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Apdovanojimą pasirašė prezidentas
V.Adamkus, o įteikė prezidentas R.Paksas

Karaliaus Mindaugo karūnavimo proga praeitų 2002 metų 
birželio 14 d. prezidentas Valdas Adamkus pasirašė dokumentą, kuriuo 
už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą pasaulyje, Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino pirmo laipsnio ordino medaliu apdovanojo Hil- 
dą Piščikienę.

Tame akte nurodyti šitokie jos nuopelnai, kad apdovanojo ją 
kaip “ Lietuvos vaikų rėmimo fondo Jungtinėje Karalystėje steigėją ir 
sekretorę, ilgametę humanitarinės pagalbos Lietuvos sveikatos įstai
goms iniciatorę ir organizatorę”.

Talkininkaujnt daugiausia Stasio Kasparo, dabar jau miru
sios Frances Senkuvienės ir kitų, ji pajėgė į Lietuvą išsiųsti sveikatos 
priežiūros įstaigoms pačių būtiniausių dalykų už šimtus tūkstančių sva
rų. Tam reikia, žinoma, ryžto, pastovaus ir nuolatinio rūpesčio.

Priimti to žymens ji nuvažiavo į Vilnių tik šiemet liepos 5 d. 
ir tą ordino medalį jai, kaip ir tada prezidentūron susirinkusiems ki
tiems apdovanotiesiems, įteikė prezidentas Rolandas Paksas, kuris ne 
tik atliko tą įteikimo apeigą, bet ir nusifotografavo vien su Hilda ir dar 
su ja, dukterim ir vaikaičiu.

Brangus įvykis be galo darbščiai Hildai, be kita ko, kilusiai iš 
šeimos, kurios visi nariai buvo lietuviškai veiklūs.

Tą dieną prezidentūroje buvo didelis priėmimas su koncertu, 
kuriame dalyvavo Hilda Piščikienė. Priėmime dalyvavo ir Hildos talki
ninkė Lietuvoje Ramutė Solominienė.

K. B arenas

Kovoti
Briuselyje 
padėjo gramatika 
Edita Urmonaitė
„Lietuvos ryto" korespondentė 
Paryžiuje ir Briuselyje

Briuselyje vakar pasibaigusia
me ES narių bei kandidačių 
aukščiausiojo lygio susitikime 
Lietuva bei kitos šalys kandida
tės nesileido apmulkinamos ES 
senbuvių.

Vilnius išsireikalavo, kad Bel
gijos sostinėje pradėta svarstyti 
Europos ekonomikos plėtros 
programa, numatanti dideles 
investicijas į transporto ir kitas 
infrastruktūras, būtų palanki ir 
dabartinėms, ir būsimoms Eu
ropos Sąjungos narėms.

Į geležinkelių, kelių 
tiesimo, elektros linijų sujun
gimo programas busimosios 
narės bus įtrauktos per trejus 
metus.

Šiuo metu ES pirmi
ninkaujanti Italija bandė apgin
ti dabartinių narių interesus, į 
tekstą įrašydama jungtuką „ir“. 
Susitikimo išvadų projekte iš 
pradžių buvo įrašyta, jog pir
menybė bus suteikta projek
tams, kurie kerta dviejų ES ša
lių sienas ir nugali gamtines 
kliūtis.

Gamtinių kliūčių - 
kalnų bei kanjonų - daugelyje 
šalių kandidačių nėra, tad į 
šiuos projektus jos nebūtų galė
jusios pretenduoti.

Galiausiai žodį „ir“ pavyko 
pakeisti į „arba“.

(tęsinys 2 psl)
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„Italijos parengto teksto atžvilgiu pasisakėme 
labai kritiškai, ir mūsų pasiūlymas galiausiai buvo 
priimtas - pirmą kartą istorijoje“, - džiaugėsi 
Lietuvos finansų ministrė Dalia Giybauskaitė.

Lietuvai artimiausiu metu yra aktualūs 
du tarptautiniai projektai - geležinkelis „Rail 
Baltica“ bei Lietuvos ir Lenkijos elektros 
tinklų sujungimas.

SEIMO NARIO VYTAUTO LANDSBERGIO 
PAREIŠKIMAS

DĖL PADĖTIES 
ČEČĖNIJOS
RESPUBLIKOJE
Čečėnijoje, kurią jau ketvirti metai siaubia antrasis 
anti-nepriklausomybinis, tai yra, pajungimo karas, 
įvyko dar vienas gyventojų bei Rusijos kareivių 
balsavimas. Neįmanomomis ir pasaulio 
nepripažįstamomis valstybinio teroro sąlygomis 
žmonės tariamai “laisvai” balsavo už Rusijos 
vietininką A. Kadyrovą, kad nuo šiol jis būtų 
vadinamas Čečėnijos prezidentu. Nors per 
paskutinę nepriklausomą apklausą 61% čečėnų 
pasisakė prieš jį kaip galimą prezidentą 
(“Newsweek”, 2003, Nr. 14), Rusijos valdžia taip 
įgyvendina savo planą: atimti teisėtumą iš 1997 m. 
demokratiškai rinktų vadovų, pademonstruoti 
tarptautinei bendruomenei neva “taikos procesas” 
eina pirmyn, neva nuo šiol “patys čečėnai” 
tvarkysis respublikoje arba kausis tarpusavy, o 
Rusija liks visiškai nekalta taikos ir tvarkos garante, 
nieko daugiau. Ji tiktai galva linguos - kokie baisūs 
tie čečėnai, juk niekas nenorėjo mirti.

Tačiau šis antrasis balsavimas - po tariamo 
referendumo, kuriuo čečėnai “atsisakė” 
nepriklausomybės, - išsemia Kremliaus politikos 
resursus. Kas toliau? Kaip pastebėjo teisėtas v
Čečėnijos Respublikos prezidentas A. 
Maschadovas (“Polityka”, 2003, nr. 40), ir anas 
balsavimas niekuo nepakeitė realaus kovojančių 
jėgų santykio. Karas tęsiasi, planingi civilių 
gyventojų žudymai ir nebaudžiami plėšikavimai - 
taip pat. A. Kadyrovo naujoji stribų armija veikia 
dar baisiau (anot žurnalisto A. Babickio) negu 
Rusijos baudėjai.

Tad klausimas vienas - kiek dar turi tęstis 
genocidas, kiek dar Čečėnijos gyventojų turi būti 
nukankinta ir nužudyta, kad vadinamasis 
demokratinis pasaulis pareikalautų paliaubų, visų 
dalinių nusiginklavimo arba išvedimo ir Jungtinių 

Tautų buvimo Čečėnijoje tikriems laisviems 
balsavimams surengti. Kol to nereikalaujama, 
reiškia, tolimų svetimų žmonių gyvybėmis mokama 
už Rusijos dujas ir naftą.

2003-10-06

Praturtėti trokštančius lietuvius 
vilioja netikri eurai

Donatas Stravinskas
„Lietuvos ryto" korespondentas

Aferistai - galvos skausmas

Vakarų Europos šalių teisėsaugininkams 
vis daugiau nerimo kelia suklastotus eurus 
platinantys atvykėliai iš Lietu vos.Lietuviai netikrus 
pinigus bando realizuoti visur - parduotuvėse, 
degalinėse, kavinėse ir netgi bankuose. Kasmet 
tokių asmenų užsienyje sulaikoma vis daugiau.

