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Prasidèjo XIII Pasaulio lietuviû
jaunimo kongresas

Washington, DC, gruodžio 28 d.
(,,Interfax”/BNS) – Po nepavykusio
teroristinio išpuolio JAV lėktuve
Jungtinės Valstijos griežtina saugu-
mo priemones lėktuvuose. Pagal nau-
jąsias priemones, keleiviams bus
draudžiama vaikščioti lėktuvo salone
paskutiniąją skrydžio valandą ir lai-
kyti ką nors rankose. Oro uostuose
taip pat griežčiau bus tikrinami už-
sieniečiai.

Po nepavykusio teroristinio iš-
puolio per Kalėdas oro linijų ,,North-
west Airlines” lėktuve JAV valdžia
skubos tvarka ėmėsi įvesti naujus ap-
ribojimus lėktuvų keleiviams. Šios
priemonės apriboja tarptautinių ke-
leivių galimybes judėti lėktuvo salone
bei pailgins eiles oro uostuose. Kol
kas JAV pareigūnai tik bendrais
bruožais apibūdina naująsias saugu-
mo priemones, teigdami, kad pagrin-

dinis jų tikslas – padaryti saugumo
priemones ,,nenuspėjamas” teroris-
tams. Dėl to kiekviename oro uoste
bus taikomos skirtingos saugumo
priemonės, o tai piktina ne tik kelei-
vius, bet ir oro linijų darbuotojus.

JAV prezidentas Barack Obama
sekmadienį nurodė šalies tarnyboms
peržiūrėti asmenų, kuriems drau-
džiama skraidyti lėktuvais, sąrašus ir
išsiaiškinti, Nukelta į 7 psl.

•Sveikata. Baimės emi-
gracijoje turi ir teigiamą
pusę (p. 2)
•Kaip pasibaigė Kopen-
hagos konferencija? (p.
3–4)
•A. Navicko skiltis (p. 3)
•Vieni po darbų skuba
namo, kiti – į vargšų val-
gyklą (p. 4, 8)
•D. Britanijos lietuvių vi-
suomeninių pagrindų for-
mavimasis (I) (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (140) (p. 9)
•Seserų vyr. sesė Ignė
lankėsi ,,Seklyčioje” (p.
10)

Kitâmet Lietuvoje
gali apsilankyti
Putin ir Merkel

JAV griežtina oro transporto saugumo priemones
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Vilnius, gruodžio 26 d. (BNS) –
Uždarius senąją Ignalinos atominę
elektrinę (IAE), kiti metai taps Lietu-
vos energetinės nepriklausomybės
pradžios metais, pareiškė prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė
teigė, kad esant senajai jėgainei nė

viena politinė jėga nedrįso pradėti re-
alaus elektros rinkos kūrimo.

,,Lietuvos energetikos sistema
buvo ir yra priklausoma nuo Rusijos,
nes visi energetiniai ištekliai – ir du-
jų, ir elektros tiekimas yra susiję su
šia šalimi. Tokia priklausomybė nuo

vienos šalies susidarė būtent dėl se-
nosios elektrinės. Ją apraizgę intere-
sai buvo pririšę Lietuvą prie Rusijos
ir neleido vystyti nei alternatyvios
energetikos, nei kurti elektros tinklų
su Vakarų regionais”, – sakė D.
Grybauskaitė.

Premjeras Andrius Kubilius 2009
metus pavadino didžiausių išbandy-
mų metais. Tačiau, jo teigimu, kitą-
met bus siekiama sutarti dėl esminių
pertvarkų svarbiausiose valstybės gy-
venimo srityse, įskaitant socialinę ap-
saugą ir valstybės valdymą.

,,Norėčiau, kad kitais metais tu-
rėtume daugiau laiko tam, kad visi
kartu galėtume sutarti dėl esminių
pertvarkų, veikiančių ilgalaikę Lietu-
vos perspektyvą, kuriant modernią,
atvirą, nebijančią visuotinės konku-
rencijos šalį, kurioje kuriamos pačios
palankiausios sąlygos lietuviams, Lie-
tuvos piliečiams gyventi ir kurti šei-
mas ir savo ateities perspektyvą”, –
teigė A. Kubilius.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir ministras pirmininkas Andrius Kubi-
lius 2010-aisiais tikisi matyti atvirą ir modernią Lietuvą.

Eltos nuotr.

Vilnius, gruodžio 24 d. (ELTA) –
Kitais metais Lietuvoje vyksiančiame
Baltijos jūros valstybių tarybos
(BJVT) šalių vyriausybių vadovų su-
sitikime laukiamas Rusijos premje-
ras Vladimir Putin bei Vokietijos
kanclerė Angela Merkel, kiti aukšti
Europos vyriausybių atstovai.

Pasak Užsienio reikalų ministe-
rijos (URM) Informacijos ir viešųjų
ryšių departamento direktoriaus Ro-
lando Kačinsko, kadangi šiuo metu
Tarybai pirmininkauja Lietuva, ji
2010 metų birželio 1–2 dienomis ren-
gia BJVT šalių vyriausybių vadovų
susitikimą. R. Kačinsko teigimu,
BJVT šalių vyriausybių vadovams
yra išsiųsti kvietimai į rengiamą aš-
tuntąjį susitikimą.

Tarp šalių vadovų, kurie yra
kviečiami atvykti į susitikimą, – Ru-
sijos premjeras V. Putin, Vokietijos
kanclerė A. Merkel, Danijos vyriau-
sybės vadovas Lars Rasmussen, Len-
kijos ministras pirmininkas Donald
Tusk, Švedijos premjeras Fredrik
Reinfeldt.

BJVT narės yra 11 valstybių –
Danija, Estija, Islandija, Latvija,
Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusija,
Suomija, Švedija, Vokietija – ir Euro-
pos Komisija. Stebėtojo statusą turi
Baltarusija, Ispanija, Italija, JAV,
Jungtinė Karalystė, Nyderlandai,
Prancūzija, Rumunija, Slovakija,
Ukraina.

BJVT vyriausybių vadovų atvy-
kimas, anot URM atstovo, derinamas
diplomatiniais keliais, apie savo daly-
vavimą dar nepatvirtino nė vienas
asmuo.

Buenos Aires, gruodžio 24 d.
(Lietuviams.com) – Antradienį, gruo-
džio 22 dieną, Argentinos sostinėje
Buenos Aires prasidėjo XIII Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresas. Šv. Kū-
čias ir Šv. Kalėdas iš viso pasaulio su-
sibūręs jaunimas šventė Argentinoje,
o Naujuosius sutiks gretimame Urug-
vajuje. Baigiamieji kongreso akordai
bus „sugroti” Brazilijoje.

Kongreso metu bus išrinkta nau-

joji Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
gos (PLJS) valdyba ir jos pirminin-
kas. Paskutinio kongreso metu, vy-
kusio Kanadoje, vadovauti sąjungai
buvo išrinktas Kanados lietuvis Sta-
sys Kuliavas. Taip pat bus apsispręs-
ta kur bus rengiamas XIV kongresas.
Išsamią kongreso programą galima
rasti internete, adresu: http://w-
ww.kongresas.org/program_lt.html.
Eigą taip pat galima sekti ,,Twitter”
(http://twitter.com/PasaulioLJS).

Į kongresą susirinkusį pasaulio
lietuvių jaunimą pasveikino ir Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamen-
to direktorius Arvydas Daunoravi-
čius, linkėdamas, ,,jog tikslas, kurio
vedami susirinkote – tai ne tik
tarpusavio bendravimo džiaugsmas,
tačiau ir gilus noras savo žinias,
idėjas, sukauptą patirtį ir jaunatvišką
energiją skirti Dabarties ir Ateities
Lietuvos kūrimui. Nuoširdžiai linkiu,
kad kongresas būtų sklandus ir pras-
mingas, kad jo darbo metu sutvirtin-
tumėte bendruomeniškumo, vieny-
bės bei pasiryžimo jausmą. Todėl ir aš
visus kviečiu – žiūrėkime į ateitį, pa-
saulio lietuviai!”

Naujuosius metus į kongresą susirinkęs
jaunimas sutiks Urugvajuje.

Organizatorių nuotr.

2010-ieji – pertvarkû ir energetinès
nepriklausomybès pradžios metai



2 DRAUGAS, 2009 m. gruodžio 29 d., antradienis

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija sėkmingai tęsia savo
darbą. Štai lapkričio 25 dieną Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, įvyko
paskaita apie baimę ir nerimą. Joje
dalyvavo Weis Memorial ligoninės ka-
pelionė Nora Aušrienė ir psichologė
Rasa Cicėnienė. Kalbiname kapelionę
N. Aušrienę.

– Gal galėtumėte trumpai
apibūdinti, kas yra baimė?

– Baimė yra natūralus žmogaus
organizmo atsakas į išorinę grėsmę.
Kitą sykį žmogus gali išgyventi baimę
ir nerimą, kai nėra realios grėsmės,
tačiau atrodo tarsi grėstų tikras
pavojus. Tokia baimė – tai iracionalus
tikėjimas, kad kažkoks objektas,
įvykis ir jausmas taps pavojingu, bai-
siu gyvybei ir sveikatai dalyku.

– Kokie yra nerimo sutriki-
mai?

– Yra keletas nerimo sutrikimų,
vienas iš jų panikos priepuolis. Tai
įtemptas nerimo epizodas, kuris
žmogų užklumpa netikėtai ir pasižy-
mi gąsdinančiais požymiais: dažnu
širdies plakimu, prakaitavimu, dre-
buliu, sunkumu kvėpuoti, baime
prarasti kontrolę. Svarbu žinoti, kad
ir koks gąsdinantis būtų panikos
priepuolis, jis nenulemia, kad žmogų
ištiktų širdies smūgis ar jis apalptų,
nustotų kvėpuoti, išprotėtų ar pra-
rastų savikontrolę. Tai tik labai ne-
malonūs, bauginantys pojūčiai, kurie
gali tęstis nuo kelių iki keliolikos
minučių, tačiau jie nėra pavojingi
žmogaus gyvybei.

Fobijos – įvairūs atvejai, objekto
ar veiklos baimės. Fobija gali būti
tokia stipri, kad žmogus stengiasi
išvengti to, ko bijo, apribodamas savo
gyvenimą ar veiklą.

Obsesinis kompulsinis sutri-
kimas pasireiškia įkyriomis, pasikar-
tojančiomis mintimis, kurios kelia
stiprų nerimą.

Potrauminis streso sutriki-
mas pasireiškia žmonėms, patyru-
siems fizines ar emocines traumas.
Traumuojantys praeities įvykiai iš-
gyvenami iš naujo, tarsi vyktų čia ir
dabar. Žmonės, kurie dalyvavo kare,
patyrė psichinį ar emocinį smurtą,
katastrofas ar stichines nelaimes,
gali turėti šį sutrikimą.

Apibendrintas nerimo sutri-
kimas – tai įtemptas nerimas, galin-
tis apimti keletą sričių – sveikatą,
šeimą, saugumą ir t. t. Pasireiškia
perdėtu ar nepagrįstu nerimavimu
apie gresiančius nemalonius dalykus.

– Kodėl baimės įvardijimas
yra svarbus žmogui?

– Nerimas, kuris išgyvenamas
ilgesnį laiką, gali turėti įvairių pasek-
mių žmogaus gyvenime. Vengdamas
įvardyti, kas jį slegia, žmogus tarsi
įkalina save – baimė gali stabdyti
žmogaus sprendimus, neleidžia per-
žengti nesaugumo jausmo, pasitikėti
kitais, trukdo keistis ir gyventi visa-
vertiškai.

– Kokias baimes išgyvena lie-
tuvis emigracijoje?

– Emigrantas, ypač neseniai at-
vykęs, turi galybę nepalankių veiks-
nių – pirmieji žingsniai naujoje ap-
linkoje gali sukelti įvairių baimių.
Bet norėčiau į šias baimes pažiūrėti iš
teigiamos pusės. Mano karta yra
posovietinė, atėjusi iš totalitarinio
režimo ir gana patriarchalinės šeimos
modelio, įbauginta karta. Tačiau emi-
gracija gali pasitarnauti teigiama
linkme, priversdama įbaugintą, nepa-
sitikintį savimi žmogų, atgauti pasi-
tikėjimą, pajusti savo vertę, išugdyti
drąsą. Paprasti, maži dalykai – esi
priverstas judėti į priekį, mokytis,
peržengti nesaugumo jausmą, išmok-
ti kalbą, įsilieti į naują kultūrą, pa-
tikėti savo gebėjimais. Emigracija
palanki moterims – iš patriarchalinės
aplinkos atsiduriame demokratiško-
je, kur į moterį žiūrima kitaip.
Palanki vaikams – jie užauga laisves-
ni. Demokratiška Amerikos aplinka
skatina žmogų bandyti, nepasiduoti,
tobulėti. Tad nepaisant visų sunku-
mų, lietuvis emigrantas, kalbu šiuo
atveju daugiau apie trečios bangos
žmones, turi neįkainojamą galimybę
tobulėti kaip žmogus ir asmenybė,
net ir įvairių išbandymų akivaizdoje.
Paradoksalu, peržengus nepasitikė-
jimą ir baimes, emociškai augi dvi-
gubai greičiau.

– Kaip kovoti su baimėmis?
– Kovai su baimėmis žmogus gali

siekti profesionalios pagalbos, prade-
dant nesudėtingais metodais – išmok-
ti valdyti stresą, pažinti save. Pir-
miausia žmogus turi pripažinti, kad
jam yra reikalinga pagalba. Jei žmo-
gui pačiam yra sudėtinga suvaldyti
savo nerimą, profesionalus psicholo-
gas ar patarėjas, tas, kuris speciali-
zuojasi kognityvinėje elgesio terapijo-
je (Cognitive Behavioral Therapy),
gali būti labai naudingas, kad žmogus
išmoktų, kaip atpažinti, peržengti ar
suvaldyti savo baimes. Esant sudė-
tingesniam atvejui, gali prireikti gy-
dytojų specialistų pagalbos.

– Dėkoju už pokalbį.

Kalbino
gyd. Ona Radzevičienė

Redakcijos žodis

Baimės emigracijoje turi
ir teigiamą pusę
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Šiek tiek apie ,,Draugo” re-
dakcijos virtuvės pasiekimus
šiais metais. Vienu tokių laikau
padažnėjusį prierašą ,,Specialiai
‘Draugui’”. Tiesą pasakius, prie
kur kas daugiau straipsnių ir
kitos medžiagos, spausdinamos
dienraštyje, galima būtų pridėti
šį prierašą. Tačiau tada kone
visas numeris mirgėtų juo. Tad šį
prierašą renkamės, norėdami
pabrėžti temos originalumą, nau-
jai rašantį autorių ar įdomesnį
įvykį, kuriame dalyvavo ir ,,Drau-
go” bendradarbis. Ar paste-
bėjote, jog ,,Draugas” dalyvavo
ir neseniai Kopenhagoje pasi-
baigusioje klimato kaitos kon-
ferencijoje, kurioje, pasak mūsų
korespondento dr. D. Tijūnėlio,
dalyvavo daugiau nei 3,500 spau-
dos atstovų? Tai, kad ir mūsų
dienraštis ten buvo ir net turėjo
progos užduoti keletą klausimų,
vienam iš jų – JAV senatoriui J.
Kerry, laikau ypač dideliu šių
metų „Draugo” laimėjimu.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Nora Aušrienė.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

Naujieji metai:
neįgyvendinti tikslai

žmonėms kenkia
Nauji tikslai prieš Naujuosius

metus – tai tarsi ritualas, kuris žada,
jog nauji metai bus kaip nauja knyga
ar švarus jos puslapis. Tačiau moks-
lininkai teigia, kad lengvabūdiškai
prieš Naujuosius metus užsibrėžti
tikslai yra neįvykdomi, pažadai duoti
sau – sulaužomi. Atėjus laikui įver-
tinti judėjimą tikslo link, žmonės
netenka ūpo, nusivilia, kad nepavyko
pasiekti užsibrėžtų dalykų.

Jungtinės Karalystės Hertford-
shiro universiteto profesorius Ri-
chard Wiseman pasakojo, jog jis ir jo
komanda, atlikdami tyrimą, apklau-
sė apie 700 žmonių. Paaiškėjo, kad
tik ketvirtadalis jų yra pasiekę metų
sandūroje užsibrėžtų tikslų. Žmonių
norai buvo patys įvairiausi: suliek-
nėti, mesti rūkyti, pagerinti santy-
kius ar bendravimo įgūdžius.

Dalis tų, kuriems tikslų įgyven-
dinti nesisekė, naudojosi savipagal-
bos guru patarimais. Kiti daug dėme-
sio skyrė pašalinėms mintims, o ne
kryptingam ėjimui norų įgyvendini-
mo link. Žmonės susitelkdavo į rezul-
tatą, pradėdavo svajoti apie sėkmę,
pvz., įsivaizduodavo, jog jau suliek-
nėjo.

