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                            VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA!  

      PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS VEIKSMAI! LINAS 

LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  

KAS  ŽLUGDO LIETUVĄ? TAI NE TIK ALKOHOLIS, KURIS, PAGAL 
MOKSLININKŲ IŠVADAS – PATS KENKSMINGIAUSIAS NARKOTIKAS, BET IR  
DAR DU SVARBŪS REIŠKINIAI:  ŽLUGUSI MORALĖ  IR  BESAIKIS GODUMAS. 

 

 

 

 

 

                                                      

SVEIKI, ATVYKĘ Į ETIKOS UNIVERSITETĄ! (plakatas skelbia) 

         

  

Liet.PS 
artinasi –
KOVAS (10/03) 

DVIEJŲ METŲ 
SUKAKTIS! 

JAU IR PO 
SUKAKTIES! 

LAUKIA NAUJI 
ĮŠŪKIAI! 

INFORMACIJA   
TEIKIAMA: 

Prezidentė-         
Aldona Marija 
Gedvilienė  tel. 
866673965  

 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduotoja 

GERTRŪDA 
PETRĖTIENĖ 

Telef.  
861722404 

Daugiau 
informacijos 

www.lietps.eu 

http://nacionaliniskom

itetas.lt/category/zinia

sklaida/ 

www.nacionaliniskom

itetas.lt 

(www.pozicija.org ) 

Dėmesio: 
spalio mėn. 

ETIKOS 
UNIVERSIT. 
tęsia darbą, 

03/10;07/11;
05/12 ir t.t. 

http://www.lietps.eu/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://www.pozicija.org/
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SVEIKINAME VISUS SU PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA, BŪKITE AKTYVŪS, NES 

TIK AKTYVUMAS ILGINA GYVENIMĄ! 

SVEIKINAME VISUS SU MUZIKOS DIENA, MUZIKA – TAI GYVENIMO BŪTINYBĖ,  

TAI DIEVO DOVANA SUNKIAME GYVENIMO KELYJE! 

 

                                                     

ŠIAME NUMERYJE SKAITYKITE: 

1. LPS KEIPIMASIS Į VISAS NVO, 

VISUOMEN.ORG. IR BENDRUOM. 

2. DĖMESIO, DĖMESIO 

3. LPS  ETIKOS U. KREIPIMASIS . 

4. BADO AKCIJA II 

5. Oksana Prockailo komentaras. 

6. „TALKOS“ KONFERENCIJA (trumpa 

informacija – komentaras) 

7. Iš mūsų gyvenimo – gimtadieniai 

8. NUOMONĖS: 1. Raštas Klaipėdos merui dėl Bendruomenės namų 

steigimo senose policijos patalpose. 

9. UŽUOJAUTA BENDRAMINTĖS I.M.Gelgutienės NETEKUS 

10. Sveikata Liaudies patarimai 

11. Gyvenimo filosofija „Branginkime gražias akimirkas“. 

12. Redaktoriaus žodis, 

13. Mūsų draugai                                                                                                                            

 

                                                     
 

        LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO (LPS)  

                           KREIPIMASIS 

 Į VISŲ NVO, VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ir 

BENDRUOMENIŲ VADOVUS 

             Gerbiamieji, dabar Lietuvoje nuolat kuriamos vis naujos organizacijos, 

visos jos skelbia, kad nori SUVIENYTI Lietuvą, kad nuveiks didelius darbus 

Lietuvos labui, bet iš tiesų kiekviena naujai atsiradusi organizacija vis labiau 

smulkina Lietuvos visuomenę. Gi smulkūs dariniai turi menką galią.  
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Tai ką dabar daryti, kaip rasti teisingą išeitį? Žinoma, kad aš ar Jūs negalime vieni 

priimti globalių sprendimų, todėl gyvenimas diktuoja vieną išeitį: sukviesti visų 

NVO ir visų visuomeninių organizacijų, bendruomenių vadovus ar po 2-3 atstovus 

į Lietuvos visuotiną visuomeninį forumą, kuris sudarytų bendrą NEPOLITINĘ 

VISUOMENINĘ LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBĄ, kuri visos Lietuvos visuomenės 

vardu (Tarybos narių APKLAUSOS BŪDU) galėtų siūlyti sprendimus visais 

Lietuvai svarbiais klausimais. Norisi išgirsti visų nuomonę - ar pritariate šitam 

kreipimuisi, pritariantieji registruokitės į forumą (žemiau nurodytu el.paštu), o 

apie vietą ir laiką registruotoms organizacijų ir bendruomenių atstovams bus 

pranešta. Informuokime visus apie būsimą mūsų renginį, kad neliktų nei vienos 

organizacijos ar bendruomenės nežinančios apie organizuojamą forumą.   

p.s. 2017-09-22  „TALKOS“ konferencijoje kalbėdama iš tribūnos paklausiau 

konferencijos dalyvių, ar būtų reikalinga tokia visuomeninė VISŲ LIETUVOS 

VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA, žmonės pritarė plojimais ir spaudė man 

ranką.                                                                                                                                               

Tepadeda mums Dievas! 

LPS Tarybos vardu                                                                                                                                      
Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė,                                                                         
internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė,                                                                                                  
svetainės „Sveikata savo jėgomis“ redaktorė.                                                                                                                    
Kontaktai:  el.p.  amgedv@gmail.com  tel. 8 666 73965 

p.s. kreipimąsi galima rasti mūsų svetainėje lietps.eu 
registruotis į forumą ar išsakyti savo nuomonę galite amgedv@gmail.com 

 

                                                     
 

 DĖMESIO!  DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA 

2017-09-27 d. Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas. 

