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2. Sveikinimas naujai MMK prezidentei 

Indrei Butvilei. 
3. Arvydas Anušauskas 
4. NACIONALINIO SUSITARIMO konferencija. 
5. Gediminas Kairys (pabaiga, pradžia Nr.6). 
6. Černobilį prisiminus (pabaiga, pradžia Nr.6). 
7. Labai svarbi informacija: Soc.aps. minist. Atsakymas ir naujas raštas Lietuvos 

švietimo ir mokslo ministrei. 
8. Kuriasi nauja politinė jėga – Algirdas Mačiulaitis. 
9. Iš mūsų gyvenimo: kelionė į Bulbiškį. 
10. SVEIKATA  kiaulpienės (pabaiga, pradžia Nr.6). 
11. Gyvenimo filosofija. Kunig.Rytis Gurkšnys „Branginti gražias akimirkas. 

      12.Ieškome korespondentų visose Lietuvos kampeliuose 

                                                        
 
 SVEIKINAME NAUJĄ MMK PREZIDENTĘ           
                       INDRĘ BUTVILĘ, 
 kuri išrinkta  ateinantiems metams, linkime didžiausios sėkmės ir 
daug puikių darbų mūsų mylimam miestui Klaipėdai. Asociaciją 
MANO MIESTAS KLAIPĖDĄ - visada minime geru žodžiu už pagalbą 
suteiktą, kovojant už mūsų Bendruomenės namus. Už tai, kad 
nepamiršta mūsų ir kviečia į savo renginius, mūsų bendradarbiavimas 
– tai nuostabus pavyzdys visiems kaip suprasti tą nuostabų žodį. 
 

                                                        
 

 
                                                         Arvydas ANUŠAUSKAS 
 
Ir vėl apie trėmimus... Ne, ne apie išvykimą į Airiją ar Angliją, 
nors tūlas darbo emigrantas tai vadina tremtimi. Apie tą 
tremtį, kai tavęs niekas neklausia, patogesnių vietų vagone 
nesiūlo, apsirengti neleidţia, net tavo lagaminus iškrausto ir 

konfiskuoja. Apie tą tremtį, kuri visam laikui išskyrė šeimas ir nesujungė jų per 
Skype.  Ši tremtis, garsiai persiritusi per Lietuvą prieš 75 metus, atvėrė mūsų 
piliečiams pragarą ţemėje, nes jie negalėjo apsaugoti savo valstybės. Ţinoma, kai 
kam kils pagunda palyginti pragarus. Juk viena pekla buvo su krematoriumų 
karščiu, o kita – su lediniais tundros gniauţtais. Kuri „geresnė“? Su išbarstytais 
pelenais ar su amţinojo įšalo ţemėje įšalusiais kūnais? 1941 metų birţelio trėmimų 
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metu po pirmo šoko neatitokę ţmonės per vadinamąjį sanitarinį patikrinimą buvo 
išskirstyti į A ir B vagonus. Policininkai, mokytojai, gydytojai, ūkininkai, politikai, 
kunigai, inţinieriai – į lagerius su barakais, o jų šeimos su maţais vaikais – į tremtį, 
kur dar turėjo išmokti pasistatyti jurtas ar ţemines. Lietuvių karininkai – į sušaudytų 
lenkų karininkų nugulėtus barakus. „Jo kūnas sušalo į ledą. Ţiemą jį uţpustė, todėl 
gulėjo po storu sniego sluoksniu... Laidojamas tėvas buvo lede“; „kai kurie kaliniai 
alkį malšindavo sūdytu vandeniu, nuo kurio baisiai ištino“; „kai mirė Gamzienė, pas 
ją po rūbais, ant krūtinės, buvo likęs nedidelis duonos gabalėlis. Traukiant 
mirusiąją nuo narų, vienas ţmogus jį pastebėjo, išsitraukė duoną ir, skubiai 
apibraukęs ūtėles, ją čia pat suvalgė“; „visi mirę kaliniai iš ligoninės dviejų sanitarų 
nešami neštuvais į morgą... Laidojami kaimo kapinėse: be karstų, po keletą vienoje 
duobėje... Uţpilami 20 proc. kalkių tirpalu“; „pradėjo plisti dizenterija ir maliarija... 
Išgulė pusė ţmonių... Mirė daug maţų vaikų. Beveik kasdien ką nors laidojom...“. 
Tokius prisiminimus galima tęsti ir tęsti. Ir tai dar nebuvo pačios baisiausios eilutės. 
Baisiausius gyvenimo puslapius tyliai, daugeliui dešimtmečių uţvertė 1941 metų 
birţelio trėmimų aukos, kurios į amţinojo įšalo ţemę Jakutijoje ar Altajaus stepes 
pateko su 5124 vaikais. Išsaugoti savo vaikus buvo sunkiausia. Nepaisant visų 
tėvų pastangų, mirtys jų neaplenkė. „Kai Trofimovske būdavo pirmosios bado 
ţiemos, o tokios baisios ţiemos buvo dvi, labai mirė vaikai nuo vienų iki septynerių 
metų amţiaus. Pagal statistiką Trofimovske buvo 74 tokio amţiaus vaikai. Tai liko 
maţdaug dešimt gyvų“, – prisimena tremtinė Aldona Grigalavičiūtė-Šimkienė. 
Nepakeliamas darbas, alkis, šaltis ir ligos mirtį artindavo vis greičiau. Tėvai laidojo 
savo vaikus, o vaikai – tėvus. 17 464 okupuotų valstybių piliečiai 1941 metų 
birţelio 14–18 dienomis išveţti iš Lietuvos: šalia lietuvių lageriuose ir tremtyje 
atsidūrė daugiau kaip 2500 lenkų, apie 2300 ţydų... Į Lietuvą buvo lemta grįţti vos 
dešimtadaliui tuo metu išveţtų politinių kalinių ir pusei tremtinių. Likusieji 
daugiausia ţuvo 1941–1943 metais. Ir tai buvo ţudynių, netekčių, trėmimų pradţia. 
Ne pirmas ir ne paskutinis tautos paţeminimas, lydimas fizinio naikinimo ir dvasinio 
luošinimo. Kai dešimtis kartų didesnis teroras uţgriuvo Lietuvą besibaigiant Hitlerio 
ir Stalino karui ir dar tęsėsi visą dešimtmetį, visi jau buvo pasiruošę. Kas – trauktis, 
kas – slėptis, kas – prisitaikyti, kas – kolaboruoti, kas – priešintis. Tačiau praėjus 
75 metams bent trumpam pagalvokime apie tuos ţmones, jų beprasmiškas mirtis, 
ţmogiškumo paieškas „amţinojo įšalo ţemėje“, paskui dešimtmečius lydėjusią 
uţmarštį, nusikaltėlių tyčiojimąsi iš aukų, iš anksto kaip būsimos okupacijos 
kolaborantus paţymint dar negimusius vaikus ir tūkstančius jau gimusių vaikų. Ir 
dabar šis melas nori pripaţinimo ir mūsų tylėjimo... Ar tikrai jau viską apie tai 
ţinome? 

