti žemę pardavinėti užsieniečiams 

ir leisti išsinuomoti tik iki 50 metų iki 1%. Tai leis 

Lietuvos senbuvius-ţemdirbius išsaugoti Lietuvoje. 

Vykdo spartų pramonės ir verslo žlugdymą, o 

tuo pačiu darbo vietų maţinimą ir darbingo 

amžiaus žmonių išvarymą iš Lietuvos. Jie tai 

Siekia Lietuvoje sukurti plataus masto labge-

bos, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimų 

sistemą, nes laiko mūsų ţmones sugebančiais tai 

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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pasiekia vykdydami kenksmingą mokesčių poli-

tiką ir drausdami mokyti ţmones ieškoti labge-

bos, t.y. geresnius sprendimus. Jie juos kvailina, 

nuteikdami, jog yra negabūs sugalvoti geresnius 

sprendimus.  

daryti. Tokia visą apimanti mokymo ir geresnių 

sprendimų sugalvojimo sistema buvo sukurta 

Japonijoje po II Pasaulinio karo ir išgelbėjo 

japonų tautą nuo galutinio susinaikinimo. Tokia 

visą apimanti sistema turi būti sukurta Lietuvoje. 

Vykdo energijos tiekimo prievartinio centra-

lizavimo politiką, atiduoda Rusijai ir Vakarų 

monopolijoms daug pinigų uţ kurą ir apiplėšinė-

ja ţmones dideliais mokesčiais uţ energiją. 

Siekia pradėti gaminti ir įrengti įrenginius, kurie 

leis patiems gyventojams apsirūpinti šiluma, šal-

čiu karštu vandeniu ir elektra be centralizuoto 

tiekimo, be mokesčių ir kuro deginimo. 

Vykdo konkurencinio ir kovinio atsilikimo politiką, 

drausdami mokyti labgebos, t.y. geresnių sprendimų 

sugalvojimo dalykus. Jie moko tik kartojimui ir kopi-

javimui, t.y. amţinam vijimuisi su amţinu atsilikimu. 

Siekia mokyklose ir universitetuose įvesti visuoti-

ną labgebos dalykų mokymą. Valstybei finansuoti 

tik tuos universitetus, kurie mokys geresnių spren-

dimų sugalvojimui, pirmavimui ir įdiegimui 

anksčiau uţ kitus. 

(pabaiga  sekančiame numeryje gegužio) 

                                                         

Aldona Marija praneša 1.,  buvome ekskursijoje Klaipėdos prokuratūroje, 

priėmė labai maloniai, dalyvavo  trys prokurorai: Simonas 

Minkevičius(Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausias prokuroras) , 

Vytautas Jurkevičius vyriausio prokuroro pavaduotojas (prokuratūros 

sistemoje dirba jau 35 metus) ir Saulius Galminas (antrojo baudžiamojo persekiojimo 

skyriaus prokuroras). Prokurstūros laiko 

tėkmėje vyko įvairūs pokyčiai, reikia pagalvoti 

dar 1953-04-24  dienos įsakymas, atgulęs į 

prokuratūros muziejų skelbia: „Prokuratūros 

arklininką atleisti iš pareigų, kadangi jis arklį 

naudojo asmeniniams tikslams“ ( Ir tuomet 

rėmėsi įstatymais. Jei dabar darbuotojas 

naudotusi automobiliu asmeniniais tikslais, taip 

pat būtų atleistas iš darbo, kaip ir tuomet buvo 

atleistas arklininkas.  Dabar visi važiuoja jau ne arkliu, o automobiliais. 

Nepriklausomos Lietuvos prokuratūros kūrimosi atskaitos taškas galėtų būti 1919 

m.sausio 16 d. Tą dieną oficialiai buvo paskelbtas Laikinasis Lietuvos teismų ir jų 

darbo sutvarkymo įstatymas.  

Plačiau: http://www.prokuratūros.lt/lt/veikla/istorija/59                                                                    

Jame parašyta, kad „prie apygardos teismo ir Vyriausio Tribunolo yra Valstybės 

Gynėjai (Prikuratoriai) ir jų padėjėjai“. Taigi, prokuratūra pradžioje savo pastato 

neturėjo. Vėliau prokuratūros sistema ne kartą reformuota ir tobulinta. Ilgainiui 

prokuratūra plėtėsi, prokurorų ir jų padėjėjų daugėjo, tad prokuratūros padaliniai 

ėmė kurtis ir kituose miestuose. Klaipėdos apygardos prokuratūros istorija: 

 Iki 1983 m. tuometinė Klaipėdos miesto prokuratūra buvo įsikūrusi Vytauto g.5.         

http://www.prokuratūros.lt/lt/veikla/istorija/59
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 Nuo 1983 m. iki 1995 m. prokuratūra veikė Liepų gatvėje 4-ajame ir 6-ajame 

pastatuose. Tuo metu ji vadinosi Klaipėdos miesto prokuratūra.                                                                            

 1995 m. Lietuvos Respublikos prokuratūros sistema reformuota ir įsteigtos 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų prokuratūros.                                                       

 1995 m. birželio 17 d. Klaipėdos apygardos ir Klaipėdos apylinkės prokuratūros 

persikėlė į Vilties g.12.                              

