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ANT AKMENOS KRANTŲ

DISKUSIJA

Legenda apie
vienuolyno sodo tvorą
Kretingoje, pasimetusi tarp naujos statomos bibliotekos ir namo-vaiduoklio, vis dar stūkso dalis
originalios, apie 1610 metais statytos bernardinų
vienuolyno sodo tvoros dalis. Kadaise ši tvora buvo
aukšta, aklina ir juosė visą vienuolių bernardinų
sklypą bei sodą.

Išlikęs originalus rytinės sienos dalies gabaliukas.

XX amžiaus pradžioje užrašyta legenda pasakoja apie
tai, kaip ši tvora atsirado: kartą
vakarop keliu palei vienuolyną
ėjo pamaldus senolis bernardinas su rožiniu rankose. Staiga
jaučia, kad jį kažkas baksnoja į
nugarą. Atsigręžęs mato už savęs riebutėlį arklį. Ilgai negalvodamas vienuolis užmetė rožinį
arkliui ant kaklo. Tuomet arklys
prašneko žmogaus balsu prašydamas rožinį nuimti, nes šis
deginte degina. Už tai pažadėjo
vienuoliui bet kame pasitarnauti. Bernardinas ir sako: „Jei leisi
ant tavęs suvežti akmenis sienai
aplink vienuolyną ir sodą, tuomet tave paleisiu“. Arklys sutiko.

Jolantos Klietkutės nuotr.

Vienuolis ėmė vežti akmenis, o
arklys – liesėti ir liesėti.
Pagaliau, kai buvo privežta pakankamai akmenų, arklys
vos bepavilko kojas. Pasigailėjo
vienuolis vargšo gyvulio, nuėmė
nuo kaklo rožinį ir staiga arklys
tapo neregimu: pakilo vėjas, susuko aukštyn dulkių stulpą – tai
buvo didelio nusidėjėlio siela,
kentėjusi skaistykloje, tačiau po
šio darbo ji nusipelnė Dangaus
Karalystės.
Iš senosios rusų kalbos
(Гуковскiй К., Дробенко
А. Местечко Кретингенъ.
Ковна, 1906, p. 11) vertė
Jolanta KLIETKUTĖ

Didžiausia salantiškių
viltis – Vidaus reikalų
ministerijos sprendimas
(Atkelta iš 2 p.)

nedideliais kiekiais ir nėra ryškaus žingsnio į priekį“, – sakė V.
Butkus. Meras atsakė, kad valstybės investicijų padidinti nėra galimybės, nebent kitiems metams
galima tikėtis šiek tiek didesnio
lėšų kiekio.
Seniūnui prakalbus apie galimybes atnaujinti seniūnijų pastatą, buvo atsakyta, kad Salantai
nėra vieninteliai rajone ir kad
remonto taip pat laukia ir kitos
seniūnijos. Rajono vadovai pripažino, jog tai nemažas galvos
skausmas, bet viską galima padaryti tik pagal turimas galimybes.
Pasiteiravus, kokios galimybės
gauti bent dalį lėšų, kurios į rajono
biudžetą patenka iš surinktos rinkliavos už prekybą turguje, iš pajamų, gautų Salantuose pardavus
kai kuriuos pastatus, nesulaukta džiuginančio atsakymo. „Visi
specialiųjų lėšų pinigai skirstomi
Tarybai pritarus, o Savivaldybė

– viena kišenė ir visko negalime
atiduoti tik Salantams“, – teigė V.
Domarkas.
Po susitikimo su Savivaldybės vadovais visų ryškiausiai salantiškiams šviečia ta viltis, kad
galbūt lėšų infrastruktūrai gerinti
bus įmanoma sulaukti iš Vidaus
reikalų ministerijos programos.
Ministerija yra numačiusi gyvenvietėms, kuriose gyvena nuo 1
tūkstančio iki 6 tūkstančių gyventojų, skirti pinigų. Salantai
pagal visus ministerijos prioritetus iš Kretingos r. gyvenviečių
turėtų būti pirmoji. Meras sakė,
jog galutinių sprendimų nėra,
bet jis lankysis Vidaus reikalų
ministerijoje ir galbūt turės konkretesnių žinių.
„Labai laukiame mums palankių sprendimų. Gavus Vidaus reikalų ministerijos programos paramą, būtų galima
„užgydyti“ bent keletą skaudžių
miesto „žaizdų“, – sakė salantiškiai.