                                                       
                                  

                                       NACIONALINIS SUSITARIMAS 
                                   

    13 BIRŽELIO YPATINGA DIENA – žmonės 

suvažiavo iš visos Lietuvos į Rotušę Vilniuje pasirašyti 

SUSITARIMĄ: 
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Bendras salės vaizdas... 

           

Prof. Krescencijus Stoškus                       Vedantysis Juozas Šalkauskas(kairėje) 

                                                                PASISAKIUSIEJI 
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Nuortaukos A.M.Gedvilienės 

NACIONALINIS SUSITARIMAS 

„KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“ 

 

                                      2016 metai, VLNIUS, ROTUŠĖ 

 

             Mes, Lietuvos pilietinio sambūrio „Nacionalinis susitarimas, kad Lietuva 

neišsivaikščiotų― dalyviai,   

 pripaţindami, kad Lietuvos valstybė susiduria su vis sunkiau prognozuojamais 

globalinio pasaulio iššūkiais, į kuriuos įmanoma konstruktyviai atsakyti tik 

glaudţiai bendradarbiaujant su Europos Sąjungos ir kitomis  pasaulio šalimis;  

 jausdami atsakomybę uţ Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos bei visų čia 

gyvenančių tautinių bendrijų likimą, lietuvių kalbos, kultūros ir istorinio palikimo 

išsaugojimą ir perdavimą ateinančioms kartoms; 

 matydami kritinę Lietuvos demografinę bei moralinę būklę, rimtą pavojų lietuvių 

tautos ir jos kultūros išlikimui ir valdymo institucijų vengimą ryţtingai 

apsispręsti;  

 

įsipareigojame: 

 

 sutelkti visas visuomenines pajėgas, kad politikai, sekdami Estijos pavyzdţiu,  

įtvirtintų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nuostatą visiems laikams išsaugoti 

lietuvių tautą, lietuvių kalbą ir Lietuvos kultūrą; 

 pritariant šešių parlamentinių politinių partijų susitarimui dėl emigracijos 

suvaldymo, išreikalauti, kad tokį susitarimą pasirašytų visos Lietuvos politinės 

partijos ir politiniai judėjimai ir nedelsiant būtų imtasi veiksmų, jog būtų parengta 

ir įgyvendinta Respublikos Vyriausybės Lietuvos demografinės būklės atkūrimo 

programa;  

 pritariant Prezidentės kampanijai „Uţ saugią Lietuvą―, pasiekti, kad  svarbiausiais 

valdţios uţdaviniais taptų: grėsmingo atotrūkio tarp valdžios ir visuomenės 
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įveikimas, teisingumo ir pagarbos kiekvienam ţmogui uţtikrinimas, ţmonių 

tarpusavio santykių humanizavimas, skurdo ir socialinės atskirties maţinimas, 

savivaldos ir tiesioginės demokratijos stiprinimas;   

 raginti Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę papildyti Lietuvos 

valstybės raidos strategiją nuostata, skelbiančia masinės gyventojų emigracijos 

suvaldymą ir demografinės būklės atstatymą  pagrindiniu valstybės valdžios  

prioritetu; 

 tęsiant asociacijos „Consilia academia―, Lietuvos kultūros kongreso, Lietuvai 

pagraţinti draugijos, Lietuvos mokslų akademijos, Etninės kultūros globos tarybos 

2003 m. pradėtą darbą,  

 

organizuoti vieningai veikiantį visuomeninį Komitetą „Kad Lietuva 

neišsivaikščiotų“, kuris būtų pasiryţęs, bendradarbiaudamas su valdţios 

institucijomis, ţiniasklaida, meno ir mokslo įstaigomis, religinėmis ir kitomis 

visuomeninėmis organizacijomis,  

vykdyti reguliarią visuomeninę kontrolę, kaip yra vykdomos valstybinės 

reemigracijos, savižudybių prevencijos, mirtingumo mažinimo, šeimų stiprinimo, 

dingusių vaikų paieškos, kovos su alkocholizmu ir narkomanija ir kitos panašios 

programos,  

telkti visuomenę bei jos organizacijas imtis šalies demografinės būklės 

atkūrimo iniciatyvų,  

skatinti, viešinti ir remti ikimokyklinio vaikų ugdymo ir valstybės švietimo 

įstaigas,  labiausiai stiprinančias dorovinius bendrabūvio pagrindus, maţinančias 

patyčias, ugdančias  pilietiškumą, patriotizmą ir pagarbą savo Tėvynei.  

 pratęsti užsimezgusius susitarimus iš viršaus ir apačios tokiu būdu, kad jie kuo 

greičiau apimtų visą šalį, visas profesines bei bendrų interesų grupes (švietimo, 

mokslo ir kitas kultūros įstaigas, meno, mokslo ir technikos kūrėjų organizacijas, 

ţiniasklaidos tinklus, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir kitas 

pilietiškai brandţias visuomenines organizacijas, visus sąmoningus piliečius) ir 

virstų tikru Nacionaliniu (visos tautos) susitarimu, galinčiu ne tik kontroliuoti 

valdţios institucijas, bet ir tautos išnykimo akivaizdoje sutelkiančiu tokiam 

bendravimui ir bendradarbiavimui, kuris:  

                     nuslopintų išplitusį agresyvumą, abejingumą bei įtarumą, atgaivintų 

bendrų interesų supratimą, tarpusavio pasitikėjimą bei pagarbą, teisingumo ir 

orumo jausmus,  

                    sustiprintų pilietinę atsakomybę,  

                    paskatintų solidarų veikimą ir visus  tuos dalykus paverstų mūsų 

gyvenimo bei praktinės veiklos principais, būtinais ne tik tam, kad visų mūsų 

bedrabūvis pasidarytų šiltesnis ir bendruomeniškesnis, bet ir įstengtume pasirūpinti 

lietuvių tautos išlikimu.  

     

     Asociacija „Consilia academia― 

Lietuvos kultūros kongresas 

Lietuvos mokslų akademija 

Lietuvai pagraţinti draugija 

Etninės kultūros globos taryba 
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Lietuvos ţmogaus teisių asociacija 

Nepartinis demokratinis judėjimas 

Piliečių gynimo paramos fondas 

Nacionalinė vartotojų federacija 

Lietuvos ţmogaus teisių gynimo asociacija 

Lietuvos Helsinkio grupė 

                                                      

Kuriasi nauja politinė ir pilietinė jėga 

Respublikonų parija mūsų šalyje tai sąlyginai nauja politinė ir 

pilietinė jėga. Nors Lietuvoje ši partija įkurta jau prieš keletą metų, 

tačiau aktyviai politikoje dar šis politinis darinys pasireikšti nespėjo. 