 Po 2012 m. prokuratūros reformos, apylinkės – apygardos sudėtyse.                                       

Šiuo metu Klaipėdos apygardos sudėtyje yra: 

 Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius 

  Pirmasis baudţiamojo persekiojimo skyrius 

  Antrasis baudţiamojo persekiojimo skyrius  

  Viešojo intereso gynimo skyrius  

   Klaipėdos apylinkės prokuratūra. Darbo vietos: Klaipėdoje, Gargţduose, 

Kretingoje, Palangoje, Plungėje, Skuode. 

 Tauragės apylinkės prokuratūra.   Darbo vietos: Tauragėje, Šilalėje, Šilutėje. 

       Dirba 22 padėjėjai, 9 vyr. specialistai (teisininkai) Bet visoje Klaipėdos apygardoje 
(tai reiškia ne tik Vilties g. 12 
esančiame pastate, bet per 
visus kitus       miestus:, 
Gargžduose, Kretingoje, 
Palangoje, Plungėje, Skuode, 

Tauragėje, Šilalėje, Šilutėje.                                                                                                                                                   
Žmonės klausia, kodėl nusikaltėliai slepia veidą? Pasirodo, nusiklaltėliai turi tokią 
teisę, pagal mūsų šalies žmogaus teisų deklaraciją. Demokratinėje šalyje priverstinis 
darbas draudžiamas, taip kaip ir psichinių ligonių priverstinis gydymas (kas tikrai 
keista, kaip nepakaltinamas žmogus gali spręsti apie savo sveikatą?(aut. pastaba). 
Kaip minėjau, prokuratūros muziejus atspindi įvairaus laikmečio istorinius pokyčius. 
Jame gausu apdovanojimų įteiktų įvairiomis progomis. Ypatingai įdomus kardas, kurį 
20 metų Prokuratūros jubiliejaus proga Klaipėdos apygardos prokuratūrai padovanojo 
Klaipėdos policijos mokykla.   Prokuratūros darbuotojai dalyvauja įvairioje veikloje: 
sporte, donorystėje, švaros akcijose, dalyvauja turistiniuose žygiuose su šeimomis, 
žvejyboje, mokyklos renginiuose, skaito paskaitas,  remia nepasiturinčias šeimas ir t.t. 
Prokuratūros darbuotojų darbas sudėtingas ir psichologiškai: nusikaltimų daug ir visus 
reikia krupsčiai  ištirti, kad nepakliūtų į kalėjimą nekalti žmonės. Pažintis su 
prokuratūra buvo mums įdomi ir naudinga. Ačiu visiems prokuratūros darbuotojams 
už suteiktą galimybę nors kiek susipažinti su šita sudėtinga jų atliekama veikla. Labai 
gaila, kad mes nepaklausėme ar yra kas nors nubaustas už didelius išeikvojimus. Kokie 
Klaipėdos apygardos prokuratūros ištirti didžiausi nusikaltimai?                                                    

Užklausus, gautas Atsakymas: visų pirma – prokuratūra nebaudžia, baudžia teismas 
paskirdamas bausmę kaltinamiesiems ir pripažindamas juos kaltais dėl padaryto 
nusikaltimo. Prokuratūros misija yra organizuoti ikiteisminius tyrimus ir jiems 
vadovauti, palaikyti valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose, palaikyti viešąjį 
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interesą, užtikrinti teisėtumą ir padėti teismams vykdyti teisingumą.                                                                                   
Antra, ką turite omenyje vartodama žodį išeikvojimus? Ekonomines bylas tiria antras 
baudžiamojo persekiojimo skyrius. Dažniausiai tai bylos susijusios su sukčiavimu, 
apgaulingu apskaitos tvarkymu ir panašiai. Baigus ikiteisminį tyrimą kaltinamieji 
keliauja į teismą, kur jiems ir yra paskiriamos bausmės.                                                                  
Klaipėdos apygardos prokuratūroje ištirtų svarbių bylų daug: tai ir auto įvykiai, 
kuriuose žūsta žmonės ir stambios automobilių vagystės, taip pat bylos dėl 
sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo bei žmogžudystės. Negalima pamiršti ir 
svarbių bylų susijusių su prekyba žmonėmis, narkotikais, ginklais. 