„Motyvacijos žinovai pataria,
kaip mąstyti, kokių priemonių imtis,
kad kiekvienas žmogus savo tikslą
pasiektų, tačiau tyrimas parodė, jog
jų patarimai yra beverčiai. Nepa-
kanka pasidėti idealiai atrodančio
modelio paveikslą ant šaldytuvo ir
fantazuoti apie lieknesnes savo kūno
linijas”, – sakė R. Wiseman.

Dažniau pasisekdavo tiems žmo-
nėms, kurie savo tikslus suskaidyda-
vo į mažesnius tiksliukus ir žingsnis
po žingsnio eidavo didžiojo savo tik-
slo link. 35 proc. taip besielgusių
žmonių pasisekė. Dar kiti ne tik su-
dėliodavo žingsnius, tačiau pasako-
davo apie savo pergales aplinki-
niams, vesdavo savo veiklos užrašus.
Pusė tuo užsiėmusių žmonių tikslus
įgyvendino.

Tyrimas parodė, kad prieš pat
Naujuosius atsiradę tikslai žmonėms
nereikšmingi, tad, skubotai nuspren-
dus ko nors imtis, pritrūksta moty-
vacijos tai padaryti. „Jeigu kažko
imsitės vien dėl to, kad prasideda
nauji metai, tikriausiai tai nėra labai
reikšminga, reikalinga, tad nesi-
ruošiate tam skirti daug laiko ir pas-
tangų. Geriau nieko nesiimti, nei lik-
ti su neįgyvendintais tikslais. Tai
sukelia psichologinį nepatogumą,
nepasitikėjimą savimi”, – aiškino
profesorius R. Wiseman.

Bernardinai.lt
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Išganytojo gimimas ar
žiemos šviesų šventė?

ANDRIUS NAVICKAS

Vieno Škotijos miesto, pusantro šimto tūkstančio gyventojų tu-
rinčio Dundee taryba lapkričio pradžioje nutarė, jog šv. Kalėdos
turi tapti tik „žiemos šviesų naktimi”, o iš pačios šventės turėtų

būti pašalinti visi krikščioniški simboliai. Toks sprendimas buvo grin-
džiamas noru, kad tai būtų visų šventė, ir krikščionys jos nesisavintų.
Miestelėnai pasipriešino, ir sprendimas buvo pakeistas. Taigi, tiek Škoti-
joje, tiek daugumoje kitų pasaulio valstybių gruodžio pabaigoje ir toliau
skamba Kalėdų giesmės, rengiamos prakartėlės ir girdimas palinkėjimas
„linksmų Šventų Kalėdų”.

Tiesa, sunku pasakyti – kiek ši šventė vis dar gimsta prakartėlėje, o
ne prekybų centruose. Ar jos pagrindinis herojus vis dar trapus kūdikis,
o ne prabangus „Coca Cola” karavanas ar dovanų krepšį sunkiai pavel-
kantis Kalėdų senelis?

Ką Kalėdos reiškia kiekvienam iš mūsų? Ar šventinės girliandos
šviečia tik ant eglučių, ar Kalėdų šviesa sugeba prasiskverbti ir į širdį?

Kalėdos yra neabejotinai grakščiausia metų šventė, kai visi bent aki-
mirkai leidžiame sau pasijusti vaikais, patikėti stebuklais, kai kasdieniai
rūpesčiai ir bėdos tarsi apgobiamos šventės skara. Na, o lietuviškas Kū-
čių vakaras – tai labiausiai į amžinybę įaugusi metų diena, pažadėtosios
Rojaus bendrystės žemiškas atspindys: Kalėdaitį laužanti užstalės ben-
druomenė, prie metai iš metų tik per Kūčių vakarienę sugrįžtančiais
patiekalais apkrauto stalo. Kai maistas įgauna sakralinę prasmę, kai
svarbu ne ką, bet su kuo valgai. Kai tuštėjančios vietos prie stalo prime-
na, jog visi mes svečiai šioje žemėje. Tačiau kartu ir tai: kas įauga į širdį,
tas išlieka amžinai.

Krizė gali praretinti patiekalus, sumažinti dovanas, apiberti rūpes-
čiais, bet ji negali iš mūsų atimti nei Kūčių bendrystės, nei Kalėdų
džiaugsmo. Tai sunaikinti galime tik patys, patikėję melu, jog visa tai tik
žaidimas, tik šviesų šventės ritualas, nereikalinga prabanga.

Neapsigaukite, brangieji. Jei sudrumstoje kūdroje sunku įžvelgti
žvaigždžių atspindį, tai nereiškia, jog žvaigždžių nebėra. Kalėdų stebuk-
lo esmė visai ne ta, jog šventinę naktį prabyla gyvūnai, jog gauni dovaną,
kurios tiek laukei, o tai, jog visatos Kūrėjas, užuot nubaudęs mus už mū-
sų silpnybes ir nuodėmes, nužengė į pasaulį kaip kūdikis, skelbdamas,
jog išganymui nereikia pinigų ir galios, rūmų ir kariuomenių, jog viskas,
kas svarbu ir tikra, gimsta iš silpnumo ir trapumo. Paradoksali Geroji
Naujiena, kuri sunkiai dera prie mūsų kasdienių įpročių, gyvenimo pla-
nų ir sėkmingos karjeros sampratos. Mes bandome sau ir kitiems įrodyti,
kad esame kažko verti, kolekcionuodami gėrybes ir galios ženklus, kovo-
jame kasdienius mūšius. Tačiau viso to nereikia Kūdikiui Išganytojui,
kuris gimsta laikų sutemose, atšiauriame ir skurdžiame kampelyje. Jam
reikia mūsų širdžių, o ne piniginių. Šią Gerąją Naujieną nėra paprasta
priimti, pripažinti jos gerumą.

Daug paprasčiau gyventi, tarsi nieko nebūtų įvykę ar užtrenkti
Kūdikiui Išganytojui namų ir širdies duris, atiduoti Jį į kurį nors „gyvy-
bės langelį”. Paprasčiau tikėti, jog išganymas – galia ir pinigai, mokėti
Dievui duoklę, „pasamdyti” Jį konkrečioms užduotims. Paprasčiau gailė-
tis savęs, skųstis prasta lemtimi ir aplinkinių kietomis širdimis. Papras-
čiau manyti, kad Kūčių vakarienė tėra tik duoklė tradicijai, o Kalėdos –
tik dar vienas laisvadienis.

Tačiau visa tai labai sunkus „paprastumas”, nuo kurio labai greitai
pavargstame, kuris verčia gūžtis beprasmybės ir sunkumų akivaizdoje.

Kalėdos mus kviečia į kitokį gyvenimą. Jis nėra paprastas, tačiau
prasmingas ir tikras. Tai gyvenimas dalijantis, rizikuojant vardan kitų,
auginant širdį ir viliantis, jog kantri meilė gali ištirpdyti bet kokias
kliūtis. Tai gyvenimas, į kurį žvelgiame tyromis kūdikio akimis, suge-
bančiomis matyti pirmapradį kūrinijos grožį, gydančiomis, o ne
teisiančiomis, puoselėjančiomis, o ne kaltinančiomis.

Kalėdos – tai pasirinkimas ir kartu pagalba renkantis, nes kasdien
esame kryžkelėje, kasdien renkamės arba iliuzijų pasaulį, arba trapumo
ir vilties tiesą.

Kodėl turėtume džiūgauti per Kalėdas? Nes jau nesame vieniši, nes
visada mums šviečia Betliejaus žvaigždė ir leidžia atrasti išeitį pačiose
sudėtingiausiose situacijose.

Brangieji, neapsigaukite – tai nėra vien tik šviesų šventė – tai durys
į stebuklingą pasaką, kuria tampa mūsų gyvenimas, jei tik sugebame į
viską žvelgti trapaus kūdikio akimis. Lrt.lt

DR. DONATAS TIJÙNÈLIS
Specialiai ,,Draugui“
iš Kopenhagos

Praleidęs daugiau nei dvi savai-
tes tarp konferencijos dalyvių iš 19
kraštų pastebėjau, kad klausimai, ar
keičiasi klimatas ir ar žmogus prie to
prisidėjo, dingo. Antros savaitės pa-
baigoje paaiškėjo, kad neturtingi kal-
nų kraštai, kur tirpstantys sniegai ir
ledynai kelia pavojų, ir pajūrio bei
mažų salynų gyventojai norėtų apri-
boti klimato šilimą iki 2020 metų 1,5
laipsnio Celsijaus. Bendras visų val-
stybių tikslas – sustabdyti klimato
kaitą iki 2020 metų ne daugiau kaip 2
laipsniais Celsijaus. Tačiau dėl šio
tikslo įgyvendinimo priemonių kilo
didelių nesutarimų ir politinių žai-
dimų, pvz., žaidžiant žodžiais ar del-
simu konkrečiai neįsipareigojant.
Štai Hugo Chavez iš Venesuelos susi-
tikęs su spaudos atstovais ne atsa-
kinėjo į klausimus, bet be poilsio
įsikarščiavęs kalbėjo, kaip Pietų
Amerikos vargšai negauna pakanka-
mo dėmesio. Konferencijos pareigū-
nai pakartotinai prašė jo užbaigti, sa-
kė, kad jo laikas pasibaigė, o už durų
jau beveik valandą laukia ES atstovai
su savo pranešimu, į kurį susirinko
daug spaudos atstovų. Chavez į tai
tik numojo ranka, sakydamas, kad lai
laukia ir siūlė pašaukti policiją.

Po savęs Chavez leido kalbėti
Evo Morales Ayma iš Bolivijos, kuris
tęsė tą pačią gaidą, tik pridurdamas,
kad dėl klimato kaitos kaltas kapita-
lizmas. Po jo kalbėjęs Kubos atstovas,
kuris dar labiau tempė gumą, foto-
grafams jau lipant iš visų pusių ant
scenos.

Sėdėdami ant grindų tarp susi-
grūdusių spaudos atstovų, per didelį
televizorių (TV Closed Circuit) žiūrė-
jome JAV prezidento Barack Obama
kalbą. Girdėjome ciniškus komen-
tarus, daugiausia iš europiečių: jog
šampanas plauks pas Texas milijo-
nierius, nes Obama tampa panašus į
Bush, kuris sugebėjo nepasirašyti
Kyoto protokolo ar neprisiimti kon-
krečių įsipareigojimų Amerikai fi-
nansuoti besivystančius kraštus ben-
dro klimato apsaugos tikslais. Beje,
Kyoto protokolas teisinį statusą tuo-
se kraštuose, kurie pasirašė, įgavo tik
tada, kai prie jo prisidėjo Rusija, šiuo
žingsniu įgaudama politinį laimė-
jimą.

Teisybę pasakius, Obama kalba
buvo palyginti trumpa, jo pasirinkti
žodžiai pabrėžė tik sąlyginius įsi-
pareigojimus – per ateinančius trejus
metus mažiau išsivysčiusiems kraš-
tams (LDC) skirti 30 mlrd. dol. pa-

ramos. ES tam jau buvo įsipareigo-
jusi skirti 2.4 mlrd. dol. pirmiems
metams. Pasiūlymas skirti 100 mlrd.
dol. paramai iki 2020 m. – tėra tik
šios sumos surinkimas iš turtinges-
nių pasaulio šalių. Kiek girdėjau
kalbant, europiečiams aišku, kad iš
Amerikos ateisianti finansinė para-
ma turbūt bus mažesnė nei atlygini-
mo priedai, išdalijami Amerikos
firmų vadovams.

Prieš išvažiuojant, didžiųjų val-
stybių atstovai, mažiau nei iš 20 kraš-
tų, tarp jų Kinijos ir Amerikos, paliko
pasiūlytą juodraštį ribotam išdali-
jimui (Draft Decision-/CP.15, FCCC/
CP/2009/L.7: Proposal by the Presi-
dent). Jame kraštų atstovams, minis-
trams buvo pristatyti svarstyti dvyli-
ka punktų, padėsiantys paruošti kon-
kretų dokumentą, kaip įpareigojimą
pasaulio kraštams, pasirengti atei-
nančiai pasaulinei konferencijai, vyk-
siančiai Meksikoje 2010 metais. Do-
kumente pakartojamos Amerikos
nuostatos bei pridėtas pasiūlymas
sukurti fondą, skirtą remti techno-
logijų ir investicijų mechanizmą, kad
būtų išvengta miškų naikinimo
(Green Climate Fund). Paskutiniame
punkte siūloma iki 2015 metų, atsi-
žvelgiant į mokslinius duomenis, pa-
ruošti ilgalaikį planą, kuriuo būtų su-
daryta galimybė sulaikyti tempera-
tūros kilimą mažiau nei 1,5 laipsnių
Celsijaus.

Kilo maratoniniai debatai. Pas-
kutinėje plenarinėje sesijoje atstovai
daugiau nei trisdešimt valandų pra-
leido be miego. Vienu laiku sesijos
pirmininkas atsiprašė, jog baigia už-
migti ir savo vadovavimą turi perleis-
ti vicepirmininkui. Kinijos ministras,
siūlydamas tam tikrą pataisą, per-
spėjo, jog mintys pinasi nuo nemigos.
Venesuelos atstovai reikalavo balso ir
nuolatos priešinosi – delsė. Barbado-
sas rėmė Amerikos siūlymą ir pan.
Taip tęsėsi be galo. Už Grenados sė-
dinčios Lietuvos delegacijos negirdė-
jau kalbant. Kaip krašto vadovė, Lie-
tuvai atstovavo LR prezidentė Dalia
Grybauskaitė, o konferencijos deba-
tuose delegacijai atstovavo aplinkos
ministras Gediminas Kazlauskas.

Paskutinę dieną, dar vykstant
plenarinei sesijai, spaudai buvo išda-
lyti visų kraštų pasisakymai. Tarp jų
ir Vatikano (#183) arkivyskupo
Celestino Migliore. Jame jis reikalau-
ja atsižvelgti į mokslininkų analizę,
vengti ciniškumo. Estijos dokumen-
tas (#147) pabrėžė šalies, kaip ES
narės, pasiryžimą iki 2020 metų
sumažinti šiltnamio dujų (ŠD) išme-
timą maždaug 50 proc. ir rekomenda-
vo, kad kiti kraštai išmetamų dujų
kiekį sumažintų tarp 25–40 proc.
Estai siūlė visiems pasinaudoti jų pa-
tirtimi, pasimokyti, vystant produk-
tyvių investicijų būdus (Green In-
vestment Schemes). Jie siūlė solida-
rumą sudėtingoje padėtyje. Latvijos
(#175) ministro Raimonds Velonis
pasisakymas įdomiai pradėtas padė-
ka Danijai už pastangas ir, taip pat,
kaip Estijos, pažadu, pagrįstu ypatin-
gai augančia atsinaujinančia, švaria
energetikos galimybe, beveik 50 proc.
sumažinti išmetamų ŠD kiekį. Lat-
vija pabrėžė savo miškų reikšmę su-
geriant ŠD. Beveik visų pasaulio vals-
tybių ir visų Lietuvos kaimynų – Bal-
tarusijos, Rusijos ir Lenkijos – pasi-
sakymai buvo pateikti spaudos atsto-
vams. Lietuvos vietoje (#157) tebuvo
raščiukas „Not Available”.

Konferencijos metu buvo dalija-

KAIP PASIBAIGĖ KOPENHAGOS
KONFERENCIJA?

Pietų Afrikos skautų stende buvo at-
kreiptas dėmesys į tai, kaip plačiai
domimasi gamtos ir klimato ap-
sauga.

ma labai daug informacijos apie kli-
mato padėtį iš įvairiausių šaltinių.
Kiekvieno krašto, pasirašiusio Kyoto
protokolą (įskaitant ir Lietuvą), kli-
mato duomenis nuo 1991 iki 2008
buvo galima rasti UNFCCC praneši-

muose „Documenting Climate Chan-
ge” CD #10. National Aeronautics
and Space Administration (NASA)
Amerikos paviljone rodė, kaip iš sa-
telito galima stebėti pasaulio detales,
kaip klimato Nukelta į 4 psl.
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Savanoriams ir socialiniams dar-
buotojams „krizė” – nei šio, nei pra-
ėjusio sezono naujiena. Vasarį su hu-
manitarine misija į Filipinus vyk-
sianti Žydrūnė Liobikaitė apie tai
net nekalba: trumpam palikusi „Ca-
rito” globojamus vaikus, ji ir dar 12
Lietuvos savanorių ruošiasi į Manilą
atstatinėti per tropinį cikloną ir ato-
gražų audrą sugriautos mokyklos.

„Gyvensime ir būsime labai ne-
turtingi Manilos priemiesčio gyvento-
jai”, – sako penkioliktus metus
Vilniaus „Carito” vaikų dienos centre
„Vilties angelas” dirbanti socialinė
darbuotoja. Ir kas, jei ne toks žmogus
geriau atsakytų: kodėl vieni po darbų
skuba namo, o kiti – į vargšų valgyk-
lą pilstyti sriubos?

