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Putino parti jai — pergalė, 
Rusijai — miglotas likimas 

Prezidentas Vladimir Putin su žmona Liudmila. 

Maskva, gruodžio 3 d. (AFP/ 
BNS) — Seniai prognozuotas masinis 
rinkėjų palaiminimas prezidento Vla
dimir Putin partijai „Vieningoji Ru
sija" paradoksaliu būdu atveria duris 
į neaiškią Rusijos ateitį, sako analiti
kai. 

Jau ne vienerius metus buvo ma
žai abejojančiųjų dėl to, kas kontro
liuoja didžiausią pasaulio valstybę, o 
sekmadienį įvykę Valstybės Dūmos 
rinkimai tik garsiai pakartojo tai, ką 
visi jau ir taip žinojo. 

„Vieningoji Rusija" per Dūmos 
rinkimus gavo 64,1 proc. balsų, pir
madienį paskelbė Centrinė rinkimų 
komisija. 

Savaitgalį įvykę parlamento rin
kimai buvo „patys nešvariausi" šiuo

laikinėje Rusijoje, pirmadienį pareiš
kė opozicijos aktyvistas bei įnirtingas 
Kremliaus kritikas Gary Kasparov. 

„Nemanau, kad kas nors turi 
iliuzijų, jog tai nebuvo patys nesąži-
ningiausi ir patys nešvariausi rinki
mai visoje šiuolaikinės Rusijos istori
joje", — po sekmadienio rinkimų per 
spaudos konferenciją sakė šachmatų 
legenda G. Kasparov. 

Jis taip pat teigė, kad pirmadienį 
Kremlių remiančios jaunimo organi
zacijos „Naši" aktyvistai buvo už
puolę jo vadovaujamos opozicijos koa
licijos „Kitokia Rusija" biurą ir kad 
per šį incidentą nukentėjo opozicijos 
kampanijos dalyviai. 

Rasti nepriklausomų šaltinių, 
kurie patvirtintų jo pranešimus, kol 

kas nepavyko. 
G. Kasparov anksčiau teigė, kad 

pirmadienį prie Centrinės rinkimų 
komisijos pastato padės gėlių, šiuo 
simbolišku veiksmu apraudodamas 
demokratijos Rusijoje mirtį. 

Opozicijos vadovas praėjusią sa
vaitę penkias dienas praleido kalė
jime už tai, kad Maskvoje surengė 
nesankcionuotas protesto prieš 
Kremlių eitynes. 

Per mitingus, kurie vyko prieš 
sekmadienio rinkimus, buvo sulaiky
ta dešimtys jo judėjimo aktyvistų. 

Šie rinkimai, nors ir atsako į 
vieną klausimą, iškelia daugybę kitų 
klausimų — dėl to, kaip ši branduo
linį ginklą turinti supervalstybė bus 
valdoma praėjus 16 metų po Sovietų 
Sąju ngos žlugimo. 

„Pakankamai sunku net ana
lizuoti tai, kas įvyko, jau nekalbant 
apie prognozavimą, kas gali nutikti 
toliau", — sakė autoritetingo Rusijos 
politologijos centro — JAV ir Ka
nados instituto — direktoriaus pa
vaduotojas Viktor Kremeniuk. 

„Visi žinome, kad 'Vieningoji 
Rusija' yra didžiausia laimėtoja. Bet 
kas iš to? Ką tai išsprendžia? Taigi 
jie laimi ir Putin lieka nacionaliniu 
vadovu. Tad kaip tai veikia? Neatro
do, kad jie turėtų aiškią idėją dėl to, 
kur eiti", — sakė jis. 

Būtent šiam klausimui — ką pa
galiau Putin ir aplink jį sukonstruo
ta partija ketina daryti su savo ne
ginčijama valdžia Rusijoje? — konk
rečią išraišką suteikia sekmadienio 
rinkimų rezultatai. 

Nukelta į 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Sveikatos klausimais. 
Kova su AIDS: saugotis 
ligos, bet ne ligonio (p. 2) 
•Lydi šventadienis (p. 3) 
• 50 metų sulaukęs JC su 
viltimi žvelgia į ateit j (p. 4) 
• Mene nėra nepavykusių 
dalykų (p. 5) 
•Lietuvos savaitė (p. 6) 
•Lietuvių telkiniuose. 
Sėkminga Lietuvių namų 
mugė Philadelphia (p. 8) 
•Sv. Kazimiero parapijai 
100 metų (13) (p. 9) 
•„Reikia stengtis iš meno 
negyventi" (p. 10) 
•Išlydėjus a. a. kun. J. 
Grabį (p. 11) 

Va l iu tų santyk is 
1 USD — 2.33 LT 
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Landsbergis: dialogas su Rusija 
turi būti blaivus 

Vytautas Landsbergis. 

Vilnius, gruodžio 3 d. (BNS) — 
Lietuvos europarlamentaras Vytau
tas Landsbergis, nepaisant Rusijos 
prezidento Vladimir Putin pergalės 
Dūmos rinkimuose, jaučia nuo di

džiosios kaimynės per rinkimus at
sklidusi „baimės kvapą". Bendrau
jant su tvirtos rankos valdymą pa
sirinkusia didžiąja kaimyne, politi
kas Lietuvai ir Europos Sąjungai 
(ES) pataria neapduiti - neprisiimti 
kaltės jausmo. 

„Dialogas turi būti blaivus. La
bai klaidinga įsikalbėti kaltę sau -
svarstyti, kad gal mes esame kažkuo 
negeri, blogą politiką vykdėm ir to
dėl Rusija tokia pasidarė. Tai nesą
monė - kaip Franz Kafka 'Procesas'. 
Nereikia tam pasiduoti. Reikia ne
kreipti dėmesio ir elgtis taip, kaip 
elgtasi ligi šiol. Aš bent jau taip da
ryčiau", - sakė V Landsbergis. 

Politikas įsitikinęs, kad daug 
svarbiau yra ne rinkimų rezultatai, 
bet prieš balsavimą vykę procesai. 

„Nieko nerodo šie rinkimų re
zultatai. Ką rodydavo rinkimai so
vietų laikais? Nukelta f 6 psl. 
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Ispanijos 
lietuviai l inkę 
nusikalsti 

Vilnius, gruodžio 3 d. (BNS) — 
Ispanijoje gyvenantys Lietuvos pi
liečiai dažniausiai Įvykdo turt inius 
nusikaltimus, nusikalt imus prieš as
menį, bando nelegaliai įdarbinti ar 
kitaip išnaudoti savo tautiečius. 

Kaip pirmadieni pranešė Vidaus 
reikalų ministerija, Ispanijoje su
laikomi Lietuvos piliečiai dažniausiai 
būna jau anksčiau pakliuvę, Į policijos 
akirati Lietuvoje, dauguma jų — teis
ti. 

Lietuvos gyventojų registro duo
menimis, per pastaruosius penkerius 
metus savo gyvenamąją vietą Ispa
nijoje yra deklaravę beveik 3,000 Lie
tuvos piliečių, tačiau manoma, kad 
realiai jų yra bent dešimt kar tų dau
giau. 

Pasak pranešimo, Lietuvos pilie
čių Ispanijoje Įvykdomų nusikaltimų 
skaičius, palyginus su kitų migrantų, 
nėra didelis. Tačiau tu r in t galvoje, 
kad Ispanijoje gyvenančių lietuvių 
skaičius nėra toks didelis, kaip imi
grantų iš kitų šalių, Lietuvos piliečių 
padarytų nusikaltimų Ispanijoje ro
diklis yra gan didelis. 