Aldona Marija Gedvilienė su IGNĖS Rotautės pagalba. 
Ignė Rotautaitė 
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė 

 

                                                         

        Aldona Marija praneša 2:  
2016-04-13 įvyko antra (apie pirmą kovo mėn. laikraštėlyje)  Lietuvos 
Mokslų Akademijos ir Lietuvos Respublikos Seimo migracijos 
komisijos konferencija: „ Nestabdoma ir nesustabdoma emigracija“- 
šios konferencijos įspūdžiai būtų  tokie (atsiprašau konferencijos 
organizatorių, noriu atvirai išsakyti savo nuomonę) – visi pranešimai 

buvo nukreipti į emigracijos pateisinimą, todėl sukėlė nepasitenkinimo jausmą, 
susidarė toks įspūdis, kad organizatoriai siekia pataikauti esamai valdžiai. Visiems 
aišku, kad migracija vyko visais laikais visame pasaulyje ir tai yra normalus reiškinys, 
bet emigracija, kuioje skaičiuojama tūkstančiais ( dabar iš Lietuvos priskaičiuojama 
30000) tai tikrai nėra normalus reiškinys. Mano asmeninė nuomone, viskas ne taip 
paprasta, kaip norėtusi. Pirmoje vietoje yra aišku, kad konferencijoje kalbama apie 
pasekmes (kažkas auditorijoje taip ir pasakė), o reikėtų pradėti nuo priežasčių: 
priežastis aiški, juk profesorių auditorija supranta kas!?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (Prof, Romas Lazutka dešinėje) 
 

). Seimo Migracijos komisijos pirmininkas Valdas Vasiliauskas                                                                                                      
(iš kairės) ir Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus                                                                                                        
pirmininkas prof. Eugenijus Jovaiša.)                                                                 
 Valdžia kalta dėl susidariusios padėties: mūsų Lietuvoje dabar valdžia sau, o žmonės 
sau ir tarp jų – tvyro bedugnė.  Iš to išplaukia mano pasiūlymas: papildyti Lietuvos 
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Konstituciją: Lietuvos prezidentas (-ė), Seimo nariai, Vyriausybės nariai tarnauja 
lietuvos žmonėms, tarnauja savo tautai – Įteikiau šitą pasiūlyma raštu prof. Eugenijui 
Jovaišai). 
 Pav. prof. Romas Lazutka kalba apie skurdo mažinimą Lietuvoje jau 10 metų , kiek 
tam išleista sanaudų, o rezultato jokio. Paimkime akivaizdų, labai skaudų pavyzdį – 
vienišus neĮgalius pensininkus ar paprasčiausiai vienišus pensininkus, kurie gyvena iš 
mažiausių pensijų, juk jie pasmerkti! Ar kas nors išgirsta apie tai? Kaip visi žinome – 
niekam tai nerūpi. O kaip elgiamasi su pensininkais? Elgiamasi taip, kad jie visada 
„atpirkimo ožiai“ – tai jų dėka gelbėjama Lietuva (protingi supras, ką noriu pasakyti). 
Kol Lietuvoje toks požiūris į eilinį žmogų – žmonės bėgs ir net jaunesni pensininkai, 
kurie dar turi jėgų bėga, kad užsidirbtų normalią pensiją (asmeniškai pažįstu tokius). 
Tačiau, juk senjorai jau atidavė savo Tėvynei visas savo jėgas ir šiandien negali oriai 
gyventi, kodėl? Todėl, kad valdžia rūpinasi tik savimi – kelia sau ir savo reikalingiems 
žmonėms atlyginimus (negalioja net Konstitucinio Teismo nutarimai apie pirmaeilį 
nusavintų pensijų gražinimą), pakeistas neteisėtai net tas nutarimas ir ką tai rodo?  
Bet, ar galite patikėti, kad šiandien auksčiausi protai to „nesupranta“. Štai kokios yra 
viso to priežastys. Aš bandžiau apie tai sakyti konferencijoje, tačiau rezoliucijoje nieko 
apie tai nepaminėta, nes samoningai (kitaip nepasakysi) visa tai nutylima. Profesorių 
pensijos irgi ne pagal užtarnautus nuopelnus, tačiau jie dar dirba ir nenori prarasti 
darbo, bet pagal A.Butkevičių – baimė juos kausto ir jie negali pasakyti tai kas yra 
svarbiausia dabar Lietuvoje. Norėčiau dar pridurti apie premjero minėtą baimę: 
premjeras sako:"Lietuva gyvena baimėje". Reikia sutikti, nes per kelis dešimtmečius 
Lietuvos nebebus: 
 
1. daug išvažiuoja, nes gyvenimas Lietuvoje visais atžvilgiais(ekonominiais ir 
dvasiniais) grimsta   į duobę; 
2. demografinės programos nėra, pagal gaunamus atlyginimus negali išgyventi; 
3. laisvai leidžiami abortai ( o jie daromi dėl tos pačios priežasties); 
4. mažiausius atlyginimus gaunantieji nesuduria galą su galu; 
5. pensininkai, gaunantys mažiausias pensijas – pasmerkti; 
6. vieniši neįgalūs ir vieniši pensininkai baigia išmirti, nes pagal jų pragyvenimo lygį 
jiems neįmanoma išgyventi. 
 