– Lietuvoje nėra populiari
savanorystė. Kodėl?

– Kai pirmą kartą kaip savanorė
atėjau į centrą, kuriame dabar dirbu,
beveik valandą žaidžiau su maždaug
šešerių metų berniuku. Jaučiau, kad
jam smagu, tai džiugino ir mane.
Atėjus laikui atsisveikinti, mažylis
užšoko man ant kelių ir pasilenkė.
Maniau, atsidėkodamas už kartu pra-
leistą laiką pakštelės į skruostą. Deja,
net nespėjau sureaguoti, kaip įkando
į smakrą, nušoko nuo kelių ir dingo
tarpduryje. Skaudėjo kraujuojantis
smakras, bet dar labiau širdį: ką ne
taip padariau? Kodėl? Kas dabar bus?
Ką pagalvos kiti? Buvo labai gėda.
Tik vėliau atradau, kad yra vaikų,
kurie nežino, kaip padėkoti. Ne todėl,
kad yra nemandagūs, o todėl, kad jų
aplinkoje niekas to nedaro.

Yra vaikų ir suaugusių, kurių
vienintelė prisilietimų patirtis yra
skausmas: jei kas nors prie manęs
prisiliečia – skauda. Ar sutikote
vaikų, kurie nesileidžia būti paglosto-
mi, apkabinami? Tikrai žinau, jie
ilgisi švelnumo, bet nežino, kas tai
yra. Kodėl pasakoju šią istoriją? Ji
paaiškina, kad už savanorystę gautas
atlygis kartais būna nesuprantamas
ir sunkiai priimtinas. Norėtųsi visai
jo negauti, tačiau nebūna veiklos be
pasekmių, net savanoriškos.

Savanorystė palieka žymes širdy-
je, piniginėje, santykiuose, apsis-
prendimuose... smakre. Lietuva nedi-
delė šalis, todėl mums labai svarbios
savos istorijos, sava politika, vietinės
nelaimės. Kai noriu gyventi pasaulio
pulsu, labai sunku tai padaryti re-
miantis vietine žiniasklaida. Tenka
paskaitinėti kitur. Tokioje aplinkoje
augančiam ir subrendusiam žmogui
nėra suprantama atsivėrimo kitam
mintis. Kam sukti galvą dėl pagalbos
kitam, jei ir man pačiam sunku?! Ne
vienas esame girdėjęs: ko čia iš
manęs norite, man pačiam reikia
pagalbos. Turbūt tikrai reikia.

– Dažnai manoma, kad auka –
tik pinigas, daiktai. Ar tikrai jų
labiausiai reikia vaikams, su
kuriais susiduriate?

– Taip, pinigų reikia, norint gy-
venti oriai. Tiksliau reikia ne pinigų,
o to, ką už juos galima įsigyti: maisto,
drabužių, avalynės, išlaikyti būstą ir
t.t. Problema prasideda tada, kai
nebeužtenka vienų ar dviejų žiemi-
nių batų, o reikia skirtingų porų prie
kiekvienos suknelės ir skirtingų kel-
nių; kai nuėjus į prekybos centrą
šluoji viską iš eilės, nes Kalėdinių
nuolaidų prekės pačios byra į krepšį
arba atostogos Egipte tampa nebeį-

domios, nes ten po kelis kartus jau
pabuvojo visi pažįstami ir niekuo
jiems nebepasigirsi.

Kartą vienam vaikui su per-
mirkusiais batais, kuriais buvo apau-
tos basos kojytės, pasiūliau padova-
noti batus ir kojines. Jis nudžiugo,
tačiau beveik tą pačią akimirką tarė:
,,Gal galime iš pradžių pažaisti
UNO?” Žaidėme UNO, vėliau statė-
me namą, dar stebėjau kūlversčių pa-
sirodymą. Ir kai mano laikrodžio ro-
dyklės grėsmingai šaukė ,,svarbes-
niems” darbams, nei šie pasižaidi-
mai, abu buvome pamiršę suplyšu-
sius, šlapius batus. Batus ir kojines
padovanojau, o atsisveikinant ber-
niukas paklausė, ar galima nesu-
griauti mūsų pastatyto namo, kad
rytoj vėl galėtume žaisti.

Tai atsakymas į klausimą, ko
labiausiai reikia šalia mūsų esan-
tiems vaikams ir ne tik jiems. Mes,
suaugusieji, taip pat esame ištroškę
dovanojamo supratingo žvilgsnio,
paprasto dėmesingumo, išklausančio
pasisėdėjimo.

– Kada liovėmės būti tauta,
kur šeima, giminė pasirūpina ar-
timaisiais?

– Neseniai kalbėjausi su moteri-
mi, grįžusia iš Togo, Vakarų Afrikos
valstybės. Ten žodis ,,šeima” turi
labai plačią prasmę. Į jį telpa ne tik
tėvai, vaikai, seneliai, bet ir pusse-
serės, pusbroliai, dėdės, tetos, žodžiu,
visa giminė ir dar kaimynai bei kiti
pažįstami. Jei žaidžiant kas nors
nutinka, vaikas bėga prie arčiausiai
esančios moters ir sulaukia moti-
niškos pagalbos. Suprantu, pas mus
šalta, nesaugu, mes gyvename už sto-
rų sienų, negalime priimti kiekvieno
atbėgančio ar prašančio pagalbos, juk
pavojinga būti atviram. Tačiau man
atrodo, kad mūsų širdžių sienos dar
storesnės, mūsų vidinis nesaugumas
dar didesnis, nei tai, ką matome
išorėje.

– Ką galvojate apie valdiškas
globos įstaigas? Ar jos bus pajė-
gios pasirūpinti labiausiai pažei-
džiamais žmonėmis, jeigu nuo jų
nusisuks artimieji?

– Valdiškos globos įstaigos pajė-
gios pasirūpinti vaikų fiziniu išlikimu
ir kartais saugumu. Vieta, kurioje
gyvena keliasdešimt ar daugiau nei
šimtas vaikų, negali vadintis Namais.
O tokie Namai reikalingi kiekvienam,
jei norime, kad užaugtų subrendęs,
pasitikintis savimi ir kitais žmogus.

Nukelta į 8 psl.

Vieni po darbų skuba namo,
kiti – į vargšų valgyklą

Žydrūnė Liobikaitė.
Iš asmeninio albumo.

Mielieji Lietuvos žmonės,

Šį šventinį Kūčių vakarą esame su savo artimaisiais. Dalijamės
viskuo, ką turime – ir duonos kąsniu, ir žmogiškąja šiluma. Vienas kitą
palaikydami, stiprinamės viltimi ir tikėjimu. Su džiaugsmu ir viltimi
žvelgiame į ateitį.

Daugeliui šie metai nebuvo lengvi. Netikėtas sunkmečio permainas
lydėjo netektys ir neįgyvendintos svajonės. Tačiau būta ir sėkmės, ir lai-
mėjimų, ir pasiektų tikslų. Niekas nenubraukė ir svajonių – ateitis atvira
jų išsipildymui.

Mes atradome naujų galimybių sunkumams įveikti. Tos galimybės –
tai bičiuliška parama, savitarpio supratimas, kitoks kalbėjimas – nuošir-
desnis, atviresnis, palaikantis. Reiklumas ne tik kitiems, bet ir sau. No-
ras mokytis, tobulėti ir siekti tikslo. Tai padeda ištverti sunkumus ir juos
nugalėti. Prisiminkime istoriją – Lietuva išgyveno ir kur kas sunkesnių
laikų. Jie padėdavo tautai dar labiau susitelkti.

Įvertinkime išbandymus kaip pamokas, naudingas ateičiai. Būkime
vieningi – palaikykime vieni kitus, pasitikėkime, būkime kantrūs. Sutel-
kime visas savo jėgas, gabumus ir talentus. Kurkime Lietuvą drauge, ti-
kėkime ja, dirbkime jos labui.

Linkiu visiems stiprybės ir sėkmės. Geros nuotaikos ir pasitikėjimo
savo jėgomis. Stebuklų, kuriuos galime sukurti savo rankomis ir pado-
vanoti vieni kitiems.

Tegu šventų Kalėdų dvasia suteikia Jums, mielieji Lietuvos žmonės,
ramybės ir meilės, tegu ateinantys metai būna viltingi.

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

2009 m. gruodžio 24 d., Vilnius

Džojos Barysaitės nuotr.

KOPENHAGOS KONFERENCIJA
Atkelta iš 3 psl. kaita veikia
įvairius kraštus. Norint gauti šio
pranešimo kopijos DVD, siūlyčiau
kreiptis į NASA TV, Jet Propulsion
Laboratories, EC-2000-6-022-GSFC
(www. nasa.gov). Taip pat buvo gali-
ma gauti „The Climate Change 2007,
The Physical Science Basis” klimato
kaitos duomenų santrauką, paruoštą
jau ketvirto mokslininkų kolektyvo
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC). Nedalyvavusiems
konferencijoje, manau, kad šią sant-
rauką galima įsigyti pagal ISBN 92-
9169-121-6. Tai 113 kraštų patvirtin-
tas dokumentas, atsakantis į įvairius
klausimus, išleistas Italijos, Kinijos,
Naujos Zelandijos, Norvegijos, Pran-
cūzijos ir JAV pastangomis. Šiaurės
kraštai paruošė išsamių žinių stendą
apie Baltijos jūros padėtį.

Visko neįmanoma išvardyti. Pa-
vyzdžiui, Pietų Afrikos skautų stende
buvo atkreiptas dėmesys į tai, kaip
plačiai domimasi gamtos ir klimato
apsauga. Afrikos skautams padarė
įspūdį mano pasakojimas apie Lie-
tuvos skautybės gilią istoriją, o ypa-
tingai, kad lietuviai skautai veikia ir
kituose pasaulio kraštuose. Turėjau
galimybę išgirsti Danijos ir Norve-
gijos princus, Švedijos princesę, kuri
papasakojo apie savo kelionę į Gren-
landiją, siekiant įsitikinti klimato
svarba. Taigi susidomėjimas klimatu
pasaulyje yra didesnis, nei pastebiu
Čikagoje. Jau anksčiau rašiau, kaip
danai ruošiasi energetikos taupymui
ir išmetamų ŠD kiekio mažinimui.
Danijos policija jau rengiasi panau-
doti patruliavimo automobilius su
elektriniais varikliais.

Konferencijos metu visi viešbu-

čiai buvo užpildyti. Apsistojau ,,Eli-
sabeth & Susanne Bed & Breakfast”,
kur susipažinau su Mengistu Won-
dafrash, Ethiopian Wildlife & Natu-
ral History Society direktoriumi. Bu-
vo įdomu išgirsti, kokiomis pastan-
gomis ten bandoma apsaugoti gamtą
ir gyvūnus. Gandrai saugomi, o
retam vyturiui, siekiant išgelbėti nuo
išnykimo nykstant pievų žolynams,
renkama parama.

Nuo mano gyvenamosios vietos
užmiestyje iki Bela Center, kur vyko
konferencija, kiekvieną rytą reikėjo
keliauti gana toli – prigrūstais auto-
busais ir traukiniu. Belaukdamas
autobusų galėjau matyti, kaip gerai
išvystytas Danijoje dviračių trans-
portas. Ten seni, jauni, su vaikais, su
lagaminais dieną ir naktį, per lietų ir
sniegą turbūt daugiau važinėja dvi-
račiais, negu automobiliais. Dvira-
čiais važiuoja į darbą ir į autobusų
stotelę, kur palieka nerakintą dviratį
ir sėda į autobusą. Vakare grįžę pasi-
ima dviratį ir važiuoja toliau. Ar dvi-
račių nevagia, ar už tai labai baudžia,
neturėjau progos sužinoti. Greičiau-
siai dviračių nevagia.

Demonstracijų metu buvo ir rim-
tų pavojų, daugiausia dėl minios
spaudimo. Tačiau puikių Lietuvos
medikų dėka atlaikiau. Paaiškinsiu: į
Kopenhagą važiavau per Lietuvą, kur
turėjau reikalų Vilniaus Gedimino
technikos universitete. Būdamas Vil-
niuje, patyriau infarktą ir su greitąja
buvau atvežtas į Santariškių ligo-
ninę. Ten puikus medikų personalas
ir chirurgas dr. Sigitas Čibiras atstatė
mane ant kojų, po penkių dienų galė-
jau vėl dalyvauti COP-15, kur paty-
riau neįkainojamų įspūdžių.
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ANDRIUS ŠTURAS

Jau gana ilgą laiką įvairiuose Lie-
tuvos visuomenės sluoksniuose bei
žiniasklaidoje svarstoma koks turė-
tų būti Lietuvos bei iš Lietuvos išvy-
kusių lietuvių emigrantų ryšys? Kaip
reikia išlaikyti lietuvybę tarp išvyku-
siųjų? Tarp šių klausimų neretai
iškyla ir finansinė šio reikalo pusė.
Manau, kad sprendžiant šiuos klau-
simus būtų tikslinga pasinaudoti il-
gamete anksčiau išvykusių lietuvių
emigrantų kartų patirtimi. Todėl šia-
me straipsnyje imuosi atskleisti uni-
kalią po Antrojo pasaulinio karo į
Didžiąją Britaniją iš Vokietijos pabė-
gėlių stovyklų atvykusių DP (angl.
Displaced persons) kartos lietuvių
patirtį. Šios kartos lietuviai buvo iš-
blaškyti po daugelį Vakarų pasaulio
šalių: Jungtines Amerikos Valstijas,
Kanadą, Braziliją, Argentiną, Austra-
liją, Vokietiją, Didžiąją Britaniją,
Belgiją, Italiją, Prancūziją ir kt.

D. Britanijos lietuviams vieninte-
liams tarp Europos lietuvių pavyko
sukurti savo finansinius pamatus –
Lietuvių namų akcinę bendrovę bei
Lietuvių klubus Vidurio Anglijoje,
kurie ne tik kad neprašė paramos iš
D. Britanijos valdžios, bet ir per savo
gyvavimo laiką sumokėjo dešimtis
tūkstančių svarų mokesčių į valsty-
bės, kurioje gyveno, iždą. Taip pat
rėmė visą lietuviškos bendruomenės
veiklą nuo renginių organizavimo iki
lietuviškos spaudos leidimo bei lietu-
viškų mokyklėlių šelpimo.

Tiriamojo laikotarpio pradžia yra
1947 m. liepos 2 d. – tą dieną buvo
įkurta Didžiosios Britanijos Lietuvių
sąjunga (DBLS) ir prasidėjo šios or-
ganizacijos formavimosi procesas bei
visuomeninė veikla. Tiriamojo laiko-
tarpio pabaiga yra 1980 m.: tuo metu
DBLS istorijoje įvyko pora reikšmin-
gų pasikeitimų: a) DBLS 1980 m. lie-
pos 1 d. oficialiai pripažįstama Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės padaliniu
Didžiojoje Britanijoje; b) DBLS ir Lie-
tuvių Namų Akcinė Bendrovė teisiš-
kai tapo viena organizacija – kom-
panija, DBLS sukaupė 50 proc. ben-
drovės akcijų ir teisiškai tapdama
„Ribotos atsakomybės bendrove, ne-
turinčia akcinio kapitalo” (angl.
„Company limited by guarantee and
not having a share capital”), įgijo tei-
sę valdyti Lietuvių Namų Akcinę
Bendrovę.

* * *
Didžiąją Britaniją pirmoji didelė

lietuvių imigrantų banga pasiekė XIX
a. viduryje – tai buvo iš Rusijos impe-
rijos pabėgę lietuviai, kurie, ieškoda-
mi kelio į Jungtines Amerikos Valsti-
jas, atsidūrė šioje saloje. Jie nuo XIX
a. pradžios suformavo tris didesnius
lietuvių telkinius: vienas jų buvo
Škotijoje Glazgove (Glazgow), kiti du
Anglijoje Mančesteryje (Manchester)
ir Londone (London). Šiose vietovėse
lietuviai susibūrė į parapijines orga-
nizacijas bei įkūrė savo klubus.

Lietuvių diasporos istoriją nagri-
nėję autoriai pateikia tokius lietuvių,
imigravusių XX a. 5 dešimtmetyje,
skaičius: istorikas Alfonsas Eidintas
savo knygoje „Lietuvių Kolumbai”
teigia, kad nuo 1947 iki 1948 m. į D.
Britaniją imigravo 6,163 lietuviai 1.
Panašūs duomenys pateikiami ir pa-
čių išeivių, pvz.; DP kartos lietuvių
rašytojas K. Barėnas nurodo, jog XX
a. 5 dešimtmetyje į D. Britaniją atvy-
ko 969 moterys ir 4,763 vyrai 2.

Nuo 1947 m. į D. Britaniją pagal
„Baltic Cygnet” ir „Westaward Ho”
projektus masiškai vyko lietuviai, ku-
rie, kaip ir kiti pagal šias sutartis at-
vykę užsieniečiai, buvo vadinami
„European Volunteer Workers” (to-
liau EVW) 3,4. Ši lietuvių imigrantų
banga skyrėsi nuo XIX a. atvykusių
lietuvių tuo, jog jie nebuvo linkę savo
lietuvių bendruomenės centru laikyti
bažnyčią ar parapijines organizacijas.
Juos domino įsijungimas į pasaulie-
tines lietuvių organizacijas, veikian-
čias visuomeniniais pagrindais.