Pirmadienį Madride vidaus rei
kalų ministras Ra imondas Šukys 
apie lietuvių padaromus nusikalti
mus kalbėjosi su Ispanijos kolega Al-
fred Perez Rubalcab. Ministrai pasi
rašė susitarimą dėl bendradarbiavi
mo išaiškinant, t i r iant ir užkardant 
nusikaltimus. Šiuo susi tar imu sie
kiama plėtoti abiejų šalių institucijų 
bendradarbiavimą. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Kova su AIDS: saugotis ligos, 
bet ne ligonio 

Gruodžio 1 d. visame pasaulyje 
buvo minima pasaulinė kovos su 
AIDS diena. Tai dar viena galimybė 
garsiau ir drąsiau prabilti apie ligą, 
kuri vis dar yra apipinta įvairiais 
mitais, o sergančiųjų paradoksaliai 
kartais baiminamasi labiau nei pa
čios ligos. 
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AIDS skaičiais 

Lapkričio 20 d. paskelbtoje Pa
saulinės sveikatos organizacijos 
(PSO) ataskaitoje teigiama, kad 2007 
m. visame pasaulyje užsikrėtimo ŽIV 
(žmogaus imunodeficito) atvejų su
mažėjo 17 proc, o tai yra daugiau 
kaip 6 mln. žmonių mažiau palyginti 
su 2006-aisiais. Viena iš ataskaitoje 
minimų priežasčių - vis plačiau nau
dojami viruso dauginimąsi slopinan
tys, dar kitaip vadinami antiretro-
virusiniai, vaistai. 

Nors sergamumas AIDS mažėja, 
tačiau pasaulyje užsikrėtusių ŽIV ir 
sergančių AIDS vis dar yra apie 33 
mln. Kiekvieną dieną virusu vidu
tiniškai užsikrečia daugiau kaip 
6,800 asmenų ir daugiau kaip 5,700 
žmonės kasdien miršta nuo AIDS. 
Kiekvienais metais vien vaikų miršta 
apie 380 tūkst. 

Lietuvos AIDS centro pateikia
mais oficialiais duomenimis, Lietu
voje ŽIV yra užsikrėtę 1,285 žmonės, 
o AIDS serga 143 asmenys. Daugiau
sia ŽIV atvejų fiksuojama Vilniaus 
apskrityje ir uostamiestyje, o absoliu

ti dauguma žmogaus imunodeficito 
virusu užsikrėtė vartodami intra
veninius narkotikus. Neoficialiais 
duomenimis, infekuotų žmonių arba 
nežinančių, kas nešioja ŽIV, gali būti 
daugiau. 

Kaip „Bernardinams.lt" teigė 
Lietuvos AIDS centro epidemiologe 
Oksana Strujeva, „situacija Lietuvoje 
stabili ir susirgimų ŽIV/AIDS ne
daugėja". Per 9 šių metų mėnesius 
ŽIV diagnozuotas 73 žmonėms, o tai 
lygiai toks pat skaičius, kaip ir 2006-
aisiais. Epidemiologės teigimu, nuo 
pat 1988 m., kai Lietuvoje užfiksuo
tas pirmas ŽIV atvejis, pagal susir
gimų skaičių smarkiai išsiskyrė tik 
2002-ieji, kai Alytaus pataisos na
muose buvo užfiksuotas ŽIV protrū
kis ir uždaroje bendruomenėje už
sikrėtė 299 asmenys. 

ŽIV/AIDS - didžiulė problema 
visame pasaulyje. Žinoma, labiausiai 
nuo AIDS kenčia skurdesnės ir ne 
itin ekonomiškai išsivysčiusios vals
tybės, ypač Afrikos šalys, kuriose šia 
liga serga nuo kelių iki keliolikos pro
centų kurios nors valstybės ar re
giono gyventojų. Įprasta manyti, kad 

• Vakarų šalims pavyko suvaldyti AIDS 
epidemiją ir dabar, tikintis ilgalaikių 
teigiamų rezultatų, lieka tik deramai 
įgyvendinti šviečiamąsias prevencijos 
bei sergančiųjų integracijos progra
mas. Tačiau ŽIV/AIDS prevencija, 
kurios programoms lėšų skiria tiek 
valstybinės institucijos, tiek ir tarp
tautinės organizacijos - daug diskusi
jų kelianti tema. 

Ugdyti atsakomybę 

Kol AIDS vis dar yra neišgydoma 
liga. vienintelė galimybė sumažinti 
jos keliama grėsmę - t inkama ligos 
prevencija. Tačiau prevencijos prak
tikoje aiškiai išsiskiria du iš principo 
labai skirtingi požiūriai tiek į pačią 
prevenciją, tiek ir i pagrindinius jos 
tikslus. 

Pirmasis, labiausiai paplitęs 
požiūris - tai, kad tiek AIDS, tiek ir 
ligos prevencija iš esmės tėra tech-
ninė-medicininė problema, ir preven
cijos tikslas — bet kokia kaina su
mažinti naujų susirgimų skaičių. To 
dažniausiai siekiama už t ik r inan t 
neribotą prezervatyvų pasiūlą ir net 
dalijimą, kitaip propaguojant „sau
gius lytinius santykius" bei nemoka
mai keičiant švirkštus intraveninius 
narkotikus vartojantiems narkoma

nams. Taip pat vykdomos ir šviečia-
mosios-informacinės kampanijos. 
Tačiau tokiomis prevencijos priemo
nėmis yra nebyliai pritariama pa
lankių sąlygų ligai plisti kūrimui. 

Antroji prevencijos strategija 
dėmesį nukreipia visų pirma į laisvą 
žmogų ir teigia, kad ne prezervatyvas 
ar kitos apsisaugojimo priemonės 
garantuoja visišką saugumą, o susi
laikymas nuo atsitiktinių lytinių san
tykių ir ištikimybė partneriui. To
kiam požiūriui pritaria ir Katalikų 
Bažnyčia, nuosekliai kartodama, kad 
ŽIV/AIDS nėra tik techninė medici
ninė problema. Tai visos visuomenės 
problema, kurios sprendimo negali
ma atskirti nuo moralinio ir religinio 
lygmens. 

Harvard University mokslinin
kas, daug metų gilinęsis į ŽIV/AIDS 
problematiką ir prevencijos strategi
jų taikymą, Edward C.Green pažymi, 
kad kiekviena AIDS prevencijos stra
tegija oficialiai remiasi trimis pagrin
diniais postulatais - susilaikymu, 
ištikimybe ir apsisaugojimu. Para
doksalu, tačiau nuolat pabrėžiamas, 
plačiausiai aptarinėjamas, realiai fi
nansuojamas ir taikomas yra būtent 
trečiasis. Tuo tarpu pirmieji du stra
tegijos dėmenys nurašomi kaip per
nelyg religiškai angažuoti, todėl pla
čiosioms masėms nepatrauklūs, taigi 
automatiškai ir neveiksmingi. Ta
čiau, mokslininko teigimu, tokia net 
ir tarp mokslininkų paplitusi nuo
monė neturi pagrindo. 