Kvietimas vienytis. 

Rugpjūčio 21 d. Daukanto aikštėje Vilniuje prasidėjusią 

neterminuotą akciją dėl teisingumo Lietuvoje bandoma 

nutraukti. Rugsėjo 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 

nederinusi savo ketinimų su akcijos organizatoriais, rugsėjo 25 d. įsakymu 

vienašališkai pabandė pakeisti su organizatoriais suderintas akcijos vykdymo 

sąlygas nustatantį viešo administracinio aktą ir nurodyti baigti šią akciją 

rugsėjo 21 d. Reikalavimas po 22 val. iki 8 val ryto pašalinti palapines, verčiant 

akcijos dalyvius lietuje nakvoti be palapinių, policijos pareigūnų vertimas 

atvykti naktimis ir iki trijų kartų per naktį žadinti akcijos dalyvius, kaskart vis 

tikrinti jų, t.y. tų pačių 5-7 asmenų, dokumentus, nesikalbėjimas su žmonėmis,  

mailto:amgedv@gmail.com
mailto:amgedv@gmail.com
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atvykusiais su viltimi kalbėtis su valstybės vadove ir būti išgirstais, yra atvira ir 

ciniška patyčia iš Lietuvos žmonių ir jų teisių. Mirtina Lietuvos žiniasklaidos 

tyla, necivilizuoti valdžios institucijų ir pareigūnų veiksmai, ciniška apmokėta 

veltėdžių Daukanto aikštėje Vilniuje vykdyta maisto rijimo akcija, 

„protestuojant“ prieš akciją „Už teisingumą Lietuvoje“, akcijos organizatoriaus 

Donato Šulco kasnaktinis baudimas, akcijos dalyvių išvarymas iš Daukanto 

aikštės Vilniuje rugsėjo 25 d. 5 val. ryte, prieš akcijos dalyvius pasiuntus 

  

gausias policijos pajėgas ir užblokavus jų telefonų ryšį, jų sulaikymas dėl to, 

kad policijos pareigūnai tą naktį „neturėjo techninių galimybių surašyti 

administracinio teisės pažeidimo protokolo“ – visa tai negali neatverti akis ir 

tiems, kurie dar turi iliuzijų dėl Lietuvą užvaldžiusio valdomos demokratijos 

režimo.  

Mūsų valstybė sparčiai stumiama iki maoczeduninės Kinijos laikų lygio įvykių. 

Betrūksta tik ideologizuoto dar gausesniais būriais gatvėmis žygiuojančio 

jaunimo su plakatais rankose, sutartinai skanduojančių tautos vado vardą, ir 

priekyje minios surištomis rankomis varomų visokių profesorių genzelių, 

radžvilų ir panašių, turinčių Lietuvoje kitą nuomonę... Į sulaikytųjų ir varomųjų 

gretas pateks ir tie, kurie vis dar gyvena viltimi, kad šūkiu „Rusija puola!“ nėra 

dangstomas atvirai vykdomas Lietuvos piliečių apvogimas.  

Dvejonėms pasitikrinti žvilgterėkime į savo pinigines ir sąskaitas banke, 

pažiūrėkime „sovietinio“ režisieriaus Raimondo Vabalo 1964 m. sukurtą filmą 

„Marš marš tra-ta-ta“ (scenarijaus autoriai – ir dabartinės mūsų valdžios 

pagerbti Grigorijus Kanovičius, Ilja Rudas-Gercovskis, Raimondas Vabalas). Tai 

- satyrinis pamfletas, tačiau ir tragikomedija. Filme parodytų Grošijų ir Centijų 

valstybių su vieninteliu tanku Nr.001 vadovo ir vadovės, karo grėsmės 

pretekstu ginklo jėga susidorojančių su savo vietiniais žmonėmis ir 

išparduodančių savo valstybių žemes, vietinį šurmulį užbaigia Kruplando 
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atstovas, išvaikantis tarptautinį Ryžtingų veiksmų pakomitetį ir pasiunčiantis į 

Grošiją ir Centiją realią armiją. 

Režisieriaus R. Vabalo filmo terminologija, mus valdantys smulkūs politikieriai 

ir jų šovinizmas, trumparegiškumas ir išorinė agresija, Lietuvos pavertimas 

kariniu poligonu mus verčia patyčių objektu ir kelia realaus karo grėsmę. 

Protesto akcija „Už teisingumą Lietuvoje“, kaip ir režisierius R. Vabalas, 

atskleidė mūsų politikierius dangstančią uždangą. Valstybės vadovė savo ar ne 

savo valia susitapatino net su „teisingumą“ vykdančiais trimis Šiaulių 

apygardos teisėjais, kuriems nusispjauti, kas nagrinėja baudžiamąją bylą – 

paskirtas ar nepaskirtas teisėjas. Betrūksta tik Centijos valdovės, raminančios 

minią, šūvio revolveriu į orą ir jos reikalavimo paskelbimo: „Siekiant užkirsti 

kelią žalingiems gandams, mieste nuo šios dienos įvedamas visuotinis tylėjimas!“ 

Kreipiamės į visus, kurie vykdote ne vieną Lietuvai būtiną iniciatyvą – nuo 

lietuvių kalbos gynimo iki teisingumo ir tiesos paieškos, šį žodį Daukanto 

aikštėje Vilniuje paišant kreida. Vienykimės, nes mus kiršina tarpusavyje ir 

naikina po vieną, veja iš Lietuvos.  