Kai kurių valstybių policija viešai perspėjo 
prekybininkus atidžiai tikrinti iš Rytų Europos šalių 
atvykusių asmenų duodamus pinigus.Dažniausiai 
už netikrų eurų platinimą įkliuvę lietuviai aiškina, 
jog jie patys buvo apgauti - esą kažkas įkišo 
falsifikatų.

Užčiuopė platintojų tinklą

v

Šią savaitę Prancūzijos policija pranešė suėmusi 
kelis Lietuvos piliečius, priklaususius didelei 
nusikalstamai grupuotei, kurie klastojo eurus. 
Manoma, kad valiuta buvo falsifikuojama vienoje 
Baltijos valstybių - greičiausiai Lietuvoje. Iš čia 
klastotės per Lenkiją ir Vokietiją pasiekdavo 
Prancūziją.Platinami eurai buvo geros kokybės, 
tačiau be vandens ženklų.

Įkliuvo du elektrėniškiai

Šiomis dienomis netikrų eurų platintojus pavyko 
sučiupti ir Lietuvos teisėsaugininkams.

Kauno organizuoto nusikalstamumo tyrimo 
tarnybos pareigūnai sulaikė du Elektrėnuose 
gyvenančius asmenis.Per specialią operaciją 
pirkėjais apsimetę pareigūnai iš šių vyriškių 
nupirko 1600 padirbtų eurų. Už juos buvo 
sumokėta mažiau kaip pusę tikros vertės. Per 
tyrimą paaiškėjo, kad įtariamieji gali būti susiję su 
didžiuliu platintojų tinklu, kurio gijos veda į 
Ispaniją.Pareigūnai nustatė, kad elektrėniškiai 
palaikė ryšius su praeityje žinomos „gyvatinių“ 
(tęsinys 3 psl.)
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Užsienio studentai 
pradeda naujus 

mokslo metus Vytauto 
Didžiojo universitete

Rudeniniai linkėjimai iš Kauno, 
Vytauto Didžiojo universiteto.

Prasidėjo naujieji mokslo 
metai\

Asta Ambrasaitė
Jūratė Sakalauskienė 
Tarptautinių ryšių skyrius

Naujus mokslo metus Vytauto Didžiojo universitete pradėjo 33 
užsienio piliečiai iš 15 šalių. Jau nebe pirmus metus į universitetą 
dalinėms studijoms atvyksta studentai iš kaimyninių šalių.

Šiemet rudens semestrą VDU studijuoja šeši studentai iš 
Lenkijos, Poznanės A. Mickevičiaus universiteto, taip pat astuonios 
studentės iš Latvijos (Latvijos, Rezeknės ir Liepojos universitetų). 
Universitetas džiaugiasi bendradarbiavimu su Japonijos universitetais: 
ne vien siunčiami mokytis mūsų studentai, bet ir priimami studijuoti 
japonai. Šiais metais Baltijos studijų programos kursus lankys dvi 
studentės iš Tarptautinio krikščioniškojo Tokijo universiteto. Keletas 
studentų iš Danijos, Italijos ir Japonijos pasinaudojo galimybe 
studijoms Lietuvoje gauti valstybės stipendiją, kurią skiria Mokslo ir 
studijų departamentas pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis tarp 
Lietuvos ir kitų šalių. Pagal Socrates/ Erasmus programą į VDU atvyko 
keturi studentai iš Prancūzijos ir Vokietijos universitetų. Taip pat 
lietuvių kalbos mokysis studentai iš tolimų šalių: Venesuelos, 
Argentinos, Urugvajaus ir Pietų Korėjos.

Tarptautinių ryšių skyrius užsienio studentams, kaip ir pernai, 
surengė orientacinę savaitę, kurios metu buvo pristatytas universitetas ir 
užsienio kalbomis dėstomi kursai Politikos mokslų ir diplomatijos 
institute, Ekonomikos ir vadybos fakultete, Anglų kalbos katedroje, 
Užsienio kalbų centre. Studentams papasakota apie užklasinės veiklos 
galimybes: jiems siūloma sportuoti VDU sporto centre, dainuoti chore 
ar prisidėti prie universiteto folkloro ansamblio. Atstovai iš draudimo 
agentūros, Migracijos departamento, policijos informavo ir patarė, kaip 
reikėtų elgtis gyvenant Lietuvoje. Universitete dėstytojaujantis vokietis 
Klaus Fuchs, buvęs Baltijos studijų dalyvis amerikietis Jeff ir pavasario 
semestro studentas Gunnar iš Danijos naujiems studentams pasidalino 
savo gyvenimo Kaune patirtimi: davė įvairiausių patarimų kiekvienai 
dienai, patarė, ką vertėtų pamatyti ir kokias Lietuvos vietas aplankyti. 
Tradiciškai užsienio studentai dalyvavo ekskursijoje į Šiaulius, Kryžių 
kalną, lankėsi unikalios juodosios keramikos meistrų sodyboje 
Gruzdžiuose. Taip prasidėjo studijos Vytauto Didžiojo universitete.

Visi besidomintys studijomis Kaune gali rašyti užklausimus ei. 
paštu: office@trs.vdu.lt

( straipsnio tęsinys “Praturtėti 
trokštančius lietuvius vilioja 
netikri eurai”)

gaujos lyderiu laikomu 
Remigijumi Toločka. Šis 
asmuo su keliais savo 
bendrininkais dėl narkotikų 
platinimo buvo sulaikytas 
Ispanijoje. Manoma, kad jis 
galėjo būti ir padirbtų eurų 
platintojų tinklo koordinatorius.

Falsifikatų kasmet daugiau

Europos Sąjungos 
pinigų klastočių Lietuvoje 
daugėja kiekvienais metais. 
Pernai per pirmuosius devynis 
mėnesius nustatyti tik devyni 
atvejai, kai buvo bandoma 
realizuoti netikrus eurus. 
Šiemet per tą patį laikotarpį 
tokių atvejų jau atskleista 367.

Ypač dažnai
padirbinėjami 100 eurų 
banknotai. Jie sudaro didžiąją 
dalį aptiktų netikrų eurų. 50 
eurų banknotų surasta šešiskart 
mažiau. Beveik visi padirbti 
pinigai pagaminti ofsetiniu 
būdu.

VU VU VU VU VU VU VU VU VU
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MAŽOJI LIETUVA - LIETUVIAMS !

Prūsų Lietuva ! Kur miega MANTAS, 
kur palaidota narsi tauta ...
Mums gyvi teliko Donelaičio raštai, 
Skambūs dar lietuviški vardai

(S.Nėris)

Prieš 730 metų Mindauginės Lietuvos 
pakraštyje, Nadruvos žemėje nuo plėšiko 
kryžiuočio rankos krito žymiausias Didžiojo 
prūsų sukilimo (1260-1274) vadas MANTAS.