Pasak E. C. Green, kovoje su 
AIDS geros visos priemonės, tačiau 
būtina suvokti, kad pardavinėjant 
prezervatyvus yra prekiaujama vei
kiau saugumo iliuzija, kuri išlaisvina 
žmones nuo atsakomybės už savo 
veiksmus ir jų padarinius. Tuo tarpu 
atsakingas požiūris į save, savo ar
timą ir sergančiuosius AIDS atsi
skleidžia suvokiant meilę kaip tarp
asmeninius santykius, o lytiškumą 
— kaip dovaną, kuri prasmingai išsi
skleidžia tik santūrumo, atsakomy
bės ir santuokos kontekste. 

Vartotojiškos kultūros kontek
ste, kuriame vertinama tik tai, kas 
pasiekiama greitai ir lengvai, bei 
nereikalauja prisiimti atsakomybės 
už daromus veiksmus - „saugaus 
sekso" propagavimas ir švirkštų 
keitimo programos atrodo itin pa
traukliai, tačiau kova su AIDS — tai 
visų pirma kova su priežastimis, o ne 
pasekmėmis. Ir šioje kovoje krikš
čionims tenka didelis vaidmuo. 

Neatstumti l igonio 

Katalikų Bažnyčia aktyviai pri
sideda prie kovos su AIDS. 27 proc. 
visų slaugos centrų, tiesiogiai besi
rūpinančių sergančiaisiais, yra kata
likiški arba susiję su katalikais. Daug 
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Konfidencialumas garantuojamas 

ką slaugos, reintegracijos į visuo
menę, našlaičių globos srityse daro 
Caritas Internationalis, įvairios re
liginės kongregacijos ir asociacijos, 
katalikiški fondai, savanoriai kata
likai pasauliečiai, tarp jų — gydytojai 
ir vaistininkai. 

Kita svarbi Bažnyčios kovos su 
AIDS sritis yra šios ligos preven
cija, auklėjant ir šviečiant. Galiau
siai Bažnyčia sergantiems AIDS 
teikia dvasinę pagalbą ir paguodą, 
ligoninėse ir kalėjimuose nuolatos 
dirba kapelionai. Bažnyčia, ypač 
Afrikoje, ne kartą yra paskelbusi, 
kad sergančiųjų AIDS jokiu būdu 
neatstumia ir kviečia juos išlikti 
aktyviais bažnytinės bendruomenės 
nariais. 

Kova su AIDS - ilgas, sudėtin
gas, daug visos visuomenės pas
tangų, supratingumo ir solidarumo 
reikalaujantis procesas. Ir tai kur kas 
daugiau nei tik techninė medicininė 
problema. Tai viso pasaulio skaus
mas, kurį sumažinti galime prisiim
dami atsakomybę už savo veiksmus 
ir šeimos institucijos vaidmenį, rū
pesčiu ir globa apgaubdami sergan
čiuosius. Juk grėsmę kelia liga, o ne 
žmonės. 

Parengė Lina Valantiejūtė, 
Bernardinai.lt 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
I Advento savaitė 

„Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. 
Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir 
tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus 
nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tuomet du bus ka r tu 
lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir 
viena bus paimta, o kita palikta. 

Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite 
ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų 
ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus 
Sūnus ateis, kai nesitikėsite". 

(A - Sekmadienio Evangelija pagal Matą 24, 37-44) 

Gyvenimo šviesa 
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas) 

KH\i ŽVILGSNIU 
Vytautas V, Landsbergis (kino režisierius) 

Budėjimas - tai pagrindinė evan
gelisto Mato užrašytos ilgos ir su
dėtingos Jėzaus eschatologinės kal
bos tema. Kaip tik tuo turi pasi
žymėti kiekvieno krikščionio gyveni
mas, tačiau Išganytojas, kalbėdamas 
apie pasaulio pabaigą, pirmiausia 
prisimena Nojaus amžininkus, kaip 
netinkamo elgesio pavyzdį. 

Dienomis prieš tvaną žmonės, 
nieko nenumanydami, valgė, gėrė, 
tuokėsi ir tuokė vaikus iki pat dienos, 
kurią Nojus įžengė i laivą, kai užėjo 
tvanas ir visus nusinešė. Viešpats 
nekalba apie žuvusiųjų kaltę, kurią 
mini Pradžios knyga, sakydama, kad 
jie buvo nubausti už savo nedorą el
gesį ir žemėje sėjamą prievartą. Jė
zaus lūpose viskas suvedama į vieną 
vienintelę kaltę: jie taip elgėsi „nieko 
nenumanydami", vadinasi, nekreip
dami jokio dėmesio į tai, kas vyksta 
pasaulyje. Jie buvo abejingi, išsi
blaškę, neatidūs. Jie „nieko nenuma
nė" apie tai, kas iš tiesų dedasi aplink 
juos. 

Panašūs dalykai gali atsitikti ir 
mūsų gyvenime. Mes nedarome nieko 
blogo, viskas normalu, viskas tvar
kinga. Valgome ir geriame. Mus nu
šviečia laimės iliuziją nešantis televi
zorių ekranų spinduliavimas. Užsi
imame verslu. Aptariame kitų žmo
nių elgesį. Einame į sutartus susi
tikimus. Svarstome, kaip geriau pra
leisti atostogas. Rengiame šventes. 
Vartome laikraščius. Užmetame akį į 
tos dienos horoskopą. Ir drauge tuo 
pat metu „nieko nenumanome" apie 
esminius dalykus. Negalvojame, kad 
po kasdienybės paviršutiniškumo 
luoba slypi kita tikrovė. Nemėginame 
suvokti, kad kai kurie veiksmai turi 
vertę amžinybėje. Neįtariame, kad 
kai kurie susitikimai gali būti pasku
tiniai. Nepamąstome, jog pats svar

biausias ir nepakeičiamas mūsų elge
sio įvertinimas įvyks ne kažkada, bet 
vyksta dabar. Nerandame laiko pa
galvoti, kad gyvenimą galima nu
gyventi ir kitaip. 

Iš tiesų budėjimu galima pava
dinti ir sugebėjimą įžvelgti, jog po 
pažįstamu įprastumu slypi kažkas 
nuostabaus, lemiamo, ne laukto . 
Krikščionis į jį supantį pasaulį tur i 
žvelgti, kaip į šventą paslaptį, kurią 
būtina atskleisti ir kuriai būt ina skir
ti savo gyvenimą. Krikščionis tur i 
nepaprastą galimybę išgirsti slap
tingą Dievo kvietimą, skambantį pa
čiuose paprasčiausiuose darbuose, 
įžvelgti Jo meilės ženklus pačiuose 
nereikšmingiausiuose dalykuose. Jei 
atidžiai skaitome Evangeliją, nesun
kiai pastebėsime, kad paskut inių 
dienų laukimas niekuomet neatski
riamas nuo kvietimo garbingai gy
venti savo gyvenimą. Tada ir pas
kutinė diena reiškia ne beviltišką 
katastrofą, o visų Dievo pažadų išsi
pildymą. 

Antrajame šio sekmadienio Mišių 
liturgijos skaitinyje girdime apaštalo 
Pauliaus įspėjimą: Išmušė valanda 
jums pabusti iš miego. Naktis, iš 
kurios esame kviečiami išeiti, kaip tik 
ir yra bespalvis, nereikšmingas, bes
konis, banalus gyvenimas. Išmušė 
laikas, kai negalime leistis liūliuoja
mi savo patogių įpročių. Reikia nu
sikratyti sunkios blogio naštos, nelei
džiančios žengti Dievo nubrėžtu ke
liu, prietemos, temdančios mūsų žvil
gsnį. Mes esame kviečiami į šviesą: 
švelnią šviesą, sklindančią iš Betlie
jaus, ir spindulingą, pasiekiančią mus 
nuo garbėje ateinančio Viešpaties. 
Reikia tik išdrįsti ją pamatyti . 