Kada pradėjome viešai žmones burti į partiją, atsirado labai daug 

klausimų, o kai kurie ir dažnai besikartojantys. Vienas iš ,,tokių“ , 

,,ką žada jūsų partija, kokia partijos programa ir kuo jūs geresni už 

kitas partijas, kurios kaip žinia, pasirodo dažnai būna susitepusios korupcija“?  Į ,,šiuos“ 

klausimus pabandyčiau atsakyti sekančiai. Pažadėti galima bet ką ir bet kiek, nes kaip 

žinia, popierius gali ,,iškentėti“ viską. Tik mes jau kelintą kadenciją matome, kad 

politinių partijų pažadai nevykdomi, o ,,priežasčių“ dėl ko nepavyko įvykdyti pažadų, 

apsukrūs politikai visada atranda. Dažniausiai ,,priežastimi“ pažadų neįvykdymo tampa 

,,kitos partijos“. Šį atsakymą esu pats girdėjęs iš ne vieno politiko. O kas liečia partijos 

programą, planus , strategiją, tai mes būtent ir kviečiame Lietuvos gyventojus burtis į 

partiją ir ,,atsinešti“ savus pasiūlymus. Matydami ,kaip keičiasi gyvenimas, turėtų 

keistis ir partijų strategija. Manome, kad programa, kuri buvo numatyta prieš keletą 

metų, šiandien turėtų būti koreguojama.  Kaip ir visų patriotiškų Lietuvos piliečių mūsų 

tikslas, kad būtų išsaugota Lietuvos Valstybė. Nes matydami įsigalėjantį liberalizmą, 

matydami kaip stambusis kapitalas veržiasi  iš vakarų , kai  paminamas  smulkusis 

verslas, kai   naikindamas kaimas o kartu ir istorinės, kultūrinės, tautinės ir kitos  

žmogiškosios vertybės, mes įžvelgiame rimtą grėsmė pačios Valstybės išlikimui. Ir kaip 

žinia,  Valstybė tampa neįgali pasirūpinti labiausiai pažiedžiamais socialiniais gyventojų 

sluoksniais. Jeigu jauno ar vidutinio amžiaus žmonės nusivylę esama situacija mūsų 

šalyje gali išvykti gyventi svetur, tai ,,šito“ sau negali leisti nei pensijinio amžiaus 

žmonės, nei neįgalūs asmenys. Todėl vartodami sąvoką ,,Išsaugoti Lietuvos Valstybę“ , 

mes turime omeny ne tik Valstybės teisinę sąvoką, bet ir mūsų šalyje gyvenančių visų 

žmonių gerovę , neišskiriant nei pensininkų, nei neįgalių žmonių, nei tautinių mažumų, 

nei kitų socialinių sluoksnių. Mūsų įsitikinimu Lietuvos politinės partijos visų pirma 

turėtų rūpintis Lietuvos žmonėmis ir Lietuvos Valstybės klestėjimu. Bet kaip rodo 

didėjanti emigracija, nuolat krentantis pragyvenimo lygis, didėjanti diskriminacija tarp 
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turtingųjų ir nepasiturinčių, mūsų ,,Tautos išrinktieji“ dažniausiai kalba vieną o jų 

darbai rodo visiškai kitus tikslus ir siekius. 

Žemdirbių ir žemės ūkio produktų ir perdirbėjų asociacijos pirmininkas 

Algirdas  Mačiulaitis 

                                                      

Kokiomis šiuolaikinėmis vertybėmis 
vadovaujamasi Lietuvoje? (pabaiga, pradţia Nr.6.) 
 2016 balandţio 29, Penktadienis 

  

           Gerbiami „Amerikos lietuvio“ skaitytojai, 

Šiandien čia priesaiką savo šaliai duoda Izraelio valstybės kariai. 

Gidui, kuris vedė ekskursiją po Mosados tvirtovę, kurios likę 

gynėjai, supratę, kad prieš romėnų legionus neatsilaikys, nusiţudė, 

tariau: 

 — Lietuva taip pat turėjo savo Mosadą. Tai PILĖNAI, kur 

kunigaikštis Margiris, matydamas, kad neatsilaikys prieš 

kryţiuočius, susidegino. 

 — Tai jūs tokie, kaip mes. Per visą istoriją mus ir jus puolė priešai. 

  (Dabar įdomiausia.) Teko tik patylėti, kad Margirį, kurį net sovietmečiu laikėme 

Tautos didvyriu, dabar laisvos Lietuvos istorikas D. Baronas savo monografijoje 

„Pilėnai― išvadino psichiniu ligoniu, o tuo metu ėjusi krašto apsaugos ministrės pareigas 

KONSERVATORĖ Rasa Juknevičienė (buvusi aktyvi komjaunuolė sovietmečiu) jį uţ 

tai apdovanojo premija „Uţ patriotizmo ugdymą―. Mat, Margiris nesuprato iš Vakarų 

ateinančio progreso, kurį ugnimi ir kalaviju mums nešė Kryţiuočių ordinas... Nieko 

nuostabaus. Aš kadaise balsavau uţ konservatorius, maniau, kad jie tikri Lietuvos 

patriotai, kad tik jie visa širdimi tarnaus lietuvių  T  A  U  T  A  I. Deja, pasirodė, kad jie 

visa širdimi tarnauja naujam šeimininkui – Briuseliui. Kaip kadaise tarnavo Maskvai. 

Dabar viskas, kas blogai – tai vis rusai kalti... Dabartinė „pasimetusi―, „susipainiojusi― 

ir demoralizuota visuomenės būsena leidţia politiniam elitui elgtis savanaudiškai ir 

neatsakingai, manipuliuoti visuomenine sąmone, realią nesėkmę propagandiškai 

pristatyti kaip sėkmę, nebaudţiamai daryti esmines strategines klaidas ir nusikaltimus. 

O visus oponentus ir kritikus nutildyti prastu kaip kuoka teiginiu: „Tai Rusijos darbas―. 

Aš gyvenu Lietuvoje, neabejingai viską stebiu. Seniau galima buvo kaltinti Maskvą, nes 

mes buvome priklausomi, o dabar? Savanoriškas kolaboravimas Briuseliui, prekiaujant 

Lietuvos suverenitetu, daug didesnis nusikaltimas, negu buvo priverstinis 

kolaboravimas su Maskva. Lietuvišką VSD aš prilyginu KGB, nes viena sodino ar 

persekiojo visus, kas kritikavo sovietų valdţią, o lietuviškoji KGB-VSD nori daryti tą 

patį. Ko norėti, juk valdţios dauguma - tie patys komunistai. Vienas draugas, buvęs  
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disidentas, dar sovietiniais laikais kritikavęs sovietų valdţią, gyvenantis dabar JAV, 

taikliai pasakė, kad net sovietai jo nepasodino į kalėjimą, bet, jeigu gyventų dabartinėje 

Lietuvoje, tikriausiai tektų pasėdėti taip vadinamos „demokratinės― Lietuvos kalėjime, 

nes pagal VSD nuostatas jis yra Lietuvos priešas, o jeigu kritikuoja valdţią, tai jau 

savaime, pagal VSD logiką, jis „dirba rusams―. Kai kurie konservatoriai man tiesiai 

pasakė: "Tau bepigu statytis namuką Birštone, tau rusai moka"... Ką padarysi, jų tokia 

geleţinė, dar komunistinė logika... 