Dar esame gyvi Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinę grupę rinkusieji 

ir jos veikloje dalyvavusieji. Ir tada mus vienytis privertė suvokimas, kad po 

vieną mus sudoros, nutautins, žemę užterš ir ją užims svetimieji.  

Vienykimės ir dabar. ČIA ir VISUR! Ginkimės drauge, nes kitos išeities nėra.  

Akcija  „Už teisingumą Lietuvoje“ tęsiasi!                                                                                                                           

Akcijos „Už teisingumą Lietuvoje“ organizatorius Donatas Šulcas Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila. Seimo spaudos 

konferencijų salėje pasirašė: Stanislav Ladinskij, Žilvinas Razminas, Elena 

Kubilienė, Zofija Jastremskienė, Genadij Keizik, Olga Ūdrienė, Kristina 

Kareckienė,Danutė Anglickienė,Karlis Bilans, Eugenijus Paliokas, Vytautas 

Sereičikas, Kazimieras Juraitis, Vytautas Steponėnas, Vida Stankūnienė. 

                                                      

 

PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO(toliau LPS)  ETIKOS          

UNIVERSITETO  KREIPIMASIS Į VISUS LIETUVOS 

GYVENTOJUSBrangieji Lietuvos žmones, mūsų organizacija 

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

visi Lietuvos gyventojai, radijas ir visos televizijos programos.  
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Tikslas: pirmoje vietoje – dvasinis tobulėjimas! Dorovingumo ir 

sąžiningumo, žodžio laikymosi atstatymas buityje ir visose gyvenime srityse.  

1. Pamirškime abejingumą, kuris žudo Lietuvą.  

2. Pamirškime asmenines ambicijas, svarbiausia – vienybė. 

3. Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko 

nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai 

galvosim vienu metu  visi kartu.).  

Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 val. tarkime žodžius: 

Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų 

sveiki, dori, sąžiningi gerbtų ir mylėtų vienas kitą! 

Tokiu būdu nuo tos akimirkos mes visi tampame Etikos 

Universiteto dėstytojais ir klausytojais. 

Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, metami į 

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

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

naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė 

valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės), sveikatos apsauga sunkiai 

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

apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į užsienį, pagal  

savižudybes pirmaujame ES.                                                                                                                                                      

Beribis žmonių abejingumas, nusivylimas, netikėjimas, nepasitikėjimas pasiekė 

neįsivaizduojamą lygį. Prarastos - pamirštos tikrosios žmogiškos vertybės - 

dvasinis tobulėjimas. 

Dabar pirmoje vietoje pinigai ir turtas.  

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

nepagydomų ligų, o dar 

kontracepcija ir abortai žaloja 

ateinančią kartą ir t.t.  

Niekada nepamirškime, kad nuo 

šios akimirkos mes visi esame  

Etikos Universiteto dėstytojai 

ir klausytojai. Prisijunkime, 

kurkime, 

dalyvaukime, kovokime su 

amoralumu, juk mes esame savo 

Šalies šeimininkai, 

būkime pasiruošę bet kokią minutę gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos 

žmones, nes tik mūsų visų pastangų dėka gali įvykti ženklūs pasikeitimai, jeigu 

visi būsime nusiteikę viso to nepriimti, o galvosime ir DARYSIME kaip 
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reikalauja Visatos dėsniai -10 Dievo įsakymų. Tik tada mūsų gyvenimas 

kardinaliai pasikeis, įvyks stebuklas...  

Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe! 

Tepadeda mums Dievas!  

Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje 

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

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

 

KOMENTARAS: nesielkite su savo planeta kaip su kažkuo, kas yra 

pastovu ir duota Mums kartą ir visiems laikams. Mūsų planetos būklė 

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

Mes dabar esame, atspindys. (T.N.Mikušina „Dieviškos išminties 

lobiai “UABLN“ Sirus“, 2016 

                                                                                                                                                                                                         

p.s.tai tikra mano sodo (A.M.G.) žibutė, virtusi ETIKOS UNIVERSITETO    simboliu. 

                                                                                                                                                    

                                                         

                                                  BADO AKCIJA II 

Vilniaus m. savivaldybė nusprendė iš Daukanto aikštės "iškrapštyti" badautojus. Dar 

galiojant senam akcijos leidimui – išrašytas kitas įsakymas, naikinantis pirmąjį, 

bet  neįteiktas akcijos organizatoriams. Naujo įsakymo esmė – 

naktimis palapinės turi būti nuardytos, o dienomis gali stovėti. Priedo 

pasirinkta taktika – išvarginti akcijos dalyvius naktiniais policijos 

vizitais, keliant įmigusius žmones iš guolių ir išrašant jiems baudas 

už "naujosios tvarkos" pažeidimą. Šviežias įsakymas pasirašytinai 

įteiktas tik rugsėjo 15 d. po 10 val. ryto, o naktį į tą rytą jau išrašyta 

70 eurų bauda už pažeidimą. 

 

Tiek Prezidentūros apsaugos darbuotojai, tiek policija elgiasi mandagiai ir  su badautojais 

kolkas stengiasi į konfliktus nesivelti.  

Vienas iš protesto – bado akcijos organizatorių D.Šulcas mano, jog toks savivaldybės 

elgesys – provokacija.  

Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila jam antrina ir kviečia Prezidentę 

sudaryti darbo grupę iš Prezidentūros kanceliarijos priimamojo ir akcijos organizatorių 

bei dalyvių. Ši darbo grupė galėtų priimti piliečių nusiskundimus dėl teisėtvarkos 

pažeidimų, dėl ko ir susirinko protestuotojai. Taip esą teisėtvarkos pareigūnams galėtų 

būti parodytas pavyzdys, kad į piliečių skundus reikia reaguoti, ir atstatytas žmonių 

pasitikėjimas savo valstybe. 

mailto:amgedv@gmail.com;866673965;862033739


8 
 

p.s. Mūsų prezidentei rūpi kas vyksta Los Vegase, todėl Lietuvoje nesvarbus reikalai. 

Video  http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5024:d-

grybauskaites-ir-r-simasiaus-isaky 

                                                     

                            „TALKOS“ KONFERENCIJA 

     NAUJOS ORGANIZACIJOS GIMIMAS 

   Mokslų Akademijos didžiojoje salėje susirinkę (pilna salė) daug 

kalbėjo įvairių istorinių specialybių mokslininkų, 

įrodinėdami lietuvių kalbos išsaugojimo būtinybe, 

atrodo, kad ir vaikui aišku – lietuvių kalba – mums 

šventa. Tik todėl, kad neįmanoma įrodyti tiems 3-4  

seimūnams įkūrėme naują asociaciją  „Talka 

kalbai ir tautai“, neįtikėtina, bet 

faktas...Konferencija nuotraukose: 

Neitikėtina, tačiau niekaip 3 ar 4 seimūnai niekaip negali suprasti, kaip reikia 

saugoti lietuvių kalbą. Mokslininkai yra įrodę, kad lietuvių kalbai jau per 50 000 

metų ir kokia ji svarbi kalbų istorijoje. Be jos neįmanoma iššifruoti senovinių 

kalbų, užrašytų ant lentelių. 32 mums labai svarbios raidės, kurias mes mokomės 

nuo pačios mūsų gyvenimo pradžios turi būti išsaugotos.                                                                                            

.Žinome, kad mūsų gyvenimo istorijoje daug bendrų istorinių momentų su 

Lenkija ir tie ryšiai nebuvo paprasti – visokios bendros žmonių gyvenimo 

istorijos rišo mus, tarp kurių net ypatingos meilės istorija...Bet kodėl lenkai visada 

nori parodyti, kad jie aukštesnio rango tauta – juk mūsų kraujas susimaišęs, mūsų 

paslaptys bendros (istorinės), tai kodėl jiems taip atrodo, kad lietuviai prastesni, 

    

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5024:d-grybauskaites-ir-r-simasiaus-isaky
http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5024:d-grybauskaites-ir-r-simasiaus-isaky
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kad jie turi teisę diktuoti savo valią kaip mums rašyti dokumentuose mūsų 

gimtąja kalba. Mes, savo tėvų ir protėvių vaikai, kurie didžiuojasi savo istorija ir 

nesiruošia nusižeminti vien todėl , kad Lenkija užima didesnę teritorija. Kas būtų 

Lenkija be mūsų kunigaiksčių karžygių? Kas būtumėm mes be mūsų nuostabios 

kalbos, kuri įaugusi į mūsų savastį nuo pirmo riksmo? Nustokite mus savintis, 

nustokite mums diktuoti savo valią, nes mes išdidūs savo praeitimi, niekada 

nesilenksime nepadoriems svetimų reikalavimams. Tvirtai tikime, kad mūsų 

seimūnai pagaliau atsibus ir paklausys 70 000 žmonių nuomonės (tiek surinkta 

parašų dėl lietuvių kalbos išsaugojimo), ar gali būti kitaip? Kalbėjau ir aš, buvau 

tribūnoje ir paklausiau susirinkusių: ar mums reikia visuomeninės Tarybos, kuri 

sujungtų visas NVO, visas visuomenines Lietuvos organizacijas ir Bendruomenes, 

visi pritarė ir spaudė ranką, todėl gimė naujas kreipimasis į visas NVO ir 

visuomeninių organizacijų, bendruomenių vadovus, parašykite savo komentarus, 

lauksiu...Parašų rinkėja, kuri už tą darbą gavo garbės raštą ir nuotraukos- A.M.G. 

                                                     

IŠ MŪSŲ GYVENIMO 

Mūsų LPS kolektyvo nariai ne tik rimtai dirba, bet ir kiekvieną 

mėmesį švenčia to mėnesio GIMTADIENIUS... Dainos kartu suvienija 

bendroms emocijoms. Draugo petys sušildo ir suteikia daugaiu pasitikėjimo 

savimi...Gėlės, bendras džiaugsmas atitolina visas bėdas...Ypatingas dėmesys 

Jubiliatams...Ateikite pas mus, nebūkite vieniši, kolektyve tikrai smagu...                                

Mums rūpi visa Lietuva, pirmoje vietoje ŽMOGUS! Gyvenimas nepaprastas, kasdieną 

nauji iššūkiai, bet kolektyve jie nebaisūs, o dar svarbiau jausti draugo petį ...Nors 

sakoma: „žmogus planuoja, o Dievas juokiasi“, bet jeigu planai sutampa...tada viskas 

puikiai sekasi, nors tam reikia atkaklumo, kantrybės ir pasitikėjimo 

savimi...Džiaukimės gyvenimu kol turime tikslų ir esame reikalingi iki susitikimų, 

mieli bičiuliai, dar kartą su PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA! 
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Ir programa savo jėgomis – medikų klaidos su jumoru... 

                                                     

SVEIKINAME  GIMUSIUS  RUGSĖJO  MĖNESĮ: 

IRENĄ MILAŠIENĘ (namuose), IRENĄ ARSENJEVĄ, VANDĄ JONAITIENĘ,  

VIRGINIJĄ BAGINSKIENĘ ir ALGIMANTĄ JURGELEVIČIŲ... 