Paga VatiKano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

GALIMA SAKYTI GALIMA 
Anądien su bičiuliais diskuta

vome apie energetinę priklausomybę 
nuo Rusijos. Vienas diskusijoje daly
vavęs verslininkas pareiškė, kad Lie
tuvos energetinė nepriklausomybė 
nuo Rusijos praktiškai yra neįma
noma. 

Nesu didelis tų dalykų ekspertas 
ar žinovas, tačiau pirmoji mintis, 
kuri tąsyk šovė galvon, buvo tokia: jei 
sakysi, kad neįmanoma, tai ir bus 
neįmanoma. Visa mūsų didžioji ko
mercinė žiniasklaida tik ir kalba apie 
tai, kad Lietuvoje gyventi praktiškai 
yra neįmanoma. (Kas galėtų paneigti, 
kad primetamas toks galvojimo bū
das nėra pats tikriausias lietuvių tau
tos genocidas?) 

Nutarėm diskutuoti toliau, fan
tazuot i , vengdami šio netinkamo 
genocidinio žodelio „neįmanoma". 
Ėmėm plepėti kas ką apie tą ener
getiką išmano — ar iš bendrojo iš
silavinimo, ar yra kur girdėjęs, skai
tęs. Ir prasidėjo įdomioji, „įmanomo
ji" diskusijos dalis. 

Diskusijos pabaigoje 
prisiminėm Lietuvos blo
kadą: kiek tada išradėjų 
atsirado! Ir malkom kūre
namų automobilių, ir du
jomis, kurios gaminasi 
iš priekaboje vežiojamo 
mėšlo. Gaila, kad blokada 
taip trumpai tetruko, nū
nai technologijomis jau 
būtume aplenkę Japo
niją... 

Vienas pašnekovas papasakojo 
apie Raguvėlėj ant stogo iškeltą sa
vadarbį saulės energijos kolektorių, 
kur is trobos šeimininkams kainavęs 
tik 2,000 litų, o šildo vandenį visam 
name kiaurus metus — net iki 80 
laipsnių karščio. Kitas pašnekovas 
prisiminė, kad debesuotoj Suomijoj 
net 50 nuošimčių elektros pagamina
ma tokiais privačiais, ant stogo 
iškeltais saulės ir vėjo generatoriais. 
Kažkas skubiai paskaičiavo: o ką, jei 
tie milijardai litų, kurie bus skiriami 
naujajai atominei elektrinei, būtų 
paversti privačiais elektros generato
riais? Gal žymiai mažiau kainuotų 
tokia energetinė nepriklausomybė 
nuo neprognozuojamo „naši" kai
myno? 

Svėdasuose gyvenantis buvęs 
kolūkio pirmininkas Alfonsas kažka
da rodė nesudėtingus brėžinius, ku
riuose buvo paskaičiuota, kaip net ir 
nedideli upeliukai gali sukti mažas 
turbinėles ir gaminti elektros energi
ją. Kitas bičiulis tuoj prisiminė per 
televiziją matytą filmą apie salą 
Japonijoje, kurios gyventojai namus 
šildosi būtent tokia upelių energija, o 
važinėjasi vandeniliu varomais auto
mobiliais. Vandenilis ten irgi gamina
mas ta pačia upelių vandens paga

minta elektra - uždaras ir švarus 
ratas. (Beje, tokie vandeniliniai auto
busai jau kelinti metai važinėja ir 
Londono gatvėmis!) 

Atsipalaidavome ir ėmėme fan
tazuoti vis drąsiau: o ką, jei kiekvie
nas Lietuvos pilietis namie, tiesiog 
vonioje, turi vandenilio katalizatorių! 
Ir ryte, prieš važiuodamas į darbą ar 
į kaimą, atsisuka čiaupą vonioj ir čia 
pat pasigamina ekologišką kurą auto
mobiliui — kasetę vandenilio. Nei 
kainuoja, nei oras teršiamas. Ir kiek 
pinigų lieka badaujantiems, ser
gantiems, nelaimingiems! (Šiaulių 
inžinieriai neseniai įrodė, kad vande
nilinis variklis nėra itin sudėtingas 
dalykas). 

Tad perėjimas prie laipsniško 
rusiškų dujų bei naftos atsisakymo 
yra visiškai įmanomas dalykas, jei 
valstybė turėtų strategiją ir siektų 
laipsniškai ją įgyvendinti. Tačiau jei 
valstybės vadovai yra nekūrybiški, 
lukoil'ais pamuilinti, juos skubiai 
reikėtų keisti. Beje, neseniai pasigir
do ir kitas perspėjantis pavojaus sig
nalas, kai vienas privatus atominis 
investitorius ėmė garsiai kalbėti apie 
KGB įtaką mūsų atominei ener
getikai. Matyt, gerai žino, ką šneka... 
(O gal veikia gerai liaudyje žinomas 
„vagies kepurės" dėsnis?) 

Diskusijos pabaigoje prisiminėm 
Lietuvos blokadą: kiek tada išradėjų 
atsirado! Ir malkom kūrenamų auto
mobilių, ir dujomis, kurios gaminasi 
iš priekaboje vežiojamo mėšlo. Gaila, 
kad blokada taip trumpai tetruko, 
nūnai technologijomis jau būtume 
aplenkę Japoniją... 

Prieš išsiskirstydami atsidusom, 
prisiminę kadaise sukurtą ir pasitei
sinusią kaimynų suomių strategiją — 
juk Suomija prieš karą buvo žymiai 
labiau atsilikusi valstybė už Lietuvą. 
Tačiau atsikariavę nepriklausomybę 
nuo Rusijos, suomių vadovai visų 
pirma sutarė būsimos valstybės ide
ologiją — moderni (nekaringa) atei
ties visuomenė, kaip pavyzdys susi
priešinusiam pasauliui: gražūs san
tykiai, sąžiningumas, darbštumas, 
šeima, bendruomenė, ekologija, vai
kai ir kiti troliai mumiai. Šis idealis
tinis prioritetas pasitarnavo ir grei
tam ekonominiam krašto prisikė
limui. 

Ar turime mes tokią Lietuvos 
viziją, strategiją? Kokie lietuvių san
tykiai, kokios šeimos? Ar padeda 
menas, švietimas, nacionalinė TV 
atsirasti kitokiai, kilniai („Šiaurės 
Atėnus", anot O. Milašiaus, prime
nančiai) Lietuvai? 

Bet kadangi jau sutarėme, kad 
negalima sakyti negalima, tad bai
giantis diskusijai reikėjo ir mums, 
diskutavusiems, leisti sau patikėti 
tuo, kas šiandien Lietuvoje vis dar 
atrodo sunkiai pasiekiama: žmonių 
santykiai ir papročiai Lietuvoje kei
čiasi į gerąją pusę, pamažu tampame 
vis labiau pagarbūs, mylintys, sąži
ningi, atlaidūs, kūrybiški. O tada - ir 
turtingi. Dvasiškai ir fiziškai. 

