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 VIENYBĖ SU VISO PASAULIO LIETUVIAIS – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS  VEIKSMAI!                            
LINAS LINKEVIČIUS – BUVĘS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 
 

Viešpatie (apsaugok mus nuo vidinių ir išorės priešų) suteik mums stiprybės, 

kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, sažiningi, garbingai laikytųsi duoto 

žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę Lietuvą 

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

2022 METUS SKELBIAME PIRMOJO LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO 

SMETONOS  METAIS!                                                                  

SKELBIA LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA (LVT) (išsivadavusi nuo išdavikų 

ir kenkėjų) – VILNIUS                                                                                                                                   

IR LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS) -  KLAIPĖDA                                                                                                                                           

                                                             

LVT papildė 
Valdybą, 
DVIEN 
NARIAIS  
ARVYDU 
BALČIUMI 
IR 
GIEDRIUMI 
MISEVIČIU
MI Jums 
pritarus ar 
nepritarus, 
praneškite 
TELEF.8666
73965 
 
************ 
SENJORŲ 
MOKYKLŲ 
NEBĖRA, 
NES NIEKAS 
NEPALAIKO 
IR NIEKAS 
NENORI 
NEMOKAM
AI DIRBTI, 
AR TAI 
STEBINA?  
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ISTORIKAS ALFONSAS EIDINTAS TIKINA, KAD, NORS A.SMETONĄ IŠTIES YRA DĖL KO 

KRITIKUOTI, TAČIAU PIRMIAUSIA JAM REIKTŲ PADĖKOTI UŽ TAI, KAD SUKŪRĖ TAUTINĘ 

VALSTYBĘ IR SUBRANDINO KARTĄ, PASIRYŽUSIĄ KOVOTI UŽ LAISVĘ .                                                                                                                                                                                                    

                                                    

                        AR ANTANAS SMETONA NUSIPELNĖ PADORAUS PAMINKLO, 

GERIAUSIOJE LIETUVOS  VIETOJE?                                                                                                                                                   

                                                                      

DIEVE, DIEVE – GELBĖK UKRAINĄ NUO FAŠISTŲ ANTPUOLIO!   

 

 

2022 M. SPALIO 8 D., ŠEŠTADIENIS 

KRYMO TILTAS DEGA ....... 

 Rusijos propagandistė Olga Skabejeva sureagavo į sprogimą. ant Krymo tilto 

 Ji paskelbė gaisro ant tilto vaizdo įrašą su žodžiais: 

 "Žiūriu ir netikiu savo akimis. Žiūriu ir netikiu. Spėju, kad dabar kažką darysime.  

Tikrai.  

Argi tai netiesa?" 

                                                        

ŠALIN OKUPACINĘ MORALĘ IŠ LIETUVOS! 

                                                                       

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

http://krantai.blogspot.com/2022/10/krymo-tiltas-dega.html
https://minval.az/news/124281247
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4.  NUOMONĖ - ANTANAS MIŠKINIS  APIE EUROPOS EKONOMINĘ SĄJUNGĄ IR JOS LAIMINGUS 
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6.  ALFREDAS ČIUČIURKA  - ALKOHOLIS - TAUTOS ŽUDIKAS.                                                                        

7.VINCAS KORSAKAS – TU MOKYTOJAS, GYDYTOJAS, INŽINIERIUS – TU ŽMOGUS                                        
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9. SVEIKATA…                                                                                                                                                                                             

10. TRUMPA INFORMACIJA                                                                                                                                            

11.   MŪSŲ DRAUGAI.

 

  KUR DIDINGAS PAMINKLAS KLAIPĖDAI -

LIETUVOS – JŪRŲ VALSTYBĖS SOSTINEI? 
                                                                                                                                                               

                                                    

                         PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA 

Antano Smetonos vardą žino net ir tie, kurie pernelyg nesidomi nei istorija, nei politika. Tai išties 

iškili mūsų tautos istorinė asmenybė, tačiau ar žinote ką nors daugiau nei tai, kad A. Smetona buvo 

Lietuvos prezidentas? Kviečiame daugiau sužinoti apie šio politiko asmenybę ir gyvenimo kelią, 

ryškų jo pėdsaką tautos istorijoje. 
 

2020 03 10 

bernardinai.lt 

https://www.bernardinai.lt/autoriai/bernardinai-lt/


4 
 

VILNIUJE, GEDIMINO PROSPEKTE, BUS PASTATYTAS 
PAMINKLAS ANTANUI  SMETONAI! 

 

Prezidentas Antanas Smetona. Wikipedia.org nuotrauka 

Vyriausybės pasitarime pritarta premjero potvarkiu sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl 

Vilniaus miesto viešosios erdvės Vasario 16-osios Akto signataro, Lietuvos Tarybos Pirmininko, 

Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos paminklui pastatyti ir šio paminklo meninės-

architektūrinės idėjos konkurso organizavimo. 

Paminklo A. Smetonai sukūrimo ir jo prieigų prie pastato Gedimino pr. 13, Vilniuje, įrengimo 

meninės-architektūrinės idėjos konkursą siūlytina finansuoti Vyriausybės kanceliarijos 

administruojamomis valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis istorinės atminties puoselėjimo 

projektams įgyvendinti (iki 30 tūkst. eurų). 

 

„Sunku būtų surasti asmenybę, kuri galėtų prilygti Antanui Smetonai, kai mes kalbame apie 

prieškario Lietuvą. Mūsų pareiga – tinkamai pagerbti ir įamžinti A. Smetonos tragišką asmenybę, 

pirmąjį ir ilgiausiai poste išbuvusį Lietuvos Prezidentą, ryškų intelektualą, aktyvų visuomenininką, 

aistringą lietuvybės puoselėtoją, gabų publicistą, modernios Lietuvos kūrėją, kūrybingą bei 

ryžtingą politiką, aktyviai kovojusį už valstybės teritorinį vientisumą“, – sakė Vyriausybės 

kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis. 



5 
 

Kultūros ministerijai pavesta iki 2020 m. spalio 1 d. suorganizuoti ir įvykdyti paminklo sukūrimo 

ir jo prieigų prie pastato Gedimino pr. 13, Vilniuje, įrengimo meninės-architektūrinės idėjos 

konkursą. Finansų ministerija įpareigota, rengiant 2021 m. valstybės biudžeto projektą, numatyti 

Kultūros ministerijai lėšų (250 tūkst. eurų) paminklui ir jo prieigoms prie pastato Gedimino pr. 13, 

Vilniuje, įrengti. 

Nuspręsta, kad Vyriausybės kanceliarija kreipsis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl sutikimo statyti 

šį paminklą valstybinėje žemėje tarp pastato Gedimino pr. 13 ir Gedimino prospekto Vilniuje ir dėl 

reikiamo žemės sklypo suformavimo. 

Miesto erdvė ties Gedimino pr. 13 tiesiogiai susijusi su mūsų valstybės atkūrimo istorija. 1918 m. 

šiandieninio statinio ir jo prieigų šalia Gedimino pr. vietoje stovėjusiame pastate dirbo Lietuvos 

Valstybės Taryba, kuriai pirmininkavo Antanas Smetona, čia posėdžiavo pirmieji ministrų 

kabinetai, vadovaujami Augustino Voldemaro ir Mykolo Šleževičiaus, pradėtas leisti 

nepriklausomos Lietuvos pagrindinių valstybės įstatymų ir valdžios įsakymų periodinis 

informacinis leidinys „Laikinosios Vyriausybės žinios“. Šiuos istorinius faktus dabar ženklina 

atminimo lentos. 

Lietuvos Respublikos Kanceliarijos informacija 
 

 

  GRĮŽTAME PRIE 

MELNO TAIKOS 

PO MELNO TAIKOS 

KLAIPĖDA LIETUVIŠKA 

NETAPO 

darius čiužauskas, ve, ciuzas@ve.lt              
2022-09-27 09:02 

šiandien sukanka lygiai 600 metų, kai 

pasirašyta Melno taikos sutartis. joje 

paminėtas ir lietuviškas Klaipėdos vardas. tačiau po Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir 

Lenkijos susitarimo su vokiečių ordinu, ji prūsijos valdžioje liko iki pat 1923 metų. 

https://ve.lt/autorius/darius-ciuzauskas
mailto:ciuzas@ve.lt
https://ve.lt/
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Mažosios Lietuvos enciklopedijoje rašoma, kad Melno taika - sutartis, sudaryta 1422 metų rugsėjo 

27 dieną lietuvių ir lenkų kariuomenės stovykloje prie Melno ežero (Vyslos dešiniajame krante 

prie Osos upės) tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) ir Lenkijos su vokiečių 

(kryžiuočių) ordinu. 