Jums norim palinkėti iš visos širdies, 
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs, 
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta, 

Kad šviesią mintį dar geresnė keistų. 
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai, 

Kad būtų jie užuovėja saugiausia, 
Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys - 

Juos saugotų, globotų, neapleistų. 
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NUOMONĖS: KLAIPĖDOS M. 

KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS MERUI VYTAUTUI GRUBLIAUSKUI, 

SAVIVALDYBĖS TARYBAI 

Dėl Bendruomenės namų steigimo miesto centre       raštas Nr. 5-ksp 24 

                                                      PRAŠYMAS 

     Gerbiamieji, mes ne kartą esame prašę, kad kiekvienas miesto rajonas turėtų 
savo Bendruomenės namus, dabar yra tokia galimybė įsteigti miesto centre 
Bendruomenės namus buvusiame policijos pastate. Tam reikalui reikės tiktai 
kelių kabinetų ir retkarčiais salės renginiams visam miestui, todėl būkite 
supratingi ir įsteikime Bendruomenės namus miesto centro žmonėms, kurie bus 
Jums dėkingi ir galės juose dalyvauti iš viso miesto žmonės: lankyti užsiėmimus, 
dalyvauti klubinėje veikloje, klausyti paskaitų ir t.t. 

Pasirašo: 

1. Lietuvos pensininkų sisivienijimo prezidentė Aldona Marija Gedvilienė 

Kviečiame visų organizacijų vadovus atsiliepti ir pritarti, nes mums 

visiems šito reikia, ar ne tiesa? 

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

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE SUSIPAŢINIMĄ SU PARENGTAIS DANĖS 

GATVĖS NUO ATGIMIMO A. IKI LAIVŲ SKG., KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO 

PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS IR JŲ VIEŠĄ SVARSTYMĄ 

Statinių statybos adresas – Klaipėdos miesto sav.Projektuotojas – UAB Tiltų ekspertų centras, 

Vilnius, T. Ševčenkos g. 16A, tel. (852)105318, el.p. info@tec.lt , nerijus.juskevicius@tec.lt 

.Statytojas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8 46) 

396044, el.p. info@klaipeda.lt;Susipaţinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono 

numeris, laikas – nuo 2017 m. liepos 4 d. iki 2017 m. liepos 21 d., Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos patalpose, Liepų g. 11, Klaipėda, el.p. info@klaipeda.lt, tel.Nr. 8 463 96044, I-IV 

08.00-12.00 ir 12.45-17.00; V 8.00-12.00 ir 12.45-15.45.Pasiūlymus teikti – statytojui ir(ar) 

projektuotojui aukščiau nurodytais adresais, iki viešo susirinkimo pabaigos. 

Viešas susirinkimas – 2017-07-21, 17:00val.,  Klaipėdos miesto sav., Klaipėda, Liepų g. 11. 

KOMENTARAS:   Kodėl Klaipėdos savivaldybė neinformuoja miestiečius, kiek projektų 

pateikta, juk mes norime susipaţinti su visomis miesto tvarkymo galimybėmis... 

 

                                    Laba diena, 
 
norime informuoti, kad Klaipėdos mieste vyksta visuomenės poreikiams 
prieštaraujantys projektai. Bastionų tiltas niekam nereikalingas, Danės gatvės 
platinimas niekam nereikalingas bei požeminės mašinų aikštelės taip pat niekam 
nereikalingos (išskyrus, verslo subjektams ir pinigų "skalbėjams"). Visuomenei 

mailto:info@tec.lt
mailto:nerijus.juskevicius@tec.lt
mailto:info@klaipeda.lt
mailto:info@klaipeda.lt
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reikia ramaus poilsio zonos, tokios kokia dabar yra Dangės skvere, t.y.  upė,  
 
ramybė, paukščiai, brandūs medžiai. Kitu atveju čia bus nelegaliai, be visuomenės 
sutikimo įkurta teršianti automagistralė bei putplasčių rekonstrukcijos ir 
gelžbetoniai, brangių medžių išnaikinimo bei paukščių sunaikinimo sąskaita, nes 
atvežtiniuose dekoratyviniuose paukščiai neperi. Prašome imtis priemonių ir 
griežtai tam nepritarti. Jeigu tam nebus užkirstas kelias, Dangės skveras bus 
sunaikintas. Po tokių "projektų", rezultate bus kažkas panašaus į prekybos centro 
pateikta, juk mes norime susipaţinti su visomis miesto tvarkymo galimybėmis...        

 

aikšteles. Prašome įpareigoti neteršti miesto su tokiais "projektais". Mieste ir taip 
daug architektūrinio broko. Išsaugokime tikrąsias vertybes. Šiuo atveju siūlome 
alternatyvą, panaikinti Danės gatvę, paverčiant ją pėsčiųjų bei dviračių taku, 
paliekant medžius ir žalią zoną, o vietoje Bastionų tilto statyti pėsčiųjų ir dviračių 
tiltą, be jokio autotransporto. Juk Klaipėda sveikas miestas? Juk vykdoma ES 
darnus judumas programa? Vienam miestiečiui priklauso 25 kv.m žalios zonos, o 
turime tik 10 kv.m. Kodėl leidžiama naikinti šiame plote žalią zoną, kai jos ir taip 
trūksta? Kodėl pažeidžiama Orhuso konvencija, nepristatant visuomenei 
pirminės stadijos planų? Visuomenei privaloma pristatyti nuo pradinio iki 
galutinio etapo planuojamas viešąsias teritorijas, derinti su visuomene. Šiuo metu 
pateikta teikti pasiūlymus, bet neatsiklausta, ar visuomenei apskritai reikia 
Bastionų tilto ir automagistralės miesto centre su medžių ir paukščių 
išnaikinimu? Kur tokia apklausa? Kur balsavimai ir visuomenės dalyvavimo 
protokolai? Akivaizdu, kad niekas nieko su visuomene nederinta, tik galutinis 
variantas, o privaloma nuo pradinio, nuo pačios idėjos pateikimo svarstyti, 
apklausti ir t.t. To nedaroma ir tai yra Orhuso konvencijos pažeidimas.  
 