Seniau, dar prie sovietų, aš vis kalbėdavau, kad Amerikoje tas gerai, anas gerai, yra 

demokratija ir t.t. Buvau KGB įskaitoje, skaičiausi kaip JAV „imperializmo agentas―, 

dabar jau esu įskaitoje kaip „rusų agentas―, nes kritikuoju dabartinę valdţią... Bet ar aš 

dabar galėčiau pagirti Ameriką ir pasakyti savai valdţiai – ţiūrėkite, Amerika paskelbė 

referendumą, atsiklausė savo ţmonių, ar jie pritaria vienos lyties vedyboms? Tikiu, 

dauguma, didţioji dauguma būtų pasakiusi NE. O dabar JAV valdţia nusispjovė į visą 

amerikiečių naciją. Tai ar ir toliau bus galima girti Amerikos demokratiją? Tai ko 

norėti, kad Lietuvoje ignoruojami referendumai, tikros demokratijos garantai. O 

ignoruojami todėl, kad Tautos bei valdančiųjų ir kapitalo interesai skiriasi, ir matosi, 

kad tai ne tik Lietuvoje. Lietuvos Konstitucijoje parašyta, kad kiekvienas įstatymas turi 

būti suprantamas visiems. Dabar, kai referendume ţmonės pasisakė prieš atominės 

elektrinės statybą, ir tai, kas visiems, ir net paprastai močiutei prie baţnyčios aišku, 

pasirodo, prezidentei, buvusiai komunistei, neaišku. Ji kreipėsi į  kišeninį Konstitucinį 

teismą, kad tai išaiškintų, ir tas išaiškino, kad referendumas vertinamas kaip 

patariamasis ir jo nebūtinai privaloma laikytis. Ar gali būti didesnis absurdas? Tai 

matosi net ir roţinius akinius uţsidėjus, to nemato tik akli. Deja, tokių nemaţai 

Lietuvoje. Ir kuo daugiau tokių, tuo laimingesnė mūsų valdţia... 

Pabaigai. Man patiko vienas posakis, kuris atskleidţia viską: Lietuvos valdţia turi būti 

pati laimingiausia, ji turi nuostabią Tautą, kuri kenčia, tyli ir leidţia jiems daryti viską, 

ką jie  nori. 

 Supagarba, Gediminas Kairys, 

 Europos Sąjunga. Lietuvosregionas.Birštonas 

 

                                                     

      

Pabaiga, pradţia 6 numeryje.Černobylis – negyjanti ţaizda. Nematomas nuodų 
debesis uţgulė 17 Lietuvos rajonų (519) Ieva Urbonaitė-Vainienė, Specialus 
DELFI projektas „Černobylis - negyjanti ţaizda“ 2016 m. balandţio 11 d. 07:01 
Tai buvo politinis sprendimas. Nemanau, kad mokslininkai ar kiti specialistai 
tyčia neteikė informacijos. 

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-negyjanti-
zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-rajonu.d?id=70890806 

 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-negyjanti-zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-rajonu.d?id=70890806
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/cernobylis-negyjanti-zaizda-nematomas-nuodu-debesis-uzgule-17-lietuvos-rajonu.d?id=70890806


10 
 

 

             

                                                                                                                                           

                                                   

   

 LABAI  SVARBI  INFORMACIJA praeitame numeryje Jūs susipaţinote su raštu 
skirtu Lietuvos Aplinkos apsaugos ministrui Kęstučiui Trečiokui. Dabar pristatau 
naują raštą – susipaţinkite... 
 
 
 

                                                                                                               

                                                                                                             

 

Lietuvos pensininkų susivienijimas, raštas Nr.14/ 01/šm                                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                 

 Registruota 2016-06-24, 16:34; protokolo Nr.8, skubus dokumentas dėl švietimo ir mokslo programos 

papildymo   Atsakymas reikalingas skubos tvarka.                                                                                                                                           

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

         ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS  ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTREI  

                                           AUDRONEI PITRĖNENEI, 

      VISUOMENEI, SPAUDAI IR KT. INFORMACIJOS PRIEMONĖMS  

                                                      2016-06-24                                    

       Gerbiama ministre, kreipiamės, mes, Lietuvos pensininkų 

susivienijimas,   norėdami atkreipti Jūsų dėmesį į  Lietuvos švietimo 

sistemoje trūkstamos informacijos mokymo programoje papildymo. 

          Mūsų švietimo sistemos mokymo programoje labai trūksta: 
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1. visapusiškos kultūros ugdymo, pradedant šeimoje nuo kūdykių, o visuomeninėse 

įstaigose nuo darželinukų. Į šitą pastraipą reikėtų įtraukti: pagarbą žmogui 

(nepriklausomai nuo lyties – vienas kitam); pagarbą vyresniems, valgymo 

kultūra, elgesio kultūra  namuose  ir viešose vietose (išnyks netinkamas elgesys 

artimoje aplinkoje); 

2.  lytinio auklėjimo problema pateikiama visiškai neteisingai, pamegdžiojant 

atsilikusius tuo klausimu kraštus, sudaromos prielaidos iškrypėliškam to 

klausimo pateikimui. Aš padovanojau Jums, Prezidentei ir soc.aps. ir darbo 

ministrei Jono Markūno knygą „Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys 

ir galimybės jų išvengti“, kurioje viskas išaiškinta kaip reikia ruošti žmogų  

  3. finansinio išsilavinimo -  ypatingai svari informacija, kurios visai nėra programoje, 

kuri reikalinga gyvenime kiekvienam žmogui, be tų žinių žmogus visiškai 

nemoka teisingai kurti savo gyvenimo. Neraštingumas  finansiniu aspektu 

atveria visas galimybes tiek valdantiesiems tiek sukčiams apgaudinėti žmones, 

dažnai būna visai sužlugdomas žmogaus gyvenimas (ar ne todėl ir savižudybių 

skaičius didelis Lietuvoje); 

4. gamtos apsaugos -  kaip vienos iš svarbiausių problemų.  Įdiegus gamtos apsaugos 

privalomą programą, pradedant  šeima, ir nuo darželio amžiaus, pasikeistų 

Lietuvos vaizdas. Švietimo sistema išugdytų naują gamtos apsaugos kultūrą 

šalyje. 

Mes, Lietuvos pensininkų susivienijimas, prisidėdami prie gerų darbų Lietuvos 100 

metų Jubiliejaus proga, jau rašėme Aplinkos Apsaugos ministrui apie šios problemos 

įdiegimą visų lygių auklėjimo sistemoje, tačiau   atsakymo nesulaukėme. Prie šio laiško 

pridedu kreipimąsi į Gamtos apsaugos ministrą.    