Melno taikos dokumente pirmą kartą gana aiškiai nustatytos sienos tarp LDK ir ordino valdų 

Žemaitijoje bei Sūduvoje. 

Nemunas, Rusnė ir Klaipėda 3 mylių atstumu nuo Nemuno ir Kuršių marių liko ordinui. Melno 

taika kryžiuočiams užleista Nemuno žiotys ir patogus priėjimas prie jūros. LDK atiteko pajūris nuo 

Palangos iki Šventosios. 

https://ve.lt/gyvenimas/po-melno-taikos-klaipeda-lietuviska-

netapo#:~:text=melno%20taika%20istorik%c5%b3,vokie%c4%8di%c5%b3%20ordino%

20pus%c4%97je. 

Lietuva liko be jūrų uosto. bet Vytautui didžiajam tai nerūpėjo. vėliau jis kaltintas, kad reikėjo eiti 

ne į rytus, o traukti į baltijos pajūrį", - teigė V. Vareikis. 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys „Vakarų ekspresui“ sakė, kad Melno 

taikos sutartimi nustatyta siena buvo viena ilgiausiai egzistavusių valstybinių sienų visojE 

Europoje  "Melno taikos sutartis svarbi buvo ne tik dėl ilgaamžės ir stabilios sienos, atskyrusios 

Prūsijos užimtą teritoriją nuo LDK, tai yra Lietuvos. Prie šios sienos susiformavo tam tikros 

paribio kultūros. tad ji turėjo labai didelę reikšmę politiniam ir socialiniam-kultūriniam žmonių 

gyvenimui, kuris buvo labai įdomus", - sakė J. Genys. muziejaus vadovo teigimu, Melno taika ne tik 

apibrėžė valstybinę sieną, bet ir yra labai įdomi dėl Klaipėdos vardo paaiškinimo. „sutartyje 

rašoma, jog siena eina link jūros ir Memelio, kurį žemaičiai vadina Klaipėda“, - patikino J. Genys. 

Melno taikos nustatytos sienos demarkacija pradėta 1423-iųjų gruodžio mėnesį. Klaipėdos 

apylinkėse šis darbas prasidėjo 1425 metų rugpjūtį. šimtmečius egzistavusios sienos dalis, kuri 

paženklinta miško masyvuose, išliko ir šalia Palangos. pro kurortą ėjusi Melno sutartimi 

nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpa įrašyta į kultūros vertybių registrą. 

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

https://ve.lt/gyvenimas/po-melno-taikos-klaipeda-lietuviska-netapo#:~:text=Melno%20taika%20istorik%C5%B3,Vokie%C4%8Di%C5%B3%20ordino%20pus%C4%97je
https://ve.lt/gyvenimas/po-melno-taikos-klaipeda-lietuviska-netapo#:~:text=Melno%20taika%20istorik%C5%B3,Vokie%C4%8Di%C5%B3%20ordino%20pus%C4%97je
https://ve.lt/gyvenimas/po-melno-taikos-klaipeda-lietuviska-netapo#:~:text=Melno%20taika%20istorik%C5%B3,Vokie%C4%8Di%C5%B3%20ordino%20pus%C4%97je
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LIZ TRUSS RAGINA SUŠAUKTI SKUBŲ NATO SUSITIKIMĄ  

Geopolitika EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ Didžiosios Britanijos Ministrė Pirmininkė Liz Truss 

ragina surengti skubų NATO vadovų susitikimą dėl Rusijos raketų smūgių Ukrainai. Kaip pranešė 

Didžiosios Britanijos Ministro Pirmininko tarnyba, šį raginimą ji išsakys šiandien, spalio 11 d., 

vyksiančiame G7 aukščiausiojo lygio susitikime, kuris vyks internetu. „Niekas labiau už Ukrainą 

nenori taikos. Savo ruožtu mes neturime susilpninti savo ryžto padėti jiems laimėti“, –  cituoja 

„Reuters“ L. Truss pasisakymo ištrauką. Ji taip pat prašys sąjungininkų tęsti sankcijų Rusijai 

politiką. Pažymima, kad G7 šalys, be kita ko, aptars energetinio saugumo klausimą. Dieną prieš tai, 

spalio 10 d., Rusija smogė raketomis į Ukrainos miestus ir elektros infrastruktūros objektus. Rusija 

teigia, kad buvo atakuojami energetikos, kariniai ir ryšių objektai. Yra žmonių aukų. Elektros 

energijos tiekimas iš dalies sutriko 15 regionų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis 

paprašė G7 vadovų sušaukti šį susitikimą po Rusijos raketų atakų. Jis taip pat jame dalyvaus. 

 

Plačiau: 

https://infa.lt/78630/liz-truss-ragina-susaukti-skubu-nato-susitikima/ 

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

NUOMONĖ 

APIE EUROPOS EKONOMINĘ SĄJUNGĄ IR JOS LAIMINGUS 
"SENJORUS POMIDORUS" ... 

 Besiklausant mūsų televizijos apie dujų ir elektros kainas, pamažu man susiformavo negeros 
mintys.  Esame juk Europos sąjungoje, kurią sudaro 27 šalys.  Kada JK bėgo iš ES – jos premjeras 
paaiškino – stojome į ekonominė sąjungą, o pakliuvome į politinę .... 

 Tai kas gi yra ta ES ? 

https://infa.lt/78630/liz-truss-ragina-susaukti-skubu-nato-susitikima/
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 Mano nuomone ji turėtų visų pirma būti ekonomine sąjunga.  O kaip gi yra iš tikro ? 

 Štai prieš kurį laiką energetikos ministrai buvo susirinkę Briuselyje, kur Europos komisijos 
vadovė jiems paaiškino, kad energijos kainomis šalys turi pasirūpinti pačios ... Ir tik dabar EK 
bando šią problemą spręsti centralizuotai. 

( O kiek metų reikėjo tam, kad priimti sprendimą naudoti tos pačios jungties elektros pakrovėją ... Iš 
ties kone Vaterloo mūšis prieš verslo lobistus ...) 

 Betgi energijos kainų problema kilo dar prieš Rusijos karą su Ukraina. 

Ir aplamai, jeigu jau visą laiką   Rusiją buvo laikoma pavojinga šalimi (Štai mūsų eksprezidentė 
Putiną palygino su Hitleriu, o esamas šalies vadovas, kaip ir JAV prezidentas Putiną pavadino 
žodiku), tai dujų  tiekimo nepriklausomybei nuo tokios valstybės reikėjo ruoštis senai, ramiai ir, 
apgalvotai ir nuosekliai. 

 Ar tai buvo daroma –NE. 

Kodėl ??? 

Ar ir  ne todėl, kad 20 metų Europos sąjungą faktiškai valdė Putino draugužė Vokietijos kanclerė A. 
Merkel ??? 

 Ir dar vienas momentas – dujų kaimų šuolis naudingas JAV, MATO stipriausiam nariui .... 

Ir kas gi dabar  vyksta ? 

Štai Lenkijos dujų saugyklos pilnos, ji dar nusitiesė dujotiekį iš Norvegijos. O Prancūzija su JK 
vykdo barterio mainus- elektros energiją į dujas ... 

(Gal ir Lietuva galėtų ką nors mainyti į švedišką  elektrą ...) 

Taigi štai kaip natūroje atrodo ekonominė sąjunga .. 

 Beje kokia gi dujų kaina iš Latvijos dujų saugyklos ??? Savaime suprantama, kad biržos. O kokios 
gi kainos tos dujos buvo tenai patalpintos ??? Tiktai, jūsų  argi     aimanuojantiems dėl didelių 
energijos kainų tai rūpi ?? Kurgi ne – jų galvose vyrauja  kaip   iš Rusijos bėgančių nuo 
mobilizacijos neįsileisti į šalį, nes matote iš jų gali susiformuoti penkta kolona ...Taigi ...taigi .... Na 
tuos kurie dirba, galima suprasti. 

 O kaip gi mūsų pensininkai  ekonomistai, juristai, vadybininkai ir t.t. ?? 

 Ko gi jie tyli, kuo užsiima ??? 

 Pasirodo, kad jie su mūsų šalies vadovu praeitą penktadienį  diskutavo tema „Kas vyresnio 
amžiaus žmonėms yra gerovė“ ....... 