P. S. Jei atsirastų komentarų, 
projektų ar pasiūlymų apie savaran
kišką lietuvišką energetiką, mielai 
lauktume jų adresu info@ omuo.lt 

http://omuo.lt
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50 METŲ SULAUKĘS JAUNIMO CENTRAS SU 
VILTIMI ŽVELGIA Į ATEITĮ 
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JC-53 
metu 

Be smagiai besisukančio ..Suktinio'susirinkusius svečius linksmino ir ..Dai
navos v v ra,. 

S m. gruodžio 2 d., sekmadienį, 
Jaunimo centras Čikagoje iš
kilmingai, su gera nuotaika ir 

gausiu būriu svečių pažymėjo savo 
50-metj. Šventėje, be kitų garbingų 
svečių, Centro rėmėjų ir lankytojų, da
lyvavo Lietuvos Respublikos gen. kon
sulas Čikagoje Arvydas Daunoravi-
čius ir du svečiai iš Lietuvos: Lietu
vos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. 
Aldonas Gudaitis, SJ ir jėzuitų pro
vincijos ekonomas t. Algis Baniulis, 
SJ. 

Skaitytojų dėmesiui siūlome vie
no iš šventėje dalyvavusių Jaunimo 
centro direktorių, t. Antano Sau-
laičio, SJ tartą žodi. 

Gyvenimo kelionėje teko gyventi, 
mokytis ir dirbti Įvairiose vietose. 
Pasirodo, ilgiausiai — 20 metų — iš
gyvenau čia, prie Jaunimo centro 
(JC) esančiuose jėzuitų namuose, nuo 
Jaunimo centro dvidešimtųjų iki 
keturiasdešimtųjų metų, o pažintis 
su JC apima 46 metus. Suskaičiavau, 
kad tiesiogines pareigas JC eidami — 
direktoriaus, vicedirektoriaus, 10 jė
zuitų ištarnavo 43 metus, nekalbant 
apie kapelionavimą ir mokymą bei 
dėstymą ar kitas tarnystes. Esame 
glaudžiai susiję tuos 50 metų ir su vil
timi žvelgiame į ateitį. 

Vėl pagal apskaičiavimus, JAV 
religinės įstaigos gyvuoja 82,5 metų, 
kol sunyksta ar yra uždaromos. Pagal 
tokį vidurkį, JC veiks dar 32,5 metų, 
o gal ir ilgiau. JC pagrindinei statybai 
lėšas sudėjo pirmosios bangos lietu
viai imigrantai 45 metus ar daugiau 
po atvykimo iš Lietuvos. Dabar pasie
kėme beveik 60 metų po antrosios 
bangos imigracijos. Trečioji banga 

s kaires Marija Remiene. Antanas Paužuolis. Marganta Momkiene. t. Aldonas Gudaitis. SJ. Miida Šatienė, t. Algis 
Baniulis. SJ Vaclovas Momkus. t. Antanas Gražulis. SJ. Aušrelė Sakalaitė ir kun. Jaunius Kelpšas. 

Jaunimo centro svečiai. Jono Kuprio --uotr 

pradėjo persikelti į JAV prieš 18 me
tų, tai vien pagal imigracijų veiklumą 
JC turėtų sulaukti bendradarbiavimo 
ir paramos dar ta rp 27 ir 42 m., arba 
bent iki 2040-ųjų metų, kai dėl savo 
užimtumo kitais reikalais neatvyksiu 
į metinę šventę. 

Kai sutuoktiniai švenčia 50 metų 
vedybinio gyvenimo auksinį jubiliejų, 
jie vienas kitam dėkoja. Taip ir šian
dien per JC. auksinę šventę, norisi 
dėkinga širdimi pagalvoti apie visus, 
kurių įnašas palaikė ir palaiko JC 
gyvą. Dėkingai prisimename ir jėzui
tus, kurie savo dienas ir naktis skyrė 
kitiems, o dabar Sv. Kazimiero ka
puose ilsisi ramybėje. Prie J C ir 
jėzuitų sąlyčio priklauso visa tai, kas 
vyko jėzuitų namuose bei koplyčioje. 
Visi buvę vaikai prisimena br. Petro 
Kleinoto per rinkliavą dalijamus sal
dainius. Pastovi jėzuitų sargyba prie 
JC padeda užtikrint i JC tęstinumą ir 
patikimumą. 

Koplytėlė kieme mums primena 
jūrų skautų mėgstamą t. Joną Rai
bužį. Pedagoginio studentai gerai pri
simena t. Juozą Vaišnį, mažą ir aštrų 
kaip pipirą, taisiusį visų kalbą ir 
tarseną iki išsekimo. Kiti prisimins t. 
Vaclovą Gutauską, vakarų vakarus 
sėdintį pasostėje, kaip jis sakydavo, 
prie televizoriaus ir budintį JC raš
tinėje. Visuomet žavimės Algimanto 
Kezio darbš tumu, kūrybingumu, 
draugiškumu. 

Visiems amžiams lieka daugybė 
įspūdžių. Česlovas Grincevičius taip 
rūpestingai ir švelniai rūpinosi PL 
archyvu. Algis Janusas , Vincas Lukas 
ir daug kitų ištikimai rengė Čiurlio
nio galerijos parodas. Iš jų labiausiai 
atsimenu moterų dailininkių parodą 
lietuviškos mitologijos motyvais. Ar
ba prof. Juozą Žilevičių, užmerktomis 
akimis matantį visa apie lietuvių mu
ziką. Mūsų direktorius Praną Masi-
lionį, Juozą Plačą, Jūra tę Dovilienę, 
kariaujančius su vis nauja kar ta 
angeliukų. Jėzuitų raštinėje mielas 
Aleksandrą Likanderienę, Ramunę 
Lukienę. 

Prisimename ir daugybę rengi
nių: nuo kuklių posėdžių iki ištai
gingų puotų, daugybę koncertų, li
tuanistinės mokyklos eglutes, atei
tininkų kūčias, Kaziuko muges, mok
slo simpoziumus, jaunimo kongresus, 
smagius skaut i škus vakarėlius su 
Vlado Vijeikio kupletais, Jaunimo 
sąjungos šokius... Daugybė labdarin
gų draugijų J C pastogėje telkė lėšas 
artimo meilės, kultūros ir švietimo 
darbams. 

Kiek daug darbo į JC pertvarką 
prieš 27 m. įdėjo Antanas Dundzila ir 
JC pirmoji taryba. Su kokiu pasišven
timu pirmoji direktorė Irena Kriau-
čeliūnienė keliasdešimt mylių taip 
dažnai į JC t raukė. Mano laikais 
Antanas Vaičaitis buvo nepamaino
mas bendras visuose reikaluose nuo 
katilinės iki renginių tvarkos. Ra
mutė Plioplytė gelbėjo sąskaitybą bei 
atskaitomybę, Henrikas Laucius, nuo 
darbų atsiraukęs, padėjo tarybai bei 
valdybai pirmuosius žingsnius ženg
ti. Esame liudininkai ir ilgamečio 
Vacio Momkaus santūraus vadovavi
mo JC permainų laiku. 