       Gerbiama Lietuvos švietimo ministre, laukiame Jūsų atsakymo į visus švietimo 

sistemos programos papildymus ir ne tik mūsų organizacijai, bet ir visai Lietuvos 

visuomenei.  Laukiame visos Lietuvos visuomenės švietimo ir mokslo programos 

papildymų, komentarų ir pasisakymų. 

p.s.žiūr.informacija: VšĮ „NVO teisės institutas―, kodas 300024285 

Tel. 8 696 87335, el. p. info@nvoteise.lt, Saulėtekio al. 9 I korp. 904 k., Vilnius 

 
Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė,  KJPŢB pirmininkė, 

NVO Tarybos narys prie savivaldybės   Atsakinga uţ pensininkus       

Internetinio laikraštėlio „AUKSINIS RUDUO― redaktorė 

 www.kjpzb.lt. aldonamarija.apie.lt;amgedv@takas.lt; 

 telef.866673965, 862033739; 
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Birţelio 23, kaip minėjau praeitame numeryje, buvau  pakviesta 

pas Soc. Apsaugos ir darbo ministrę Algimantę Pabedinskienę, 

kur palikau mūsų raštą apie svariausias šiandienines pensininkų 

problemas: buvo aptariami sekantys klausimai (visą dokumento 

tekstą skaitykite svetainėje www.kjpzb.lt): 

 
1. Vieniši ir vieniši neigalūs pensininkai; 

 
2. Dirbusių ir nedirbusių nusavintų pensijų graţinimas. 

 
    3.  Mirusių pensininkų pensijų graţinimas; 
 
    4. Pensijų didinimo ir indeksavimo problema; 
 
    5.Socialiniųpaslaugų teikimo ypatybės; 
 

    6.Šeimos gydytojų vaidmuo neigalių pensinikų prieţiūroje. 

 

   7. SOS VAIKAI – DIDŢIULĖ PROBLEMA KLAIPĖDOJE. 

Komentaras 

       Kaip ţinote, jau „SOS vaikai“ iškraustyti.  Jokios priemonės nepadėjo kad ir 
kaip stengtasi. Apgailestaujame, kad direktorei Virginijai Kairienei tiek daug 
rūpesčių prieš akis – viską pradėti išnaujo... bet kaip sako ţmonės:“ nėra to 
blogo, kas neišeitų į gerą“ gal pavyks ką nors padaryti dar geriau... 

       Ţadama, gal pasiteisinimo vardan, o gal ištikrųjų, kad toje vietoje bus 
steigiami senelių namai – vieta tam tikrai labai tinkama, tuo labiau, kad daug jų 
laukia ir nesulaukia  eilėje.  

 

2016-06-17  iš Soc. Apsaug. Ir darbo ministrės gavau atsakymą į visus 
klausimus.  

Prašau,skaitykite, komentuokite, rašykite, kas gerai ir kas nevisai. Kitame 
laikraštėlyje išspausdinsiu Jūsų nuomones...Ţmonės, prabuskite, kurkime savo 
ateitį kartu, tik karštai ginantiems savo teises gyvenimas gerėja, tik neabejingi 
kuria Lietuvos ateitį.  

                      

 ŠTAI ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS, susipaţinkite ir sureguokite...tylintys 
daro nusikaltimą, abejingi dar labiau nusikalsta... 

http://www.kjpzb.lt/
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KOMENTUOKITE, laukiame Jūsų visų nuomonės... 
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IŠ MŪSŲ GYVENIMO: 
                                                        KELIONĖ Į BULBIŠKĮ 
 
     Ankstyvas pavasario rytas, dar vėsoka, bet diena žada būti puiki,- saulutė šviečia 
skaisčiai. Debreceno aikštėje viena po kitos pasirodo senjorės, pasiruošusios kelionei. 
Mūsų ekskursijos organizatorė Skirmunda U. Suorganizavo ilgai lauktą kelionę į tulpių –
ydėjimo Šventę Burbiškyje. 7 val. pajudėjome. Nuvažiavus apie 90 km. Sugedo 
autobusas, bet tai mums nuotaikos nesugadino. Mūsų vairuotojas greitai susirišo su 
autoparku ir per pusvalandį atvažiavo kitas autobusas. Mes, laimingi be jokių kitų 

 
nuotykių pasiekėme Bulbiškį. Oras buvo puikus. Mus pasitiko gidė ir nuvedė į kaimą – 
muziejų. Susipažinome su aplinka, gyvenimo būdu ir salygomis, kuriose gyveno kaimo 
lietuviai prieš 100 ir daugiau metų. Pamatėme namus, namų apyvokos daiktus, baldus, 
darbo įrankius, įvairius padargus, kurie dabar jau nebenaudojami. Juos pamatyti galima 
tik muziejuose. Po ekskursijos po kaimą – muziejų nuėjome į Bulbiškio dvarą. Labai 
įspūdinga dvaro aplinka, parkas su 15 salelių. Pats pastatas gana kuklus, bet įdomus. 
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 Išėję iš pastato, patekome į rojų – tai žydinčių tulpių laukai. Įspūdis neapsakomas! Tai 
reikia pamatyti savo akimis. Čia 
turėjome laisvo laiko, puikiai 
pailsėjome, pasivaiksčiojome, 
pavalgėme iš savo krepšelių ir 
išvažiavome į Šeduvą – į žymų 
restoraną – malūną. Restorane 
užsisakėme kas cepelinų, kas kugelį, 
kavos gėrimų. Po sočių pietų dar 
turėjome laisvo laiko apžiūrėti 
malūno aplinką, kuri sutvarkyta 
nuostabiai: čia puikūs tvenkiniai su 
gyvomis auksinėmis žuvimis, daug 
skulptūrų, gėlynų, grįsti takai. 
     
 
 Kai susirinkome visi į autobusą 
važiuoti namo – visi keleiviai buvo 
puikios nuotaikos. Nors buvome 
pavargusios, bet visą kelią skambėjo 
dainos, pokštai. Mus vairuotojas 
pagyrė ir pasiūlė koncertuoti 
eurovizijoje. 
       Man atrodė, kad patenkintos ir 
laimingos buvo visos turistės. 
Laukiame naujų kelionių. 
 

 Turistė, teksto autorė,  Stanislava Paluckienė (pirma iš kairės).                                                       
Nuotraukos Birutės Bardauskienės. 
 