 Mano turima informacija tarpe jų buvo ir Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų ... Na r šiaip 
tikėtina, kad dauguma jų yra baigę aukštąjį mokslą .... Taigi jie turėtų suvokti, kas jiems tokiu 
energijos kainų striptizo metu yra gerovė. 
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 Tačiau jų nuotrauka su šalies vadovu, jų laimingi ir patenkinti veidai man priminė vieną sovietinių 
laikų  spektaklį, kur personažas, pakliuvęs į mamuto skrandį, džiaugiasi, kad  yra malonu 
susilieti su dideliu ....                                                                                                                                                                                
Kadangi šalies vadovas pasakė, kad „Gerovės valstybės“ kertiniai akmenys yra pagarba 
žmogui ir socialinis teisingumas,  mano turima informacija, vienas iš jų (vilnietis) išdrįso jį 
paklausti, koks gi  gali būti teisingumas ir pagarba žmogui, kada reikia mokėti karšto vandens 
kainą šilumos tiekėjams, kurie jo neruošia ir iš to gauna milijoninius pelnus.... 

 Na ir kaip į tai reagavo šalies vadovas? 

 O gi su šypsena replikavo, kad tai vieno jo patarėjo reikalas ... 

 Bet argi tai svarbu, svarbu, kad virš 20 taip vadinamų "senjorų ir senjorių“ patyrė  iš to viso ,taip 
sakant, savotišką orgazmą ..... 

 Pranešimą parašė ANTANAS ALGIMANTAS MIŠKINIS ties 10:01  

Gautieji 
 

KESTUTIS EIDUKONIS  

 A.T. NUTARTIS  

 

 

2022-10-06 23:19 (prieš 12 valandų)   
 

 
Sunku būti pranašu savam krašte . Nenoriu sakyti - Bet buvo aišku kad tokia nutartis ir bus.  
Lietuvoj Teisingumo ieškoti "Mission Impossible" Matai Albinas nepriklausė partijai, neturėjo 
pinigu, vietoj pastato, pigiau apdovanoti medaliais.  Ir taip vaidinti kad žmogų ir jo darbą 
gerbėme.  Aš nepuolu Teismo ar Teisėsaugos, bet faktas kad Teisėsaugos Reputacija Lietuvoj ne 
pavydėtina.  Aš kalbu apie TEISINGUMA.  Teismas sprendžia kas parašyta, įstatymus rašo kas? Tie 
išstatymai buvo parašyti  ex post fakto.  
 
Seni Bolševikai džiaugęs.  Kremlius juokias "banditai vėl nugalėti" (pagal mano žinias Rusijos 
Ambasadorius labai nenorėjo to pastato remontuoto matyti) ,  Miško Broliai neturės nei Pastato 
nei Muziejaus.  Partizanas išmestas ant gatves su savo visais medaliais ir arkyvais.  Plakatą reiktu 
užkabinti "pasitikėjau teisingumą rasti Lietuvoj".  Žmogus rado tik kryžiaus kelius.  Merfio tiesyklė 
" Už kiek viena gera darbeli busi nubaustas"  
 
Dabar reiktu eiti i Teismą visiems kur dirbo ant to pastato, visiems kur aukojo tam pastatui, ir 
išreikalauti pinigą uz darbą ir sudėta pinigą kartu su palūkanom.  Manau gavus ta pinigą galėtume 
iš Turto banko ta pastatą nusipirkti, jeigu leis kiti kurie yra tuo pastatu interesuoti.  Kas ta pastatą 
išsigis, bus amžinai po mikroskopu žiurimą kaip po neteisėtu savininku.  Visi kur sudėjo darbą, ir 
pinigą prašome prisijungti prie reikalavimo turto bankui grąžinti tuos pinigus ir darbo kaina su 
palūkanom.  Gal koks nors Tapinas padarys "fund raiser"  Manau kad ne nes kažin kur Partizanai ir 
Tremtiniai, stovi prioritetuose Lietuvoj!!! Geda!!!  Kaip galima pasitikėti rasti Teisingumą iš  

https://www.blogger.com/profile/02039809143501504517
http://krantai.blogspot.com/2022/10/apie-europos-ekonomine-sajunga-ir-jos.html
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Valdžios, bet kokiam kitam reikale, jeigu negalim rasti Teisingumą Miško Broliams Tremtiniam ir 
Albinui.  Atrodo kad valdžia nei kaip nesugeba rasti kaip šita problema išspręsti.  Sunku pasauliui 
paaiškinti  kad taip valstybe elgęsi.  Ukrainai pažadėjome padėti atsistatyti griuvėsius, o čia savui 
žmogui iš griuvėsių prikėlus pastatą atimsim.  
 
Tai jeigu tokiam žmogui nesiseka ką nors nuveikti Lietuvos Labui, tai ką čia kalbėti paprastiems 
piliečiams.  Ne paslaptis kad Lietuvos Valdžia, Teisėsauga, Seimas apvylė ne tik Albina, bet manau 
daug ką.  Liūdna - bet yra taip kaip yra.  Pradeda atrodyti kad gal didele dalis skleidžiamos 
"dezinformacijos" turi siek tiek teisybes.  Eik kovoti aukokis už Lietuva, o po to mes tave 
prižiūrėsime ir gerbsim.  Ačiū Lietuva 
 
 Kestutis J. Eidukonis 
 Pulk. Leit.  
 Kasey_E@msn.com 
 USA  520-907-9456 
 LT      370-671-74009 
 

 
From: albinas kentra <miskobroliudraugija@gmail.com> 
Sent: Thursday, October 6, 2022 09:34 
 
Subject: A.T. nutartis 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
  
Laba diena, norime padėkoti visiems, atvykusiems į A.T. ir kartu (mūsų buvo virš 20:)) 
išgirdusiems ,,nuosprendį"  -  pastatai yra valstybės, nes ji davė pinigų pastatų rekonstrukcijai.  
Buvęs premj. G. Vagnorius, kurio priimtu sprendimu pastatai perduoti MB Draugijai, kažkuriame  
 
teisme paliudijo, jog tai buvo konkreti parama Draugijos pastatų atstatymui, bet...  
Valstybė juk tik po 6 metų ,,prašymų ir rašymų" skyrė pirmą paramą 1998m, o dabar paaiškinta, 
kad davė pinigus rekonstruoti pastatams, nors nesamdė Draugijos narių to darbo dirbti. Viena 
valdžia duoda, kita atima, keistoka, juk neatėjo okupantai iš toliau, kaip kažkada. Projektas ir 
veikla buvo numatyti Draugijos ir visi žinojo kas čia bus. 
Manau, kad Albinas galėtų grąžinti gautą iš LR Seimo Kalbos premiją ,,Už atkūrimą iš griuvėsių 
Vilniuje.....pastato, kuriame 1919  m. susirinkę savanoriai išėjo ginti Lietuvos nepriklausomybės; 
iiniciatyvinės veiklos, trukusios daugiau kaip 15 metų, rezultatas-Lietuvos paveldo objektas, 
pritaikytas istorijos ir kultūros veiklai". Ar ta veikla kažkam reikalinga? 
Advokatas parašė: nutartyje  teismas pažymėjo, kas kažkiek būtų naudinga draugijai siekiant 
galimo žalos atlyginimo ir galimo tolimesnio naudojimosi patalpomis: 1. draugija gali reikalauti 
nuostolių atlyginimo (investuotų lėšų, laiko, darbo, pastangų atlyginimo 2. draugija įgijo 
teisėtą lūkestį naudotis patalpomis. 
 