Atvykusių lietuvių moterų ir vy-
rų padėtimi šioje šalyje turėjo rūpin-
tis D. Britanijos valstybinės instituci-
jos (Darbo, Vidaus reikalų, Tautinės
tarnybos ministerijos). Tačiau į nepa-
žįstamą šalį atvykusiems lietuviams
kildavo nemažai įvairių rūpesčių: nuo
galvosūkio, kaip parašyti laišką arti-
miesiems Vokietijoje, iki nežinojimo,
kaip elgtis vienu ar kitu atveju susi-
dūrus su darbdaviais, valdžios įstai-
gomis, sveikatos priežiūros įstaigo-
mis, teisine sistema ir panašiai. Todėl
šie lietuviai stengėsi ieškoti išeities iš
šios sunkios padėties kreipdamiesi į
Lietuvos pasiuntinybę Londone (to-
liau LPL), kurioje tuo metu dirbo tik
trys asmenys: Bronius Kazys Balutis,
Vincas Balickas ir E. J. Harrison. Be
abejo, šie žmonės nebuvo pajėgūs su-
sitvarkyti su tūkstančiais laiškų, ku-
rie plaukė į LPL. Tokia padėtis ilgiau
tęstis negalėjo – tai suprato ir anglų
valdžios įstaigos, kurios atsigabeno
įvairių tautybių asmenų į savo šalį, o
padėties sprendimą įsivaizdavo kaip
bendruomeninių šių tautybių organi-
zacijų susikūrimą, per kurias jos
galės palaikyti ryšius su atvykusiais
kitataučiais ir taip lengviau rasti
bendrą kalbą su jais. Patys anglai,
nors ir įsivaizdavo tokį tarpusavio
bendravimą, tokių organizacijų su-
kurti negalėjo. Svarbų vaidmenį lie-
tuvių bendruomeninės organizacijos
susikūrime atliko tai, jog dauguma iš
DP stovyklų atvykusių lietuvių asme-
nų save įvardijo kaip „politinę išeivi-
ją”. Tai reiškė, jog jie jautė, kad ne-
gali sėdėti ir nieko nedaryti, kai jų
šalis okupuota Sovietų Sąjungos (to-
liau SSRS) ir jautė pareigą organi-

D. Britanijos lietuvių visuomeninių pagrindų
formavimasis

Jų įtaka D. Britanijos LB organizavimuisi 1947–1980 m.
zuotis ir burtis bendrai politinei,
kultūrinei ir socialinei veiklai – tam,
kad galėtų rasti sprendimus iš jau
minėtos sunkios padėties ir lengviau
pritapti naujoje aplinkoje. Iš lietuvių
pusės tokios pastangos atėjo iš VLIK
(tuo metu dar veikęs Vokietijoje –
A.Š.) pusės, kuris, matydamas padėtį
naujai besiformuojančioje D. Britani-
jos lietuvių išeivių bendruomenėje,
tokios organizacijos įkūrimą pavedė
keliems lietuviams, besiruošiantiems
iš Seedorfo stovyklos Vokietijoje imi-
gruoti į D. Britaniją pagal EVW su-
tartis. Šiais lietuviais tapo Nepri-
klausomos Lietuvos rašytojas Fabijo-
nas Neveravičius ir dr. Stasys Kuz-
minskas.

Aplinkybėms susiklosčius taip,
kad pirmasis į D. Britaniją atvyko dr.
S. Kuzminskas, jam teko pradėjo rū-
pintis šios organizacijos steigimu. Dr.
S. Kuzminskui gavus darbą Notin-
geme (Nottingham), jis šios organiza-
cijos sumanymą perdavė P. B. Varka-
lai, Mečiui Bajorinui ir LPL pasiunti-
niui B. K. Balučiui.

Tai, kad B. K. Balutis pritarė
šiam sumanymui, neverta stebėtis,

žinant susiklosčiusią padėtį dėl jau
minėtų priežasčių. Tai, kad kitais
dviem šios organizacijos kūrimo ved-
liais tapo P. B. Varkala bei M. Bajori-
nas, taip pat nestebina: jie buvo Ne-
priklausomos Lietuvos bendrovių
„Pieno centras” ir „Maistas” atstovai
D. Britanijoje, todėl palaikė glaudžius
ryšius su LPL, kuriai ir padėjo sukur-
ti naują organizaciją, turėsiančią su-
vienyti lietuvius bendruomeniniais
pagrindais. Tiek M. Bajorinas, tiek P.
B. Varkala, žinodami D. Britanijos įs-
tatymus, numatė šios organizacijos
būsimą veikimo modelį ir, pagal ko-
kius šios šalies įstatymus ji turėtų
būti įkurta.

P. Varkala 1947 m. liepos 2 d. sa-
vo namuose sukvietė Londono senųjų
išeivių lietuvių visuomeninės veiklos
vadovų pasitarimą, kurio metu buvo
apsvarstytas organizacijos įkūrimas
ir veiklos sritys. Nepriklausomos Lie-

tuvos atstovas jau tada suprato, jog
Nepriklausomoje Lietuvoje gyvenę
lietuviai, naujai atvykstantys į D.
Britaniją, su savimi atsiveža įvairių
krypčių politinius įsitikinimus, todėl,
norint juos suvienyti į vieną organi-
zaciją, reikėjo, jog ji neišskirtų nė vie-
no lietuvio, galėtų rūpintis naujai at-
vykusių lietuvių padėtimi ir taip pa-
lengvintų LPL darbą.

Taigi pasitarimo metu buvo galu-
tinai nuspręsta įsteigti nepartinę
(nesrovinę), visus lietuvius suvieny-
siančią Didžiosios Britanijos lietu-
vių sąjungą (DBLS), kurią nutarta
įregistruoti pagal Association (visuo-
meninės organizacijos) įstatus. Nau-
joji organizacija iškėlė sau tikslus
veikti politinėje, kultūrinėje ir socia-
linėje veiklos sferose.

Į D. Britaniją atvykę DP kartos
lietuviai rado sugriautą prieš tai bu-
vusią galingą šalį, kuri vėl turėjo pa-
kilti iš pelenų. Sunkios ekonominės
sąlygos paveikė visas DBLS veiklos
sritis. Tik įsikūrusi DBLS, kaip ir visi
į D. Britaniją atvykę lietuviai, netu-
rėjo nei savų patalpų, nei lėšų savo
veiklai.

Tačiau tai nenuslopino noro veik-
ti. Pirmuoju finansinio klausimo
sprendimu tapo DBLS nustatytas na-
rio mokestis, remiantis įstatais, pagal
kuriuos DBLS buvo įregistruota.
Pirmaisiais DBLS veiklos metais na-
rio mokestis buvo 1 šilingas per mė-
nesį ir, metams bėgant, nuolatos augo
– iki 1 svaro. Kai DBLS organizacija
išsiplėtė, buvo nustatyta tvarka, jog
DBLS skyriai turi siųsti surinktą na-
rio mokestį, iš kurio 50 pro. liks DB-
LS centro veiklai Londone, o kiti 50
proc. bus grąžinti į skyrius. Nusisto-
vėjus 1 svaro nario mokesčiui per me-
tus, daugiau jis nebuvo didinamas.
Vėlesniais metais 1 svaro mokestis
dėl infliacijos tapo tik formalumu, ir
nuo XX a. 6 dešimtmečio pradžios
didesnės įtakos DBLS vykdomos
veiklos rėmimui nebeturėjo.

Bus daugiau.

Gruodžio 5 d., šeštadienį, Madison lietuviai šventė Šv. Kūčias, o mažuosius
aplankė Kalėdų senelis.
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Anušausko ir URM vertinimai dèl
CŽV kalèjimû tyrimo išvadû nesutampa

Vilnius, gruodžio 24 d. (BNS) –
Parlamentinį tyrimą dėl Lietuvoje
galimai buvusių Centrinės žvalgybos
valdybos kalėjimų atlikusio Seimo
nacionalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto (NSGK) pirmininkas Arvydas
Anušauskas teigia, jog jo ir Užsienio
reikalų ministerijos (URM) aiškini-
mai šio tyrimo išvadų atžvilgiu iš da-
lies skiriasi.

A. Anušausko nuomone, paskel-
bus tyrimo išvadas kategoriškai tvir-
tinti, kad kalėjimo nebuvo, negalima.

,,Aš sakyčiau – taip, interpretaci-
jos iš dalies nesutampa. Šiuo atveju
kiekvienas turi teisę į savo interpre-
taciją ir kaip sustatyti akcentus. Ka-
dangi tyrimai buvo daryti kitose ša-
lyse, buvo Amerikos žiniasklaidoje in-
formacijos, kuri leidžia daryti prielai-
das, kad esant tokioms galimybėms
visa tai galėjo būti panaudota tos tar-
dymo programos rėmuose. Mes nus-
tatėme aplinkybes, kurios su pasaulio
žiniasklaidos pranešimais ko gero su-
tampa: taip iš dalies galima tvirtinti,
kad mes patvirtinome tą galimo bu-

vimo faktą”, – teigė NSGK vadovas.
Pasak jo, svarbiausia, ką ko-

mitetas nustatė – kad buvo parengta
,,tam tikra infrastruktūra”, lėktuvų
skrydžiai ir galimybės keletą kartų
nekontroliuojamai įveikti Lietuvos
sieną. Vis dėlto jis pabrėžė, jog kalbė-
damas apie patalpas nevartoja ter-
mino ,,kalėjimas”.

URM teigimu, NSGK tyrimas
nustatė, kad nėra faktų ir informa-
cijos apie Lietuvoje buvusius slaptus
CŽV kalėjimus, apie Lietuvos terito-
rija pervežtus, atvežtus ar iš jos iš-
vežtus terorizmu įtariamus asmenis.
Šios išvados esą patvirtina anksčiau
ministerijos išsakytą teiginį, kad ši
žinyba neturėjo ir neturi informaci-
jos, jog Lietuvoje būtų egzistavęs
CŽV kalėjimas.

Rugpjūčio mėnesį JAV televizijai
,,ABC News” paskelbus, kad Lietuvo-
je veikė slaptas CŽV kalėjimas, Lietu-
vos užsienio reikalų ministerija iš-
kart tai paneigė, pavadinusi ,,gandais
ar prasimanymais”.

Prezidentùra ir VSD bendradarbiaus artimiau

Prezidentè atšaukè ambasadorê prie
UNESCO I. Marçiulionytê

Druskininkai turès visus metus
veiksiançius kalnû slidinèjimo takus

Vilnius, gruodžio 28 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė po su-
sitikimo su buvusiuoju ir laikinuoju
Valstybės saugumo departamento
(VSD) vadovais teigė, jog Prezidentū-
ra ir VSD rengiasi bendradarbiauti
intensyviau ir artimiau.

,,Kalbėjome ir apie pereinamąjį
laikotarpį (kol bus paskirtas naujasis
VSD vadovas – ELTA), kaip VSD
dirbs, kaip ruošimės kontržvalgybos
arba žvalgybos reformai, kaip ben-
dradarbiausime. Bendradarbiavimas
tarp VSD ir Prezidentūros bus inten-
syvesnis ir artimesnis”, – sakė D.
Grybauskaitė pirmadienį po apsilan-
kymo Lietuvos Aukščiausiajame Teis-
me.

Prieš tai valstybės vadovė buvo
priėmusi iš VSD direktoriaus pareigų
atsistatydinusį Povilą Malakauską ir
laikinai šias pareigas perėmusį Ro-
mualdą Vaišnorą. Ar jis galėtų ateity-
je tapti nuolatiniu VSD vadovu, pre-
zidentė nediskutavo, tik priminė jau

anksčiau savo išsakytą nuomonę, kad
apie tai, kas galėtų vadovauti šiai
įstaigai, svarstys po Naujųjų metų.

Prezidentės spaudos tarnyba
pranešė, kad per susitikimą šalies va-
dovė pirmadienį darbą baigiančiam
VSD vadovui padėkojo už tarnybą. D.
Grybauskaitė sakė tikinti, jog P. Ma-
lakausko ilgametė darbo patirtis Lie-
tuvos krašto apsaugos, kovos su ko-
rupcija ir nacionalinio saugumo srity-
se ir ateityje bus panaudota valstybės
labui. Per pokalbį prezidentė dar kar-
tą pabrėžė būtinybę nedelsiant per-
tvarkyti VSD, tobulinti šios struk-
tūros veiklą.

Nuo gruodžio 29 dienos, kol bus
paskirtas naujasis VSD direktorius,
laikinai vadovo pareigas eis R. Vaiš-
noras. Anksčiau D. Grybauskaitė yra
sakiusi, kad dar nesvarstanti, kas ga-
lėtų pakeisti pasitraukti nusprendusį
VSD vadovą, ir sprendimą priimsian-
ti tik po Naujųjų metų.

Vilnius, gruodžio 23 d. (ELTA) – Jau dvyliktus metus iš eilės labiausiai Vilniui
nusipelniusiems asmenims įteikiami garbingi apdovanojimai – Šv. Kristoforo
statulėlės. Trečiadienio, gruodžio 23 d., vakarą Vilniaus Rotušėje vykusioje
apdovanojimų ceremonijoje buvo apdovanoti dešimt vilniečių, nusipelniusių
meno, kultūros, mokslo, sporto, verslo, bendruomenės telkimo srityse. Statu-
lėles laureatams įteikė Vilniaus miesto meras Vilius Navickas. Šv. Kristoforo
statulėlės įteiktos Giteniui Umbrasui, Alessandro Barelli, Mindaugui Maciule-
vičiui, Eglei Vertelkaitei, Tadui Gutauskui, Vidmantui Tomkui, Gražinai Stanis-
lavai Drąsutienei, Vaidui Vaišvilui, Raimundui Daubarui ir Vilniaus krepšinio
klubui ,,Lietuvos rytas”. Nuotraukoje: statulėlė ,,Už atbudusią Literatų gatvę”
buvo įteikta ir čikagiečiams jau pažįstamai grafikei Eglei Vertelkaitei.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 24 d. (Bernar-
dinai.lt) – Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pasirašė dekretą, kuriuo atšau-
kė iš pareigų ambasadore prie Jungti-
nių Tautų Švietimo, mokslo ir kultū-
ros organizacijos (UNESCO) dirban-
čią Iną Marčiulionytę.

D. Grybauskaitė gruodžio 21-o-
sios dekretu atšaukė ambasadorę nuo
2010 metų vasario 1-osios. Užsienio
reikalų ministerijos atstovas spaudai
Rolandas Kačinskas yra sakęs, kad
vietoje I. Marčiulionytės kito diplo-
mato skirti neplanuojama. Anot jo,
Lietuva ketina atsisakyti atskiro am-
basadoriaus prie UNESCO – esą ,,sie-
kiant taupyti ir optimizuoti lėšas”,
šias pareigas turėtų eiti Lietuvos
ambasadorius Prancūzijoje.

I. Marčiulionytė Lietuvos atsto-
vybei prie UNESCO vadovavo beveik

septynerius metus – nuo 2003 metų
sausio mėnesio. Lietuva šiais metais
buvo iškėlusi I. Marčiulionytės kan-
didatūrą į UNESCO generalinės
direktorės postą, bet po dviejų turų,
per kuriuos ji surinko atitinkamai
tris ir keturis balsus iš 58, jos kandi-
datūrą atsiėmė.

UNESCO yra visuotinė Jungti-
nių Tautų švietimo, mokslo ir kultū-
ros organizacija, įkurta iškart po An-
trojo pasaulinio karo – 1945 metų
lapkritį. UNESCO savo veikla siekia
prisidėti prie pasaulio taikos ir sau-
gumo stiprinimo vystant bendradar-
biavimą tarp tautų švietimo, mokslo,
kultūros ir komunikacijos srityse.
Šiemet Lietuvos ambasadore Prancū-
zijoje buvo paskirta Jolanta Balčiū-
nienė.

Vilnius, gruodžio 28 d. (ELTA) –
Druskininkuose bus įrengti uždari
kalnų slidinėjimo takai, kurie veiks
visus metus. Ūkio ministras Dainius
Kreivys praėjusią savaitę įsakymu
skyrė 40 mln. litų įrengti tokiems
takams, kurie varžosi tapti vienais
geriausių Europoje.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos projektui ,,Druskininkų
uždarų kalnų slidinėjimo trasų su
dirbtine sniego danga įrengimas” fi-
nansavimas skirtas pagal priemonę
,,Ekologinio (pažintinio) turizmo, ak-
tyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo
infrastruktūros kūrimas ir plėtra” iš
2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramos lėšų.