Galėtume surašyti ir paminėti 
šimtus pavardžių, draugijų, ratelių, 
kurių ištikimas uolumas JC palaikė 
ir išlaiko gyvą tvirtu pagrindu ir 
gaivia viltimi. Visiems jiems — jums 
— didi padėka ir pagarba. 
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MENE NĖRA NEPAVYKUSIŲ DALYKŲ 
DALIA C1DZIKAITĖ 

Šį ateinantį savaitgalį, gruodžio 
8-9 d., suaugusieji ir vaikai kviečiami 
atvykti į Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, rengiamus du renginius: pa
rodą „Vandens ženklai" bei paveikslo 
kūrimą gyvai ir Kalėdinį renginį 
„Piešiu, piešiu pasaką". Pirmame 
suaugusiuosius užims keturi daili
ninkai: Rolandas Kiaulevičius, Ginta
ras Jocius, Nora Aušrienė ir Alvydas 
Pakarklis, o kitą dieną vaikams pa
saką seks, pieš ir kvies mažuosius į 
spalvų ir pasakų pasaulį dailininkai 
Rolandas Kiaulevičius ir Gintaras 
Jocius. 

Apie abu renginius sutiko pa
pasakoti viena iš parodos „Vandens 
ženklai" dalyvių ir abiejų renginių 
organizatorių Nora Aušrienė. 

Nora Aušrienė 
L. Apanavičienės nuotr. 

Paroda su net ikėtu 
pratęsimu 

Būsimas meno renginys pava
dintas netradiciniu, nes, anot ren
ginio dalyvės ir organizatorės, tai 
nebus vien paroda, suburianti ke
turių menininkų darbus — renginį 
papildys, o gal greičiau — pratęs 
keturių dailininkų atliekama „ak
cija" — grojant gyvai muzikai bus 
tapomas paveikslas. Už šį papildomą 
parodos elementą Aušrienė „kaltina" 
du čikagiškiams jau neblogai pažįs
tamus dailininkus, grafikus bei 
iliustratorius Gintarą ir Rolandą, su 
kuriais ji susipažino šios vasaros 
pabaigoje stovykloje 8 Meno dienos, 
Vermonte. Ten ir kilo sumanymas 
surengti bendrą parodą. 

O patirties tapyti muzikai gro
jant, šiedu menininkai tikrai turi. Šią 
vasarą Vermonte, akomponuojant 
smuikininkui Martynui Švėgždai, 
Gintaras ir Rolandas nutapė pa
veikslą, skirtą Neringos stovyklai. To 
pirmo karto pakako, kad gimtų min
tis Bostone surengti panašų renginį, 
kuris, Aušrienės teigimu, įvyko maž
daug prieš pora savaičių. Paveikslas 
buvo tapomas net tik grojant gyvai 
muzikai, bet ir naudojant neįprastas 
priemones, tad viskas greičiau pri
minė savotišką vaidinimą. 

Gyvenimas jiems — žaidimas 

Į šią parodą Jocius ir Kiaule
vičius atvyksta iš rytų pakrantės. Jie 
abu yra grafikai. Gintaras menininko 
kelią pradėjo Lietuvoje, iliustravo 

daugybę knygų, galbūt kai kurias at
siveš ir į Čikagą — pažadėjo Auš
rienė. Gintaro menas pasižymi labai 
„stipriu" piešiniu. Jo iliustracijos 
pilnos gyvybingo judesio, jose daug 
smulkių detalių, o ir pats piešinys 
labai realistiškas. Bet Gintaras ne
vengia ir tapybos, gyvendamas 
Amerikoje yra sukūręs ištisus ciklus, 
— sakė organizatorė. 

Rolandas mokslus baigė čia, 
Amerikoje. Yra išleidęs knygą vai
kams ir šiuo metu jis sėkmingai dirba 
iliustracijų srityje. Rolando piešiniai 
labai linksmi, ypatingai tie, kurie yra 
skirti mažiesiems skaitytojams. Anot 
pašnekovės, jis turi talentą savo 
piešiniu įtraukti į vaikišką pasaulį 
net ir suaugusius. „Stebėjau, kaip šią 
vasarą jis dėstė meną stovykloje. Jis 
su savo neišsenkamu optimizmu ir 
žaismingumu sugebėjo kiekvieną 
įtraukti ir įgyvendinti savo mintis jų 
pačių kuriamuose darbuose. Ir įdo
miausia, kad tai jis darė ne per vargą, 
o tarsi per savotišką žaidimą." 

Trijulę papildys keramikas 
Pakarklis 

Ketvirtasis dailininkas be Jociaus, 
Kiaulevičiaus ir Aušrienės, dalyvau
siantis parodoje, bus Alvydas Pa
karklis — gerai žinomas keramikas 
tiek Čikagos lietuviams, tiek ir lietu
viams Lietuvoje. Jis, dar kurdamas 
Lietuvoje, buvo lyg ir aukšto degimo 
keramikos pradininkas. — sakė Auš
rienė. Tuo metu jis dirbo dailininku 
Panevėžio stiklo fabrike, kur buvo 
vienintelės krosnys (pramoninės) 
Lietuvoje, kuriose galima buvo iš
gauti labai aukštą temperatūrą. Tai 
įtakojo kitas technologijas degant 
keramikos dirbinius. Taip pamažu 
dailininkai galėjo atvykti į fabriką ir 
išnaudoti skirtingas degimo gali
mybes, galėjo dirbti simpoziumų ar 
praktikų metu. Šie simpoziumai 
šiandien yra tapę kasmetiniais ir 
tarptautiniais. Alvydo darbai monu
mentalūs ir dekoratyvūs — aiški 
piešinio linija, skulptūrinė forma, 
mažai spalvų, gal kad neblaškytų. Ir 
daug humoro — užrašytuose žo
džiuose ar kur nors kitur, netyčia 
prilipdytoje skulptūroje. 

Žaismingumo netruks 

Aušrienė viliasi, jog būsimas 
renginys galėtų būti patrauklus lie
tuviams tuo, kad jame bus daug žais
mingumo. „Žaismingumo bus eks
ponuojamuose darbuose, autoriuose, 
jų improvizavime — bendro paveikslo 
kūrime, kuris, — pažadėjo Aušrienė, 
— tikrai nebus įprastas, o tarsi še
šėlinis mini spektaklis." 

Jau susitarta su keliais muzi
kantais: Airiu (mušamieji), Robertu 
(sintezatoriai) ir Tadu (gitara), ir 
būtent šiai antrajai parodos daliai 
bus palikta daug vietos. Čia meni
ninkai turės pasikliauti akimirkos 
įkvėpimu, mat eskizų greičiausiai 
nebus. 

Paveikslo l ikimas kol kas 
nežinomas 

O kas bus, jei paveikslas nepa
vyks, — paklausiau Aušrienės. „Ma
nau, kad mene nėra nepavykusių 
dalykų, nes visuomet paliekama 
erdvė kiekvienam interpretuoti sa
vaip. Kas man sukelia jausmus, 
kitam — galbūt ne, ir atvirkščiai" — 

atsakė ji. Įdomus ar nuobodus, žais
mingas ar liūdnas — būsimo nupiešto 
paveikslo likimas kol kas nežinomas. 
„Galbūt bus gera erdvė kitai im
provizacijai — padovanoti, paaukoti 
a r parduoti" — svarstė viena iš 
renginio sumanytojų. Štai Neringos 
stovykloje nutapytas paveikslas buvo 
parduotas aukcione, o lėšos, gautos 
už jį, skirtos Neringos stovyklai. 