Jaunystėje kryžiuočių paimtas įkaitu, jis 
garsiame Magdenburgo mieste gerai išmoko 
vokiškai ir susipažino su karo menu. Prūsiškojo 
tautiškumo nepraradęs Herkus Mantas grįžo į 
gimtąją Notangą ir kovoje prieš okupacinį 
Vokiečių ordiną panaudojo ilgoje nelaisvėje 
įgytas žinias. Jo vadovaujami prūsų sukilėliai 
1261 m sumušė kryžiuočius Pokarvių kaime 
(prie Brandenburgo, netoli Karaliaučiaus). 
Vėliau, 1265 m. ir ties Liubavą (apie 20 km į 
š.v. nuo Žalgirio mūšio lauko). Po garsiojo 
Durbės mūšio (1260) tai buvo didžiausias 
Vokiečių ordino pralaimėjimas. Atrodė, kad 
Ordinas jau neatsipeikės ir prasidėjusio baltų 
vienijimosi nestabdys, tačiau 1274 m. 
popiežius Grigalius X savo bule įsakė visom 
Romos katalikų bažnyčioms Europoje kilti į 
Kryžiaus karą prieš prūsų gentį. Taip, tik visai 
Europai suskatus į talką grobuoniškajam 
Vokiečių ordinui, prūsai, netekę tuo metu 
rytuose kovojančios Lietuvos paramos, per 
1273 m. pirmą pusmetį pralaimėjo tris 
lemtingus didelius mūšius ir tokiu būdu 13 
metų užsitęsusį sukilimą. 1273 m. vasaros ir 
rudens sandūroje šventosios baltų Romuvos 
krašte, ties Narkyčiais, prie Montegarbiu 
pavadintos kalvos karvedys Herkus Mantas v
žuvo. Čia, Montegarbio papėdėje jam 1993 m. 
buvo pastatytas kenotafas - į tris dalis 
sukapotas pagoniškas žaltys. Tačiau 1994 m. 
Karaliaučiaus vicegubematorės, atsakingos už 
krašto kultūrą, nurodymu karžygio kenotafas 
buvo nugriautas...

Apie Herkų Mantą, Didįjį prūsų 
sukilimą ir Lietuvą sukilimo metu, apie baltų 
vienybės apraiškas Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos surengtame Herkaus Manto 
pagerbimo vakare Vilniuje kalbėjo trys žymūs 

Lietuvos istorikai - dr. Romas Batūra, dr. 
Tomas Baranauskas, dr. Algirdas Matulevičius. 
Apeiginio folkloro grupė (vadovė, Lietuvos 
prūsų bendruomenės pirmininkė Inija 
Trinkūnienė) giedojo dainas prūsisto dr.Leto 
Palmaičio rekonstruota prūsų kalba. Vakarą 
vedė Tarybos pirmininkas Vytautas Šilas. Beje, •V
Rusija V. Šilą, jo pavaduotoją dr. 
A.Matulevičių ir aktyvų Tarybos narį 
Karaliaučiaus krašto piliakalnių žinovą, 
Telpliavos lietuvių draugijos įkūrėją ir globėją 
Rimantą Matulį paskelbė “personomis non 
grata”. Jiems nebeleidžiama įvažiuoti į 
Karaliaučiaus kraštą. Taip įžūlioji Rusija, 
pažeidė mūsų žmogiškąsias teises lankyti 
lietuvių kultūros kapų žemę... Lietuvos 
diplomatija šių teisių dar nesiryžta ginti.

Mažosios Lietuvos reikalų taryba 
nenurimsta. Neseniai ji atnaujino savo penkių 
kalbų interneto svetainę www.mlrt.lt 
(aplankykite ją!), o spalio 16 Vilniuje surengs 
Mažosios Lietuvos gyventojų genocido aukų 
pagerbimo vakarą. Kažin ar į jį atvyks Rusijos 
privengiantys, ir žydams pataikaujantys 
seimūnai, atsisakantys įteisinti šią atmintiną 
dieną. Kiekviena tauta tol gyva, kol mena nuo 
negailestingų priešų žuvusius tautiečius. O 
kur ir kas atmins hitlerinio ir stalininio 
genocido aukas - Karaliaučiaus krašto 
lietuvininkus? Pagerbimo vakare kalbės 
Mažosios Lietuvos ekspertai, skambės meno 
kalba, bus straipsnis “Lietuvos aide” - šis 
dienraštis, skirtingai nuo kitų “didžiųjų” 
laikraščių visada mielai rašo Mažosios 
Lietuvos temomis. Beje, apie genocidą yra ir 
mūsų svetainės tinklapyje.

Bene svarbiausias ir iškilmingiausias 
šių metų Mažosios Lietuvos reikalų tarybos 
organizuojamas renginys turėtų būti lapkričio 
29d. numatytas Tilžės akto 85-ių metų 
sukakties paminėjimas. Vakaruose dažnai 
kalbama apie tai, kad bet kurios žemės 
teritorijos ateities klausimai turi būti 
sprendžiami atsižvelgiant į vietos gyventojų 
nuomonę. Taigi. Tilžės aktas ir yra Mažosios 
Lietuvos autochtonų sprendimas: Mažosios 
Lietuvos vieta - Lietuvos valstybėje! Koks bus 
politikų dar nesuvoktos reikšmės Tilžės akto 
paminėjimas didele dalimi priklausys nuo 
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos finansinių 
galimybių.

(tęsinys 5 psl.)
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Dūstanti dėl valstybinio rėmimo stokos 
(šių metų veiklai iš “valdžios namų” gauta tik 
1 tūkst. litų), Mažosios Lietuvos reikalų taryba, 
kaip matėte, nenuleidžia rankų. Savo būstinę 
persikėlėme į gerokai mažesnę, vos 13 kv.m. 
dydžio patalpą. Jos išlaikymui (čia laikoma 50 
teminių dokumentų aplankų, Mažosios 
Lietuvos tematikos biblioteka, kompiuteris, 
dauginimo aparatas, čia posėdžiauja Tarybos 
Kolegija ir t.t.), taigi, patalpos nuomai ir 
eksploatacinėms išlaidoms apmokėti, ryšio 
išlaidų padengimui ir interneto svetainės 
palaikymui, minimaliam reikalų vedėjos (veda 
susirašinėjimą, tvarko buhalteriją, organizuoja 
renginius) atlyginimui iš viso reikia turėti ne 
mažiau kaip 1,6 tūkst Lt (530 USD) mėnesiui 
arba 19 tūkst.Lt metams. Tiek, toli gražu, 
neturime. Taupant, teko atleisti iš darbo dar ir 
reikalų vedėją. Visgi, jei ne įmonės “Achema” 
kelių tūkst. litų parama, jei ne keleto, toli gražu 
ne turtingųjų, Amerikos lietuvių - Algio Regio 
100 USD, Jono Vasio 100 USD ir Beno 
Norkūno net 1000 USD parama bei brolių 
Algirdo ir Kęstučio Žemaičių apmokėtas mūsų 
tinklapio tekstų vertimas į anglų kalbą, 
monsinjoro Alfonso Svarinsko rūpesčiu 
išleistas spalvotas Tilžės akto plakatas - labai 
ačiū visiems - dideliam Rusijos valstybės 
džiaugsmui Mažosios Lietuvos reikalų tarybą 
seniai tektų uždaryti...