Planuojama, kad visus metus
veiksiantys slidinėjimo takai bus 412
m ilgio ir nuo 53 iki 63 m pločio. Skai-
čiuojama, kad ši visame Baltijos
regione išskirtinė vieta per dieną pri-
trauks apie 400, o per metus – 146
tūkst. lankytojų ne tik iš Lietuvos,
bet ir kaimyninių valstybių, nes šiuo

metu artimiausi uždari slidinėjimo
takai veikia tik Maskvoje ir Ham-
burge.

Praėjusią savaitę finansavimas
taip pat skirtas Utenos apskrities pi-
liakalniams sutvarkyti ir pritaikyti
turizmo reikmėms. Šiam Utenos ap-
skrities viršininko administracijos
projektui pagal priemonę ,,Viešosios
turizmo infrastruktūros ir paslaugų
plėtra regionuose” skirta 394,800 litų
iš 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramos lėšų.

Už šias lėšas bus sutvarkyta po
3–4 piliakalnius Anykščių, Ignalinos,
Molėtų, Utenos ir Zarasų savivaldy-
bėse: iškirsti medžiai ir krūmynai, pi-
liakalniai nušienauti, kur būtina –
užpiltos duobės, sutvarkyti šlaitai.
Taip pat bus įrengtos poilsio vietos
(stalai, suolai, šiukšliadėžės), medi-
niai laiptai, pastatyti informaciniai
stendai, įrengtos automobilių stovėji-
mo aikštelės. Iš viso Utenos apskrity-
je yra net 182 piliakalniai, t. y. apie 22
proc. visų Lietuvos piliakalnių.

Labdaros pokylyje sergantiems vaikams
surinkta 100 tùkstançiû litû

Kaunas, gruodžio 28 d. (ELTA) –
Sekmadienį Kaune vykusiame tradi-
ciniame labdaros pokylyje surinkta
beveik 100 tūkstančių litų.

Šiais metais surinktos labdaros
lėšos bus skirtos Kauno II klinikinės
ligoninės Vaikų pulmonologijos sky-
riuje sunkiausią tuberkuliozės formą
besigydantiems ir specialių poreikių
turintiems vaikams. Paaukoti pinigai
taip pat bus skirti cukriniu diabetu
sergančiųjų bendrijai ,,Likimas” in-
sulino pompų davikliams įsigyti, bus
paremtas Kauno kurčiųjų reabilitaci-
jos centras – keturiolikai vaikučių,
turinčių klausos sutrikimų, padova-
noti klausos aparatai ir jų priedai.

Kauno arkivyskupas metropoli-
tas Sigitas Tamkevičius pastebėjo,
kad tokie renginiai visus suvienija.
,,Kristus mus mokė dalintis širdžių
gerumu. Visiems – gražaus vakaro ir
Dievo palaimos”, – linkėjo S. Tamke-
vičius.

Kauno miesto meras Andrius
Kupčinskas dėkojo visiems krizės me-
tais radusiems galimybių paaukoti lė-
šų vaikams. ,,Šie metai – ypatingi,
privertę mus susitelkti”, – sakė me-

ras, linkėdamas, kad kilni labdaros
tradicija Kaune būtų ir toliau puo-
selėjama.

Labdaros vakaro metu vyko
miesto pirmosios ponios Jurgitos
Kupčinskienės globojamas labdarin-
gas aukcionas. Jam menininkai skyrė
savo darbus, neprašydami jokio atly-
gio. Ankstesniais metais meninin-
kams buvo sumokama už meno dirbi-
nius. Už labdarai skirtus darbus su-
rinkta 18,100 litų. Kai kurie juvelyri-
kos, tapybos ant šilko darbai buvo su-
kurti specialiai labdaros vakarui.
Pagrindiniu labdaros vakaro rėmėju
tapo bendrovė ,,Vėtrūna”, skyrusi 15
tūkstančių litų.

Aukcioną ,,Myliu Kauną, kur be-
būčiau” šmaikščiai vedė žinomas
režisierius ir scenaristas Vytenis
Pauliukaitis. Jam padėti buvo kvie-
čiami žinomi kauniečiai, dabar gy-
venantys ne Kaune. Tarp jų buvo Lie-
tuvos ambasadorius prie NATO Li-
nas Linkevičius, režisierius Gytis Pa-
degimas, Seimo nariai. Susirinku-
siems koncertavo Kauno muzikinio
teatro solistai.



Atkelta iš 1 psl. kokiu būdu
Nigerijos pilietis Umar Farouk Ab-
dulmutallab sugebėjo patekti į lėk-
tuvą, kuris skrido į Detroit.

JAV saugumo agentūrų sudaryti
įtariamų asmenų sąrašai pastaruoju
metu buvo sutrumpinti, nors išpuolių
grėsmė padidėjo. Ši sistema atsidūrė
kritikos taikiklyje, kai paaiškėjo, kad
23 metų Nigerijos pilietis, kuris
mėgino susprogdinti prie savo kūno
pritvirtintą bombą, buvo įtrauktas į
vieną iš saugumo sąrašų.

,,Yra kelios duomenų bazės su
nerimą keliančių asmenų sąrašais,
prieinamos kelioms vyriausybinėms
agentūroms. Norime pasirūpinti, kad
informacija būtų dalijamasi”, – teigė
Baltųjų rūmų atstovas Robert Gibbs.

Įtariamasis U. F. Abdulmutallab
buvo įtrauktas į vieną iš didesnių
įtartinų asmenų sąrašų praeitą mė-
nesį, kai jo tėvas esą nurodė JAV am-
basados pareigūnams Abudžoje, jog
yra susirūpinęs dėl savo sūnaus stip-
rėjančių radikalių pažiūrų.

Tačiau įtariamasis nebuvo įtrauk-
tas į 18,000 asmenų, kuriems drau-
džiama skraidyti lėktuvais, sąrašą,
todėl sugebėjo gauti JAV vizą ir Kū-
čių vakarą atskristi iš Lagoso į Ams-
terdamą. Kitą dieną jis įsėdo į lėk-
tuvą, skrendantį į Detroit.

B. Obama nurodė antrą kartą
patikrinti, kaip ,,asmuo, turėjęs ant

savo kūno cheminį sprogstamąjį už-
taisą, galėjo patekti į lėktuvą Ams-
terdame ir atskristi į šią šalį”, nurodė
R. Gibbs.

Tuo tarpu buvusio ,,First Bank
of Nigeria” banko pirmininko Umaru
Mutallab sūnui, 23-ejų metų U. F. Ab-
dulmutallab, už mėginimą įvykdyti
teroro aktą gresia laisvės atėmimas
iki 20 metų.

,,Nigerijos turtuolio sūnus buvo
išsiųstas mokytis į Britanijos tarp-
tautinę mokyklą Lomoje, Toge, kur
buvo pastebėtas jo religinis uolumas.
Per Ramadaną jis nevaikščiojo į dis-
kotekas, aiškindamas, kad tokie pa-
silinksminimai – ne musulmonams.
Jis pateisino 2001 metų rugsėjo 11-
osios teroro aktus New York, vadin-
damas juos karo aktu”, – rašo ,,The
Times”.

U. F. Abdulmutallab, sprendžiant
iš visko, neslėpė, kad ketina daly-
vauti sąmoksle, kurį Jemene rengia
tarptautinė teroristinė organizacija
,,al Qaeda”. Kaip manoma, būtent
Jemene jam buvo duota bomba ir
buvo paaiškinta, kaip ja naudotis.
Žiniomis iš kitų šaltinių, U. F. Ab-
dulmutallab teigė, kad Jemeno dva-
sininkai suvedė jį su bombų gamin-
toju, kuris įsiuvo sprogiosios medžia-
gos po jo drabužiais, rašo Londono
,,The Times”.
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ROMA
Italijos Alpėse per virtinę lavinų

žuvo septyni žmonės, tarp jų 12-me-
tis berniukas iš Vokietijos ir keturi
gelbėtojai, kurie buvo pasiųsti padėti
dviem turistams. Pirmoji lavina už-
vertė du turistus sekmadienį vėlai
vakare netoli Trentino. Per antrąją
sniego griūtį žuvo keturi iš septynių
gelbėtojų. Per dar vieną laviną kai-
myninėje Alto Adidžėje žuvo 12-me-
tis vokietis, kuris su broliu ir draugu
slidinėjo ne trasoje. Italijos preziden-
tas Giorgio Napolitano pareiškė
užuojautą ir paramą žuvusiųjų šei-
moms. Dėl smarkaus snygio ir ky-
lančios oro temperatūros Alto Adi-
džės regione vietos pareigūnai lavinų
pavojaus lygį padidino iki ketvirto
penkiabalėje skalėje.

VATIKANAS
Vatikano teismas popiežių Bene-

diktą XVI per Kūčias užpuolusią mo-
terį teis ,,po kelių savaičių”, sekma-
dienį pranešė jo pirmininkas. 25
metų Susanna Maiolo ketvirtadienį
prieš pat Kalėdų nakties Mišias per-
šoko apsauginius užtvarus Šv. Petro
bazilikoje ir parbloškė ant žemės 82
metų popiežių. Po įvykio ir apklausos
Vatikano policijoje ji buvo nuvežta į
psichiatrijos ligoninę, o Vatikano
teismo pirmininkas Giuseppe Dalla
Torre interviu sakė, kad jos psichi-
kos būklė bus svarbus klausimas. S.
Maiolo beveik tokiomis pat aplinky-
bėmis prie popiežiaus bandė prisiar-
tinti ir lygiai prieš metus, tačiau tada
apsaugininkai ją sustabdė.

ZAGREBAS
Kroatijos prezidento rinkimų

antrajame rate susirungs Ivo Josi-
povič iš opozicinės Socialdemokratų
partijos (SDP) ir nepriklausomas
kandidatas, Zagrebo meras Milan
Bandič, rodo pirmadienį ryte pa-
skelbti oficialūs rezultatai. Sekma-
dienį vykusiame pirmajame rinkimų
rate I. Josipovič surinko 32,44 proc.
balsų ir įtikinamai aplenkė savo
artimiausią varžovą, buvusį social-
demokratą M. Bandič, kuris gavo
14,84 proc. balsų, rodo duomenys,
gauti suskaičiavus rezultatus beveik
visose balsavimo apylinkėse. ,,Rezul-

tatai rodo, kad teisingumas nuga-
lėjo” per sekmadienio balsavimą,
sakė I. Josipovič.

DUBAJUS
Jemeno saugumo pajėgos per pa-

tikrinimus sulaikė 29 įtariamus ,,al
Qaeda” narius. Pranešama, kad sau-
gumo pareigūnams pavyko užkirsti
kelią jų planams surengti išpuolių
prie naftos įrenginių ir Didžiosios
Britanijos ambasados. Pastaraisiais
metais Jemene ,,al Qaeda” maišti-
ninkai ypač aktyvūs. Washington
teigia, kad Nigerijos pilietis, kuris
bandė susprogdinti bombą keleivi-
niame lėktuve pirmąją Kalėdų dieną,
buvo remiamas ,,al Qaeda” maišti-
ninkų iš Jemeno.

KOZMINAS
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin pirmadienį iškilmin-
gai atidavė naudoti naftotiekio sis-
temą Rytų Sibiras-Ramusis vandeny-
nas ir davė nurodymą išsiųsti pirmąjį
tanklaivį su nafta. V. Putin spuste-
lėjęs kompiuterio pelės mygtuką
paleido tekėti naftą į 100 tūkst. tonų
talpos tanklaivį ,,Maskvos univer-
sitetas”, kuris, pasak pareigūnų,
nepaisant smarkaus vėjo plauks į
Honkongą. Naujasis naftos termi-
nalas Ramiojo vandenyno pakrantėje
leis Rusijai, kuri yra didžiausia pa-
saulyje energijos gamintoja, užka-
riauti Azijos rinkas ir nukreipti kai
kuriuos Sibire išgaunamos naftos
srautus nuo Europos.

TAŠKENTAS
Parlamento rinkimuose Uzbe-

kistane sekmadienį dalyvavo 87,8
proc. visų rinkėjų – 15 mln. 108
tūkst. 950 žmonių. Taigi parlamento
Įstatymų leidžiamųjų rūmų deputatų
rinkimai laikomi įvykusiais. Tai
spaudos konferencijoje žiniasklaidos
priemonių atstovams pareiškė šalies
CRK pirmininkas Mirza-Ulugbek
Abdusalomov. Be to, baigėsi Uzbekis-
tano ekologinio judėjimo konferenci-
ja, kurioje buvo surengtas slaptas bal-
savimas 15 šiam judėjimui atstovau-
jančių deputatų rinkimuose iš kon-
ferencijoje iškeltų kandidatų. ,,Per
rinkimus informacijos apie kokius
nors rinkimų įstatymo pažeidimus
negauta”, – pridūrė CRK vadovas.

JAV griežtina oro transporto
saugumo priemones

Vokietija pritarè Šiaurès Europos
dujotiekio statybai

Maskva, gruodžio 28 d. (,,Reu-
ters”/ELTA) – Vokietijai galutinai
pritarus Šiaurės Europos dujotiekio
statybai per savo teritoriją, paskuti-
niu barjeru vamzdyno iš Rusijos į
Europą statybai liko Suomija. Pro-
jekto operatorė kompanija ,,Nord
Stream” pirmadienį pranešė, kad
Vokietija, praėjusią savaitę išdavusi
pirmąjį iš būtinų leidimų vamzdyno
statybai per savo teritorinius van-
denis, iki pirmadienio išdavė visus
likusius.

Anksčiau tiesti trasą Baltijos
jūros dugnu, skirtą dujoms iš Rusijos
Europai transportuoti aplenkiant
Ukrainą ir Baltarusiją, leido Danija,
Švedija ir Rusija. Suomija, kurios
pritarimas būtinas projektui vykdyti,
iki šiol išdavė tris iš penkių būtinų
leidimų.

Šiaurės Europos projekto dalyvių
skaičiavimais, pirmojo dujotiekio
atšaka, kurios pajėgumas sieks 27,5
mlrd. kubinių metrų per metus, turi
būti pradėta panaudoti 2011 metais.
Vėliau nutiesta lygiagreti atšaka pa-
didins praleidžiamąjį sistemos pa-
jėgumą iki 55 mlrd. kubinių metrų.

Šiaurės Europos dujotiekį tiesia
2005 metais įsteigta bendrovė ,,Nord
Stream”, kuriai buvo pavesta supro-
jektuoti, nutiesti ir naudoti ma-
gistralinį Šiaurės Europos dujotiekį.
Kompanijos akcininkėmis yra ,,Gaz-
prom” (51 proc. akcijų), ,,Wintershall
Holding” (20 proc.), ,,E.On Ruhrgas”
(20 proc.) ir ,,N.V. Nederlandse Ga-
sunie” (9 proc.). 1 tūkst. 200 km ilgio
Šiaurės Europos dujotiekis tiesiogiai
sujungs Rusiją ir Vokietiją, aplen-
kiant Baltijos šalis.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

Kūčių vakarą bandyta susprogdinti ,,Northwest Airlines” lėktuvą.
EPA-ELTA nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
ŠV. ŠEIMA

PAŽINIMO BRANDA

Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo
į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui su-
kako dvylika metų, šventės papročiu
jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasi-
baigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas
Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdy-
tojai to nepastebėjo. Manydami jį
esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos
kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp
giminių bei pažįstamų. Nesuradę
grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.

Pagaliau po trijų dienų rado jį
šventykloje, sėdintį tarp mokytojų,
besiklausantį jų ir juos beklausinė-
jantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo
išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį,
gimdytojai labai nustebo, ir jo motina
jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip
padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su siel-
vartu ieškome tavęs.” O jis atsakė:
„Kam gi manęs ieškojote? Argi neži-
nojote, kad man reikia būti savo Tėvo
reikaluose?” Bet jie nesuprato jo
žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo
į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo
motina laikė visus įvykius savo širdy-
je. O Jėzus augo išmintimi, metais ir
malone Dievo ir žmonių akyse. (Lk 2,
41-52)

Betliejuje piemenys randa šven-
tąją šeimą – „Mariją, Juozapą ir kū-
dikį, paguldytą ėdžiose” (Lk 2, 16).
Dievo didybė pasireiškia ir tuo, kad
jis dėl mūsų tapo mažas bei panoro
gimti ir augti žmonių šeimoje. Baž-
nyčia apmąsto šią šeimą šiandien, t.
y. pirmą sekmadienį po šv. Kalėdų.

Evangelija pateikia jau ūgtelėju-
sio, dvylikmečio Jėzaus piligriminę
kelionę į Jeruzalę, kitaip sakant, pir-
mą epifaniją arba Jėzaus slėpinio
apsireiškimą tarp šventyklos mokyto-
jų. Visi žydų vyriškiai nuo 13 metų
buvo įpareigoti aplankyti Jeruzalės
šventyklą tris kartus per metus: per
Velykas, Sekmines ir Palapinių šven-
tę (žr. Iš 23, 14-17).