                                                   
   

                                 SVEIKATA 

    
     KIAULPIENĖS (pabaiga, pradžia Nr.5) 

Saulė – lėkštėje 
Pasigaminti gydomąsias salotas iš kiaulpienių ir graikiškųjų riešutų itin paprasta. 
100 g kiaulpienės lapų ir ţiedų, 6 graikiškieji riešutai, 1 valgomasis šaukštas 
augalinio aliejaus. Lapus ir ţiedus nuplauti, supjaustyti ir sumaišyti su skaldytais 
graikiškais riešutais bei aliejumi. Bijote kartumo? Išmirkykite lapus sūdytame 
vandenyje, tačiau atminkite dėl to didelė dalis naudingųjų medţiagų prapuls. 
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Pats didysis Gėtė kas pavasarį mėgęs tokias salotas: imti po saują pienių, 
dilgėlių, rūgštynių lapų, skaninti petraţolėmis, svogūnlaiškiais, vaistine agurkle, 
krapais, pridėti du kietai virtus ir susmulkintus kiaušinius, dvi supjaustytas 
svogūno galvutes. 
Viskas sumaišoma ir uţpilama padaţu, kuris padaromas iš stiklinės rūgpienio, 
išmaišyto su druska ir pipirais, pridėjus pusę smulkintos citrinos su visa ţieve. 

Žaliosios salotos Ţliūgė, dilgelės, garšva, pienių lapai, ridikėlių lapai, pipirinė, 
agurklė, rūgštynės (arba kiškio kopūstai), svogūnų laiškai, grietinė arba aliejus, 
prieskoniai. 

Supjaustyti po sauja visu minėtu ţalumynų, uţpilti aliejumi arba greitinė, pridėti 
mėgstamu prieskoniu. Galima pridėti citrinos sulčių. Ţalumynų proporcijos gali 
būti įvairios, pagal kiekvieno skonį. 

Kruopų ir laukinių žolių sriuba 

2 valg. šaukštai mieţinių ar kitokių kruopų, 2 morkas, 4 bulves, 2 svogūnai, 2 
valg.š. aliejaus, po sauja- garšva, dilgėlės, pienės, varnalėšų lapai, builis, 
krapai, petraţolės, prieskoniai. 

Kruopos nuplauti, išmirkyti, po to pavirti 5 min. Svogūnus supjaustyti, pakepinti 
svieste ar aliejuje, sudėti į sriubą. Kartu dėti smulkiai tarkuotas morkas, 
supjaustytas bulves, pavirti dar 10min. Per ta laiką supjaustyti laukinės ţolės, 
po to jas visas sudėti į puodą ir nukėlus nuo ugnies laikyti uţdengta dar 20min. 
Prieš valgant pabarstyti krapais, pagardinti grietinė 

Kiaulpienių kava Kavai kiaulpienių šaknis reikia rauti anksti pavasarį, kai tik 
kalasi pirmieji lapeliai, arba vėlų rudenį, lapams nukritus. Beje, rudenį šaknys 
yra vertingiausios. Šaknys švariai nuplaunamos, nušveičiamos kempinėle, 
nudţiovinamos, supjaustomos ir dţiovinamos orkaitėje (ne karštesnėje kaip 40 
laipsnių). 
Išdţiovintas prieš vartojimą galima lengvai paskrudinti ir sumalti kavamale. 
Uţplikyti taip, kaip įprasta namų sąlygomis plikyti kavą.                                                                
Virškinimą gerinanti arbata 
Kol dar ţydi pienės, prisirinkite jų ţiedų. Geriausia rinkti pievose toliau nuo kelių 
ir automobilių išmetamųjų dujų. Ţiedus supjaustykite į dalis ir uţšaldykite 
šaldiklyje. Rudenį ar ţiemą, kai jau senai net iš tolo nebus geltonųjų saulės 
ţiedų laukuose, arbatinuke galėsite uţplikyti šaldytus pienių ţiedus. Tokia arbata 
paskatins virškinimą, pagerins tulţies ir kepenų veiklą. 
Žalioji kosmetika 
Pienė – ne tik skanus vaistas, bet ir puiki kosmetikos priemonė, todėl jos yra 
daugelyje veidui skirtų kaukių. Beje, pienių gerbėjams garantuota lygi oda ir 
jokių spuogų, nes pienės lapuose yra daug magnio, o jis, savo ruoštu, 
pasirūpins gera odos būkle. 
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• Pienių losjonas – puiki priemonė, gilai ir saugiai nuvalanti veido ir kaklo odą. 
Išsikaskite 3 – 4 augalus kartu su šaknimis, stiebais, lapais ir ţiedais, kruopščiai 
nuplaukite, nudţiovinkite servetėle, supjaustykite, sudėkite į švarų stiklinį indą, 
uţpilkite degtine (vienai stiklinei smulkintos ţalumos – stiklinė degtinės), 
sandariai uţdarykite ir 10 dienų palaikykite tamsioje vietoje. Po to antpilą 
perkoškite ir atskieskite virintu vandeniu (pusei stiklinės antpilo – viena stiklinė 
vandens). Naminiu pienių losjonu valykite veido ir kaklo odą du – tris kartus per 
dieną. 
• Jei oda riebi naudinga du kartus per savaitę palaikyti ant veido ir kaklo kaukę 
iš susmulkintų pienės lapų. 
• Pienės lapų antpilas sustiprins plaukus. 1 valgomąjį šaukštą smulkintų pienės 
lapų uţpilkite stikline virinto vandens, palikite pusvalandţiui kad nusistovėtų. Šia 
namine priemone įtrinkite plaukų šaknis. 

Ţiedai. Padeda, sutrikus virškinimui, uţkietėjus viduriams ir esant kitoms 
skrandţio bėdoms. 200 g pienės galvučių uţpilama 1 l vandens, paliekama 8 – 
10 valandų nusistovėti. Taip nektaras esantis ţieduose patenka į antpilą. Po to 
viskas perkošiama, įdedama 1,5 kg cukraus. Pamaišant verdama 1,5 – 2 
valandas. 
Lapai. Naudojami kaip atsikosėjimą lengvinanti priemonė. 2 – 3 valgomuosius 
šaukštus sausų smulkintų pienės lapų termose uţpilama 0,5 l verdančio 
vandens, perkošiama ir geriama po ½ stiklinės 3 – 4 kartus per dieną iki 
valgymo likus pusvalandţiui. 
Stiebai. Jais gydomas reumatas. Pienės stiebai smulkiai supjaustomi, ištrinami 
cukraus pudra, gauta masė valgoma po 1 arbatinį šaukštelį 2 kartus per dieną. 
Šaknys. Puiki priemonė gydyti kepenų ir tulţies pūslės ligas, taip pat 
rekomenduojama esant maţakraujystei. Arbatinis šaukštelis smulkintų pienės 
šaknų uţpilamas stikline virinto vandens, visa tai paliekama valandai nusistovėti, 
po to perkošiama ir vartojama po ¼ stiklinės 3 kartus per dieną valgio metu. 
Sultys Tai seniai liaudyje pripaţinta priemonė, padedanti šalinti karpas, 
strazdanas, pigmentines dėmes ir kitus odos defektus. Ant karpos ar 
pigmentinės dėmės uţtepama šiek tiek pienės sulčių ir po pusvalandţio 
nuplaunama. Šios procedūros nereikėtų taikyti, jei odos defektas yra ant veido 
– pienės sultis sunku nuplauti. 
Sodininko pagalbininkė 
Pienė nuo senų laikų – sodininko priešas. Bet ši piktţolė visai lengvai virs 
naudingu pagalbininku, jei iš jos pasigaminsite priemonę kovai su kenkėjais. 
Surinkite kibirą pienės lapų, susmulkinkite, uţpilkite vandeniu, palaikykite parą ir 
apipurkškite šiuo antpilu sodo medţius. 
Nuplautas šaknis galima supjaustyti kaip morką. Tai puikus kartumynas, stipriai 
veikiantis kepenis, gerinantis tulţies latakų tonusą, tulţies išsiskyrimą, saugantis 
nuo akmenligės. Du valgomuosius šaukštus smulkintos šaknies uţpilti dviem 
stiklinėm šalto vandens, 2-3 valandas pamirkyti ir tame pačiame vandenyje apie 
15 min. pavirti ant maţos ugnies. Nukošti ir tokį nuovirą gerti po valgomąjį 
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šaukštą šešis kartus per dieną 20 min. prieš valgį ir pavalgius po 20 min. 
Galima pasidaryti ir sveikatinantį mišinį. Ţalias ką tik išrautas šaknis nuplauti, 
sumalti mėsmale ir sumaišyti su medum, paskui pridėti česnako. Imti vieną dalį 
pienių šaknų, vieną dalį medaus ir trečdalį šio gauto kiekio – česnako. Palaikyti 
sandariai uţdarytame stiklainyje 2-3 dienas. Per tą laiką medus ištirps. 
Pakvėpuokime atidarę stiklainį pakaitom pro atskiras šnerves. (Pro abi šnerves 
kartu negalima nei pūsti, nei traukti.) 