Kol dar galim, veikiame. Veikiam tam, 
kad mūsų visų pastangomis Mažoji Lietuva, 
galu gale, atitektų lietuviams. Mus remia 
Herkaus Manto bendražygių vėlės. O ką 
remiate jūs, mus ar Rusiją? Rašykite mums 
adresu: Mažosios Lietuvos reikalų taryba, 
A.Jakšto g. 9-207, Vilnius 2001, Lietuva, faksu 
262-46-46 arba, geriausia, elektroniniu paštu 
mlrt@takas.lt

Vytautas Šilas,

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas

Žmogaus sutramdyta stichija 
neatleidžia klaidų 

„Lietuvos rytas“ domėjosi, 
kaip nuo audrų saugomas 

pajūris Lietuvoje ir užsienio 
šalyse

Gelbėti paplūdimio neskubama

Nors visi šalies vadovai šią savaitę 
patikino, kad bus pasirūpinta audrų niokojama 
Baltijos pakrante, paplūdimio gelbėjimo darbai 
neprasidėjo.

Pagalbos nesulaukė ir praėjusį savaitgalį 
nuo vėjo ir bangų labiausiai nukentėjusi Palangos 
paplūdimio dalis į šiaurę nuo tilto.

Net ir esant ramiam orui tarsi nupjautą 
kopos skardį skalauja jūra, vis labiau paplaudama 
kopagūbrio apatinę dalį. Jeigu nieko nebus daroma, 
kopas ardys kiekviena stipresnio vakarų vėjo 
pašiaušta banga.

Palangiškiai su baime laukia netrukus 
prasidėsiančio žiemos audrų sezono ir stebi, kaip 
jūra per kopas vis arčiau slenka Meilės alėjos link.

Tačiau Aplinkos ministerijos valdininkai 
užsiėmę kitais darbais.

V/ a

Šią savaitę buvo nubaustas dar prieš mėnesį 
katastrofinius audrų padarinius prognozavęs 
specialistas.

Užsitraukė vadovų rūstybę

Kurorto laikraštyje priminęs apie pajūrio 
pakrantei gresiančią katastrofą ir suabejojęs 
Aplinkos ministerijos veiksmais Palangos miesto 
aplinkos apsaugos agentūros vyresnysis 
inspektorius Vytautas Dermeikis užsitraukė vadovų 
rūstybę.

Viešai išsakyta pareigūno nuomonė buvo 
įvertinta kaip tarnybinis nusižengimas. Už jį 
V.Dermeikiui buvo skirtas griežtas papeikimas.

„Dar vienas „Anatolijaus“ uraganas, ir Palangos 
paplūdimiai liks po vandeniu“, - taip rugsėjo 
viduryje pareiškė šis aplinkosaugininkasJis viešai 
prieštaravo Aplinkos ministerijos specialistų 
nuomonei, kad jūra krantui grąžina tai, ką 
nuskalauja.

Pajūiyje gimęs ir augęs palangiškis teigė, 
kad į krantą nebegrįžta daugiau kaip du trečdaliai 
audrų metu jūros pasiglemžto paplūdimio smėlio.

(Tęsinys 6 psl.)
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V.Dermeikis suabejojo Aplinkos ministerijos 
patvirtintoje Pajūrio juostos tvarkymo programoje 
numatytų priemonių tikslingumu.

Kasmetes pastangas pynimais tvirtinti 
kopas pavadinęs bevaisėmis, V.Dermeikis pajūrio 
juostos tvarkymo programoje pasigedo konkretumo 
minint numatomą bunos statybą jūroj e.

„Jei netrukus nepastatysime molų, su 
paplūdimiais teks atsisveikinti“, - sakė 
V.Dermeikis.

Suabejojo ir mokslininkai

Vilniaus universiteto Hidrologijos ir 
klimatologijos katedros profesorius Rimas 
Zaromskis nustebo sužinojęs, kad šiais metais 
Aplinkos ministerijos pajūrio juostai tvarkyti 
skirtus 200 tūkst. litų planuojama išleisti kopoms 
apipinti tvorelėmis ir užkloti šakomis.

R.Žaromskio manymu, šiuos darbus 
paskatino darbų prioritetų nenurodanti Pajūrio 
juostos tvarkymo programa. Joje pernelyg daug 
dėmesio skiriama sausumos dalies tvarkymui - 
žabtvorių pynimui, kopų dengimui šakomis, 
medinių takų tiesimui, laiptų įrengimui. 
Mokslininkas pasigedo konkretumo esminiams 
kranto atstatymo darbams - bunos statybai, 
priekrantės ir paplūdimio papildymui smėliu.

Tvorelės kopų neišgelbės

Kopų tvirtinimą artėjant žiemos audrų 
sezonui, mokslininkai lygina su koją susilaužiusios 
gražuolės, kuriai pirmiausia pudruojamas ašaromis 
paplūdęs veidas, gydymu.

„Kosmetinis kopų tvarkymas yra 
lengviausiai ir greičiausiai atliekami darbai, bet tai 
iš esmės nepakeis padėties“, - teigė R.Zaromskis. 
Prieš audrų sezoną ties tiltu pirmiausia reikėtų 
stabdyti pakrante nešamą smėlį. Pajūrio gelbėjimo 
darbai turėtų būti pradėti ne nuo sausumos 
tvarkymo, o nuo bunos ir bangolaužio statybos. 
Norint pristabdyti kranto plovimą į šiaurę nuo tilto, 
senojo tilto vietoje reikia kuo skubiau užbaigti prieš 
4 metus pradėtą pilti akmenų būną. Kad jūros 
vanduo bunos neapeitų sausuma, nelaidžiu akmenų 
pylimu būtina pertverti paplūdimį iki kopagūbrio. 
Dabar akmenų eilėje po tiltu yra padarytas 
įvažiavimas mašinoms. Šioje vietoje pertverus 
paplūdimį, Palangos savivaldybei tektų įrengti 
papildomą įvažiavimą į pliažą į pietus nuo tilto.

Būtina atlikti tiriamuosius darbus 
povandeninėje šlaito dalyje ir nustatyti, kiek 
migruojančio smėlio yra likę jūros dugne. Prie 
Birutės kalno reikia panaikinti akmenų sąvartą, kuri 
trukdo srovių nešamam smėliui patekti į 
paplūdimio ruožą iki tilto.

Senas pasiūlymas - pamirštas

Akmenų pylimas senojo jūros tilto vietoje
V e

pradėtas remiantis R.Zaromskio vadovaujamos 
mokslininkų grupės paruošta studija. Dar prieš 
„Anatolijaus“ uraganą 1999 metais už 25 
tūkstančius litų ją buvo užsakiusi kurorto 
savivaldybė. Mokslininkai siūlė paplūdimyje šalia 
tilto jūroje statyti „T“ raidės formos virš vandens 
paviršiaus išsikišusią būną. Kuo ilgesni bus šio 
bangolaužio sparnai išilgai jūros kranto, tuo 
didesnis pakrantės plotas bus apsaugotas nuo smėlį 
išplaunančių jūros bangų.