Velykų šventei pasibaigus, pasi-
metęs vaikas Jėzus yra atrandamas

po trijų dienų, sėdintis Jeruzalės
šventykloje, t. y. Tėvo namuose. Šis
įvykis nurodo prisikėlusio ir Tėvo
dešinėje atsisėdusio Jėzaus Velykas.
Lukas pasakoja Išganytojo vaikystę jo
prisikėlimo įvykių šviesoje.

Pasakojimas, prasidėjęs Simeono
pranašyste apie Kristaus kančią (žr.
Lk 2, 34-35), baigiasi prisikėlimo
skelbimu. Praradimo ir atradimo pa-
veikslas iš anksto atskleidžia Jėzaus
mirties ir prisikėlimo slėpinį. Marija
ir Juozapas simbolizuoja krikščionių
bendruomenę, kuri netikėtai prarado
savo mokytoją, tačiau po trijų lauki-
mo ir ieškojimo dienų sugeba jį, pri-
keltą Tėvo šlovėje, vėl atrasti.

Čia Jėzus pirmą kartą pamini
Tėvą. Taip pat ir paskutinieji Jėzaus
gyvenimo žodžiai, užrašyti evangeli-
joje, yra kreipimasis į Tėvą: „Tėve, į
tavo rankas atiduodu savo dvasią”
(Lk 23, 46). Dievo tėvystė persmelkia
visa Jėzaus gerąją naujieną pagal
Luką. Jėzui reikia būti savo Tėvo
reikaluose, klausyti Tėvo ir atsiliepti
į tai, ką Tėvas pasakė.

Tad neturėtame stebtis, jog Ma-
rija ir Juozapas nesuprato jo žodžių.
Apreiškimo kelias – dar ilgas. Esame
tik kelio pradžioje, panašiai kaip ir
Emauso mokiniai, kurių ,,akys buvo
lyg migla aptrauktos” (Lk 24, 16).
Marija neiškart suprato didįjį trijų
dienų slėpinį, tačiau ji laikė visus
įvykius ir žodžius savo širdyje. Tik
pastovus priimto Žodžio prisimini-
mas pamažu apšviečia širdį Viešpa-
ties pažinimu.

Vaikystės pasakojimą evangelis-
tas Lukas baigia pastebėjimu, jog,
sugrįžęs į Nazaretą, „Jėzus augo
išmintimi, metais ir malone Dievo ir
žmonių akyse.” Būdama susijungusi
su Dievo Žodžio asmeniu, Kristaus
žmogiškoji siela nuo pat pradžios tu-
rėjo didžiausią šventumą ir tobulu-
mą, tik viso šio tobulumo pasireiški-
mas augo kartu su metais.
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,,Drauge” galima įsigyti ,,Lietuvių enciklopedijos”,
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Atkelta iš 4 psl.
Nepasakysiu nieko naujo, paste-

bėdama, kad didelėje globos įstaigoje
užaugęs vaikas nemoka gaminti val-
gio, nes maistą matė tik pagamintą,
kadangi higienos normos neleidžia
didžiulėje virtuvėje sukiotis ,,nepro-
fesionaliems” vaikams.

Neišmoksta vaikai ir skalbti, nes
kiekvieną kartą ,,rūbų sandėlyje” gali
rasti tai, ko reikia. Juk svarbu, kad
globos namų auklėtiniai atrodytų
tvarkingai ir valstybė galėtų pasi-
didžiuoti, kaip rūpinasi šeimos netu-
rinčiais vaikais. Jau nekalbu apie
poreikį prisiglausti, būti apkabintam,
išklausytam. Jeigu pamėgintume
prisiminti, kokius vaikystės žaidimus
atsimename šiandien, labai nusteb-
tume. Daugelis paminėtume ne tuos,
kuriems žaisti reikalingi brangiai
kainuojantys žaislai, įranga, o tuos,
kuriuos žaidėme kasdienybės tik-
rovėje. Mamai kepant pyragą atgnyb-
tas tešlos gabalas, pagalba tėčiui
taisant dviratį, susipynusiose medžio
šakose įkurta mokykla, lėlės maudy-
mas skalbinių vonelėje – tai žaidimai,
kuriuos žaidėme, kai kiti mokėjo
mums skirti laiko, kai kitiems ,,ne-
trukdėme” savo vaizduote.

Tai žaidimai, kuriuos prisiminus
nusišypso širdis. Ar gali tokius prisi-
minimus turėti valdiškoje globos
įstaigoje užaugęs vaikas?

– Kiek teko patirti per Maisto
banko akcijas, mažesnes paja-
mas turintys vyresni žmonės,
studentai, vaikai – pagrindiniai
aukotojai. Kaip manote, kodėl ne
pasiturintys?

– Yra dosnių pasiturinčiųjų.
Maisto banko akcijoje buvo žmonių,
kurie atėjo į parduotuvę tik dėl kitų,
prikrovė krepšius kokybiškų maisto
produktų, higienos prekių, sumokėjo
ir viską paliko vienos ar kitos organi-
zacijos savanoriams. Gražu. Mažes-
nes pajamas turintys tikrai dosnūs,
juk jų dauguma šiandieninėje Lietu-
voje, o Maisto bankas šių metų akci-
joje produktų surinko už didesnę su-
mą nei pernai. Prieš mėnesį dalyva-
vau Pyragų akcijoje, kurios metu bu-
vo renkamos aukos pradinei mokyk-
lai Maniloje (Filipinai).

Vienoje studenčių bendruomenė-
je merginos pasisiūlė padėti. Sakiau
joms, kad pasirūpinsiu maisto pro-
duktais pyragams kepti, tačiau die-
nos pabaigoje pyragų radau daugiau,
nei tikėjausi, nes studentės, gyve-

nančios iš stipendijos ir socialinės pa-
šalpos, pačios norėjo pirkti produktus
ir iškepti skaniausius, kokius tik
moka. Kas čia? Beprotybė? Studen-
tiškas nemokėjimas planuoti biudže-
to? Man daugiau patinka kiti atsaky-
mai: mokėjimas atverti širdį, suge-
bėjimas dėl kito atsisakyti savo gėrio,
dovana matyti toliau, nei savo išties-
tos rankos pirštus.

Žinau, kartais pasiteisiname ne-
pasitikėjimu kitais žmonėmis, patir-
tomis apgavystėmis, įsitikinimu, kad
mūsų auka nepasieks adresato. Ta-
čiau sau atsakau: Dievas, pasauliui
dovanodamas savo Sūnų, juk žinojo,
kaip žmonės su juo pasielgs, ir vis
tiek nepasiliko šios dovanos sau. Jė-
zus tapo vienu iš mūsų. Labai po tru-
putį ir mes galime mokytis šios lo-
gikos.

– Dvi pirmo Advento sekma-
dienio patirtys: prie elgetau-
jančio senelio pribėga vaikas ir
šis tuoj pat tiesia kišenėje rastą
saldainį. Dukrą auginanti vie-
niša mama džiaugiasi pradėjusi
vesti šokių pamokas savo darže-
lio auklėtojoms. Neima už tai pi-
nigų, nes „moterys neturi, o kaip
didžiuojasi išmokę naujų jude-
sių, atitrūksta nuo rūpesčių”. Ar-
gi ne paradoksai?

– Galėčiau pratęsti paradoksų
sąrašą ir tai teikia daug vilties. Pa-
žįstu ir Vilniaus universiteto dėstyto-
ją, kuri turėdama tarpą tarp dviejų
paskaitų ateina į Dienos centrą ir
šveičia viryklę, sienas. Arba mokyklo-
je pasitinka pirmokę ir abi žaisdamos
gaudynių nesuprantamai greitai at-
siranda tarp kitų vaikų.

Pensininkė mezga dailias skrais-
tes ir jas dovanoja šalia esančioms
moterims. Visos džiaugiasi, o mez-
gančioji labiausiai. Kodėl? Juk daž-
niausiai net už pačios pirktus siūlus
pinigų neima. Viena studentė per šį
Adventą nusprendė anksčiau keltis ir
kiekvieną rytą eiti į Mišias. Krikš-
čionių tradicijoje malda, išmalda ir
pasninkas yra neatsiejami, tad šios
merginos pasiryžimas tikrai prasmin-
gas.

Deja, įpratusiai vėlai gultis nėra
lengva anksti keltis. Tada kita stu-
dentė pasisiūlo kiekvieną rytą atsi-
kelti dar anksčiau ir pirmosios pra-
budimą palengvinti kvepiančios ka-
vos puodeliu. Žinau, tokie mainai tik-
rai vyksta.
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Vieni po darbų skuba namo,
kiti – į vargšų valgyklą

Velykų šventei pasibaigus, pasimetęs vaikas Jėzus yra atrandamas po trijų
dienų, sėdintis Jeruzalės šventykloje.

Tyrimas parodė, kad dėl sėslaus
gyvenimo būdo blogėja vaikų fizinė
būklė, įskaitant ir tuos vaikus, kurie
neturi antsvorio, praneša BBC.
Praėjus dešimtmečiui, Esekso uni-
versitetas suorganizavo 600 10-mečių
vaikų fizinės būklės patikrinimą re-
gione, kuriame yra žemas nutukimo
lygis. Buvo pastebėta, kad gerokai
pablogėjo vaikų fizinė būklė, ir nus-
tatyta, kad vidutinis 10-metis 1998
m. įveiktų 95 proc. vaikų 2008 m.
atliktų patikrinimų metu.

Mokslininkų teigimu, skiriant
didžiausią dėmesį nutukimui, nebuvo
pakankamai įvertinta rizika sveika-
tai, blogėjant vaikų fizinei būklei.
Anglijoje vaikai nuolat sveriami ir
matuojami mokyklose. Tai vyriausy-
bės pastangos sumažinti vis augan-
čius nutukimo rodiklius, tačiau fizi-
nės būklės įvertinimui nėra panašios

praktikos.
Esekso universiteto sporto žino-

vų darbo grupė nutarė skirti di-
džiausią dėmesį Chelmsfordui, tur-
tingam miestui, kuriame tradiciškai
yra žemas nutukimo lygis, norėdami
parodyti, kad normalus svoris nebūti-
nai reiškia gerą fizinę būklę. 1998 m.
jie atliko patikrinimą 20 m. estafetės
bėgimo metu, kuriame dalyvavo 303
vaikų iš šešių mokyklų. 2008 m. šie
patikrinimai buvo vėl atlikti, juose
dalyvavo panašus skaičius 10-mečių,
praneša „Vaikystės ligų archyvai”
(„Archives of Disease in Childhood”).
Nors nutukimo lygis beveik nepakito,
tačiau vaikų fizinės būklės pokyčiai
yra „dideli ir keliantys nerimą”.

Mokslininkų teigimu, panašių
(jei ne blogesnių) rezultatų galima
tikėtis ir regionuose, kuriuose nutu-
kimo lygis yra didesnis. Delfi.lt

Sparčiai blogėja fizinė vaikų būklė
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Didžiosios Britanijos mokslinin-
kai teigia, kad pomidorų sėklose
esanti natūrali dalis yra svarbiausias
ilgo ir sveiko gyvenimo veiksnys, pra-
neša dailymail.com. Aplink pomidorų
sėklas esanti želė neleidžia kraujui
sutirštėti ir apsaugo nuo krešulių su-
sidarymo, todėl ji patariama kaip na-
tūrali aspirino alternatyva.

Šį atradimą mitybos specialistai
padarė, kai tyrė Viduržemio jūros
dietos privalumus. Užpatentuotas
kaip „Fruiflow”, ši sudedamoji dalis
jau yra naudojama viename vaisių
sulčių produkte ir, manoma, nuo šiol
jis bus dedamas į pieno gėrimus, te-
pamus ir kitokius maisto patiekalus.
ES sveikatos priežiūros specialistai
pripažino, kad želė pagerina kraujo-
taką ir leido naudoti tokius teiginius
aprašymuose ant produktų pakuočių.

„Fruitflow” 1999 m. atrado Aber-
dene įsikūrusio Rowett institute dir-
bantis prof. Asim Dutta-Roy. „Fruit-
flow” gaminamas iš aplink pomidoro
sėklas esančios želė. Klinikiniai tyri-
mai parodė, kad neleisdamas susida-
ryti kraujo trombocitų dariniams,
kurie gali lemti trombų susidarymą,
jis gali padėti išlaikyti sveiką kraujo-
taką.

Tiek „Fruitflow”, tiek aspirino
veikimas yra panašus – jie pakeičia
mažyčių kraujo ląstelių – trombocitų
– savybes. Paprastai trombocitų pa-

viršius yra glotnus, bet dėl kraujagys-
lių uždegimo, susijusio su rūkymu,
dideliu cholesterolio kiekiu kraujyje
ir stresu, jie tampa dygliuoti ir su-
kimba vienas su kitu, sudarydami
trombus. Aspirinas stipriai užkerta
vieną signalų grupę, kurie tai sukelia.
„Fruitflow” daug švelniau sumažina
tris kitas, užtektinai, kad sumažintų
trombų susidarymo grėsmę.

Šiuo metu milijonai senyvo am-
žiaus žmonių, siekdami pagerinti krau-
jotaką, kasdien nedideliais kiekiais
geria aspiriną. Aspirino vartojimas
sukelia nepageidaujamus pašalinius
poveikius, tokius kaip kraujavimas
skrandyje ir skrandžio opų atsiradi-
mas. „Šiai dienai, kuriant ‘Fruit-flow’,
nebuvo pastebėta jokio pašalinio
poveikio”, – teigė prof. A. Dutta-Roy.

Tyrimo rezultatai rodo, kad per
tris valandas po „Fruitflow” pavarto-
jimo pagerėja kraujotaka ir poveikis
gali išlikti iki 18 valandų, todėl
„Fruitflow” idealiai tinka kasdieni-
niam vartojimui.

Bespalvis ir beskonis iš pomidorų
sėklų gaunamas gelis gali būti naudo-
jamas daugelyje maisto produktų,
nepakeičiant jų skonio. Šiuo metu jo
yra dedama į sultis „Sirco”, kitas 100
proc. vaisių sultis, kuriomis yra pre-
kiaujama „Waitrose”, „Ocado” ir ke-
liose sveiko maisto parduotuvėse.
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Sveiko gyvenimo paslaptis slypi 
pomidorų sėklose
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Gruzinas, išvydęs mane tokioje
,,uniformoje”, nusišypsojo ir tarė:

– Nebijok, su manim tava i vėnas
plaukas no galva nenukris. Aš tava
nuvesiu, aš tava i parvesiu.

Prieš išeidamas ir atsisveikinęs
su vyrais pasakiau, kad jeigu negrį-
šiu, lai nemėgina manęs vaduoti, nes
tai gali būti provokacija. Tik papra-
šiau, kad nesulaukus manęs po dviejų
valandų praneštų ,,vachtos” enka-
vėdistams.

* * *
Mes su gruzinu pasiekėme vieną

iš atokiausių palapinių, kuri iš išorės
visai nesiskyrė nuo kitų. Viduje, aš
maniau, kad bus tas pats, kaip ir
visur – dviejų aukštų narai abipus ir
siauras praėjimas tarpe jų. Tik įėjęs
pamačiau, kaip klydau. Žengėme erd-
via palapine, kurios šonuose gulėjo
čiužiniai, apkloti įvairiaspalvėmis
paklodėmis ir lovatiesėmis. Ant
kiekvieno gulto buvo padėtos po 2–3
įvairaus dydžio ir spalvų pagalvės, o
tarp galvūgalių stovėjo spintelės.
Vaizdas niekuo nepriminė įkalinimo
įstaigos, o greičiau buvo panašus į
kažkokią sanatoriją-gydyklą. Bet to-
liau buvo dar ,,gražiau”. Praėjus šią
palapinės ,,menę”, kuri užėmė maž-
daug pusę erdvės, priešais pamačiau
kitą, mažesnę oranžinę palapinę (pa-
lapinę palapinėje!). Pastarosios pala-
pinės įėjimo angos uždangalas buvo
pusiau praskleistas.

Kai įėjau į vidų, pasijaučiau, kaip
patekęs į visiškai kitą pasaulį. Atro-
dė, kad aplinkui nėra nei lagerio zo-
nų, nei spygliuotų vielų, nei sužvė-
rėjusių enkavėdistų su šunimis. Vis-
kas buvo labiau panašu ne į lagerio
baraką, o į gyvą pasaką iš ,,Tūks-
tančio ir vienos nakties”. Visos pala-
pinės grindys buvo išklotos kilimais
su rytietiškais raštais, panašiais kili-
mais buvo išdabintos ir sienos. Vi-
duryje kaip koks sultonas tarp gausy-
bės margaspalvių pagalvių, ant pa-
aukštinimo (matyt, iš čiužinių), po
savimi parietęs kojas, sėdėjo kokių
60–65 metų neaukštas žmogysta su
smarkiai rauplėtu veidu. Ant galvos
vagių atamanas buvo užsidėjęs ne tai
turbaną, ne tai papachą, bet aiškiai
,,puošnesnę”, negu mane atlydėjusio
gruzino. Iš abiejų ,,sultono” pusių
stovėjo du skarmaluoti ,,pažai” –
15–16 metų amžiaus jauni krimina-
liniai nusikaltėliai, aiškiai pasiruošę
nepriekaištingai tenkinti bet kurią
atamano užgaidą.