O paties sirupo po šaukštelį tris kartus pe dieną vartokime – išvalys 
kraujagysles, bronchus. Pusę litro šio ruošinio galima suvartoti per tris 
mėnesius. 

Literatūroje rašoma, kad kiaulpienė naudinga moterims ir dar labiau – vyrams. 
Vyrai, gerdami tik kiaulpienės šaknų kavą, kas rytą valgydami lapų salotas, 
niekada nevarstytų vaistinės durų, teiraudamiesi brangaus preparato. Pasak 
reklamų, būtų „taip paprasta susigrąţinti vyriškumą“. 

Vaistinė žaliava. Rinkimas ir laikymas Lietuvoje paprastoji kiaulpienė nėra 
vienintelė kiaulpienių rūšis. Čia taip pat auga maţoji bei pelkinė kiaulpienės. 
Visos vaistinei ţaliavai yra tinkamos, tačiau Pelkinė kiaulpienė yra įrašyta į 
Lietuvos raudonąją knygą dėl to ją rinkti draudţiama. 

Kiaulpienės šaknys kasamos pavasarį tik pasirodţius lapams arba rudenį, 
lapams pradėjus nykti. Iškastas šaknis reikia kruopščiai nuvalyti, nuplauti šaltu 
vandeniu, pašalinti smulkias šakneles bei likusius lapus. Storesnes šaknis reikėtų 
perpjauti išilgai pusiau. Pradţiai rekomenduojama šaknis pavytinti ir iš karto 
nedėti į dţiovyklą. Tik vėliau dţiovinti 40 – 50 C temperatūroje. Sudţiuvusi 
vaistinė ţaliava praranda apie trečdalį savo masės. 

Gerai išdţiuvusios šaknys rudos, perlauţtos šviesiai pilkos, bekvapės, karčios. 

Lapai ir ţiedai vaistinei ţaliavai nedţiovinami, naudojami švieţi. Jie gali būti 
renkami ir naudojami visą augalo vešėjimo laiką, tačiau geriausi pavasarį. 

Aš kiekvienais metais pasidarau  kelis litrus pienių medaus. 

Receptas:  Pienės   - 300 galvučių be kotelių, 

vanduo  -    1  litras 

Cukrus  -   1 kg 

Citrina  -
  1                                                                                                             
Pienes rinkti tik toliau  nuo transporto priemonių. Nuplauti, kad vabalėliai 
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dingtu. Nuplautas uţpilti vandeniu, pavirti apie pusę valandos , po to  puode 
laikyti parą . 

Po paros nusunkti, dėti cukrų, nutarkuotos  citrinos ţievę ir išspaustas 
sultis. Virti apie 40 min - 1 val ar daugiau. Jei ilgiau virsi - bus tirštesnis, 
tačiau... maţiau vitaminų liks. 

Gero apetito  !!!  Gintautas 
 

                                                       
 

                      GYVENIMO FILOSOFIJA 

               Kunigas Rytis Gurkšnys                                                                                       
Rektorius Vilniaus šv. Kazimiero (jėzuitų) baţnyčia 

Branginti gražias akimirkas 
Mano patirtis sako, kad mano gyvenimo dţiaugsmas slypi ne dideliuose laimėjimuose, bet 

mano kasdieninio gyvenimo akimirkose. Kartais mes per daug susikoncentruojame į savo 

tikslus, projektus ir svajones. Tuomet mes nebematome maţų graţių dalykų, kurie vyksta 

kiekvieną dieną. Kai mąstome vien tik apie savo didţiausius gyvenimo siekius, mes 

nebepastebime graţių kasdieninių gyvenimo akimirkų ir maţų laimėjimų.  

 

Daugelis iš jūsų gyvenate kasdieninėje rutinoje. Keliatės anksti ryte, einate į darbo vietą, ten 

atliekate įprastas uţduotis, sutinkate tuos pačius ţmones, vakare grįţtate namo ir ten toliau 

atliekate įprastus tvarkymo darbus, einate tuo pačiu laiku ilsėtis. Dideli laimėjimai ir ypatingi 

pokyčiai vyksta labai retai. Mokyklos baigimas, įstojimas į universitetą, santuokos šventė, 

įspūdingos atostogos ir kiti dideli įvykiai būna gana retai. Tokių ypatingų dienų būna labai 

nedaug. Kartais net keletą metų tenka laukti tų didelių pokyčių ir laimėjimų.  

Vienas futbolo ţaidėjas turėjo svajonę laimėti pasaulio čempiono titulą. Buvo talentingas ir 

stiprus ţaidėjas. Daugelį metų nuo vaikystės tam nuosekliai ir ištvermingai ruošėsi. Šį tikslą 

nuolat laikė savo mintyse ir nuoširdţiai darbavosi. Jis pasakojo, kad turėjo atsisakyti daugelio 

kitų brangių dalykų tam, kad daugiau laiko ir jėgų skirtų šiam tikslui. Jis daug laiko 

praleisdavo treniruotėse arba ilsėdamasis po jų. Nebeturėjo laiko ir jėgų pabendrauti su 

draugais, kurti šeimą, keliauti, studijuoti ir uţsiimti kita veikla.  