Dalinuosi straipsniu  iš Respublikos  

Galutinis teismo sprendimas: A.Kentra ir „Miško broliai” iškeldinami iš jų pačių statytų 
pastatų  

 
Ačiū visiems palaikantiesiems, skambinusiems ir rašiusiems:) Albinas vis skaito tą nutartį ir negali 
suprasti. Iš teismo kažko per daug ir nesitikėjome, bet tokios baigties - tikrai ne. Teisėjai posėdžio 
metu atrodė supratingi ir net pasijuokdavo iš nekompetentingų Turto banko ir Registro centro 

mailto:Kasey_E@msn.com
mailto:miskobroliudraugija@gmail.com
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.respublika.lt%2Flt%2Fnaujienos%2Flietuva%2Fkitos_lietuvos_zinios%2Fgalutinis-teismo-sprendimas-akentra-ir-misko-broliai-iskeldinami-is-ju-paciu-statytu-pastatu%2F&data=05%7C01%7C%7C9b88ed3dd84c4521ad1008daa7b8bba6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638006709112607820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7%2FJcJ7T7cM%2BVzkeKA0ZAGcqq%2FJ8ZO%2F9mdFgQTrYw76I%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.respublika.lt%2Flt%2Fnaujienos%2Flietuva%2Fkitos_lietuvos_zinios%2Fgalutinis-teismo-sprendimas-akentra-ir-misko-broliai-iskeldinami-is-ju-paciu-statytu-pastatu%2F&data=05%7C01%7C%7C9b88ed3dd84c4521ad1008daa7b8bba6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638006709112607820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7%2FJcJ7T7cM%2BVzkeKA0ZAGcqq%2FJ8ZO%2F9mdFgQTrYw76I%3D&reserved=0
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atstovų pasisakymų.  Atrodo, kad tai jau seniai kažkieno numatyto sumanymo įvykdymas, kuris 
pavyko ir šiandien kažkam džiaugsmo diena.  
 
Ačiū už Jūsų laiką, su linkėjimais nuo Albino, Jūratė 
... 
 
************************************************************************************************** 

 

UKRAINOS TERITORIJŲ ANEKSIJA „GEROKAI APSUNKINO, PAVERTĖ 

BEVEIK NEĮMANOMA, KARO PABAIGĄ“, – PAREIŠKĖ ES VYRIAUSIASIS 

UŽSIENIO REIKALŲ IR GYNYBOS KOMISARAS JOSEPAS BORRELLAS 

 
 

Kalbėdamas Ispanijos radijo stočiai RTVE, J. Borrellas pažymėjo, kad „Rusija pralaimi karą fiziškai 

ir jau pralaimėjo jį politiškai ir morališkai“, tačiau „Ukraina šio karo dar nelaimėjo. Todėl jis 

paragino Europos šalis sustiprinti savo gynybos pajėgas ir imtis politinių veiksmų, primindamas, 

kad Brazilija ir Indija susilaikė nuo aneksijos pasmerkimo JT Saugumo Tarybos posėdyje. Borrellas 

paaiškino, kad europiečiai „pasistatė sodą, į kurį grasina įsiveržti džiunglės“, ir tęsė analogiją: „Jei 

nenorime, kad džiunglės įsiveržtų į mūsų sodą, turime įsikišti. Tai nėra užgaida, tai būtina mūsų 

išlikimui“, – sakė vienas iš pagrindinių „euro ministrų“. Tačiau J. Borrellas nepatikslino, kokio 

pobūdžio „įsikišimą“ turėjo omenyje, ir savo raginimų nedetalizavo. Šiuo metu Rusija jau kurį laiką 

mūšiuose atiduoda anksčiau okupuotas teritorijas po teritorijų, tačiau greitos karo pabaigos 

niekas neprognozuoja. Bet, prognozuojami eiliniai pasikeitimai Rusijos karo vadovybėje, ryšium 

su paskutiniu pralaimėjimu Limane. →  

ES energetika,pramone ir socialini gerbuvi!? Ir ne Rusijai,o savo seiminimkui JAV!!!   -  2022-10-02, 

13:16 Jei kas strategiškai dar mąsto tai rusams išsilaikyti Limane kai pasiūstos daugiau 

tūkstantinės pajėgos miškingose vietose per kurias ir priartėjo Ukrainos pajėgos nėr šansų. Dabar 

prasidės medžioklė. Ir kai ukrainiečiai išlįs į atviras vietas. Raketos ir artilerija padarys milžiniškų 

problemų. Tai yra stumdymasis. Ypač kai į karinius veiksmus tiesiogiai įsitraukė lenkai dalis britų  
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ir amerikiečių. Rusų kalbos kad dabar karas vyksta su NATO nėra propoganda o realybė. Kaip ir 

dujų vamzdžio pasprogdinimas kuris naudingas tik JAV – Bidonas pranešė kad tai padarys.Ta ir 

padarė… tik tai pripažinti būtų labai pavojinga. Taip ir karinės operacijos dabar vyksta NATO 

iniciatyva. Ar nuo to bus geriau? Jei užsitikrins kad sugebės numušti atomines raketas- taip. Jei ne 

– bus labai daug kraujo ir masinė egzistencinė katastrofa. Plačiau: 

https://infa.lt/78189/borrellas-aneksija-pakeite-pusiausvyra-europa-turetu-isikisti/ 

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

AR TIKRAI VYKSTA KLIMATO KAITA? 

PRIEŽASTYS: 

Klimato kaita yra daugybės faktorių rezultatas, atspindintis pokyčius atmosferoje, procesus 

kitose Žemės dalyse – vandenynuose, ledynuose, o pastaruoju metu ir žmogaus veiklos padarinius. 

Klimatą taip pat veikia išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, tokie kaip Saulės radiacija, nežymūs Žemės 

orbitos nukrypimai ar šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos lygmuo. 

 

APLEDĖJIMAS 

Ledynai – vienas jautriausių indikatorių, parodančių, jog klimatas keičiasi. Pavyzdžiui, XVII 

amžiaus viduryje planetoje ėmė augti ledynų skaičius, klimatas atšalo. Šis reiškinys 

žinomas Mažojo ledynmečio pavadinimu. Vėliau ledynai ėmė tirpti – iš to buvo galima spręsti, kad 

klimatas šyla. 

Žemės paviršių dengiančių ledynų skaičių bandyta apibrėžti dar 1970 m. Apskaičiavimai rėmėsi iš 

oro darytomis nuotraukomis ir žemėlapiais. Buvo atrasta daugiau kaip 100 000 ledynų, iš viso  

apimančių daugiau kaip 240 000 km² teritoriją. Preliminariais paskaičiavimais ledynai gali apimti  

iki 445 000 km² plotą. Ledynai susiformuoja ir tirpsta – visa tai susiję su 

natūraliais gamtos pokyčiais, tačiau pastaraisiais metais tokie pokyčiai ima gąsdinti savo  

pagreičiu. Pagal Jungtinių Tautų organizacijos 2008 m. kovo 16 d. ataskaitą, ledynai tirpsta 

greičiau nei per praėjusius 5000 metų. Vidutinis tirpimo greitis 1980–1999 m. laikotarpyje buvęs 

apie 0,3 m per metus, iki 2006 m. pabaigos beveik dvigubai padidėjo. Po keleto dešimtmečių daug 

ledynų gali visiškai pranykti. 

Ledyniniai ir tarpledyniniai dabartinio amžiaus ciklai yra reikšmingiausi praėjusių kelių milijonų 

metų klimato procesai. 

Paskutinis apledėjimas truko apie 10 000 metų. Tuo laikotarpiu įvykę svarbūs pakitimai ir padėjo 

susiformuoti dabartiniam klimatui. 

 

POKYČIAI VANDENYNUOSE 

https://infa.lt/78189/borrellas-aneksija-pakeite-pusiausvyra-europa-turetu-isikisti/
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97s_atmosfera
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vandenynas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ledynas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDmogus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iltnamio_dujos
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ledynas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%BEasis_ledynmetis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aeronuotrauka
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aeronuotrauka
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aeronuotrauka
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97lapis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gamta
https://lt.wikipedia.org/wiki/JTO
https://lt.wikipedia.org/wiki/2008
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kovo_16
https://lt.wikipedia.org/wiki/Am%C5%BEius
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Vandenyno srovių cirkuliacija 

Bėgant laikui, atliekant įvairius tyrimus pastebėta, kad klimato pokyčiams daro įtaką ir sąveika 

tarp atmosferos sluoksnių bei vandenynų. Šylant vandenynams, stiprėja audros, sausumą dažniau 

ima siaubti stipresni uraganai. Pasak Al’o Gore’o knygos apie globalinį atšilimą ir jo pasekmes [1]: 

„Vis daugiau mokslinių tyrimų patvirtina, kad šiltesnis viršutinio vandenyno sluoksnio vanduo gali 

išskirti daugiau konvekcinės energijos, sukeliančios galingesnius uraganus“ . 

 

HISTEREZĖ 

Histerezė [2] – tai fizikinis terminas, kuris reiškia, jog priežastis veikia daug anksčiau, o padariniai 

išryškėja pavėluotai. 