– Ne holoden? Chočeš čeho nibutj
pajestj? (Ar nesi alkanas? Ar nori ko
nors užvalgyti?), – be jokios įžangos,
bet pakankamai mandagiu tonu
kreipėsi į mane vyriausiasis vagių va-
das. Aš mandagiai atsisakiau, paaiš-
kindamas, kad mes dabar esame pa-
skelbę bado streiką.

– Kokiu tikslu streikuojate?, –
ramiai paklausė jis.

Aš kiek galėjau ramiau pakarto-
jau mūsų reikalavimus, kuriuos jau
buvome išdėstę ,,vachtos” sargybai
bei dar pridėjau:

– Mes taipogi reikalaujame grą-
žinti visus rūbus bei daiktus, kuriuos
jūsų liaudis pagrobė iš mūsų žmonių.

– Aš viso lagerio nesuvaldysiu!, –
trumpai, bet su paslėpta ironija at-
šovė atamanas. – Jūs uždraudėte su
mano liaudimi saviškiams bendrauti,
prekiauti, todėl kaltinkite save. Aš

neatsakau už pasekmes – tęsė jis. –
Jeigu jūs savo žmonėms būtumėte
leidę laisvai ,,targavoti”, tai jokių
problemų nebūtų buvę, ir šito mūsų
pokalbio nebūtų reikėję, – dėstė ,,ge-
ležinius” vagies argumentus ,,sul-
tonas”.

– Mes ne prieš sąžiningus mainus
ir prekybą, bet prieš plėšikavimus ir
smurtą. Tie kurie nori iš mūsiškių, ir
taip gali laisvai prekiauti, – paaiški-
nau mūsų laikyseną. – Bet tik ne pa-
lapinėse, o lauke, toliau nuo jų.

Atamanas į mano atsakymą su-
reagavo bedante sarkastiška šypsena
ir užbaigė pokalbį:

– Na, pagaliau supratote, ko iš
jūsų norime – laisvos prekybos!

Taigi, žmogžudžiai ir vagys jau
tuomet buvo rusiškos ,,Perestrojkos”
pionieriai, mėgindami sovietiniame
lageryje įvesti ,,laisvą ekonominę
zoną”.

Tuom ir baigėsi mūsų ,,aukščiau-
sio lygio viršūnių” susitikimas. Ata-
manas įsakė gruzinui palydėti mane
atgal ir mes išėjome.

Sugrįžus pas savuosius, aš nedel-
siant viską atpasakojau tarybai. Vy-
rai buvo ganėtinai nustebinti mano
greitu ir saugiu grįžimu. Apsitarę nu-
sprendėme laikytis ankstesnės nuos-
tatos – su vagimis ir plėšikais geriau
nemainikauti, ir vengti bet kokių ne-
reikalingų ryšių. Lietuvių palapinė
šio principo laikėsi gana vieningai.
Tik kai kurie ukrainiečiai, tarp kurių
buvo ir rusų, keitinėjosi su krimi-
naliniais įvairiais daiktais, rūbais ir
maisto produktais. Už kelionėje iš-
saugotus megztinius, šalikus, piršti-
nes šie gaudavo duonos, konservų,
rūkalų... Kriminaliniai to turto buvo
prisiplėšę iš ankstesnių etapų arba
prisivogę iškrovinėdami prekių vago-
nus ir laivus.

* * *
Artinosi naktis, kuri nepranaša-

vo nieko gero. Nepaisant pokalbio su
atamanu, aš jaučiau, kad banditai
neatsisakys savo kėslų. Tą naktį, kaip
ir daugelis mūsiškių, nemiegojau.
Kartu su sargyba budėjome prie lau-
žo ir aiškiai girdėjome, kad priešų
stovykloje irgi kažkas vyksta. Plėšikų
palapinėse girdėjosi keistas šurmu-
lys, kažkokie traškesiai... Mes nus-
prendėme, kad jie narų lentas skaldo
į ietis, t. y. ruošiasi ginklus mūsų puo-
limui. Nesnaudėme ir mes. Ruošėmės
gynybai. Artėjo kita diena, tad pakei-
tus sargybą nuėjome pailsėti.

Išaušo sekmadienis, rugpjūčio
23-ioji. Ryte, kaip ir praeitą sykį,
sunkvežimiu atvežė maisto. Keli kri-
minaliniai pro vartus įnešė pusryčius
– kubilus su lagerine sriuba, ir pas-
tatė zonoje prie ,,vachtos”. Mes pri-
sakėme savo žmonėms, kurie buvo
šiam darbui priskirti, kad jokiu būdu
neitų atsinešti tų metalinių kubilų.
Mūsiškiai, kaip anksčiau, atsisakė
juos priimti, reikalaudami nedelsiant
perkelti politinius į kitą zoną. Keli
tarybos nariai, kurie naktį ilsėjosi,
vėl nuėjo prie vartų ir pakartojo
mūsų reikalavimus ten budėjusiems
enkavėdistams. Apsimiegoję sargy-
biniai vėl abejingai išklausė ir tiems
patiems kriminaliniams liepė prineš-
ti sriubą prie mūsų palapinių, tyčio-
damiesi: – Jūs fašistai mėgstate, kad
jums kas patarnautų.

Bus daugiau.



daugiavaikių šeimų. 
Pasak seselių kongregacijos stei -

gėjo Palaimintojo arkivyskupo J. Ma -
tulaičio – seserų tikslas rūpintis kū -
nu ar dvasia, nuskriaustaisiais ir
var g stančiais, ką seserys ir vykdo.
Ses. Ig nė pateikė daug jaudinančių
pa vyz džių. 

Įdomu buvo išgirsti apie vienuo -

lių seserų gyvenimą pavergtoje Lie -
tuvoje per 50 metų. Lietuvą okupa -
vus vienuolynai buvo uždaryti. Vie -
nuo lės slapta gyveno pavieniui ar ke -
liese. Neretai net šeimos nariai neži-
nojo, jog giminaitė davusi vienuolės
įžadus. Pragyvenimui reikėjo įsi-
darbinti ir seserys įsigydavo profesi-
ją. Nemažai seserų dirbo medicinos
srityje gydytojomis, gailestingosiomis
seserimis, vaistininkėmis, laboran-
tėmis ir pan. Taip jos galėjo kuo dau-
giau padėti žmonėms. Jos slaptai
ruošdavo vaikus pirmajai šv. Komu -
nijai ir kitiems sakramentams, kiek
galėjo švietė žmones religiškai. Vyres -
nės seserys dažnai dirbo šeiminin -
kėmis klebonijose, jaunesnes iš savo
atlyginimo išlaikydavo vyresniąsias ir
ligones. Nemažai vienuolių buvo iš -
tremta į Sibirą ir nemažai ten žuvo. 

Buvo tikrai įdomu pasiklausyti
jos pasakojimų apie retai girdimą se -
serų vienuolių gyvenimą okupacijos
laikais Lietuvoje. Trečiadienio po -
piečių lankytojai buvo dėkingi Juozui
Polikaičiui, šių popiečių rengėjui ir
vedėjui, kad pakvietė ses. Ignę po -
kalbiui. 

Aldona Šmulkštienė
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EDVARDAS ŠULAITIS

Miela adventinė pramoga

Kaip kiekvienais metais, taip ir
šiemet, JAV LB Cicero apylinkės val -
dyba gruodžio 20 d. suruošė prieš ka -
lėdinį renginį – Adventinę agapę po
Šv. Antano parapijos bažnyčioje atna -
šautų šv. Mišių (jas atnašavo kun. dr.
Kęstutis Trimakas). 

Parapijos salėje prie papuoštos
šventinės eglutės ir ant vieno stalo
uždegtų žvakių apie 80 tautiečių ste-
bėjo renginio programą. Kai kurie ne -
vengė ir į ją įsijungti. 

Programą pradėjo JAV LB Cicero
apylinkės pirmininkas Mindaugas
Baukus. Prieš programą buvo vaišės,
kurių vyriausioji koordinatorė buvo
Olimpija Baukienė (ji sakė, kad
maistą parūpino apie dešimt mote -
rų). 

Maldą sukalbėjo kunigas dr. K.
Trimakas, o šiam renginiui pritaiky-
tus tekstus meistriškai perteikė Liu -

ba Šniurevičienė ir Virginija Mauru -
čienė, kurias galima išgirsti dažname
Cicero lietuvių susibūrime. Apie Ad -
ventą papasakojo Aldona Zailskaitė.
Ji perskaitė adventinės liturgijos
ištraukų, supažindinusių su šio laiko-
tarpio prasme. 

Daugiausia dėmesio sulaukė Vil -
mos Meilutytės vedamas chorelis (jis
negausus – 10 moterų ir 1 vyras, bet
gražiai paruoštas ir todėl šiltai sutik-
tas). Kai kurios giesmės skambėjo iš
garsinės juostos. Būta ir žaidimų – iš
žmonių judesių reikėjo atspėti, ką jie
daro. 

Šventėje apsilankė ir parapijos
klebonas kun. Sergio Solis, kuris pa -
si rūpino, kad šiam lietuvių renginiui
būtų sutvarkyta salė (išvakarėse ten
buvo kitas subuvimas). Už tai M.
Bau kus programos pabaigoje jam
nuo širdžiai padėkojo. Jis dėkojo ir
kitiems prie šios šventės prisidė ju -
siems žmonėms, o ypač choro vadovei
V. Meilutytei ir jo seniūnei Genei Sa -
ligai. Vadovę ir chorą M. Baukus

Cicero lietuvių naujienos

Liuba Šniurevičienė Cicero vykusios Adventinės agapės metu prie kalėdinės
eglutės.                                                    

Algis Kirka Adventinės agapės Cicero
metu.

Edvardo Šulaičio nuotraukos

JAV LB Cicero apylinkės pirmininkas
Mindaugas  Baukus sveikina Cicero
lietuvių chorelio vadovę Vilmą Meilu-
tytę, gražiai suruošusią prieškalėdinę
programą.                                                 

Š. m. gruodžio 9-osios trečiadie -
nio popietėje Vyresniųjų lietuvių cen -
t re „Seklyčioje” kalbėjo Nekaltai
Pradėtosios Marijos vargdienių se se -
rų vienuolijos Amerikos skyriaus vy -
resnioji seselė Ignė. Ji pasakojo apie
savo patirtį dirbant vienuolijos dar-
bus Lietuvoje ir apie vienuolių veiklą
ir gyvenimą sovietų okupacijoje Lie -
tuvoje ir atgavus nepriklausomybę.

Ses. Ignė taip pat papasakojo, kaip
Nekaltai Pradėtosios Marijos varg -
die nių seserys (mūsų trumpai vadi-
namos Putnamo seselės) – kaip jų
kon gregacijos pavadinimas įpareigoja
– dirba so cialinius darbus tarp vargs -
tančiųjų. Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, vienuolijoms pirmiausia
rūpėjo turėti savus namus – patalpas,
vienuolyną, iš kurios sklistų seselių
veikla. Šią dieną seserys jau įsikūru-
sios Kaune, Vilniuje, Marijampolėje,
Alytuje. Vilniaus Šv. Kryžiaus pasta -
tų kompleksas, esantis netoli pre zi -
dentūros, turėjo būti atstatytas pagal
miesto reikalavimus, nes pastatai yra
Vilniaus senamiesčio paveldo dalis.
Čia veikia  socialinės pagalbos cent -
riukas, kuriame suteikiama įvairi
socialinė pagalba žmonėms, tarp ku -

rių net ir benamiai sulaukia paslau -
gų. Čia yra galimybė priimti svečius,
o vienuolyno salėje vyksta įvairios
kultūrinės ir švietėjiškos programos.
Nuo rudens atidarytas bendrabutis
studentėms. Per pastaruosius dešimt
metų nemažai vienuolijų įsteigė vai -
kų dienos centrus, kuriuos lanko ir
yra globojami vaikai iš asocialių ar

Seserų vyresnioji ses. Ignė lankėsi „Seklyčioje”

Iš kairės: seselė Laimutė Kabišaitytė, seselė Ignė, ,,Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzi kaitė ir Socialinių reikalų vedėjas Juozas Polikaitis Jaunimo centro
metinėje vakarienėje š. m. gruodžio 6 d.                       Jono Kuprio nuotr.

apdovanojo pinigine dovana. 
Po maždaug pusantros valandos

trukusio renginio Cicero ir apylinkių
lietuviai skirstėsi į namus džiaugda -
miesi puikia proga kartu pabendrauti
prieš didžiąsias metų šventes – Kalė -
das. 

Lankėsi svečias iš Lietuvos

Cicero lietuvius vėl aplankė žino-
mas dvasiškis iš Lietuvos – dabartinis
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinci-
jolas kun. Gintaras Vitkus, SJ, kuris
čia buvo užsukęs ir praėjusią vasarą.
Gruodžio 17 d. jis vedė Advento su -
sikaupimą Šv. Antano parapijos baž-
nyčioje. G. Vitkus, SJ klausė iš pažin-
čių, aukojo šv. Mišias. Užsitęsus iš-
pažinčių klausymui, liko mažai lai ko
pamokslui, mat reikėjo paskubėti,
nes vėliau tą vakarą bažnyčioje turėjo
vykti ispaniškai kalbančiųjų rengi nys. 

Religinis koncertas 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje

Gruodžio 19 d., šeštadienį, Šv.
Antano bažnyčioje klebonas organi-
zavo religinį koncertą, kuriame buvo
atliekami kūriniai lietuvių, ispanų ir
anglų kalbomis. 

Kartu su kitais pasirodė Cicero

lietuvių choras (vad. V. Meilutytė),
sudainavęs tris kūrinius. Kitų tauty-
bių žmonės grojo pianinu bei gitara,
ir tai buvo gan profesionaliai atlikta. 

Po koncerto parapijos salėje su-
rengtos vaišės. 

Į paskutinę kelionę palydėta
ilgametė Cicero gyventoja

Ilgametė Cicero apylinkės gyven-
toja ir visuomenininkė Eleonora Rad -
vilienė buvo palaidota gruodžio 19 d.
Jos palaikai palydėti iš Šv. Antano pa -
rapijos bažnyčios. Tos dienos rytą  pa -
gerbti E. Radvilienės susirinko mūsų
tautiečiai. Atsisveikinimo kal bą pasa -
kė JAV LB Cicero apylinkės pirmi -
nin kas M. Baukus. 

Po šv. Mišių, kurias aukojo kun.
dr. K. Trimakas, urna su palaikais
bu vo nuvežta į Šv. Kazimiero lietuvių
kapines ir palaidota šalia mirusiosios
ar timųjų. 

A. a. E. Radvilienė paskutiniuo-
sius keletą metų gyveno pas savo
duk  ras Loretą ir Feliciją Baltimore,
nors kartais pasirodydavo ir Cicero
padangėje, kur gyveno jos brolis su
šei ma bei daug artimų tautiečių. Lai -
dotuvėse dalyvavo ir velionės duk ros
su atžalomis. Trūko tik sūnaus Vik -
to ro.
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A † A
Dr. VLADUI VAITKUI

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai ONUTEI, dukrai dr.
ONILEI, sūnums dr. LINUI, dr. PAULIUI ir jų šeimoms
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Aleksandra, Kazys ir Andrius Razgaičiai
Elenutė Juzaitienė ir jų šeimos

A † A
JUOZAS ZUBRICKAS

Mirė  2009 m. gruodžio 26 d., sulaukęs garbaus 88 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Ilgus metus gyveno Čikagoje,

IL, vėliau persikėlė į Grand Junction, MI.
Giliame liūdesyje liko: žmona Elena Zubrickas, duktė Rita Zac-

zek, sūnus Edvardas Zubrickas su žmona Kim; liūdi anūkai Michael
Zaczek, Aleksander ir Zackary Zubrickas; žentas Mike  Zaczek, bro-
lis Pranas Zubrickas su šeima Australijoje, Lietuvoje liūdi sesutės
Ona, Agutė ir Petrė su šeimomis bei kiti giminės ir artimieji.

A. a. Juozas pašarvotas antradienį, gruodžio 29 d. nuo 3 v. p. p.
iki 9 val. vakaro Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St.,
Evergreen Park, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 30 d., 9 val. ryto Brady-
Gill laidojimo namuose, iš kur a. a. Juozas bus palydėtas į Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 val. r. bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

20 miestų, viliojančių
savo istorija (I) 

Šie miestai patyrė daug – karus,
plėšimus, pakilimus ir nuosmukius.
Šiandien kai kurie iš jų sunykę ir
beveik nematomi, kiti – tebėra svar-
biomis sostinėmis. Ir vieni, ir kiti vi-
lioja tuos, kuriems atostogos reiškia
ne deginimąsi prie baseino, bet paži-
nimą ir istorijos paieškas. Tad kodėl
neaplankius vieno iš seniausių pa-
saulio miestų?