Nebaigta prasta buna sunyko

Per pirmuosius bunos statybos metus į jūrą 
buvo suversta keletas šimtų kubinių metrų akmenų 
už beveik 60 tūkst. litų. Akmenų pylimas abipus 
tilto praplėtė pliažą daugiau nei po 20 metrų. 
Tačiau bunos statyba buvo apleista. Prasidėjus 
rudens bei žiemos audroms bangos ėmė griauti 
šiaurinėje tilto dalyje susidariusį kyšulį. Be 
specialaus pakloto į dugną sumesti akmenys 
pradėjo grimzti į smėlį. Pirmojo pavojaus ženklo 
sulaukta šiemet birželio pabaigoje, kai nestipri 
audra šiaurinėje tilto dalyje nuplovė apie 30 metrų 
kranto.

Prancūzai nebekovoja aklai

Mūsų šalies pajūrį užklupusios bėdos seniai 
yra žinomos prancūzams. įskaitant ir užjūrio 
teritorijas, Prancūzija iš viso turi beveik 7,8 tūkst. 
kilometrų pakrantės. Prancūzijos gamtosaugininkų 
bei valdžios požiūrį į kovą su jūros šėlsmu trumpai 
būtų galima apibūdinti šitaip - stichijai reikia 
atiduoti tai, kas jai priklauso. Beprasmiška veltis į 
grumtynes. Jeigu vienoje vietoje žmogui ji ir 
nusileis, bus sutramdyta, kitoje atsigriebs 
dešimteriopai. Atlanto vandenyno pakrantėse 
bangos kasmet pasiglemžia daug smėlio ir 
akmenukų. Tačiau prancūzai su jūra daugiausia 
kovoja tik švelniais būdais - kopas tvirtina 
augmenija, tinkleliais, vytelėmis. Jau praėjo laikai, 
kai pakrantės būdavo tvirtinamos uolų gabalais arba 
betono luitais. įsitikinta, kad tokios priemonės ne 
tik daug kainuoja, bet ir neduoda lauktų rezultatų.

„Tai, ką vienoje vietoje atkovojame, kitoje 
prarandame. Dirbtinai sustabdytos bangos ir srovės 
savo jėgą nukreipia į kitą pakrantės vietą, ją 
nuniokodamos“, - „Lietuvos ryto“ korespondentei 
Paryžiuje Editai Urmonaitei paaiškino Prancūzijos 
jūros ir gėlo vandens pakrančių apsaugos tarnybos 
atstovė jyšiams su visuomene Anne Konitz.

(tęsinys 7 psl.)
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Prancūzai, taip pat ir olandai, ėmė griauti 
dalį ankstesniais dešimtmečiais pastatytų polderių. 
Tiesa, prieš juos nugriaudami prancūzai pirmiausia 
ištiria, kokios bus pasekmės.

Britai jaučiasi nesaugūs

Kiek kitaip pajūrio erozija vertinama 
Didžiojoje Britanijoje. „Mes per ilgai tai 
ignoravome, todėl atsidūrėme didesniame pavojuje 
nei Olandija, esanti žemiau jūros lygio“, - 
„Lietuvos ryto“ korespondentui Londone Vytui 
Rudavičiui teigė mokslininkas Alanas Bramptonas. 
Šis pakrančių erozijos ir potvynių kontrolės 
ekspertas įsitikinęs, kad Britų salynas yra 
prasčiausiai iš visos Vakarų Europos pasirengęs 
XXI amžiaus stichijos rykštei - nesustabdomai 
kylančiam jūros lygiui. „Mūsų pakrančių saugos 
sistemos yra beviltiškai pasenusios. Keli šimtai 
kilometrų medinių užtvarų ir bangolaužių, pastatytų 
po Antrojo pasaulinio karo, jau seniai yra 
neefektyvūs“, - pripažino A.Bramptonas.

Valdžios neveiklumu itin piktinasi 
pakrančių gyventojai. Pernai Hapisburgo pakrantėje 
jūros išskalauta uola nugrimzdo žemyn ir į jūrą 
nugarmėjo keli namai. Šimtai tūkstančių britų, 
įsikūrusių pakrančių kaimuose bei miestuose, gali 
atsidurti ant finansinio bankroto ribos dar gerokai 
iki to laiko, kol jų namams iškils fizinė vandens 
grėsmė.

Mat šalies draudimo kompanijos atsisako 
išduoti polisus tų namų savininkams, kurių 
nuosavybė patenka į pavojaus zonas. Namas, kurio 
neįmanoma apdrausti, iš esmės tampa beverčiu. 
Šeimininkai jame dar gali gyventi, tačiau 
nekilnojamojo turto agentūros net nesiima 
nustatinėti tokio būsto kainos.

Rūpinasi atskiros žemės

Pajūrio apsauga gyvenamosiose vietovėse - 
atskirų Vokietijos žemių pareiga. Pavyzdžiui, 
Meklenburgo-Pomeranijos žemė tvarko 350 
kilometrų Baltijos pajūrio. Iš žemės biudžeto 
pajūriui apsaugoti kasmet skiriama apie 20 mln. 
eurų. „Kaip mes saugome pajūrį? Pirmiausia 
stengiamės sulaikyti bangas dar jūroje - statome 
būnąs“, - „Lietuvos ryto“ korespondentei Berlyne 
Jolitai Venckutei pasakojo Aplinkos ir 
gamtosaugos valdybos vadovas Eckhardas Borkas.

Vokiečiai ypač kruopščiai sudarinėja 
ilgalaikes programas. Daugiau kaip pusė pajūrio 
apsaugai paskirtų lėšų tenka pylimų gyvenamosiose 
vietovėse išilgai jūros linijos statybai ir priežiūrai. 
Pakrantės nuolat papildomos atvežtiniu smėliu, 
likusi dalis stiprinama bangolaužiais, naudojami 
keli metodai.

Audrą primena akmeninė juosta

Dėl pajūrio apsaugos Vokietijoje irgi 
neretai verda aistros. Kai kurios šalies vietovės, 
pavyzdžiui, Hidenzės sala Baltijos jūroje, jaučiasi 
skriaudžiamos. Diskutuodami su valdininkais, 
Hidenzės gyventojai vis užsimena apie Didžiąją 
audrą 1864 metais.

Tada Baltija apsėmė siaurą salą ties 
Noindorfu ir išplovė gilų plyšį smėlyje, beveik 
perskyrusį salą į dvi dalis. Dabar šią vietą žymi 20 
metrų ilgio akmeninė juosta, vadinama Juoduoju 
Petru - lyg randas, primenantis stichijos šėlsmą.

Vilniuje - Įjįrmojį Vengrijos kino 
savaitė

Vengrijos valstybės dienos minėjimo proga 
spalio 22-ą, kai 1956 metais Budapešte prasidėjo 
sukilimas prieš sovietų režimą, Vilniuje prasideda 
pirmoji Vengrijos kino savaitė.