Kokie europiečiai mes esame?
Rasa GEDVILAITĖ

Trečiojo amžiaus universiteto, kurį kuruoja Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, studentai šią savaitę buvo pakviesti į diskusiją „Kokie europiečiai
yra lietuviai“. Ją vedė „Civitas“ klubo lektorė doc. dr. Nerija Putinaitė.
„Ar mūsų lietuviškoje tapatybėje yra europietiškumo ir koks
tas europietiškumas? Mes Europą
suprantame visiškai kitaip negu
čekai, čekai supranta kitaip negu
vokiečiai. Tai rodo, kad mūsų santykis su Europa yra visiškai kitoks
negu kitų tautų“, – pastebėjo N.
Putinaitė. Lektorė prisipažino, jog
ji ėmė domėtis lietuviškumo tapatybe aprėpiant senesnius laikus
ir įžvelgė tris lietuviškuosius europietiškumo pavidalus. Pirmasis lietuviškasis europietiškumo
pavidalas siejamas su J. Basanavičiaus vardu. Būtent šis žmogus
išplėtojo lietuviškumo sampratą,
tinkamą apibrėžti lietuvį. Tačiau
įdomu tai, jog jis lietuviškumą
atrado Trakijoje teigdamas, jog
lietuviai kilo iš trakų. Vadinasi,
lietuviai buvo proeuropiečiai.
J. Basanavičius interpretuoja,
jog lietuviai tarsi buvo europietiškumo ištakose. Jų „aukso amžius“
buvęs pagonybės laikais. Dabartinė Europa yra svetimas, netgi
priešiškas dalykas lietuviams,
nes lietuviškoji kultūra yra taiki
ir rami, o europietiška – daugiau
išsivysčiusi, agresyvi, kovinga,
karinga. J. Basanavičiaus teigimu, būtent vokiečiai įnešė europietiškumo apraiškų. Dažnai paveiksluose vaizduojami priešiškai
nusiteikę kryžiuočiai, puolantys
lietuvius. „Labai išpopuliarintas
mitas, kaip aš vadinu, apie Pilėnus. Būtent šis pasakojimas parodo, jog lietuviai buvo labiau linkę
susideginti negu pasiduoti“, – kalbėjo N. Putinaitė.
Svetimo europietiškumo lietuviams įvaizdis formuojamas

ir dabartiniame
pasaulyje. Pavyzdžiui, rašytojas
Gintaras Beresnevičius, pasak
lektorės, lietuvius
yra
pavadinęs
barbarais, o štai
signataras Romualdas Ozolas
yra minėjęs, jog
lietuvių kultūra
yra laukinių kultūra.
Antrasis modelis formuojamas kiek kitaip
– Lietuva vejasi
Europą, tačiau
nepaveja. Kaip Lektorė Nerija Putinaitė atskleidė tris išnagrinėtus
simbolis čia ga- lietuviškuosius europietiškumo pavidalus.
lėtų būti karalius
Gintauto Maciaus nuotr.
Mindaugas, pirmasis Lietuvos vyzdys – Vytauto Didžiojo įvaizpolitikas, pirmasis iš lietuvių val- dis ir kultas, suformuotas 1930
dovų priėmęs krikštą ir atgręžęs metais minint šio valdovo jubiLietuvą į vakarus.
liejų. Vytautas sugebėjo tapti tiltu
„Pastebima, jog dažnai į Lie- tarp Rytų ir Vakarų. „Apie mūsų
tuvą žiūrima kaip į Europos kolo- misiją būti tarp Rytų ir Vakarų
niją. Sovietmečiu šią idėją perėmė prieškariu mąstė ir filosofas S.
profesorius Edvardas Gudavičius. Šalkauskis. Šis, trečiasis, lietuvišJis visą Lietuvos istoriją interpre- kumo suvokimas ir dabar labai
tavo kaip Europos istorijos dalį ir gyvybingas“, – pripažino lektorė
kalbėjo apie tai, kad Lietuva peri- patikinusi, jog apie tai liudija ir
ma Europos vakarų civilizacijos lietuvių akcijos ukrainiečiams
įvairius pasiekimus, politinį gy- remti, ir Lietuvos pirmininkavivenimą, įvairias civilizacines tai- mas ES Tarybai, ir įvairūs tarpisykles. Būtent E. Gudavičius mus ninkavimo atvejai.
atsuko į Europą, tik tarsi lietuviai
Diskusijos metu paliesti ir tovisuomet buvo paskutiniai, lyg vis kie klausimai kaip kalbos ryšys
skubėdami į paskutinį traukinį“, – su europietiškumu, žemės pardaįžvalgomis dalinosi N. Putinaitė.
vimas užsieniečiams, lietuviškas
Trečiasis lietuviškumo pavi- temperamentas. TAU studentai
dalas – lietuviškumas kaip savitas turėjo galimybę padiskutuoti apie
europietiškumas. Ryškiausias pa- įvairias šių dienų aktualijas.