Premjeras teisus - lietuviai gyvena baimėje, nes taip valdžia nori, juk visa valdžia jos 
rankose. Didžiausia yda ta, kad nesugebantys atlikti savo pareigų stengiasi kurti 
naujus etatus ir dar drįsta kalbėti apie papildomas lėšas (dėl anksčiau minėtų 
priežasčių turėtų būti gėda net apie tai kalbėti). Visuomenininkai metų metais dirba 
be jokio atlyginimo, dirba Lietuvai ir jos žmonėms, o čia??? Taip, dabar aš suprantu, 
kodėl pučiasi biurokratinis aparatas: užima postą nekompetetingas valdininkas, nori 
paslėpti savo nekompetenciją ir kviečiasi gelbėtojus, nes turi tokias 
galimybes...Skaudu, su didžiausia širdgėla tai rašau...Konferensijoje vienintelis 
žmogus pakalbėjo protingai, galima sakyti,situaciją išgelbėjo prof. Krescencijaus 
Stoškaus kalba buvo pati geriausia, profesorius pažadėjo parašyti mūsų laikraštėliui 
(sekančiame numeryje – gegužį). Pirmoje konferencijoje tuo klausimu – buvo 
pasakytas vienas teisingas sakinys – tai akademiko Leonardo Kairiuksčio: „ Valstybė 
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turi būti patraukli, kad žmonės iš jos nebėgtų!“ Kaip mums toli iki jo žodžių!?                                                                                                         
Štai, susipažinkite, rezoliucija ir patys padarykite išvadas. 

KONFERENCIJOS 
„NESTABDOMA IR NESUSTABDOMA EMIGRACIJA“ 
REZOLIUCIJA 
DĖL BŪTINYBĖS TURĖTI VALSTYBINĘ EMIGRACIJOS MAŽINIMO 
PROGRAMĄ  

2016 m. balandžio 13 d. Vilnius Konferencijos dalyviai, 
išklausę prof. Romo Lazutkos, Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos komisijos nario 
prof. Kęstučio Masiulio ir Lietuvos mokslų akademijos tikrojo nario prof. Arvydo 
Virgilijaus Matulionio pranešimus, diskusijas ir kitų konferencijos dalyvių išreikštas 
nuomones; tęsdami 2016 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos 
komisijos, Lietuvos Mokslų Akademijos ir nevyriausybinių organizacijų organizuotos 
konferencijos „Kaip mums išlikti? Ar įmanomas nacionalinis susitarimas, kad Lietuva 
neišsivaikščiotų?“ metu vykusias diskusijas ir remdamiesi jos metu pasirašyta 
rezoliucija „Dėl valstybės demografinės politikos siekiant valdyti emigracijos ir 
reemigracijos procesus“, 
dar kartą konstatuoja:                                                                                                                        
1) valstybė, išgyvenanti didelę demografinę krizę, iki šiol neturi aiškios ir veiksmingos 
emigracijos mažinimo programos, nepaisant to, kad išvykstanti darbingo amžiaus 
Lietuvos visuomenės dalis daro pražūtingą poveikį mūsų valstybės ateičiai;                                              
2) valstybė šios grėsmės akivaizdoje neturi emigracijos ir imigracijos procesus 
valdančios specialios valstybės institucijos;                                                                                                                                
3) valstybė, nors ne kartą buvo raginta ir įpareigota, neparengė emigraciją ribojančios 
socialinės ir ekonominės programos; 

siūlo: 

1) Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei emigraciją ir 
demografinę krizę nedelsiant pripažinti prioritetine ir visuotine valstybės problema;           
2) įsteigti specialią emigracijos ir imigracijos procesus balansuojančią valstybės 
instituciją;                                                                                                                                                                              
3) įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę nedelsiant sukurti Lietuvos piliečių 
reemigracijos skatinimo, emigracijos mažinimo, demografinės būklės stabilizavimo ir 
gyvenimo kokybės gerinimo valstybės programą, kurioje būtų numatytos konkrečios 
šios programos įgyvendinimo priemonės, terminai ir finansavimo šaltiniai. 

 Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Valdemaras Razumas 
LietuvosRespublikos Seimo Migracijos komisijos pirmininkas Valdas Vasiliauskas                        
Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis                                        
Lietuvos švietimo profesinių sąjungų atstovai Akademinės asociacijos „Consilia 
academica“ tarybos pirmininkas prof. Leonardas Kairiūkštis                                                     
Visuomeninių organizacijų Nepartinio demokratinio judėjimo ir Lietuvos kultūros  
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kongreso tarybos pirmininkas dr. Krescencijus Stoškus 

Neįtikėtina,  ką tik gavau  prof. K.Stoškaus kalbą. Žaviuosi profesorium, kaip labai 
pareigingu žmogumi. Ačiu. Pristatau: 

                                 SUSITARIMAS, KURIAM REIKALINGI MES VISI                    

                                 Po skaudaus nusivylimo politikų ir akademikų valdose               

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

sąţines beldţiasi tautos susinaikinimo faktai: masinė emigracija, saviţudybės, 

alkoholizmas, narkomanija, girti vairuotojai uţ vairo ir kitos lengvabūdiškos 

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

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

uţsibaigia nusiţudymais, 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 išbandţiusi visus daugeliui ţmonių tik iš 

literatūros ţinomus ir, atrodė, jau seniai uţmirštus naikinimo ir susinaikinimo būdus.  