Anot Vengrijos ambasadoriaus Lietuvoje 
Sandoro Juhašo, tų dienų įvykiai, tapę pirmuoju 
žingsniu į sovietinio režimo žlugimą Rytų Europoje 
ir pačioje Sovietų Sąjungoje, dar gyvi vengrų 
širdyse, o jaunoji karta stengiasi suprasti savo tėvų 
ir senelių patirtus išgyvenimus. Ambasadorius 
apgailestavo, kad lietuvių žiūrovai šįkart nematys 
naujausių vengrų kino darbų, mat jų kopijos 
pirmiausia keliauja į didžiųjų pasaulio valstybių 
sostines, tačiau žadėjo ateityje atvežti ir 
"karščiausių" Vengrijos kino naujienų.

Pasak "Lietuvos" kino teatro direktorės 
Vidos Ramaškienės, perjos darbo šiame kino teatre 
du dešimtmečius tai pirmasis Europoje aukštai 
vertinamo vengrų kino renginys, įtrauktas į 
Europos kino dienų "Cinedays" programą. Per 
penkias dienas "Lietuvos" kino teatre bus parodyti 
4 vaidybiniai kino filmai, sukurti 1982-1990 metais 
ir atspindintys 1956 metų politinius įvykius 
Budapešte bei dar keliuose Vengrijos miestuose, 
kai vengrų tauta sukilo prieš sovietinį režimą. 
Programos filmai yra pelnę prestižinių kino 
apdovanojimų, gerai įvertinti kino kritikų.

Prieš kelias savaites Vilniuje atidaryta Vengrijos 
Respublikos ambasada numato ir daugiau šios 
šalies menų pristatančių renginių, žada vengrų 
menininkų pasirodymus tarptautiniuose teatro, 
šiuolaikinio šokio, muzikos ir kino festivaliuose 
Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose.
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Klaipėdos vaikų ligoninės Anesteziologijos skyriaus vedėja Dalia 
Gestautaitė ima dovaną iš firmos, platinančios medicininę įrangą, 
atstovų Vladimiro Chijeno ir Egidijaus Šimkaus, Nerijaus Jankausko 
nuotrauka.

Jolanta Juškevičienė

Britų ir lietuvių pagalbos fondas vaikams Klaipėdos vaikų 
ligoninei padovanojo infuzinių tirpalų šildytuvą. Daugiau nei du 
tūkstančius litų kainuojantis prietaisas bus skirtas Anesteziologijos 
skyriui, 

v

Šio skyriaus vedėja Dalia Gestautaitė sakė, kad naujoji įranga 
reikalinga suteikiant pagalbą vaikams, patyrusiems kai kurias traumas 
ar sergantiems kai kuriomis ligomis. Infuzinių tirpalų šildytuvas iki 
kūno temperatūros sušildo bet kurį tirpalą, kuris lašinamas gydomam 
vaikui. Sušildyti galima perpilamą kraują , jo komponentus, įvairius 
tirpalus. Juo galima pašildyti netgi naujagimio maistelį. Sušildyti 
lašinamus skysčius yra labai svarbu naujagimiams, kurių kūneliai 

v

greitai atšąla. Šilumos gamybai organizmui tenka išeikvoti labai daug 
energijos. Lašinti pašildytus skysčius būtina ir tiems, kurie į ligoninę 
patenka sušalę.Siluma yra būtina organizmo gyvybinėmis funkcijomis.

Iki šiol Vaikų ligoninės Anesteziologijos skyrius tokio aparato 
neturėjo.

Britų ir lietuvių pagalbos fondas vaikams Lietuvoje įkurtas 
1990 metais. Jis remia šalies vaikų ligonines. Tai jau ne pirmoji parama 
Klaipėdos vaikų ligoninei. Prieš šešerius metus buvo padovanoti beveik 
devynis tūkstančius kainavę šeši vakuuminiai gleivinių siurbikliai.

BIRTŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS

Prietaisas sušildys lašinamus skysčius

>>>>> >>>>> >>>>>

Aukos:
v

A. A. V.Sližienės atminimui:
e v

V.ir M.Zemaičiai, Derby
£30

B. ir G. Zinkai, Derby
£ 10 

K. ir M. Barėnai, Ealing 
“Europos Lietuvio” talkininkui 
Leonardui Kroliui Vokietijoje 
mirus vietoj gėlių

£20
v

V. Andriulis, Škotija
£10

Nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams

Fondo sekretorė

Young Baltic Talent

Taip pavadintas 
antrasis metinis jaunų 
talentingų pabaltijiečių 
koncertas. Jo klasikinės ir 
šiuolaikinės muzikos programą 
atliks paskutinio kurso ir toliau 
studijuojantieji studentai iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

Koncerto metu bus 
viena pertrauka, o baigsis su 
atsigaivinimu ( vynu ir 
“Baltijos užkandžiais”) 
koncerto atlikėjams ir publikai.

Bilietai £8.00, 
pensininkams, studentams ir 
bedarbiams £4.00, vaikams iki 
16 metų nemokamai.

Koncertas įvyks lapkričio 2 
d., sekmadienį, 15 vai.

Koncertą remia kartu Guildhall 
of Music & Drama (Music 
Hall) The Barbican, Silk Street, 
Londone (artimiausia metro 
stotis Moorgate)
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DVASIOS GARIŪNAI

Apie prekeivius stebuklais, sielos balzamais ir tikrąją šių prekių 
vertę

Labai asmeninė dalis

Rašydama ar kalbėdama apie tikėjimą, burtus, magiją, niekaip 
nepaslėpsi savo nuomonės. Kad ir kokį nešališką balso toną ar 
žvilgsnį nutaisytum, tavo požiūris išlįs it yla iš maišo.
Užuot pranešusi, kuo tikiu ar netikiu, prisiminsiu kelis 
asmeninius susidūrimus su stebuklais ir akių dūmimu, meile ir 
manipuliacijomis. Kartais nė nežinau, kas tai iš tikrųjų buvo ir 
kaip tai pavadinti. Bet manau, kad Laikas galop viskam duoda 
tikrąjį vardą.

Užkalbėtoja iš Sibiro kaimo
Miglotai prisimenu: Sibiras, žiema, pusnys iki ausų, nuo šalčio poška tvoros, įkvėpus net užima žadą... 

Mane, penkiametę, aptūlotą sibirietiška pūkine skara, bobutė vedasi pas kerėtoją į kitą kaimo galą — kad ši 
atkalbėtų anūkėlę nuo piktos akies. Slenkame patamsiais vėlų vakarą, kad, ginkdie, nesužinotų su prietarais 
kovojanti kolūkio valdžia.