Nenuskriausti bus ir 
mažieji 

Kitą dieną, gruodžio 9 d., dai
lininkai Rolandas ir Gintaras pakvies 
į Kalėdinį renginį „Piešiu, piešiu 
pasaką" vaikus. Jo metu vaikai galės 
taip pat įsijungti piešdami. Abu 
dailininkai turi neišsenkamus kū
rybinius išteklius ne tik piešti ir mo
kinti, jie savo sukurtomis anima
cinių/iliustracinių herojų kaukėmis 
suvaidins spektaklį, taip sukurdami 
netradicinę nuotaiką ir netradicinę 
piešimo pamokėlę. Aušrienė mielai 
kviečia visus į Lemontą pasidžiaugti 
menininkų kūriniais ir išbandyti 
savo talentus. 

Netradicinis meno renginys-
paroda „Vandens ženklai" ir pa
veikslo kūrimas skambant gyvai mu
zikai įvyks gruodžio 8 d., šeštadienį, 
6 vai. vakaro PLC Meno galerijoje, 
Lemonte. 

„Piešiu, piešiu pasaką" — Kalė
dinis renginys vaikams ivyks gruo
džio 9 d., sekmadienį, 12:30 p. p., 
PLC meno galerijoje, Lemonte. Mo
kestis 9 dol. 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Kaip laimėti Seimo rinkimus? 

Pagalvokime, ką kiekvienas galime padaryti, kad kitas Seimas būtų geresnis, 
atidesnis žmonių poreikiams 

Anksčiau kėliau klausimą - kiek 
partijų reikia Lietuvai? Dabar klau
siu: ar naujos partijos kūrimas yra 
veiksmingiausias būdas spręsti su
sikaupusias problemas? Na, o kituose 
rašiniuose svarstysiu, kaip rinkėjai 
gali keisti politinę tikrovę? 

Ar tikrai veiksmingiausias būdas 
keisti dabartinę situaciją - įkurti 
naują partiją, kuri iš esmės pakeistų 
politinę situaciją? Sis klausimas vis 
įkyriau braunasi į viešas diskusijas. 
Tai, kad, artėjant rinkimams į Seimą, 
stiprėja noras burti naujus politinius 
darinius - nieko nuostabaus. Pri
siminkime, prieš 1996 metų rin
kimus turėjome originalią organiza
ciją Nepartinių judėjimas „Rinkimai 

96", prieš 2000 metus susiformavo 
Naujosios politikos blokas, 2004-ųjų 
rinkimuose savo naujumą ir kitoniš
kumą akcentavo Darbo partija. 

Deja, galėjome įsitikinti , kad 
nauja partija toli gražu nebūtinai 
reiškia kitokią. Naujai įkurtos parti
jos labai greitai tapdavo panašios į 
drakonus, su kuriomis skelbėsi kovo
jančios. Visos naujos partijos buvo 
kuriamos, siekiant pr i t raukt i gausių 
protesto balsų, tačiau, kaip matome 
šiandien, jos nė kiek nesumažino nu
sivylimo politiniu gyvenimu. Nusi
vylusių žmonių nuošimtis visuome
nėje šiandien dar didesnis, nei buvo 
prieš naujoms partijoms atsirandant. 

Tiesa, liberaldemokratai, social

liberalai, darbiečiai - tai veikiau tam 
tikro politinio vadovo palaikymo gru
pės. Dabartiniai naujos partijos en
tuziastai tvirtina, kad turime galimy
bę įkurti kokybiškai kitokią partiją. 
Ligšioliniai bandymai kurti partijas 
nebuvo sėkmingi esą dėl paprastos 
priežasties, kad jie tebuvo vieno poli
tiko ar finansinės grupuotės ambici
ja, jog nebūta pakankamo pilietinio 
pamato. 

Visiškai suprantama, kad norisi 
baigti erzinančias politines pasiutpol
kes, ilgimės teisingesnės visuomenės, 
atsakingos politikos, visų atskirčių iš-
tirpdymo. Tačiau kodėl visa tai tu
rėtų pasikeisti, įkūrus naują partiją? 
Nes ji sugebėtų patraukti politiškai 
aktyviems tapti žmones, kurie nenori 
stoti į dabar egzistuojančias partijas? 
Nes ji sugebėtų grąžinti viltį nusivy
lusiems? Nes ji sugebėtų išlikti be rė
mėjų lėšų arba ją remtų vien dori ir 
nesavanaudžiai verslininkai? Nes joje 
visos nuomonės būtų vienodai svar
bios ir vadai negalėtų primetinėti sa
vo nuomonės? Mano požiūriu, stai
gių, radikalių permainų galimybė -
pavojinga iliuzija. 

Tikrai noriu, kad Lietuvoje egzis
tuotų ne viena, bet bent kelios at
sakingos ir sąžiningai veikiančios 
partijos. Tačiau netikiu, jog tiesiau
sias kelias griauti tai, ką turime, ir 
kurt i svajonių politinius darinius. 
Pirma, sugrąžinti žmonių pasitikė
jimą politika, partijomis galima tik 
tada, kai visi pajusime, jog politikams 
tikrai rūpi visuomenės problemos, ir 
jie stengiasi jas spręsti, o ne ban
dysime kuriam laikui apžavėti paža
du, kad pakanka taikliai pakritikuoti 
ydas, ir jos pavirs dorybėmis. 

Ar sąžininga sakyti, jog dorų po
litikų šiandien visiškai nėra? Ar są
žininga teigti, kad partijoms šiandien 
priklauso vien garbėtroškos ir parsi
davėliai? Pažvelkime įdėmiau i egzis
tuojančias partijas, ir kiekvienoje iš 
jų atrasime sąžiningų, išmintingų ir 

atkakliai dirbančių žmonių. Deja, 
jiems dažnai tenka kovoti su vėjo ma
lūnais. Ir ne tik savo partijoje, kur pa
prastai lojalumas vertinamas labiau 
nei sąžiningumas. Deja, ir visuome
nės dauguma politikus vertina pagal 
ekstravagantiškus užmojus, reikalau
ja dovanų ir žaidimų, o ne svarbių, ne 
visada malonių sprendimų, arba kar
toją mantrą: „visi jūs tokie". Beje, 
pastaroji ypač palanki nesąžinin
giems ir ciniškiems. Jiems tereikia 
skėsčioti rankomis ir sakyti: politika 
- tai purvynas. Dar įsitraukia šaunio
ji žiniasklaida, sugebanti srutomis 
apipilti kiekvieną jos savininkui ne
įtikusįjį. 

Ar iš tiesų teisinga šioje situacijo
je kartoti, jog tik mes švarūs, tik mes 
sugebėsime išvesti valstybę iš akligat-
vio, todėl palaidokime visus dabarties 
politikus po ta pačia kritikos lavina? 
Sutinku, jog keisti jau egzistuojan
čius politinius darinius tikrai sudė
tinga. Esu įsitikinęs, kad pilietinės 
organizacijos sutelktai turėtų kriti
kuoti politikų ydas, bet kartu at
kreipti dėmesį į visas pozityvias ini
ciatyvas, brandinti kiekvieną viltingą 
daigą. Svarbiausias uždavinys - stip
rinti kiekvieno žmogaus norą keisti 
savo aplinką, brandinti atsakomybės 
jausmą. Partijos juk negali gyvuoti 
beorėje erdvėje. Idant keistųsi parti
jos, turi keistis visa visuomenė. Nuo 
ko pradėti? Nuo bandymo susivokti, 
ką galiu pakeisti pats vienas, ką gali
ma pakeisti, veikiant kartu ir, svar
biausia, atsakyti sau - kokioje visuo
menėje noriu gyventi. 