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

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). 

Didţiausia atsakimybės dalia uţ tautos demoralizaciją gula ant politinės sistemos 

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

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

ugdymo, bet vadovaudamasi komerciniais interesais daţniausiai  skatino ir iki šiol 

tebeskatina visuotinę tautos demoralizaciją.  

               Savinaika yra tiesioginis masinės demoralizacijos padarinys. Bet savo ruoţtu 

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

ţmonių.  Bet iš to daţniausiai daroma keista išvada, kad tų baisybių apskritai nedera 

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

savo valstybe. Bet tai valstybei kenksminga ideologija ir pavojingas abejingumo 

pateisinimas. Ţiniasklaidos nusiţengimas 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 valdţios sprendimus, bet 

vengia aiškinti moralinius paţeidimus. 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 uţ 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 ţmones, vienas 

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

norite likti nenubausti!―  

               Savinaika, ją gimdanti demoralizacija ir reliatyvistinė etika yra trys šulai to  
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dvasinio neįgalumo, kuris didţiąja dalimi lėmė  dabartinę Lietuos demografinę būklę, 

net atsargiausių demografų pripaţintą kritine. Ţinoma, 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 valdţios institucijos pasuktų ienas į eilinio, 

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

mėginta į demografines grėsmes atkreipti politinių partijų lyderių, valstybės vadovų ir 

masinės ţiniasklaidos 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 pripaţinta 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 sumaţintas dvigubai, t.y. nuo 18% iki 9%, ir kad 

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

pradţioje, t.y. pasidarytų ne maţesnis 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 perţengti 

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 
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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 

atrodė juokingai: konferencijos organizatoriai ragino kalbėti apie tai, kaip nuo šešių 

partijų susitarimo pereiti prie visos šalies  Nacionalinio Susitarimo, o konferencija 

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

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

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

pusvalandis. Bet svarbiausia buvo suţlugdytas 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 

uţdaryta. 

               Kad ši konferencija būtų  uţbaigta ir prasidėtų tikras Nacionalinis 

susitarimas, apimantis visą šalį ir jos emigrantus, teko iškelti uţdavinį sukurti 

visuomeninę Lietuvos demografinės būklės atkūrimo Tarybą. Kad šio uţdavinio 

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 ţenklai. 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 uţbaigimo, 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 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 ţmonės, 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 
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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.  

 

 Consilia academika asociacijos 

ir Lietuvos kultūros kongreso Tarybos įgaliotas 

Krescencijus Stoškus 

                                                         

Iš mūsų gyvenimo: kaip ir kas mėnesį šventėme KOVO MĖN GIMTADIENIUS.  Foto 
reportažas: sveikinome Jubiliatus ir švenčiančius eilinius gimtadienius.

                                                                               
Tai mūsų Jubiliatai: Gertrūda Petrėtienė, Stasė Jakimčienė,   Danutės Keliotienės programa visiems!                                                                                                
Vida Kurpaitienė, Ina Kmitienė,                                                                                                                       
Donata Aželienė, Janina Oniūnaitė, Genovaitė Miltenienė.                                                                               
Antram plane – mūsų šaunieji muzikantai. 

                                                         

                                                       PRO  MEMORIUM 
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                     Evos Jankutės atminimui 

 
 Eva Milda Jankutė – Maţosios Lietuvos patriarcho 

spaustuvininko Martyno Jankaus anūkė ilgai išliks atmintyje tų, 

kas domisi Maţosios Lietuvos istorija.  

 E. Jankutė gimė 1924 m. birţelio 24 d. Bitėnuose. 

2014 m. ant Rambyno kalno, visai netoli nuo jos gimtinės Joninių 

švenčių metu buvo paminėta graţi jos 90 m. sukaktis. Smulkutė, 

bet pakankamai stipri ji stovėjo prie aukuro su jubiliejine gėlių 

puokšte. Neepraėjus nė trim mėnesiam jos gyvybė uţgeso, ir ji 

amţiams grįţo į gimtąsias vietas, atsigulė Šilėnų kapinaitėse. 