Šis terminas tinka apibūdinti klimato kitimą. Situacija klimato kaitos sistemoje atitinka būtent 

histerezę, nes dabartinė padėtis planetoje yra daug anksčiau veikusių faktorių pasekmė. Kadangi 

Žemės klimato sistema yra labai plati, ji ne iš karto sureaguoja į priežastis keičiančias klimatą, 

esminiai padariniai išryškėja tik po kurio laiko. Tokius pokyčius dabar ir stebime. 

 

CO2 DUJOS 

 
Anglies dioksido kiekio kaita per 500 mln. metų 

CO2 dujos (anglies dvideginis) laikomos pagrindiniu šiltnamio efektą sukeliančiu veiksniu. Dėl 

atmosferoje gausėjančio CO2 kiekio visoje Žemėje kyla temperatūra. Mažas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis yra naudingas, nes padeda palaikyti gyvenimui tinkamą Žemės paviršiaus  

temperatūrą, tačiau per didelis jų kiekis kelia grėsmę žmonijos išlikimui – tirpsta ledynai, kyla  

vandenyno lygis ir t.t Žmogaus veikla – pagrindinis gausėjančio CO2 kiekio šaltinis. Didžiausią 

anglies dvideginio kiekį sudaro visos išmetamosios dujos, išsiskiriančios 

iškasamojo kuro deginimo metu. 

Atmosferos gebėjimas sulaikyti ir pakartotinai „panaudoti“ energiją, kuri išsiskiria nuo Žemės 

paviršiaus, yra labai svarbus stabiliam klimatui planetoje palaikyti. Temperatūros kilimas gali 

destabilizuoti oro struktūrą ir sudaryti sąlygas ilgalaikiam klimato pasikeitimui. 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Audra
https://lt.wikipedia.org/wiki/Uraganas
http://www.algore.com/about.html
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klimato_kaita#cite_note-1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvekcin%C4%97_energija&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klimato_kaita#cite_note-2
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://lt.wikipedia.org/wiki/Anglies_dioksidas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iltnamio_efektas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0altinis
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=I%C5%A1metamosios_dujos&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kuras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Temperat%C5%ABra
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Ocean_circulation_conveyor_belt.jpg
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png
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ŽMOGAUS VEIKLOS ĮTAKA KLIMATO POKYČIAMS 

Žmogaus veikla stipriai keičia aplinką pvz., irigacinė žemdirbystė paveikia drėgmės 

pusiausvyrą dirvožemyje, žmogaus veiklos produktas,  

atsirandantis gamyklose, automobiliuose deginamo kuro procese, naudojant aerozolius – CO2, 

skatina temperatūros kilimą planetoje, kertant miškus, mažinami „Žemės plaučiai“, todėl ne taip 

efektyviai sugeriamas CO2 perteklius. Mokslininkai ilgus dešimtmečius diskutavo ar žmogus iš 

tikrųjų turi tokią didelę įtaką klimato pasikeitimams. Šiuo metu tuo jau neabejojama ir debatai 

pasisuko kita linkme – ieškoma būdų, kaip sumažinti žmogaus veiklos padarinius ir kaip žmonijai 

prisitaikyti prie pasikeitimų, kurie jau įvyko mūsų planetoje. 

CEMENTO GAMYBA 

Gaminant cementą į atmosferą patenka didelis CO2 kiekis. Kuomet kalcio karbonatas yra 

įkaitinamas išsiskiria kalkės ir anglies dvideginis. Manoma, kad cemento pramonė išmeta 

apytiksliai 5 % globalinės dirbtinės CO2 emisijos, iš kurių 50 % anglies dvideginio savaime 

išsiskiria cheminio proceso metu, ir 40 % degant kurui. Iškastinis kuras deginamas cemento 

gaminimo procesui palaikyti. Kaskart proceso metu į aplinką patenka 900 kg CO2 kiekvienam 

1000 kg pagaminto cemento. 

ŽEMDIRBYSTĖ 

Po iškastinio kuro deginimo, dar vienas vietinio klimato pokyčius skatinantis veiksnys yra žemės 

ūkio plėtojimas. Irigacija, miško iškirtimas ir žemės ūkio plėtra dideliais mastais gali iš esmės 

pakeisti aplinką. Pavyzdžiui, sudarkyti požeminių vandens srovių tekėjimo kryptis, sunaikinti 

laukinių gyvūnų natūralią gyvenamąją apinką. Žemės ūkis taip pat gali pakeisti vietinį albedą, 

naikindamas dirvožemio viršutinį sluoksnį ir, todėl, keisdamas įprastą saulės šviesos sugėrimą ar 

atspindėjimą. 

Pvz., yra įrodymų, jog Graikijos ir kitų Viduržemio jūros šalių klimatas ilgainiui pasikeitė dėl 

plačiai paplitusio miškų kirtimo 700 m. pr. m. e. ir pirmaisias Kristaus eros metais (mediena, 

panaudota laivų, namų statybai ir kurui). Dabar klimatas šiame regione yra žymiai karštesnis ir 

sausesnis, medžių rūšys, kurios buvo panaudotos laivų statybai senoviniame pasaulyje, yra išnykę. 

GALVIJŲ AUGINIMAS 

Pagal 2006 m. Jungtinių Tautų pranešimą, galvijų auginimas sąlygoja apytiksliai 18 % pasaulinės 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos. Visgi, į šį kiekį įeina ir gryno miško iškirtimo padariniai 

bei galvijų natūraliai išskiriamas metanas. 

KLIMATO KAITOS ĮRODYMAI 

Klimatas keičiasi – tą galime matyti iš įvairių šaltinių, kurie parodo, koks jis buvo prieš kelis 

šimtmečius. Pokyčius įrodo į klimato kaitą reaguojantys indikatoriai: augmenija, jūros lygio 

pasikeitimas, ledynų geologija, dendrochronologija. 

KLIMATO KAITOS PAVYZDŽIAI 

Klimatas keičiasi visą Žemės egzistavimo laikotarpį. Paleoklimatologijos mokslas mums leidžia 

stebėti klimato pokyčius vykusius daugybę metų atgal. Vienas iš svarbiausių šaltinių, leidžiantis  

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Irigacin%C4%97_%C5%BEemdirbyst%C4%97&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dirvo%C5%BEemis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gamykla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Automobilis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Degimas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aerozolis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1kas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Cementas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalcio_karbonatas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalk%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pramon%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Emisija
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97s_%C5%ABkis
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97s_%C5%ABkis
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97s_%C5%ABkis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Irigacija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Albedas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Graikija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vidur%C5%BEemio_j%C5%ABra
https://lt.wikipedia.org/wiki/700_m._pr._m._e.
https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C4%97zus_Kristus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mediena
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Laiv%C5%B3_statyba&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/JTO
https://lt.wikipedia.org/wiki/Galvijai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Metanas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Indikatorius&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dendrochronologija
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sužinoti apie klimato ypatumus praeityje yra ledas. Antarktidoje – amžinas įšalas, čia ledo 

sluoksnis siekia beveik 4 km. Lede išliko svarbūs duomenys apie Žemės klimatą praeityje. Šie 

duomenys labai svarbūs, norint suprasti dabar vykstančius klimato pokyčius bei numatyti galimas 

jų pasekmes. Imdami amžino įšalo ledo pavyzdžius ir tirdami juose įstrigusius oro burbuliukus,  

mokslininkai gali nustatyti ryšį tarp praeityje buvusio anglies dioksido (CO2) dujų kiekio (būtent 

padidėjęs dėl žmonių veiklos šių dujų kiekis yra pagrindinis klimato kaitos veiksnys) ir 

šimtmečiais vykusios temperatūros kaitos. (Europos Komisija) 

Vienas iš ryškiausių klimato kaitos pavyzdžių buvo 2002-aisiais netikėtai atskilęs 3 000 km² ploto 

Antarktidos ledyno gabalas. Visgi tuo pačiu šis įvykis leido mokslininkams prieiti prie vandenyno 

ploto, kuris buvo po ledu ištisus 12 000 metų. 2002 – ieji vadinami „nuliniais metais“ – tai klimato 

kaitos padarinių pradžia. 

Kai kuriose šalyse klimato kaitos pavyzdžiai itin aiškūs ir konkretūs: pvz., Grenlandijoje. Visa tai 

pasako paprasti pavyzdžiai: ten, kur anksčiau buvo upė – dabar išdžiūvus vaga, sniego, kuris 

dengdavo šalyje esančius kalnus – nebėra. 

Politiniai sprendimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą] 

 1992 m. Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos konvencija. 

 1997 m. Kioto protokolas. 