Pats užkalbėjimas man nepaliko didesnio įspūdžio: tamsi „izba”, virtų burokų kvapas, senutės žiniuonės 
šnabždesys greitakalbe, švęsto vandens srovelės man ant veido...
Kas gi mane taip nužiūrėjo, kad ėmiau mikčioti? Ar pavyko tuos burtus atkalbėti? Tad suvokiau tik tiek: jei 
bobutė per patį speigą klampoja su manimi į kitą kaimo galą ir nešasi stambiausius vištos kiaušinius, vadinasi, ji 
labai trokšta, kad aš nemikčiočiau. Ir aš lioviausi - kuriam laikui ir dideliam bobutės džiaugsmui. Dviejų šimtų 
kilometrų spinduliu aplink mūsų kaimą nebuvo nė vienos cerkvės (visas nugriovė Raudonasis Spalis), ir mano 
sibirietė bobutė, nors šventai tikėjo Leninu, važiavo net į Bijską— kad ten, cerkvėje, už mano stebuklingą 
išgijimą uždegtų žvakutę.
Aš ją labai mylėjau.

„Baltasis magas”, arba „komsekas” Boria

Kartą Vilniuje netyčia patekau įžymaus mago iš Maskvos pasirodymą. Kol šis neišvaizdus, tačiau 
artistiškas vyriškis, prisistatęs baltuoju magu, sausakimšai salei įtaigiai ir nesuprantamai aiškino apie blogąją 
energiją, užterštus biolaukus ir užakusias čakras, vis labiau ėmiau įtarti, kad tą magą pažįstu... Galop jis 
paskelbė nemokamai (prieš tai gerai nuplėšęs už bilietus) „įkrausiąs” pageidaujančių asmeninius daiktus ar 
čakras, ir moteriškės su gintariniais karoliais bei vandens stiklainiais puolė į sceną, o man nušvito: ogi tai 
komjaunimo sekretorius Borka, mano bendrakursis iš studijų Peterburge laikų! Tas pats Borka, kuris 
šniukštinėdavo po bendrabutį ir įskųsdavo valdžiai įsimylėjėlius, kurie „miega kartu”... Kai pagaliau atėjo mano 
eilė gauti „baltosios” energijos dozę, pasilabinau: „Komjaunuoliški linkėjimai, Boria! Kas gi tau nutiko? Juk net 
konspektų už dyką neskolindavai!” Bet magas Boria apsimetė manęs nepažinęs ir užsimerkęs paskubom 
„įkrovė” mano čakras.

Hipnozės meistras

Tai buvo prestižinės Maskvos ligoninės psichoterapeutas žydas G. S. Jis gydė hipnoze ir negalėjo 
atsiginti pacientų: luošiai po seanso pakildavo be ramentų, mikniai imdavo gražbyliauti, o vėžininkai išmesdavo 
nuskausminamuosius. G.S. mums, studentams, buvo daugiau nei dėstytojas ir gydytojas: jo buto virtuvėje iki 
aušros ginčydavomės „apie gyvenimą”.
Visų nuostabai, G.S. liovėsi hipnotizavęs ir nusprendė nesiginti jąu parašytos disertacijos apie hipnozę. Dėl to
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prarado skyriaus vedėjo kėdę, šlovę, valdžios malonę. „Negaliu ginti reikalo, kuriuo nebetikiu, - paaiškino 
mums. - Supratau, kad išgijimas veikiant hipnoze - tai iliuzija. Tai tas pats, kaip išravėti gėles nuskabius 
piktžoles. Šios vėl ataugs, nes jų šaknys tvirtesnės nei gėlių. Apskritai abejoju, ar hipnotizuoti etiška. 
Apgraibom įsiskverbi į kito sielą, į pačią gilumą, ir nežinai, ar raudamas usnį nesužalojai rožės šaknų.” 
Vėliau G.S. emigravo į Vakarus. Daugiau nesutikau nė vieno tokio gydytojo. Nė vieno, kuris taip paisytų savo 
sąžinės ir duoto priesako: „Nepakenk!”.
Buvau dar ne kartą susidūrusi su burtais, hipnoze, apgaule, magija, tačiau manau, kad šie trys susitikimai man 
svarbiausi. Galiu pasakyti tik viena - stebuklų regėjau daug mažiau nei stebukladarių.

Psichiatras nudr. Arūnas Germanavičius, Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro direktorius:

Kodėl mes taip tikime stebuklingu išgijimu?

Pradėsiu ne nuo stebuklų, o nuo žiaurios tikrovės. Kiekvieną sunkmetį lydi stiprus psichosocialinis 
stresas. Jis supurto visuomenę, sukrečia tiek žmogaus kūną, tiek sielą. Permainos Lietuvoje pažymėtos neregėtu 
savižudybių ženklu: tiek, kiek jų užfiksuota nuo 1985 metų, nebuvo nė vienoje pasaulio šalyje.
Rytų Europos valstybės akivaizdžiai nesusidorojo su pereinamojo laikotarpio stresu, o vyriausybėms visiškai 
nerūpėjo piliečių dvasinė būsena. Italų psichiatras profesorius Comea (Komi) apskaičiavo, kad šiuo laikotarpiu 
apie 4 mln. gyventojų mirė ankstyva mirtimi iš tikrųjų dėl šio streso padarinių.

Kinai tik pikčiausiam priešui linki gyventi permainų laikais... Bet gal dabar mūsų reikalai pagerėjo?

Man kelia šiurpą mūsų sveikatos politikų pareiškimai: Lietuvoje gyventojų sveikata gerėja, sėkmingai 
žengiame reformų keliu...
Ir taipjau nuo 1998 metų! Vyriausybė yra priėmusi vienintelę Psichikos ligų prevencijos programą— padrikų 
idėjų kratinį, tačiau ir tos faktiškai nefinansuoja. Tai parodo tikrąjį valdžios požiūrį. Štai moterų depresija, kaip 
ir krūties vėžys, tapo opiausia moterų sveikatos problema. Tačiau psichikos tema mūsų valdžiai - tabu!

Bet juk tai gali sugadinti valstybės vyrų įvaizdį! Dar tauta pamanys, kad jie ar jų žmonos turi psichikos 
problemų...

O sergantys piliečiai verčiasi kaip moka.. Tradicinė medicina permainų laikotarpiu išgyvena krizę, todėl 
ir išauga vadinamojo alternatyvaus gydymo paklausa.

Kaip vertinate šią alternatyvą?

Dalis šių metodų nė kiek negrįsti moksliškai ir remiasi vien įtaiga.
v _

Tik tiek? Žinoma, kalbate kaip psichiatras. Tačiau pas kitokius nei jūs „daktarus” besiveržiantys ligoniai 
tikisi stebuklingai išgyti. Kartais, regis, tai ir įvyksta...

Tik jokio stebuklo čia nėra. Įtaiga iš tiesų veikia žmogų. Šis gydymo metodas jau seniai tiriamas 
moksliškai: žymusis neurologas Charcot (Šarko), XIX amžiuje Paryžiuje tyrinėjęs moterų isterijos fenomeną, 
įrodė, kad įtaiga turi lemiamos reikšmės kai kurių psichinių bei fizinių sutrikimų atsiradimui, taip pat ir jų 
gydymui. Čia ir psichoanalizės ištakos: pats Z. Froidas stažavosi pas Charcot.
Kartais tradicinė medicina išties negali padėti. Daugumos alternatyvių metodų esmė - įtaiga, susijusi su 
tikėjimu, o šis žmogui ir jo sielos sveikatai visad buvo labai reikšmingas.