 E. Jankutė domėjosi ir aktyviai rūpinosi viskuo, kas 

susiję su Maţąja Lietuva, su šio krašto ţymių ţmonių palikimo 

įamţinimu. Ji buvo aktyvi VšĮ „Maţosios Lietuvos kultūra―, 

organizacijos įkurtos Vydūno paminklui statyti, dalininkė ir 

pagrindinė rėmėja. Ji aktyviai dalyvaudavo šios organizacijos 

susirinkimuose, teikdavo konstruktyvių pasiūlymų dėl paminklo 

vietos, lėšų rinkimo būdų. Ją daţnai buvo galima pamatyti vaikščiojančią po Maţvydo alėją ir 

lesinančią balandţius. Į paskutinį kvietimą atvykti į susisirinkimą, kuris vyko rugsėjo 10 d., ji atsakė, 

kad neatvyks, nes truputį šlubuoja sveikata. Rugsėjo 13 d. Eva Jankutė mirė. Jos šviesus atminimas 

ilgai liks ją paţinojusių ţmonių širdyse. 

 

                                                         

 

                                         SVEIKATA 

               STEBINANTYS FAKTAI APIE CHOLESTEROLĮ 

           KURIE TURĖTŲ KEISTI IKI ŠIOL VYRAVUSIĄ NUOMONĘ  

 

Kova su cholesteroliu toli graţu ne pirmas ir ne paskutinis farmacinės industrijos 

milţiniskas pasipelnymo šaltinis. Tik JAV kiekvienais metais padidinto cholestirolio 

"profilaktikai" išleidţiama apie 60 milijardų dolerių ir šis skaičius kiekvienais metais 

nenumaldomai didėja. Palyginimui karinis JAV biudţetas tik 4 ar tai 5 kartus didesnis 

negu išlaidos "karui" su cholesteroliu amerikiečių lekštėse ir kraujagyslėse. 

 

Turbūt bus įdomu suţinoti, kad "kova" prieš cholesterolį buvo pradėta 1954 metais, 

kuomet buvo publikuoti atlikti bandymai su triušiais. Buvo aprašytos susidariusios 

aterosklerotinės plokštelės bandomųjų triušių arterijose, kuomet jiems buvo pridedama 

į pašarą sintetinio cholesterolio. Buvo prieita išvada, jei triušiams tai ir ţmogui ir jei 

mes nevartosime maisto, turtingo cholesteroliu, mūsų arterijose nesusidarys 

aterosklerotinės plokštelės....Neįtikinama. Juk triušiai yra 100% vegetarai ir per 

milijonus metų jie maitinosi vien tik ţole, kurioje kaip ţinome, cholesterolio nebuvo ir 

nebus. Ţinoma, jei triušį maitinsime svetimu jo organizmui cholesteroliu ar tai kita 

bjaurastimi, jis vargšelis nugaiš anksčiau laiko ir nebūtinai nuo infarkto. Turbūt ir 

ţmogus ilgai neištvertų maitinamas triušio racionu... 

 

Ir vis dėlto kas tai yra cholesterolis? 

Cholesterolis - medţiaga, esanti kraujo plazmoje ir visuose audiniuose. 
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Chemiškai organinis junginys susidedantis iš steroidų grupės, formulė C27H46O – 

būtinas gyvybei, kadangi jį sudaro membranos, gaubiančios visų gyvųjų ląstelių 

pagrindą, taip pat baziniu komponentu tulţies rūgštims, steroidiniams hormonams ir 

vitaminui D sintetinti. 

Cholesterolis cirkuliuoja kraujyje ir sintetinamas kepenyse ir kai kuriuose kituose 

organuose. Jis yra netirpus vandenyje: jis turi būti surištas su baltyminiais dariniais - 

lipoproteinais- tam, kad galėtų būti pernešamas kraujyje. Maţos koncentracijos 

lipoproteinai MTL "blogasis cholesterolis" transportuoja cholesterolį iš kepenų, kur 

yra sintetinamas, po visus audinius, kuriuose jis atsiskiria nuo lipoproteino ir 

panaudojamas ląstelėms. Lipoproteinai didelės koncentracijos DTL "gerasis 

cholesterolis", transportuoja nepanaudotą cholesteriną atgal i kepenis, kuriose jis 

išskaidomas į tulţies rūgštis ir pašalinamas su tulţimi. 

 

- Cholesterolis yra pagrindas lytinių hormonų sintezėje ( androgenas, testosteronas, 

estrogenas, progesteronas) taip pat kortikosteroidų-hormonų kurie saugo mus nuo 

stresų, o mūsų organizmą nuo vėţinių ir širdies susirgimų. Cholesterolis 

nepakeičiamas sintetinant vitaminą D, kuris būtinas kaulinio audinio augimui ir 

atsistatymui, nervinei veiklai, insulino gamybai, raumenų tonuso palaikymui, mineralų 

apykaitai, imunitetui, taip pat vaiko augimui ir vystymuisi. 

- Cholesterolis - bazė tulţies susidarymui, kuri nepakeičiama virškinant, įsisavinant ir 

asimiliuojant riebalus. 