VERTA ŽINOTI

Rajone auga sergamumas žarnyno
infekcinėmis ligomis

Kretingos rajone labai išaugo sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis. Per
nepilnus keturis šių metų mėnesius užregistruoti 79 susirgimų atvejai, o vien
per tris balandžio savaites žarnyno infekcijos jau diagnozuotos 46 asmenims.
Susirgo 28 ikimokyklinio amžiaus vaikai, 4 moksleiviai ir 14 suaugusių asmenų. Žarnyno infekcijų struktūroje dominuoja virusinės žarnyno infekcijos.
Žarnyno infekcijos šaltinis
yra žmogus. Pagrindinis rizikos
veiksnys yra užterštos rankos.
Dažniausiai ligos sukėlėjus platina viduriuojantys ligoniai. Virusai ir bakterijos išsiskiria su išmatomis ir per burną patenka su
užterštu maistu, vandeniu, plinta
nuo žmogaus žmogui sąlyčio
būdu per užterštus aplinkos daiktus ir rankas. Sirgti gali bet kurio
amžiaus žmonės. Imlesni infekcijai yra vaikai ir suaugę asmenys,
turintys imuninės sistemos sutrikimų. Liga gali pasireikšti vėmimu, viduriavimu, pykinimu, pilvo
skausmu.
Virusinių žarnyno infekcinių
ligų sukėlėjai yra įvairūs patogeniški virusai. Vieni jų, patekę
į žmogaus organizmą, pažeidžia
plonąjį žarnyną, sukeldami vėmi-

mą ir viduriavimą, kiti žarnyno
virusai kenkia kitiems organams,
o viduriavimas pasireiškia tik kaip
vienas iš ligos simptomų. Virusų
ir bakterijų sukeltos žarnyno infekcijos pavojingos, nes žmogus
dėl karščiavimo, gausaus viduriavimo ir vėmimo netenka daug
skysčių.
Siekiant išvengti susirgimų,
rankų higiena yra viena pagrindinių profilaktikos priemonių,
mažinanti žarnyno infekcijos
plitimo riziką. Rankas rekomenduojama plauti prieš valgant,
prieš gaminant maistą, pasinaudojus tualetu ar pakeitus sauskelnes, po sąlyčio su užterštais
aplinkos daiktais ir paviršiais,
pavyzdžiui, šiukšlių dėže, valymo
šluostėmis. Žarnyno infekcijos
sukėlėjai gali ilgą laiką išgyventi

aplinkoje, todėl rekomenduojama, ypač susirgus šeimos nariui,
dažniau valyti vonios kambarius,
tualeto sėdynes, praustuvų čiaupus, durų rankenas, laiptų turėklus, žaislus. Svarbu užtikrinti
tinkamą naudojimosi tualetu
higieną.
Pajutus pirmuosius ligos požymius – pykinimą, vėmimą,
viduriavimą, pilvo skausmus,
karščiavimą, būtina nedelsiant
kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Žarnyno infekcinės ligos išlieka aktualios ir šiandien, todėl
atkreipiame dėmesį, kad paprastos profilaktikos priemonės padeda išvengti susirgimų.
Dalia JOCIUVIENĖ
Klaipėdos visuomenės sveikatos
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