 2008 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamentas oficialiai pritarė Klimatos kaitos paketui. Dėl 

triskart pasikartojančio skaičiaus „20“ šis planas vadinamas trijų dvidešimtukų, arba „20-20-

20“ vardu. Plane numatyta, kad iki 2020 metų 27 ES valstybės turėtų sumažinti anglies 

dvideginio emisijas 20 proc. palyginus su 1990 metais, 20 proc. sumažinti energijos 

suvartojimą, o iš atsinaujinančių šaltinių pagaminti 20 proc. visos energijos. 

 2012 m. Dohoje (Katare) įvykusio viršūnių susitikimo dalyviai sutarė pratęsti Kioto protokolo 

susitarimus iki 2020 m.[3] 

 2015 m. Paryžiuje (Prancūzijoje) susitikimo metu 195 šalys sutarė pasirašyti Paryžiaus 

susitarimą. Jį sėkmingai ratifikavus, jo adaptacija ir finansavimas prasidės 2020 m. 2016 m. 

pabaigoje susitarimą pasirašė 194 Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos konvencijos šalys, 

iš jų 125 – jį ratifikavo. 2016 m. lapkričio 4 d. Paryžiaus susitarimas buvo patvirtintas, nes 

užteko šalių ratifikavusių susitarimą skaičiaus.[4] Paryžiaus susitarimo šalys sieks šių 

pagrindinių tikslų:[5] 

 užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros didėjimas būtų gerokai mažesnis 

nei2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, dedant pastangas, kad 

temperatūros didėjimas neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, 

suvokiant, kad tai gerokai sumažintų klimato kaitos pavojų ir poveikį; 

 didinti gebėjimą prisitaikyti prie neigiamo klimato kaitos poveikio ir skatinti atsparumą 

klimato kaitai ir mažu išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu 

pasižyminčią plėtrą tokiu būdu, kad nekiltų grėsmė maisto gamybai; 

 dujų kiekio mažėjimo trajektoriją ir klimato kaitai atsparią plėtrą. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Antarktida
https://lt.wikipedia.org/wiki/Am%C5%BEinas_%C4%AF%C5%A1alas
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/news/news03_lt.htm
https://lt.wikipedia.org/wiki/Grenlandija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Klimato_kaita&veaction=edit&section=12
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Klimato_kaita&action=edit&section=12
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jungtini%C5%B3_Taut%C5%B3_Bendroji_klimato_kaitos_konvencija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kioto_protokolas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gruod%C5%BEio_17
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Klimato_kaitos_paketas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Doha
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kataras
https://lt.wikipedia.org/wiki/2020
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klimato_kaita#cite_note-3
https://lt.wikipedia.org/wiki/2015
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BEius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranc%C5%ABzija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pary%C5%BEiaus_susitarimas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pary%C5%BEiaus_susitarimas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pary%C5%BEiaus_susitarimas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/2016
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lapkri%C4%8Dio_4
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klimato_kaita#cite_note-4
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klimato_kaita#cite_note-5
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ALFREDAS ČIUČIURKA 

                  

ALKOHOLIS – TAUTOS ŽUDIKAS ?... 
   
 

       Kadangi, keičiantis klimatui,  strateginę reikšmę įgyja 
Vyskupo M.  Valančiaus išvada:  NĖRA KITO BŪDO IŠSIGELBĖTI, 
KAIP VISIŠKAS ATSISAKYMAS ALKOHOLIO, todėl pakartotinai 
siunčiu G. Petkevičaitės - Bitės įžvalgą,  sutampančią  su  čekų 
rašytojo Karelo Polačeko nuomone: 
 

       - Girtuoklystė, - kalbėjo toliau senis, pūsdamas tabako dūmus, - tai rykštė, kurią dievas 
pasiuntė žmonijai. Matote tą jaunuolį? Kokia apgailėtina alkoholio auka! Netekęs sąmonės, 
praradęs laiko ir erdvės nuovoką. Kas iš jo bus? Beprotis. Jo vaikus kamuos rachitas ir 
skrofuliozė. Iš jų išaugs nusikaltėliai ir prostitutės. Ypač šiandien padorus žmogus jau 
nebegali pereiti gatve. Vien prostitutės, teisybė, panele? Mano laikais taip iš tikrųjų 
nebuvo... ( novelė " NOKTIURNAS",  "ČEKŲ NOVELĖS", psl. 193, Vilnius " Vagos" leidykla, 
1984 m.)  
 

       Ko gero, dėl to ir Maironis rašė:  MAN TINKA TAS ŽIEDAS, KURS ŽYDŽIA BLAIVIAI. 
 

Pagarbiai, 
Alfredas ČIUČIURKA 
 
 

 Girtuokliavimo klausimo neužmirštame, nes jame glūdi visų nedorybių, o ypač 
paleistuvavimo šaknis, to paleistuvavimo, kurs šiandien gresia jau visai mūsų visuomenėj... 
         Šių dienų skaitlinių nežinodama, galiu vien pasakyti, kad pusantrų metų atgal, t.y. 1920 
m. gegužės mėnesį,  pačiame Kaune, karo ligoninėje, iš 400 kareivių, daugiau kaip šimtas 
buvo venerikų. Šįmet padėtis tuo atžvilgiu ne tik nepagerėjo, bet dar pablogėjo...  
 

                                                       G. Petkevičaitė – Bitė 
-------------------------------------------------------- 
 

 - Konstantinai Dmitričiau, - tarė jinai Levinui,- išaiškinkite man, susimildamas, ką tai reiškia,  - 

jūs visa tai žinote, - mūsų kaime,  Kalugos gubernijoje, visi mužikai ir visos bobos pragėrė visa, ką 

tik turėjo, ir dabar mums nieko nemoka. Ką tai reiškia? Jūs visuomet taip giriate mužikus. (L. 

Tolstojus,   Ana Karenina psl. 61, Vilnius, 1983 m.) 

     
 

   Visa Lietuvos neprilkausomybė nieko nereiškia, kad didis jos žmonių skaičius alkoholiui 

vergauja.  (Vydūnas) 
 
 

Bet patys padarykime teisingą  sulyginimą: beveik kiekvienoje parapijoje yra pas mus monopolis, 

kuriame kas savaitė prageriama po 300 – 400 rublių..., o mokytojui pagailime per metus tiek algos 

išmokėti.  

                               G. Petkevičaitė – Bitė ( Raštai, IV t., psl. 238,  1967m., Vilnius) 
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 Į kovą su alkoholizmu stokime visi, visų partijų žmonės, nes apie alkoholį visi vienodai 
galime pasakyti.Tai didžiausia žmonijos nelaimė! Tai slibinas, kurs žmonių turtą, sveikatą, 
dorą ir švelniuosius  jausmus naikina! Tai gadintojas esamųjų ir būsimųjų žmonijos kartų 
(pakalenijų)! 
 
                              J. Tumas - Vaižgantas    
 
 

                            Alus gerti nesveika.  
                                                J. Jablonskis 
 

Kas myli Lietuvą, kovoja su alkoholiu. 
                                                  P. Cvirka 
 

Alkoholis yra nuodas. Nuo kurio moterys tankiai persileidžia arba tampa visai 
bevaisėmis, bet iki to laiko vis da spėja pagimdyt draugijai išgamą kokį, idiotą 
ar galvažudį.  
Kudirka 
 

Vytautas Didysis po Žalgirio mūšio  įsakė kelis vežimus 
       statinių vyno, atimto iš kryžiuočių, išlieti lauk.    
 

Nėra kito būdo išsigelbėti, kaip visiškas atsisakymas alkoholio. 
                                       Vyskupas M.  Valančius 
 
 

Daugelyje vietų valsčiai prašė išnaikinti sodžiuje degtinės pardavinyčias, valdžia neleidžia.  
Žmonės nenori gerti, valdžia suturi, iš kur ji pinigus ims. Šit valdžios geradėjystė.  J. 
Biliūnas   
             
Jeigu žmogus nerūko ir negeria, tai jau savaime susimąstai, ar tik jis nebus niekšas?  

A. Čechovas 
 
Girtuokliavimo klausimo neužmirštame, nes jame glūdi visų nedorybių, o ypač 
paleistuvavimo šaknis, to paleistuvavimo, kurs šiandien gresia jau visai mūsų visuomenėj... 
         Šių dienų skaitlinių nežinodama, galiu vien pasakyti, kad pusantrų metų atgal, t.y. 1920 
m. gegužės mėnesį,  pačiame Kaune, karo ligoninėje, iš 400 kareivių, daugiau kaip šimtas 
buvo venerikų. Šįmet padėtis tuo atžvilgiu ne tik nepagerėjo, bet dar pablogėjo...  
 