- Cholesterolis - oksidantas, jis saugo vidines organizmo struktūras nuo ardančio 

poveikio laisvųjų radikalų, kurie susidaro medţiagų apykaitos procese ir dėl aplinkos 

poveikio. Tai iš dalies paaiškina, kad su amţiumi padidėja cholesterolio rodikliai - 

cholesterolis saugo organizmą nuo susikaupusių paţeidimų, kurie veda prie širdies ir 

vėţinių susirgimų. 

 

-Cholesterolis atlieka "remontinę" funkciją pažeistoms arterijoms. 

Aterosklerozinės plokštelės ne kas kita, kaip apsauga pažeistų arterijų nuo 

susidevejimo ir tuo kaltinti cholesterolį yra tas pats kas kaltinti nenugruntuota 

geležį kad ji rūdyja. 

 

- Cholesterolis būtinas normaliam serotoninių receptorių smegenyse veiklai. 

Serotoninas – cheminis komponentas, atsakingas už "gerą nuotaiką" ir jo 

deficitas susijęs su depresijomis, agresyvia elgsena ir polinkiu savižudybei. 

 

Nereikia būti dideliu chemiku ar tai biochemiku, kad suprastume vieną tiesą : iš maisto 

produktų į kraują patenka tik tokios medţiagos, kurios gali ištirpti kraujyje, kitaip 

sakant tirpios vandenyje. Cholesterolis šioms medţiagoms nepriklauso, kadangi jis yra 

netirpus. Maisto produktuose taip pat nėra lipoproteinų MTL "blogasis cholesterolis", 

jis sintetinamas kepenyse ir niekaip negali atsirasti skrandyje ar tai ţarnyne ir jo mes 

negauname su maistu. Jeigu cholesterolis negali papulti į kraują iš skrandžio ir 

žarnyno, jis niekaip negali papulti ir į kepenis, kur vyksta jo jungimasis su 

lipoproteinais. Iš to seka, kad bet koks ryšys tarp cholesterolio esančio jūsų 

lekštėse ir jūsų kraujyje yra absurdiškas tiek teoriškai tiek ir praktiškai. Jei koks 

nors ryšys ir būtų, turėkime omenyje, kad mūsu kepenyse yra sintezuojama iki 2000 
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mg cholesterolio per parą, ir papildomi 500-600 mg mūsų valgiaraštyje gali įtakoti tik 

25 -30%. Pvz. riebi kiauliena 100gr.- 75 mg. Toliau dar įdomiau. 

Kuo maţiau riebalų mūsų racione, tuo daugiau cholesterolio cirkuliuoja kraujyje, todėl 

kad: 

ţarnynas vienas iš didţiausių ir aktyviausių organų. Ţarnyno paviršiaus ląstelės 

pasikeičia per keletas dienų. Jeigu mityboje per maţai riebalų, organizmas priverstas 

kompensuoti deficitą sintetindamas kepenyse maţos koncentracijos lipoproteiną 

(blogąjį cholesteriną). Tai gali patvirtinti tyrimai atlikti tarp vegetarų, pas kuriuos 

cholesterolio lygis (7,8-9,0 mmol/l), tuo tarpu kuomet pas tiriamus eskimus (5,3-

5,7mmol/l), neţiūrint į tai kad, kasdieninėje mityboje jie suvartoja 800-1000 mg 

cholesterolio.Tyrimų duomenys rodo, kad ţmogaus organizme yra iki 350 gr 

cholesterolio, o cholesterolio kiekis kraujyje didėja priklausomai nuo amţiaus (1,6 -1,8 

mmol/l) pas kūdikius ir iki (5,2-7,8 mmol/l) pas 60-mečius. Ir nebekeista, kuomet 

amerikiečiai atlikę ilgalaikius tyrimus 350 tūkstančiui vyresnių nei 20 metų 

gyventojų priėjo išvados, kad esant cholesterolio kiekiui mažiau nei (4,6 mmol/l ) 

insulto rizika padideja 200%, kepenų vėžio rizika - 300%, astmos rizika - 200%, 

klinikinės depresijos - 200%, alkoholizmo ir narkomanijos rizika - 500% 

(University of California, San Francisco).Ir nebekeista , kad mirtingumas nuo 

širdies ir kraujagyslių susirgimų tarp vyrų prancūzų yra dvigubai maţesnis nei pas 

amerikiečius, o pas moteris beveik nepastebimas. Kasdieninė prancūzų mityba turtinga 

riebalais ir cholesteroliu:  

nacionalinis patiekalas - ţąsies kepenėlės (600 mg cholesterolio), kiaušiniai (350 mg), 

grietinėlė, sūriai, mėsa, ţuvis ir kitas turtingas riebalais ir baltymais maistas.                            

Prie visko dar pridėkime tą faktorių, kad prancūzų daugelis vyrų "sėkmingai" 

rūko, kaip amerikiečiai prieš kokį 20 metų (pradţia, pabaiga sekančiame laikraštėlyje ). 