Aida Dumbrauskaitė, 
Kretingos. g. seniūnaitijos seniūnaitė. Klaipėda. Tel. nr. 867518803 
Adresas: Klevų g. 6-5 
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P.S. Siūlytume daryti Dangės alėją, Danės gatvę paverčiant pėsčiųjų ir dviračių 
taku, o „iškilnotus” šaligatvius pašalinti, bet ne medžius, įrengiant gazoną,  
prisodinant įvairių gėlių. Būtų graži alėja su brandžiais medžiais. O vietoje 
Bastionų tilto, taip pat daryti pėsčiųjų ir dviračių tiltą, ne autotransporto. Būtų 
išsaugotas Dangės skveras ir laikinojo ramaus poilsio zona. Taip pat būsimoje 
alėjoje būtų galima įkomponuoti senovinio stiliaus kioskelius tautodailininkų 
suvenyrų prekybai bei senovinės kulinarinio paveldo prekybą, bent per šventes... 
Gaila, jeigu čia atsiras automagistralė...  
Aš darau sklaidos švietimo strategiją dėl Danės, ir siūlymas apskritai gatvę 
naikinti paverčiant tą dalį Dangės alėja, paliekant medžius, nuėmus seną šaligatvį 
sėti žolę ir sodinti senovinių visokių gėlių įvairovę ir t.t. O vietoje muzikinio 
pušynas kaip blokas nuo taršos ir t.t. tiktų kulinarinio paveldo smuklė bei 
suvenyrų tautodailininkų senovės stiliaus parduotuvėlės ir t.t. O Bastionų tiltas 
tik pėsčiųjų ir dviračių tiltas be autotransporto. Reikia pakovoti dėl tos 
automagistralės įrengimo, čia jau silpnaprotystės požymius rodo tokie projektai. 
 
                                                             *** 
Sveikos, mielos damos,  
Kaip suprantu, šią savaitę toliau diskutuosime Donelaičio aikštės sutvarkymo klausimu? 
Tam, kad nekiltų papildomų klausimų, siunčiu judviem mano prieš porą metų atliktus 
medžių įvertinimus. Aprašiau kiekvieną medį. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad blogos ir labai 
blogos būklės medžiai toje aikštėje sudaro mažiau nei 20 proc., o ne 70, kaip jūs ir kai kurie 
kiti žmonės, dėl man nesuprantamų priežasčių, kažkodėl įsikalė sau į galvas. Galite pačios 
suskaičiuoti ir išvesti procentus. O šiuo atveju pavojingi, puvinio pažeisti (rašte įvardinti kaip 
l. blogos būklės) sudaro tik apie 10 proc. Prie kiekvieno medžio yra pateikiamas trumpas 
aprašymas, pagrindžiantis jo būseną. Patenkinama būkle įvardinti tie, kurie turi kamieno 
gumbų. Bet tai NE BLOGOS būklės medžiai. Tik dėl gumbų (dėl blogo genėjimo 
praeityje)  jie yra praradę estetinę vertę, o be to gumbų vietose susidaro suragėjimai, medis 
blogiau kvėpuoja, pablogėja fiziologinės jo funkcijos. Šiame želdyne medžiai buvo vertinti 
pagal bendrą metodiką, todėl tokius gumbuotus niekaip nebuvo galima priskirti gerų 
kategorijai.  
Dabar jau yra taikoma truputį kitokia medžių būklės klasifikacija: gera, patenkinama, 
nepatenkinama, bloga. Šalintinais neatlygintinai yra pripažįstami tik nepatenkinamos-blogos 
būklės medžiai (mano rašte blogos-labai blogos).  
Taigi, prašau mano pateiktus duomenis interpretuoti teisingai.Pagarbiai, Rita 
 
Kaip suprantu, šią savaitę toliau diskutuosime Donelaičio aikštės sutvarkymo klausimu? 
Tam, kad nekiltų papildomų klausimų, siunčiu judviem mano prieš porą metų atliktus 
medžių įvertinimus. Aprašiau kiekvieną medį. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad blogos ir labai 
blogos būklės medžiai toje aikštėje sudaro mažiau nei 20 proc., o ne 70, kaip jūs ir kai kurie 
kiti žmonės, dėl man nesuprantamų priežasčių, kažkodėl įsikalė sau į galvas. Galite pačios 
suskaičiuoti ir išvesti procentus. O šiuo atveju pavojingi, puvinio pažeisti (rašte įvardinti kaip 
l. blogos būklės) sudaro tik apie 10 proc. Prie kiekvieno medžio yra pateikiamas trumpas 
aprašymas, pagrindžiantis jo būseną. Patenkinama būkle įvardinti tie, kurie turi kamieno 
gumbų. Bet tai NE BLOGOS būklės medžiai. Tik dėl gumbų (dėl blogo genėjimo 
praeityje)  jie yra praradę estetinę vertę, o be to gumbų vietose susidaro suragėjimai, medis 
blogiau kvėpuoja, pablogėja fiziologinės jo funkcijos. Šiame želdyne medžiai buvo vertinti 
pagal bendrą metodiką, todėl tokius gumbuotus niekaip nebuvo galima priskirti gerų 
kategorijai.  
Dabar jau yra taikoma truputį kitokia medžių būklės klasifikacija: gera, patenkinama, 
nepatenkinama, bloga. Šalintinais neatlygintinai yra pripažįstami tik nepatenkinamos-blogos 
būklės medžiai (mano rašte blogos-labai blogos).  
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Taigi, prašau mano pateiktus duomenis interpretuoti teisingai. 
Pagarbiai, dc.Rita Nekrošienė KU dėstytoja 
 