Bet kodėl dabar žmonės tikisi išgyti ne melsdami to Aušros vartų Dievo Motiną, o vyniodamiesi įkrautu 
popieriumi ar stypsodami Merkinės piramidėje?

Galbūt bažnyčia nebesugeba patraukti žmogaus, o sektos ir įvairaus plauko guru tam naudoja 
efektyvesnius metodus? Žmonės, ypač jauni, nebesigręžia į tradicinę katalikybę, o renkasi pseudotikėjimą. Bet 
štai į Bernardinų bažnyčią Vilniuje plūste plūsta jaunimas. Pranciškonų vienuolių suburta bendruomenė - 
unikalus atvejis.

Psichiatrai bei narkologai vargu ar žino, kiek jų buvusių pacientų nuolat lankosi bažnyčioje. Sektos 
lengviausiai įtraukia tuos, kurie turi psichikos bėdų. Ko gi jie ten ieško?

Išsigelbėjimo nuo chaoso, kurį sieloje ir galvoje sukelia psichikos negalia. O sektose - aiški hierarchija, ritualai, 
jų privalu laikytis beatodairiškai, nemąstant. Be to, žadama: jeigu taip darysi, viskas bus gerai! (tęsinys 11 psl.)
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Lietuviško maisto ir produktų parduotuvės

Parduotuvės pavadinimas:

Slaviansky Bazar 63-67 Felstead street, Oslo House, Hackney Wick.
Tel: 02089858987
Darbo laikas: I-V 10-19

VII 10-17
Duona, alus, dešros, lašiniai, žuvis, krienai, bankuchenai, 
uogienė, ledai, saulėgrąžos, rauginti kopūstai ir t.t.

Pirkėją nuomonės: Neabejotinai daugelis lietuviškais/rusiškais 
produktais prekiaujančių parduotuvių prekes įsigyja būtent iš čia. 
Atvykus pirmą kartą reiks užsiregistruoti. Nebijokite, kodėl to reikia 
paaiškinta ant parduotuves durų. Kainos visai neblogos.

Dacha 34 Aykmer Parade, Aylmer Road (Al), London N2
Tel: 07957140183
Sustojimas East Finchley

Pirkėjų nuomonės: Dar geresnė parduotuvė nei pagrindinis 
Slaviansky Bazar filialas.

Baltika 32 High st.Walthamstow. Tel: 02085218669.
Pirkėjų nuomonės: Galima rasti daug ko lietuviško 
pvz.liet.knygos,CD,maistas,bei gabena siuntinius į Lietuvą.

Kaunas 672 Romford Road, Manor Park, London E12 5AJ, 
tel: 020 8591 9928

Rinka dabar laisva - niekas nedraudžia reklamuoti savo tikėjimo ar ypatingų galių. Ir mes laisvi 
pasirinkti — net ir alternatyvų gydymą. Tačiau labai svarbu laisvai pasirinkti, kuo tikėti.

Kalbate apie vidinę tikėjimo laisvę?

Paaiškinsiu, ką turiu omeny. Kas gi vyksta žmogaus sieloje, kai šis staiga sužino rimtai susirgęs? Jis tai neigia: 
”Negali būti, kad sergu šia baisia liga!”, ”Nesąmonė, kad man reikia psichiatro!” Tai natūrali reakcija į 
nepakeliamą žinią, pirmoji psichinės gynybos fazė. Antroje fazėje žmogus ima pykti ir idealizuoti. Pyksta ant 
medikų, kurie nežada nieko gera, ir idealizuoja magą ar ekstrasensą, kurio nuomonė tarsi patvirtina baisios 
žinios neigimą: „Nusiramink, tie medikai nieko neišmano...”

„...Tiesiog tavo čakros užsikimšusios, biolaukas užterštas - tuoj aš jas išvalysiu!”

Būtent tokiu idealizavimu pasinaudoja apsukruoliai - jie žada greitą išgijimą. Po jo seka depresijos fazė: ligonis 
galop suvirškina baisią žinią, susitaiko su liga ir ima ieškoti išeities: „Kaip gyvensiu toliau?”, „Ar galiu bent 
pažaboti savo ligą?” „Kiek man liko?” Šią natūralią reakciją į ligą, bėdą, netektį turėtų žinoti kiekvienas. Deja, 
mūsų psichologai mano, kad šviesti visuomenę, aiškinti žmogui elementarius dalykus nėra būtina.

Ištrauka iš žurnalo ’’Moteris”

Rūta Klišytė
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Privatus balsavimas dėl “Trust” (Private Voting Trust)

Pildant DBLS narių pageidavimą, kad būtų apsaugotas 
bendruomenės turtas, ir taip pat reikalaujant 2003m. DBLS vi
suotinio metinio suvažiavimo atstovams, Private Voting Trust 
veikimo detalės bus išsiuntinėtos visiems DBLS skyrių nariams 
ateinančių dviejų savaičių laikotarpyje.

Padiskutuoti šiuos reikalus bus šaukiami vieši susirinki-v 
mai dviejų mėnesių laikotarpyje Londone, Vidurinėje ir Siauri
nėje Anglijoje.

DBLS Centro Valdyba
2003m. rugsėjo mėn. 18d.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

TARYBA

Maloniai kviečia visus į Tarybos suvažiavimą 
kuris įvyks šių metų spalio 25 d., 

šeštadienį, 13 vai.
Polish Catholic Club, Stafford Road, 

Oxley 6
Wolverhampton

Tarybos prezidiumas

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptveriįonas.freeserve.co.u 
k . i 
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.

v
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos kasdien:šiokiadieniais 
ir sekmadieniais 11.15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėne^ 
šio paskutinį sekmadienį, 12.30 
vai.

Po pamaldų bus galima pasivai
šinti lietuviškais patiekalais. 
Lietuviški pietūs klube parduo
dami už £1.50

Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12,30 vai.

SKAITYTOJŲ AUKOS:

Miss. A.O.Dzvonkus
Mr. V.J.Pliopa
Mr.P.Gimys
Mrs. Z.Grupiljonas
Mrs. B.Kupstienė
Mrs. R.Woodward

£45.00
£15.00
£15.00
£ 5.00
£ 5.00
£ 5.00

Trumpai:Lietuvoje gimdyvių mirtingumas mažesnis nei Latvijoje 
ar Estijoje

Lietuvoje gimdyvių mirtingumas yra mažesnis nei Latvijoje ar Estijoje, 
pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). PSO duomenimis, 2000- 
aisiais Lietuvoje buvo užregistruota 13 gimdyvių mirčių - keturios šimtui 
tūkstančių gimdymo atvejų. Latvijoje tais pačiais metais mirė 10 gimdyvių 
- 42 šimtui tūkst. gimdymų. Estijoje užregistruotos 5 gimdyvių mirtys - 63 
šimtui tūkst. gimdymų. Islandijoje 2000 metais nebuvo užregistruota nė 
vienos gimdyvės mirties. Anot PSO, visame pasaulyje 2000-aisiais viduti
niškai užregistruota 400 gimdyvių mirčių šimtui tūkst. gimdymų.

12


	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0008
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0009
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0010
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0011
	2003-10-23-EUROPOS-LIETUVIS-0012