                                                       G. Petkevičaitė – Bitė 
 
 
1.Jeigu žmogus nerūko ir negeria, tai jau savaime susimąstai, ar tik jis nebus niekšas?  
                            A. Čechovas 
 
2.Alaus negersiu, nei degtinės.  
                              A. Baltakis 
 
3.Konstantinai Dmitričiau, - tarė jinai Levinui,- išaiškinkite man, susimildamas, ką tai  
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reiškia,  - jūs visa tai žinote, - mūsų kaime,  Kalugos gubernijoje, visi mužikai ir visos bobos 
pragėrė visa, ką tik turėjo, ir dabar mums nieko nemoka. Ką tai reiškia? Jūs visuomet taip 
giriate mužikus. 
                    L. Tolstojus 
 
 4.Visa Lietuvos neprilkausomybė nieko nereiškia, kad didis jos žmonių skaičius alkoholiui 
vergauja. 
                        Vydūnas 
 

 5. Retai dabar išaušta diena Lietuvoje, kad respublikos miestuose bei kaimuose nežūtų 
vienas ar daugiau jaunų mūsų žmonių. Ir susimąstai kiekvieną sykį prie tokio kapo: esame 
vos trijų milijonų tauta, ar ne per daug brangią jaunimo kraujo duoklę mokame dievaičiui 
Bakchui, ar viską padarėme, kad nebereikėtų jos mokėti?  
   Ar vien šita duoklė baisi ? Tūkstančiai sugriuvusių šeimų, defektyvių naujagimių, 
venerinių ligų plitimas – štai kas lydi nusilenkiančius stikliukui. 
                                      J. Baltušis 
 

6.Girtas kaip žvėris, namon parėjęs, mušė, taškė pačią!  Į trečią dieną dieną gimė vaikas: nei 
šioks, nei toks, ne į žmogaus pavidalą  panašus. Sumuštas, sudarkytas. Pačiai nei daktaro, 
nei kokios pagalbos iš niekur... nei kaltininko jo žvėriškumo sulaikymo... nors pasikark 
besirgdama, bekentėdama... 
                                        G. Petkevičaitė – Bitė  
 
 

7. Meldžiu, gelbėkite ! Mirštu badu su kūdikiais!  Vyras viską prageria! Negana pinigus, kiek 
uždirbu, bet ir geresnius skurlius... Vaikai maži, o vyras negana kad prageria viską, dar 
girtas parėjęs mušasi, sveikatą atima... šuns vietoje laiko... Esu pikčiau gyvulio stumdoma, 
nei kur pasiskųsti, nei kur apgynimo rasti... Gelbėkite!   Užstokite!  Padėkite teisybę rasti! 
                                                                 G. Petkevičaitė – Bitė  
 
 
 8.Valdžia negali priversti mane gerti, o aš turiu pilną teisę prikalbint kitą, kad negertų.  
                              V.Kudirka 
 
9.Daugelyje vietų valsčiai prašė išnaikinti sodžiuje degtinės pardavinyčias, valdžia 
neleidžia.  Žmonės nenori gerti, valdžia suturi, iš kur ji pinigus ims. Šit valdžios geradėjystė.  
                                          J. Biliūnas 
 

10.Keturi kareiviai pasigėrė, prisirūkė čars ir nuėjo į greta esantį aūlą. Ten išprievartavo 
jauną mergaitę, po to sušaudė ją kartu su tėvais. Atėjo specialus Gynybos ministro  
Ustinovo įsakymas "Sušaudyti visus pulko akivaizdoje." Įsakymas buvo įvykdytas.  
                                              Z. Stankus 
 

 

TU – MOKYTOJAS, GYDYTOJAS, INŽINIERIUS,  
                                 TU – PIRMININKAS,  SEKRETORIUS – TU - ŽMOGUS 
 
Čia  žilas Nemunas                                                    Ar priminei vaitojančius palatose, 
Ir pilys senos,                                                             Skyrybas ir nesantaiką namų? 
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Rūpintojėliai pakely,                                            Kiek daug pilkų veidų šiandieną 
matosi,                                                                          Ir Tu žmogus 
Bet jūjų kryžiai sunkūs, dideli...                            Su rūpesčiais kasdieniais                                                                                           
Kiek daug kelių, nuspalvintų  vynu!..                                      
 
Per  mylimą Tėvynę                                                  Bet vardas – Žmogus TU! 
Vyno upės teka,                                                                             
Kupinos ligų, avarijų, mirties.                                 (mokytojas tu) 
Užtemo protai,                                                             Ir tau negali būti  
Daug kas jau „apako“.                                                Ramios dienos, 
Kas pagalbos ranką jiems išties?                           Kai alkoholio upė be krantų. 
 
Mokytojau, gydytojau,                                               Joje ir židiniai 
Pirmininke, inžinieriau!                                           Šeimų užgęsta, 
Tavo vardas saulėj švyti,                                          Joje ir ašaros žmonų, vaikų, - 
Prabilki širdimi savąja atvirai.                               Kodėl šį siaubą 
Ar gali šiandieną Tautai atsakyti,                          Mūsų tautai kęsti, 
Ką Tu lig šiolei padarei?                                           Kai tiek yra  liepsnojančių širdžių?!                             
                                            
Ar įnešei dalelę,                                                           Ateik atlikti 
Nors mažytę                                                                 Pareigą Tėvynei, 
Į bendrą rūpestį Tėvynės Lietuvos?                     Pakelt tautos  suluošintus vaikus! 
Ar pabandei                                                                 Kovot už žmogų, 
Nors žodį pasakyti,                                                    Ateitį jo šviesią, 
Kai žmonės kėlė taurę prie burnos?                     Už blaivų rytą būsimų kartų... 
 
                                                                     Vincas  Korsakas  (1983 m.) 
************************************************************************************
* 

GYVENIMO FILOSOFIJA – problema verta didelio dėmesio … 
                                        

                                           nuo 1918m.   

                                                                    (PO IŠSIVALYMO NUO IŠDAVIKŲ IR KENKĖJŲ)  

 

LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS                                              

 

                                               KREIPIMASIS  
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Į VISUS LIETUVOS ŠVIETIMO IR KULTŪROS  DARBUOTOJUS,                                                        

VISŲ KONFESUJŲ DVASININKUS, VISUS LIETUVOS ŽMONES, 

Brangieji, ar Jūs žinote, kodėl Lietuvoje tiek daug savižudybių ir kas met vis daugėja. Ar Jūs žinote 

kodėl Lietuvos gyventojai yra pirmaujantys Europos Sąjungoje pagal savižudybes? 

Truputį statistikos: citata iš „Klaipėdos“ – „Vyrų mirčių yra daugiau 
nei moterų net kelis kartus. Pernai šalyje fiksuota 565, (136 moterys 
ir 439 vyrai). 2020 metais - 607 (133 moterys ir 474 vyrai); 2019 
metais 658: (119 moterų ir 539 vyrai); 
Per dešimtmetį 2010 metais Lietuvoje iš viso registruota 1018 
savižudybių. Išankstiniais Higienos instituto duomenimis, per 
pirmąjį 2022 metų pusmetį visoje Lietuvoje nusižudė 239 žmonės“ 
(citatos pabaiga). 

 
Ar ši statistika neturėtų kelti patį didžiausią susirūpinimą, tačiau po kiekvieno atvejo 

NESUSIMĄSTOME, ar tai nekelia susirūpinimo Lietuvos gyventojais?                                                                    

Pirmiausia kyla klausimas: kokios priežastys tai lemia? Ar susimąstėte kada nors?                                        

Kad Lietuva nuo aukštesnės kultūros šalių gerokai atsilieka tai visiems suprantama.                             

Ar ne todėl, daugelio išvykstančių iš šalies, tai viena iš pagrindinių priežasčių?                                                   

 

Mes, Lietuvos visuomenė, neįvertiname vieno iš svarbiausių faktorių : tarpusavio elgesio 

kultūros ir jos svarbos. 

Ar šita priežastis nėra viena iš rimčiausių, kurią kreipimosi adresatai pamiršta? Bet juk tai  

PATAISOMA, atsakytų ne vienas. Žinoma, kad pataisoma, bet kaip? 