Kaip suprantu, šią savaitę toliau diskutuosime Donelaičio aikštės sutvarkymo klausimu? 
Tam, kad nekiltų papildomų klausimų, siunčiu judviem mano prieš porą metų atliktus 
medžių įvertinimus. Aprašiau kiekvieną medį. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad blogos ir labai 
blogos būklės medžiai toje aikštėje sudaro mažiau nei 20 proc., o ne 70, kaip jūs ir kai kurie 
kiti žmonės, dėl man nesuprantamų priežasčių, kažkodėl įsikalė sau į galvas. Galite pačios 
suskaičiuoti ir išvesti procentus. O šiuo atveju pavojingi, puvinio pažeisti (rašte įvardinti kaip 
l. blogos būklės) sudaro tik apie 10 proc. Prie kiekvieno medžio yra pateikiamas trumpas 
aprašymas, pagrindžiantis jo būseną. Patenkinama būkle įvardinti tie, kurie turi kamieno 
gumbų. Bet tai NE BLOGOS būklės medžiai. Tik dėl gumbų (dėl blogo genėjimo 
praeityje)  jie yra praradę estetinę vertę, o be to gumbų vietose susidaro suragėjimai, medis 
blogiau kvėpuoja, pablogėja fiziologinės jo funkcijos. Šiame želdyne medžiai buvo vertinti 
pagal bendrą metodiką, todėl tokius gumbuotus niekaip nebuvo galima priskirti gerų 
kategorijai.  
Dabar jau yra taikoma truputį kitokia medžių būklės klasifikacija: gera, patenkinama, 
nepatenkinama, bloga. Šalintinais neatlygintinai yra pripažįstami tik nepatenkinamos-blogos 
būklės medžiai (mano rašte blogos-labai blogos). Taigi, prašau mano pateiktus duomenis 
interpretuoti teisingai.Pagarbiai, dc.Rita Nekrošienė KU dėstytoja 
 

 

                                                     

Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome 
mūsų nuoširdžios, geros specialistės kolegės  
IRENOS MARIJONOS GELGUTIENĖS 
Užjaučiame šeimos narius ir visą klaipėdos 
visuomenę netekus atsidavusio savo darbui 
žmogaus. Tebūna jai lengva Lietuvos žemelė! 

 

 

                                                     

 

SVEIKATA                                 

LIAUDIES PATARIMAI 
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Jei kamuoja  skrandžio opa, jauti skausmą žarnyne kruopsčiai sumaišyk šviežų 

kiaušinio trynį ir vieną valgomą šaukštą miltų ir nevalgius suvalgyk. Kursas 10 dienų. 

Receptas patikrintas daugelio žmonių. 

Mergina kankinosi dėl rėmens, pastoviai gėrė sodą. Patarė labai paprastą priemonę: 

suvalgyti 5-6 razinas ir viskas. Mergina pradžioje nešiojosi dėžutę su razinomis, bet 

paskui ji nebebuvo reikalinga, ji pamiršo apie rėmenį.Sėkmės taikant šiuos neįtiketinai 

paprastus metodus, jeigu nepadės, bet ir nepakenks!  

Kaip greitai sumažinti kraujo spaudimą be tablečių? Pirma todėl, kad jų neturite, 

antra – Jūs nenorite saves nuodyti chemija. Jeigu Jums staiga pakilo kraujo 

spaudimas, Jums padės teisingas kvėpavimas. 2-3 minučių bėgyje prie kiekvieno 

iškvėpimo reikia sulaikyti kvėpavimą. Taip paprastai galima sumažinti spaudimą 30 

vienetų. 

Jeigu skauda galvą ar užėjo migrenos priepuolis, patikrinkite per kurią nosies šnervę 

lengviau kvėpuoti ir jeigu galvos skausmas toje pačioje galvos pusėje, kuri nosies 

šnervė laisva, tada užspauskite tą šnervę ir kvėpuokite tol, kol praeis galvos skausmas 

 

                                                                                     
                                                                 

GYVENIMO FILOSOFIJA          

 
                      RYTIS  GURKŠNYS                                                                                                                                      
Rektorius Vilniaus šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčia  
            
                          BRANGINTI GRAŽIAS AKIMIRKAS 
 

               Mano patirtis sako, kad mano gyvenimo džiaugsmas slypi ne 

dideliuose laimėjimuose, bet mano kasdieninio gyvenimo akimirkose. Kartais 

mes per daug susikoncentruojame į savo tikslus, projektus ir svajones. 

Tuomet mes nebematome mažų gražių dalykų, kurie vyksta kiekvieną dieną. 

Kai mąstome vien tik apie savo didžiausius gyvenimo siekius, mes 

nebepastebime gražių kasdieninių gyvenimo akimirkų ir mažų laimėjimų.  