20. Varanasi, Indija

Kairiajame Gango upės krante
esantis Varanasi miestas, dar žino-
mas Benares vardu, – šventas tiek
budistams, tiek induistams. Nors le-
gendos pasakoja, jog dievas Šiva jį
įkūrė prieš 5000 metų, archeologų
teigimu, pirmieji gyventojai čia apsis-
tojo prieš 3000 metų prieš mūsų erą.

Mark Twain yra pasakęs „Be-
nares yra senesnis nei istorija, senes-
nis nei tradicija, senesnis netgi už le-
gendas. O atrodo jis du kartus senes-
niu nei visos trys drauge”.

19. Cadizas, Ispanija

Cadizą, nedidelį prekybos uostą,
įkūrė finikiečių pirkliai. Vėliau, apie
500 metų pr. Kr., jis atiteko tuo metu
Viduržemio jūroje karaliavusiems
kartaginiečiams. Cadizą valdė ir ro-
mėnai, ir arabai, ir tik XVIII šimtme-
tyje jis tapo Ispanijos laivyno uostu.
Tad dabar Cadizas traukia visus, no-
rinčius pasimėgauti ypatingų kultūrų
mišiniu.

18. Tėbai, Graikija

Kadaise šis, dabar nedidelis
miestas buvo pagrindiniu galingųjų
Atėnų varžovu. Miestą supančios
milžiniškos septynis vartus turinčios
sienos ilgą laiką nepavykdavo įveikti
jokiems priešams. Tėbiečiai nusileido
Aleksandro Didžiojo kariams ir nuo
to laiko miestas tolydžio silpnėjo. 150
m. pr. Kr. užkariauti romėnų, Tėbai
vis dar garsėjo savo šilku. Šiandien
turistus čia traukia senųjų pastatų
griuvėsiai bei puikus archeologijos
muziejus.

17. Larnaca, Kipras

Larnacą, seniausią Kipro miestą,
finikiečių pirkliai įkūrė XIII a. pr. Kr.,
kai prasidėjo prekyba variu. Šiandien
keliautojus į Larnacą traukia ne tik

istorija, bet ir itin gražūs paplūdi-
miai.

Greta Larnaco oro uosto yra
druskos ežeras, vandens prisipildan-
tis tik žiemą. Tuomet čia suskrenda
būriai flamingų. Vasarą vanduo iš-
džiūsta, ir vietoj ežero čia lieka drus-
kos duobė.

16. Atėnai, Graikija

Vakarų civilizacijos bei demok-
ratijos lopšys, Graikijos sostinė vis
dar tebėra vienas žymiausių pasaulio
miestų. Be to, dėl išlikusių graikų, ro-
mėnų, bizantiečių bei otomanų laikus
menančių paminklų, Atėnai tebėra
vienas labiausiai turistų mėgstamų
miestų.

15. Balkhas, Afganistanas

Graikai šį miestą vadino Bactria,
arabai – „miestų motina”. Šlovinga
Balkh istorija prasidėjo 2500–1600
metais pr. Kristų ir tęsėsi iki Persijos
imperijos atsiradimo. Šiandien Balkh
labiausiai žinomas kaip regiono
medvilnės pramonės centras.

14. Kirkukas, Irakas

Į šiaurę nuo Bagdado esantis
Kirkukas iškilo ant Asirijos sostinės
Arrafa griuvėsių. Miestas žymus
įspūdingos 5000 tūkstančių metų
senumo tvirtovės griuvėsiais. Šiuo
metu čia įsikūrusi Irako naftos kom-
panijų vadovybė.

13. Erbilas, Irakas

Šiauriau nuo Kirkuko įsikūręs
kitas, ne skurdesne istorija besidi-
džiuojantis Erbilo miestas, kuriame
per jo tūkstantmetę istoriją šeimi-
ninkavo asirai, persai, arabai bei tur-
kai. Erbilas buvo svarbi stotelė Šilko
keliu traukiančių pirklių kelionėje.

Šiandien Erbilas – trečias pagal
dydį Irako miestas bei Kurdų autono-
minio regiono centras.

12. Tyras, Libanas

Jei tikėtume istoriku Herodotu,
legendinės Europos gimimo vieta,
Tyras, buvo įkurtas 2750-aisiais pr.
Kr. IV a. pr. Kr. jį užkariavo į Rytus
traukianti Aleksandro Didžiojo armi-
ja. Šiandien didžiausias pajamas
Tyras gauna iš turizmo. Čia esantis

romėnų laikų hipodromas įtrauktas į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

11. Jeruzalė, Izraelis/
Palestiniečių teritorijos

Šventasis krikščionių ir musul-
monų miestas, dvasinis judėjų cen-
tras, Jeruzalė buvo apgulta 23 kar-
tus, 44 kartus užimta ir dukart – tie-
siog sunaikinta. Kristaus kapo bazili-
ka, Kančių kelias (Via dolorosa),
Raudų siena, mečetė El Aksa – šie
paminklai kasmet sutraukia tūk-
stančius turistų.

Bus daugiau.
Balsas.lt

Varanasi, Indija. Erabilas, Irakas.

Tyras, Libanas.
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��Šį trečiadienį, gruodžio 30 d., 2
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro Bo -
čių menėje vyks popietė ,,Palydėkime
2009-sius su daina”. Nuotaikingoje
popietėje visus dainomis linksmins
Stasė Jagminienė. Vaišinsimės kava
ir saldumynais. Maloniai kviečia da -
lyvauti JAV LB Lemonto socialinių
reikalų skyrius. 

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejus (6500 South Pulaski Rd., Chi -
cago, IL) 2009 m. gruodžio 31 d., ket -
virtadienį, 8 val. v. kviečia visus lietu-
vius sutikti Naujuosius metus bei pa -
gerbti daug lietuviams ir Lietuvai nu -
sipelniusį akių gydytoją Liną Sidrį,
kuris išrinktas Metų Žmogumi. Pa -
gerbti dr. L. Sidrį ir įteikti jam Metų
Žmogaus žymenį atvyksta Lietuvos
ambasadorė Kanadai Gintė Damu šy -
tė, kuri buvo išrinkta Metų Žmogumi
pereitais metais. Vakaro svečių lau -
kia naujametinė ,,Kunigaikščių užei-
gos” vakarienė bei muzikinė progra-
ma, kurią atliks Ričardas ir Giedrė
Sokai. Bilieto kaina tik 100 dolerių.
Daugiau informacijos ar užsisakyti
bilietus į pokylį galima tel.: 773-582-
6500 arba internetiniu paštu adresu
info@balzekasmuseum.org.        

�Kviečiame Jus visus į Naujųjų
metų sutikimą, kurį ruošia Brighton
Park parapijos choras. Girdėsite bu -
vusį Lietuvių Operos vicepirmi nin ką
Jurgį Vidžiūną, dainininką Vla dą Ky  -
bartą ir operos solistę Genovaitę Bi -
genytę dainuojančius gražiausias
ope rečių arijas. Vakaras vyks gruo -
džio 31 d. 8 val. v. Brighton Park mo -
kyklos kavinėje, 2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL 60632. Vietas užsisakyti
ir dau giau informacijos gauti galite
tel.: 708-703-7114 arba 773-627-2137. 

�2010 m. sausio 23 d. 7 val. v.
Lemont High School Performing Arts
Center, 800 Porter St., Lemont, IL,
lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”
ruošia koncertą ,,Sąskambiai”, skirtą
chorui ir tradiciniam lietuviškam
instrumentui birbynei. Koncerte
drau ge su Dariaus Polikaičio vado -
vaujama ,,Dainava” dalyvauja Lietu -
vos birbynininkas Darius Klišys. Bi -
lietus galima įsigyti www. boxoffice
tickets.com/dainava. Pasau lio lietu-
vių centre bilietai parduodami rašti-
 nėje ir sekmadieniais po 9 val. r. ir 11
val. r. šv. Mišių. 

�Dėl pranašaujamos pūgos gruo -
džio 20 d. turėjusi vykti Kalėdų eg -
lutė V. Krėvės lituanistinėje mokyklo-
je (Philadelphia) nukeliama į sausio 3
d. Tikimės visus  pamatyti sausio 3 d.
12 val. p. p. Linkime visiems linksmų
Kalė dų ir gerų Naujųjų.

�Atsiliepiant į visuomenės pra -
šy mą Putnam seserų vienuolyne bus
ruošiamas kasmetinis Piknikas. Kvie-
čiame asmenis iš Seserų rė mėjų tary-
bos, Neringos stovyklos bi čiulius bei
Atlanto rajono Lietuvių Bendruo me -
nės atstovus dalyvauti Pik  niko komi -
tete. Posėdis vyks 2010 m. sausio 9 d.
seserų vienuolyne. Pra džia – 10 val. r.
Apie dalyvavimą pra šome pranešti iki
sausio 5 d. el. paš tu: sesigne@gmail. -
com ar tel.: 860-928 -7955.

�Vasario 6 d., 4:30 val. p. p.
Lietuvos Nepriklausomybės minėji-
mas Latvian Hall, 10710 3rd Ave.
NE, Seattle, WA. Laukiame Jūsų
pakilia nuotaika ir naminiais gar-
dumynais, kuriuos norėtume matyti
virtuvėje iki 4 val. p. p.

�Vasario 20 d., 9 v. r. – 4 val. p. p.
pirmosios Seattle lietuvių Už ga vė nės
Happy Trails Horse Adventure Park.
Įėjimas – 20 dol. suaugusiems, 10 dol.
– vaikams. Mažyliai iki 2 metų amži-
aus įleidžiami nemokamai. Prašome
apsirūpinti maistu, kaukėmis ir gera
nuotaika. Daugiau informacijos –
Aušra Vaštakas (el. paštas: laume -
@amsn.com).

Spaudos apñvalga

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminiûû

IŠ ARTI IR TOLI...

Čikagos lituanistinėje mokykloje šeštadienį, gruodžio 19 d., vyko Kalėdinė
šventė. Jau tapo tradicija, kad penktos klasės mokiniai kartu su tėveliais
švenčia Kūčias. Moksleiviai dengia Kūčių stalą, puošia kalėdinę eglutę. Kūčios
– metas, kai, pasakoja senoliai, stebuklai dedasi, todėl ir mokiniai su tėve-
liais būrė, kas kitais metais draugą susiras, kam laimė nusišypsos, o kas iš na-
mų iškeliaus. Popietės pabaigoje visi kartu sėda prie Kūčių stalo. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Praėjusio Lietuvos Vyčių 96-ojo metinio
visuotinio narių suvažiavimo metu (2009 m.
rugpjūčio 6–9 d.) buvo balsuota ir priimta Lie-
tuvos Vyčių organizacijos ir jos padalinio Lietu-
vos Vyčių fondo vardu pasveikinti ir paremti
„Draugą” jo šimtmečio jubiliejaus proga 2,500
dol. auka. Siunčiame geriausius linkėjimus,
linkime ir toliau gražiai bendradarbiauti! Ačiū
už nuoširdžius linkėjimus ir dosnią auką „Drau-
go” leidybai paremti.

Ieškau savo tetos, mano ma my -
tės sesers. Antrojo pasaulinio karo
me  tu mano teta buvo išvežta dar-
bams į Vokietiją. Po karo, 1947–1948
metais gavome laišką, kuriame teta
pranešė, kad imigravo į Ameriką ir
gy vena Čikagoje. Mano seneliai Emi -
lija ir Vladas Račiai, bijodami, kad
gali būti išvežti į Sibirą, į tetos laišką
neatsakė. Tai buvo paskutinis kartas,
kai mus pasiekė žinios apie tetą.

Teta Zofija Racevičiūtė gimė
Lietuvoje 1927 m. kovo 8 d. ir su tė -
ve liais gyveno Pirmame kaime, Ak -
menės rajone. Zofijos Racevičiūtės
ma mos vardas – Emilija  Racevičienė
(Klovaitė), tėvelio – Vladislovas (Vla -
das) Racevičius (Račys), sesers – Sta -
sė Danutė Racevičiūtė ir brolio – Jo -
nas Račys. 

Žinių apie tetos gyvenimą Čika-
goje daugiau neturime. Viliamės, kad
ji gyva ir sveika. Gal pavyktų surasti
jos šeimą, vaikus ar vaikaičius. Pra-
šome padėti.

Mano adresas: Lina Rimkuvie-
nė, Taikos 67, Naujoji Akmenė, LT

85122, Lietuva.  Tel.: 370 425 52 500,
698 39 384, el. paštas: Lina.Rimku
viene@ldb.lt

* * *
Ridas Vanglikas iš Lietuvos ieško

giminaičių – savo močiutės Reginos
Nemyros Juškaitytės (1929–2000) se -
sers Elenos ir jos vaikų Rasos, Gvi -
nos, Rolando (pavardžių nežino), gy -
ve nančių Kanadoje. Reginos ir Ele -
nos mama Antanina Januška Juš kai -
tienė, tėvas Vytautas  Januška (Juš -
kaitis). 

Elena su dukromis prieš 13 me tų
buvo atvykusios į Lietuvą. Viešėjo
pas mus, tada dar gyvenusius Kaune,
Šv. Gertrūdos gatvėje. 

Galima dabartinė giminaičių gy-
venamoji vieta – Torontas, Onta rio.
Prašau, ką nors žinančius apie šiuos
žmones, atsiliepti į šį laišką ar at-
siųsti bet kokią informaciją el. paš tu:
adiiss@mail.ru. arba adresu:  Jo na -
vos raj. Upninkų seniūnija, Bal tro -
miškės km., Lietuva. Tel.: +370-647-
76268. Ačiū už pagalbą!

Sausio 31 d., sekmadienį, 6 val. v.
Edge Ice Arena, 735 E. Jefferson, Ben -
senville, IL 60106, vyks ledo spektaklis
,,After Dark”, kuriame be kitų ledo
žvaigždžių pasirodys ir lietuvis šokėjas
Aidas Reklys su savo partnere Nico lette
House. 

Bilietus galima įsigyti tinklalapyje
www.icetalentinc.com. Bilietų kaina –
20 dol. suaugusiems, 12 dol. vaikams.
Tel. pasiteiravimui: 630-766-8888.

Pasirodė naujas, paskutinis šių
me tų žurnalo ,,Pensininkas” nume -
ris. Jis, kaip ir dera baigiantis me -
tams, pradedamas redaktorės žodžiu
apie ,,Dievo sūnaus gimtadienį”. Ja -
me rasite įdomų Liberto Klimkos
rašinį, kun. Viktoro Rimšelio straips -
nį ,,Dievas – Kalėdų kūdikis”, pasa -
kojimą apie įspūdingą šventę Čikagos
katedroje.

Skyrelyje ,,Šis bei tas” šį kartą
rašoma apie visiems gerai pažįstamą,
ypatingais talentais apdovanotą  mu-
ziką Faustą Strolią ir apie dviejų mu-
ziejų – Aliaskoje ir Lietuvoje – ben-
dradarbiavimą.

Julija skyrelyje ,,Gero apetito”
pataria, kaip skaniai paruošti žuvį
šventiniam stalui. 

Sveikatos skyrelyje – plačiau
apie šių dienų pabaisą – H1N1 gripą
ir apie tai, kaip suprasti, kokius pa -
vojaus ženklus mums siunčia mūsų
organizmas.

Žalianykštis duoda patarimus,
kaip prižiūrėti daržus ir gėlynus, kad
jie nenuviltų augintojų, ir kaip teisin-
gai prižiūrėti prie namų auginamus
spygliuočius. Skaitytojas žurnale ras
ir kitokių patarimų.

Visi žinome – juoktis sveika, tad

leidinio pabaigoje, perskaitę skyrelį
,,Linksmiau”, visi galės gardžiai pasi-
juokti ir, žinoma, tapti sveikesni. 

Taip pat spausdinamas rėmėjų
sąrašas ir ištraukos iš skaitytojų
laiškų.

Leidinys išleidžiamas 6 kartus
per metus. Leidžia JAV LB Socialinių
reikalų taryba. Prenumerata me -
tams – 15 dol. Atskiro numerio kaina
– 1.50 dol.

Paruošė L.A.

,,Pensininkas”

�Prisimenant a. a. Gražutės
Šlapelytės-Sirutienės pirmąsias
mirties metines sausio 5 d. ir 1990
m. vasario 8 d. mirusį jos vyrą Aloy-
zą šv. Mišios bus atnašaujamos sek-
madienį, sausio 10 d., 10:30 val. r.
Los Angeles lietuvių  Šv. Kazimiero
bažnyčioje. Minint Santa Monica
gyvenusius a. a. Gr. ir A. Siručius
šv. Mišios taip pat bus atnašau-
jamos šeštadienį, vasario 6 d. Apie
kitas Siručių intencija bičiulių su-
aukotas Mišias bus pranešta para-
pijos biuletenyje. Gr. ir A. Siručių
giminaitis Antanas Dundzila kvie-
čia už jų sielas pasimelsti. (sk.)