 

Po daugelio tokio intensyvaus gyvenimo metų vieną dieną jo komanda tapo pasaulio 

čempione. Jo svajonė išsipildė. Jis pasiekė tikslą, kuriam skyrė visas savo jėgas ir visą 

laisvalaikį. Po to jis pasakojo: „Tą vakarą pasibaigus šventei grįţau namo. Mane uţplūdo 

labai tamsios mintys. Patyriau baisią tuštumą savo gyvenime. Tą vakarą pastebėjau, kad 

nebeturiu, ko siekti. Mano didţiausia gyvenimo svajonė išsipildė. Buvau laimingas, kad 

pasiekiau tikslą. Bet dabar širdyje buvo tuštuma. Mano visa kasdienybė buvo nukreipta į šią 

svajonę. Tą akimirką suvokiau, kad nebeturiu tikslo, kuriam skirčiau visas savo jėgas ir laiką.“ 
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Moksliniai tyrimai sako, kad ne tikslo pasiekimas suteikia tikrąją laimę, bet jo siekimas ir 

kelionė į jį suteikia daugiau dţiaugsmo. Tikslo turėjimas ir jo siekimas padaro ţmogų 

laimingesniu. Mūsų dţiaugsmą, laimę ir ramybę palaiko maţos graţios akimirkos. 

Daugelis tų, kurie pasiekė didelių laimėjimų karjeroje pripaţįsta, kad dėl šio jų laimėjimo 

nukentėjo jų šeimos santykiai. Dauguma iš jų gailisi, kad skyrė per maţai laiko ir dėmesio 

bendravimui, buvimui su sutuoktiniu, su savo vaikais ir su savo tėvais. Jie gailisi, kad 

nesuvaldė savęs ir skyrė daugiau ir daugiau laiko darbui. Maţiau ir maţiau laiko likdavo 

bendravimui su mylimais ţmonėmis.  

 

Visi kasdien gauname tam tikrų dovanų. Vieni gauname nuostabų ir nepakartojamą saulėtekį, 

kuriuo galime gėrėtis. Kiti gauname daugybę ţvaigţdţių naktį, į kurias galime pakelti akis. Kiti 

turime tėvus, kurie netoli gyvena, kuriuos galime daţnai aplankyti. 

 

Daţnai esame per daug susirūpinę savo asmeniniais planais, savo darbo problemomis ir 

ateities sėkme. Tai neleidţia mums pastebėti stebuklų, kurie vyksta čia pat šią akimirką. 

Skirkime daugiau gėrėtis graţiomis akimirkomis, gamtos, šeimos ir kitų ţmonių groţiu ir 

gerumu. Kasdien galime pastebėti ir gėrėtis maţais stebuklais, kurių kupinas pasaulis. 

Kasdien galime prisiminti tai, kas gera buvo mūsų ir kitų gyvenime. 

Jei norite patirti daugiau dţiaugsmo ir laimės, turite daţniau sustoti ir gėrėtis kiekviena 

gyvenimo akimirka. Turite pasirinkti ir vertinti tai, kas brangiausia ir svarbiausia. Nebūkite 

darboholikai, kurie neturi laiko ir jėgų gėrėtis šeima ir kiekvienu sutiktu ţmogumi. Sumaţinkite 

stresą bei skubėjimą, kad galėtumėte dţiaugtis paprastais dalykais. Visa tai suteiks jums 

daugiau ramybės, stiprybės ir sėkmės. 

 

Šiandien turime daug galimybių pasinerti į informacijos vandenyną. Turime šimtus televizijos 

kanalų, greitą internetą, patogius telefonus. Visa tai uţpildo didţiąją dalį mūsų laisvalaikio. 

Jei šiandien turite mylimų ţmonių, jūs esate labai turtingi. Jei šiandien esate sveiki, jūs esate 

turtingi. Jei turite su kuo pasikalbėti, jūs esate turtingi. Jei pastebite graţių akimirkų, jūs esate 

turtingi. Kuo daţniau sustojate, tuo turtingesni tampate. Kuo daţniau gėritės paprastais 

dalykais kasdien, tuo turtingesni esate. Gyvenimas trumpas. Pradėkite jį gyventi šiandien. 

Siekite didesnių tikslų ir gėrėkitės kelione į juos.  

 

Sumaţinkite stresą. Supaprastinkite kasdieninę rutiną. Suvaldykite save ir susikoncentruokite 

į tai, kas svarbiausia bei vertingiausia. Pastebėkite ir branginkite tai, kas gera vyksta dabar. 

Sustokite ir pamąstykite apie gyvenimo groţį. Siekite didesnių laimėjimų ateityje ir skirkite 

laiko gėrėtis gyvenimu šiandien. Pastebėkite paprastas vertingas akimirkas. Jei taip 

gyvensite, jūs pastebėsime dar daugiau stebuklų, kurie vyksta kasdien. Jei gėrėsitės maţais 

dalykais, jūs greičiau pasieksite didesnių laimėjimų. Jūs turėsime daugiau ramybės ir 

stiprybės. Jūs nugalėsite visas kliūtis ir pasieksite daugiau savo tikslų. Jūs kursite patį 

graţiausią gyvenimą, kuriame esate pašaukti. 

Praktiniai patarimai 

 

-Leiskite sau daţniau gėrėtis kiekviena diena ir pastebėti daugiau gerų akimirkų. 

-Turėkite didelių tikslų ir atkakliai siekite jų, nes tai padaro ţmogų laimingu. 

-Siekite įkvepiančių ateities tikslų ir kasdien suraskite laiko pastebėti tai, kas gera ir graţu. 
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-Dalinkitės gerais įspūdţiais su draugais ir su šeimos nariais. 

-Stebėkite ţvaigţdes naktį ir saulėtekį anksti ryte. 

-Pasivaikščiokite parke arba aplankykite vienišą ţmogų. 

-Paklauskite, kaip galite padėti vargstančiam arba nusivylusiam ţmogui. 

-Būkite dėkingi tiems, su kuriais gyvenate arba dirbate. 

-Suvaldykite save, kad darbas neatimtų laiko skirto šeimai, poilsiui, maldai, tarnystei. 

-Susikoncentruokite į svarbiausius gyvenimo tikslus ir vertybes. 

-Skirkite laiko dvasiniams ir fiziniams pratimams bei muzikos klausymui. 

-Gėrėkitės gyvenimu, nes tuomet greičiau ir lengviau pasieksite uţsibrėţtus tikslus. 

 

Kunigas Rytis Gurkšnys 

www.susitikimai.lt 

 

                                                     
 

Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotojas A.M.Gedvilienė.                         

Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame korespondentus iš visos 

Lietuvos teikti informaciją ir ne tik apie pensininkus, nors jų reikalai irgi svarbūs,  

laukiame rimtai. Tai turi būti tokia medžiaga, kaip pagerinti įvairaus amžiaus Lietuvos 

gyventojų padėtį (Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis 

tikslas – kartų solidarumas ir vienybė), kaip sugražinti išvykusius ir pn. Autorių 

nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone. Laukiame!!! 
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