  

TAI TURĖTŲ KEISTI IKI ŠIOL VYRAVUSIĄ NUOMONĘ 
 

                                                         

 

                 GYVENIMO FILOSOFIJA 
 
JONAS MARKŪNAS 

                      KONTRACEPCIJA 
 

Sveika lytinė sistema yra žmogaus sveikatos, ilgaamžiškumo ir palankaus 
likimo kamienas.   Moters lytinė sitema apima visus organus, kurie dalyvauja 
apvaisinant, išnešiojant kūdykį ir jį maitinant po gimimo. Svarbiausia jos grandis 
– moters lytinę sistemą valdančios galvos smegenys.                                                                                                                        
Vyro lytinė sistema brandina vyrišką sėklą. Svarbiausia jos sistemos dalis taip pat 
yra galvos smegenys (vartojant alkoholį, smegenų lastelės pasišalina negrįžtamai 
su šlapimu) valdančios šios sistemos organus.                                                                  
Žmogaus seksualinės galimybės toli gražu neparodo lytinės sistemos sveikatos. 
Priešingai nei įprasta manyti, žmogaus seksualinės galimybės ir lytinė sveikata – 
visiškai skirtingi dalykai. Perdėtas seksualumas dažniausiai būdingas žmonėms, 
turintiems rimtų lytinės sistemos sutrikimų. Lytinė sistema yra sveika tuomet, kai 
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vyras sugeba sveika sėkla apvaisinti moterį, o moteris sugeba išnešioti ir 
pagimdyti sveiką vaiką. Pažvelgus giliau ir išmintingiau, galima pasakyti, kad visa 
žmogaus organizmas orentuotas į sveikos gyvybės pratęsimą. Dar tiksliau 
išreiškus – visas žmogaus organizmas dirba lytinei sistemai, kad žmogus 
galėtų sulaukti sveikų palikuonių.  Tokie jau tie Visatos dėsniai! Jie būdingi ne 
tik bakterijai, uodui, musei, liūtui, drambliui ir kitiems gyviams, bet ir žmogui. 
Gamtoje nuolat vyksta natūrali atranka ir išgyvena tik sugebantis keistis ir 
prisitaikyti prie besikeičiančių gyvenimo salygų.  Žmogus gi dažniausiai susižavi 
kai kuriais, iš pirmo žvilgsnio atrodančiais teigiamais savo proto rezultatais, kurių 
pasėkmėms po tam tikro laiko išaiškėjus , padėtį ištaisyti tampa nebeįmanoma. 
Štai vienas iš jų. Norėdamas pasimėgauti seksu, žmogus sugalvojo daug apsaugos 
priemonių, kad seksas liktų tik malonumu ir po lytinio akto neatsirastų 
palikuonių. Niekas nesusimastė ir net neįtarė kokios bus to pasekmės. Moterys 
pataria viena kitai, kokios iš jų veiksmigesnės. Pabandysiu (L.Markūnas) glaustai 
paaiškinti, kokios problemos kyla, naudojant kontraceptine priemones.                                                                                                                      
Pirma, vienu metu naudojant įvairias kontraceptine priemones ir kitus vaistus, 
gali atsirasti stiprus žalingas poveikis sveikatai.Noriu atkreipti medikų dėmesį, 
kad vaistų tarpusavio nesuderinamumas yra žymiai didesnis negu atrodo ir  yra 
ištirta. Antra. Vartojant medicininius preparatus, nusilpsta moters lytinė sistema,  
o kartu silpsta ir sveikata. Ypač žalingi hormoniniai preparatai, jie susilpnina 
lytinę sistemą tiek, kad moteris kurį laiką būna nevaisinga. Žmogaus imuninė  
 
sistema yra sutvarkyta taip, kad ji kovoja su bet kokiu blogiu. Taigi, moters 
imuninė sistema daro viską, kad įveiktų tą preparatą ir ji vėl taptų vaisinga. 
Dažniausiai taip ir atsitinka, kai moteris pastojo, nors vartojo vieną ar kitą 
preparatą. Įvykus apvaisinimui , iškyla rimtas pavojus, kad dėl kontracepcinių 
preparatų susilpnintos lytinės sistemos iščiose vaikas vystysis nevisavertis, ar net 
nepavyks jo išnešioti. Daugiau nei 65% kontraceptinių priemonių vartojusių 
moterų, nesugeba išnešioti net pirmo vaiko. Net nutraukus vartoti 
kontracepcines priemones, metus ir ilgiau išlieka persileidimo tikimybė. Moterys, 
sugebėjusios išnešioti kūdykį dažniausiai tik su medikų pagalba, pagimdo 
anksčiau laiko. Taip atsitinka 3% jaunų mamų. Jų vaikai be išimties turi sveikatos 
fizinių ir dvasinių problemų.  Liūdniausia, kad tos pasekmės  persiduoda ir jų 
palikonims ir t.t. (Atleiskite, laikraštėlyje taip mažai vietos, kad ribotą kiekį galiu 
patalpinti ). 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.                                                                                                              
Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone. 

 
 

 
 
 