            Daugelis iš jūsų gyvenate kasdieninėje rutinoje. Keliatės anksti ryte, 
einate į darbo vietą, ten atliekate įprastas užduotis, sutinkate tuos pačius 
žmones, vakare grįžtate 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 



16 
 

pokyčių ir laimėjimų.  
Vienas futbolo žaidėjas turėjo svajonę laimėti pasaulio čempiono titulą. Buvo 
talentingas ir stiprus žaidėjas. Daugelį metų nuo vaikystės tam nuosekliai ir 
ištvermingai ruošėsi. Šį tikslą nuolat laikė savo mintyse ir nuoširdžiai 
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 užsiimti 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 grįžau namo. Mane užplūdo labai tamsios mintys. 
Patyriau baisią tuštumą savo gyvenime. Tą vakarą pastebėjau, kad 
nebeturiu, ko siekti. Mano didžiausia 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.“ 
Moksliniai tyrimai sako, kad ne tikslo pasiekimas suteikia tikrąją laimę, bet jo 
siekimas ir kelionė į jį suteikia daugiau džiaugsmo. Tikslo turėjimas ir jo 
siekimas padaro žmogų laimingesniu. Mūsų džiaugsmą, laimę ir ramybę 
palaiko mažos gražios akimirkos. 
Daugelis tų, kurie pasiekė didelių laimėjimų karjeroje pripažįsta, kad dėl šio jų 
laimėjimo nukentėjo jų šeimos santykiai. Dauguma iš jų gailisi, kad skyrė per 
mažai 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. Mažiau ir mažiau laiko likdavo bendravimui su mylimais 
žmonėmis.  
 
                Visi kasdien gauname tam tikrų dovanų. Vieni gauname nuostabų 
ir nepakartojamą saulėtekį, kuriuo galime gėrėtis. Kiti gauname daugybę 
žvaigždžių naktį, į kurias galime  
 
pakelti akis. Kiti turime tėvus, kurie netoli gyvena, kuriuos galime dažnai 
aplankyti. 
                 Dažnai esame per daug susirūpinę savo asmeniniais planais, savo 
darbo problemomis ir ateities sėkme. Tai neleidžia mums pastebėti stebuklų, 
kurie vyksta čia pat šią akimirką. Skirkime daugiau gėrėtis gražiomis 
akimirkomis, gamtos, šeimos ir kitų žmonių grožiu ir gerumu. Kasdien galime 
pastebėti ir gėrėtis mažais stebuklais, kurių kupinas pasaulis. Kasdien galime 
prisiminti tai, kas gera buvo mūsų ir kitų gyvenime. 
Jei norite patirti daugiau džiaugsmo ir laimės, turite dažniau 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 žmogumi. Sumažinkite stresą bei skubėjimą, kad 
galėtumėte džiaugtis paprastais dalykais. Visa tai suteiks jums daugiau 
ramybės, stiprybės ir sėkmės. 
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Šiandien turime daug galimybių pasinerti į informacijos vandenyną. Turime 
šimtus televizijos kanalų, greitą internetą, patogius telefonus. Visa tai užpildo 
didžiąją dalį mūsų laisvalaikio. 
Jei šiandien turite mylimų žmonių, jūs esate labai turtingi. Jei šiandien esate 
sveiki, jūs esate turtingi. Jei turite su kuo pasikalbėti, jūs esate turtingi. Jei 
pastebite gražių akimirkų, jūs esate turtingi. Kuo dažniau sustojate, tuo 
turtingesni tampate. Kuo dažniau gėritės paprastais dalykais kasdien, tuo 
turtingesni esate. Gyvenimas trumpas. Pradėkite jį gyventi šiandien. Siekite 
didesnių tikslų ir gėrėkitės kelione į juos.  
 
Sumažinkite 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 grožį. 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 mažais dalykais, jūs greičiau pasieksite didesnių laimėjimų. Jūs 
turėsime daugiau ramybės ir stiprybės. Jūs nugalėsite visas kliūtis ir 
pasieksite daugiau savo tikslų. Jūs kursite patį gražiausią gyvenimą, kuriame 
esate pašaukti.                                                                                              
Praktiniai patarimai: 
-Leiskite sau dažniau gėrėtis kiekviena diena ir pastebėti daugiau gerų 
akimirkų. 
-Turėkite didelių tikslų ir atkakliai siekite jų, nes tai padaro žmogų laimingu. 
-Siekite įkvepiančių ateities tikslų ir kasdien suraskite laiko pastebėti tai, kas 
gera ir gražu. 
-Dalinkitės gerais įspūdžiais su draugais ir su šeimos nariais. 
-Stebėkite žvaigždes naktį ir saulėtekį anksti ryte. 
-Pasivaikščiokite parke arba aplankykite vienišą žmogų. 
-Paklauskite, kaip galite padėti vargstančiam arba nusivylusiam žmogui. 
-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 užsibrėžtus 
tikslus. www.susitikimai.lt   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotojas 
A.M.Gedvilienė. Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslis 
redaktorius! Gal atsilieptų  galintys padėti? Pinigų neturime!                                                                                                          
Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame 
korespondentus iš visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik apie 
pensininkus, nors jų reikalai irgi svarbūs.  Tai turi būti tokia 
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medžiaga, kaip pagerinti įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį 
(Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – 
kartų solidarumas ir vienybė), kaip sugražinti išvykusius ir pn.                                                                                                                     
Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone.                                               
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų atsiklausus ir 
nurodant  šaltinį. 
 Laukiame!!! 

                                                                  

Mūsų draugai 

                    
 

Bernardinai.lt                                                                                                                                                                                                             

       
                                                      

 

 

               

 