Pirmoje vietoje – MOKYKLA. Ar ji ruošia jauną žmogų rimtam gyvenimui, neteko apie tai girdėti. 

Kad pagrindus duoda Šeima, tai taip, bet su salyga, jeigu tėvai apie tai išmokyti, tačiau ta salyga 

neegzistuoja, nes niekas to nemoko. 

 

Kaip jaučiasi žmogus bet kurioje situacijoje, kuri vyksta savieigos principu? Ar neturėdamas tikrų 

žinių, žmogus gali turėti stiprų pagrindą po kojomis? Paimkite bet kokią profesija, ar gali būti 

stiprus specialistas (išimčių visada yra: kai savamoksliai geresni specialistai už diplomuotus)          

be stiprių mokslo žinių? 

Tai kodėl mokyklos neduoda stiprių žinių, kaip žmogus turi tvarkyti savo gyvenimą (čia 

savamokslių taip pat pasitaiko). 

 

Ar ne laikas pagalvoti, kaip pradėti ruošti nuo vaikystės GYVENIMUI, kuris būtų laimingas ir ne tik, 

bet SVEIKAS IR LAIMINGAS NE TIK SAU, BET IR ATEITIES KARTOMS – anūkams ir proanūkams... 

 

Jau ne kartą teko įsitikinti Jums ne vienam, kad PINIGAI nesuteikia pilnatvės ir džiaugsmo, o kas 

suteikia? Tuo gali pasigirti tik tobuli DVASIŠKAI. Kas padaro žmogų tobulą dvasisškai? 
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Tai: tikėjimas, aukšta dvasinė kultūra, aukšta elgesio kultūra, dorovė, sąžiningumas, teisingumas, 

žmogiškumas ir kt. Net TIKRA MEILĖ be šitų faktorių nebūna ir negali būti... 

KAS GALI BŪTI GERIAU, KAI ŽMOGUS SVEIKAS IR LAIMINGAS, TODĖL, KAD YRA RIMTAI 

PARUOŠTAS GYVENIMUI. Kai jis žino, kaip kurti šeimą ir kas joje svarbiausia, kai nereikia spręsti 

klausimų apie...  gal ne vienas skirybas... 

 

Ko Lietuvoje trūksta, kad visi būtų ruošiami SVEIKAM IR LAIMINGAM GYVENIMUI? Labai paprasta 

– trūksta institucijos, kuri ruoštų žmones SVEIKAM IR LAIMINGAM GYVENIMUI, O KUR JINAI 

YRA? Atsakymas vienas – jos Lietuvoje nėra, deja... BET GALI BŪTI. 

 

Madingas posakis: žmogus – GAMTOS VAIKAS, bet ekologijos jo niekas nemoko. Čia kyla tas pats 

klausimas: ar gali žmogus žinoti apie tikrai svarbią savo gyvenimo sritį, jeigu viskas tuo klausimu 

palikta savieigai ar pripuolamoms akcijoms. Tai kas, kad aukštosiose mokyklose apie tai yra 

programos, bet žiūrima į jas pro pirštus, deja... bet ir tai geriau negu nieko... 

 

IŠVADA 

Lietuvoje būtina įsteigti ETIKOS IR EKOLOGIJOS UNIVERSITETĄ, 

kurio padaliniai būtų visose mokyklose. Tai didelis darbas, bet 

kažkada reikia jį pradėti. Norime ar nenorime turi baigtis 

gyvenimas be žinių, paliktas savieigai, nes šiandieną mes matome, 

kaip kai kurie žmonės sprendžia savo gyvenimo problemas, kurių 

statistika tiesiog šiurpina... 

Mūsų pareiga pasirūpinti, padaryti viską, kad pradžioje paminėta 

statistika PASIKEISTŲ ir nekaltinkim visų pasitraukusių psichikos 

sutrikimais (kai kada negalime, vienu kitu atveju, to paneigti), nes 

ne čia tikrosios savižudybių priežastys. Išmokykime žmones, kaip 

kurti sveiką ir laimingą gyvenimą (suteikime tvirtą pamatą po 

kojomis) ir tikrai bus labai teigiami rezultatai, o dėl to reikia ir 

būtina pasistengti. 

 

KOMENTARAS: žinios, kaip teisingai gyventi, būtinos, nes tik tada 

žmogus galės kurti savo gyvenimą sąmoningai, o ne stichiškai, 

vedamas tik primytiviausio inkstintų šauksmo. Primenu, kad             

be teisingumo, padorumo, žmogiškumo negali būti tikros MEILĖS! 

BE TIKROS MEILĖS – ŽMOGUS DVASIOS INVALIDAS! 
 

PASTABA : naudoti laikraštėlio informaciją galima, TIK, paminėjus šaltinį! 
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SVEIKATA 

ŽMOGUS  -  DALELĖ  VISATOS, TOKIA  PATI,  KAIP  BET  KURIS KITAS  ORGANIZMAS  AR  
METALAS,  AR  MINERALAS, AR  KOKS NORS  KITAS  GAMTOS  SUTVĖRIMAS  AR  DAIKTAS.... 

 

VISATA  -  VIENINGA  SISTEMA  VALDOMA  DIEVO  IR  GAMTOS  SAVITARPIO  SĄRYŠIO  
DĖSNIAIS... 

VIENA  IŠ  ĮDOMYBIŲ: senovinėje alcheminėje sistemoje yra įrodyta gydomoji septynių 
metalų reikšmė žmogaus sveikatai, jie atitinka septynioms planetoms: 

 auksas         -  Saulė  
 sidabras       -  Mėnulis   
 gyvsidabris -  Merkurijus   
 varis              -  Venera  
 geležis          -  Marsas  
 alavas           -  Jupiteris  
 švinas           -  Saturnas 

Planetos atitinka septyniems svarbiausiems žmogaus būdo bruožams, savybėms ar 
asmenybės tipams: 

  Saulė         - dienos deivė  
 Mėnulis      - nakties karalius  
 Merkurijus - lengvai bendraujantis  
 Venera        - moteriška, artistiška, pasyvi  
 Marsas        - vyriškumo įsikūnijimas, aktyvus  
 Jupiteris     -  teoretikas  
 Saturnas    -  sudėtingo charakterio žmonės 

Taip pat šios planetos atitinka tam tikrom žmogaus kūno dalims ir spalvoms: 

 Saulė    -  širdis ir stuburas  -  auksinė ir geltona               
 Mėnulis  -  smegenys ir organizmo skysčiai -  balta, kreminė, žalia  
 Merkurijus   -  nervų sistema ir plaučiai - sidabrinė, pilka, gelsva  
 Venera   -  inkstai ir mityba  -  mėlyna, rausva, pastelinė  
 Marsas -  kraujas, raumenys ir medžiagų apykaita -  raudona ir ruda  
 Jupiteris  -  kepenys ir tulžies pūslė - oranžinė  
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 Saturnas  -  skeletas, oda, plaukai, nagai  - juoda, tamsios spalvos, purpurinė, 
violetinė, indigo 

 Pagal metalų sistemą galima kvalifikuoti ir maistą:  

 Saulė - saulėgrąžos, apelsinai, kiaušiniai ir vynuogės;  
 Mėnulis - melionas, agurkas, jogurtas, sūris, pienas;  
 Merkurijus - grūdai;  
 Venera - vaisiai, bulvės, šokoladas, saldainiai, uogos;  
 Marsas - pipirai, pomidorai, svogūnai, česnakas, pipirai karri, mėsa, kraujinė dešra;  
 Jupiteris - riešutai, sėklos, citrina, obuoliai;  
 Saturnas - kava, duoninio medžio vaisiai, baklažanai, alyvuogės. 
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Visuomenė Tarybos atstovė Klaipėdai,                                                                                                                                                                        
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Internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė 

Internetinės svetainės „Sveikata savo jėgomis“ autorė  

Etikos Universiteto Klaipėdoje įkūrėja ir vadovė 

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardo autorė ir steigėja, 

 valdybos narė, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė. 

 LVT Socialinių reikalų grupės steigėja,                                                                                                                                                           

Lietuvos Etikos Universiteto steigėja ir patarėja. 

LVT NAUJOS DARBO GR. SEKRETORĖ 

Kontaktai: lietps.eu, telef. 866673965, el.p.amgedv@gmail.com; 

 

                                                           
  

 Pastaba: redakcinės kolegijos  nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.   

 Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Žurnalistų etikos taisyklės galioja visiems. 

                                                                          

                                                               

 MŪSŲ DRAUGAI                  
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