Iki Seimo rinkimų liko metai. Pa
galvokime, ką kiekvienas galime pa
daryti, kad kitas Seimas būtų geres
nis, atidesnis žmonių poreikiams. 
Nauja partija yra viena iš galimų 
priemonių, tačiau esu įsitikinęs, jog 
tikrai ne vienintelė ir ne pati veiks
mingiausia. Juk kai prišiukšliname 
kambarį, turime jį tvarkyti, o ne pap
rasčiausiai pereiti gyventi į kitą. 

Vanda la i nusiaubė istorines 
Bernardinų kapines 

Vilnius, gruodžio 3 d. (ELTA) — 
Sostinėje išniekintas svarbus istori
jos ir kultūros objektas — Bernardi
nų kapinės. 

Apie nusiaubtas Užupio mikro
rajone esančias Bernardinų kapines 
Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos 
komisariato pareigūnams pranešta 
pirmadienį priešpiet. Vandalai nu
vertė kelis paminklus. 

Klasicistinio stiliaus Bernardinų 
kapinės yra antros pagal senumą Vil

niuje. Jos Įkurtos 1810 metais, kai 
Vilniaus miesto taryba Vilniaus ber
nardinų vienuolyno Sv. Martyno vo
kiečių Romos katalikų kongregacijai 
čia paskyrė 1 margo 103 rykščių (2,6 
hektaro) sklypą kapinėms. 

Šimtmečius menančiose kapi
nėse palaidoti didūs ir mūsų valsty
bei nusipelnę žmonės: menininkai, 
mokslininkai, aktyvūs kovotojai už 
nepriklausomybę. 

Landsbergis: dialogas su Rusija turi būti... 
Nacionaliniai maldos pusryčiai prezidentūroje prasidėjo giesme. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

V. Adamkus: teisingai visuomenei 
reikia tvirto vertybinio pagrindo 

Vilnius, gruodžio 3 d. (ELTA) — 
Sekmadienį Lietuvos Respublikos 
prezidentūroje įvyko tradiciniai Na
cionaliniai maldos pusryčiai, kuriuo
se buvo diskutuojama apie tikėjimo 
reikšmę politikai bei valstybės vieša
jam gyvenimui. 

Pasveikinęs pusryčių dalyvius, 
prezidentas Valdas Adamkus pareiš
kė, kad šiandien tikėjimo bei pasiti
kėjimo itin reikia mūsų šalį valdan
tiems politikams. „Tikras politikas 
privalo ne tik turėti ryškią savo veik
los ir įsipareigojimo žmonėms bei 
valstybei viziją. Mūsų visų pareiga 
yra žengti drąsiai, vadovaujantis savo 

sąžine ir tikėjimu, drąsinti kolegas ir 
oponentus nesibaiminti ryžtingų re
formų ir pertvarkų" - kalbėjo prezi
dentas. 

Prezidentas teigė, kad tikriausiai 
visiems yra tekę patirti būseną, kai 
nesibaigiantys, tačiau norimų rezul
t a tų nea tnešan tys darbai kar ta i s 
įstumia į neviltį. „Tokiomis akimir
komis įkvepia tik tikėjimas, kad pra
dėti darbai tur i prasmę ir vertę, kad 
šiandienos pasirinkimai atvers naujų 
laisvių ir sukurs geresnį gyvenimą 
ateities kartoms"— savo mintis dėstė 
V Adamkus. 

Atkelta iš 1 psl. 
Atliekama procedūra, ir tiek, - V 
Landsbergis vis dėlto pripažino esąs 
kiek nustebęs, kad V Putin surinko 
tik 64 proc. balsų. - Man įdomiau ta 
pasimačiusi nesuprantama baimė dėl 
rinkimų ir jų rezultatų. Ją liudija ma
žų opozicijos demonstracijų dalyvių 
daužymas ir įkalinimas. Atsiranda 
būrelis drąsių žmonių ir visagalė val
džia išsigąsta. Va čia tai įdomu. Ma
tėsi, kaip stengėsi atvesti į rinkimus -
studentams sekmadienį rengė pas
kaitas, kareivius varu atvarė, neįsilei
do stebėtojų, galėjo priskaičiuoti, ką 
norėjo, bet kažkodėl 90 proc. nepri
skaičiavo. Čia šiokia tokia mįslė. Val
džios elgesys su klaustukais. Žinoma, 
gali būti, kad atėjimas į rinkimus bu
vo daug mažesnis, o tie procentai už 
Putin seniai suplanuotas minimu
mas. Reikėjo pasiekti, kad nebūtų 
kur kas mažiau nei balsuojant tiesio

giai už Putin. Jie bijojo, kad menkes
nis balsavimas už partiją atrodys, 
kaip pasitikėjimo smukimas. Pats Pu
tin skelbė, kad šis balsavimas jam su
teiks ypatingus moralinius įgalioji
mus toliau tęsti pergalingą kursą." 

Kadangi ES stebėtojų pajėgos 
šimtamilijoninėje Rusijoje buvo itin 
menkos, o profesionalių ESBO stebė
tojų iš viso nebuvo, būtent į demok
ratijos stoką prieš rinkimus dėmesį 
ragina sutelkti europarlamentaras: 
„ES jau iš anksto pateikė .vertinimus, 
kad prieš rinkimus Rusijoje trūko de
mokratijos požymių, viešojoje erdvėje 
nebuvo opozicijos, balsavimas į Dūmą 
pateiktas kaip balsavimas už Putin, 
todėl rezultatai interpretuojami kaip 
Putin autoritarinės valdžios įtvirtini
mas. Svarbiausia, kad kiekviename 
žingsnyje net nesistengta turėti 
kažko bendra su europietiška demok
ratija." 
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• • naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AJ> lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Chavez pretenzijos — atmestos 

Prezidentui H. Chavez teko patirti pirmąjį pralaimėjimą. 

Karakasas. gruodžio 3 d. („Reu-
ters"/BNS) — Venesueliečiai atmetė 
prezidento Hugo Chavez bandymą 
įgyti naujų įgaliojimų ir siekti perrin
kimo dar ne vieną dešimtmetį — šis 
precedento neturintis prezidento 
pralaimėjimas gali sulėtinti jo socia
listinę revoliuciją Naftos eksporto ša
lių organizacijai (OPEC) priklausan
čioje Venesueloje. 

Per sekmadienio referendumą 
rinkėjai pasakė „ne" reformoms, ku
rios būtų panaikinusios H. Chavez 
valdymo termino apribojimus, sutei
kusios jam teisę kontroliuoti užsienio 
valiutų atsargas ir sustiprinusios jo 
galias nusavinti privačią nuosavybę. 

H. Chavez pralaimėjimą pripaži
no netrukus po to, kai rinkimų parei
gūnai ankst i pirmadienį paskelbė, 
kad ,,ne" per referendumą pasakė 
maždaug 51 proc. rinkėjų ir kad pre
zidentą parėmė tik maždaug 49 proc. 
balsavusiųjų. 

„Neliūdžiu, ne, neliūdžiu", — sa
kė prezidentas ir pabrėžė, kad skirtu
mas minimalus, bet „kol kas to dary
ti negalėtume". 

Nors H. Chavez tebėra labai įta
kingas ir populiarus, tai buvo skau
džiausias rinkėjų smūgis savo anti-
amerikietiškų pažiūrų vadovui nuo 
pat jo atėjimo į valdžią per 1998-ųjų 
rinkimus. 

Putino partijai — pergalė.. . 
Atkelta iš 1 psl. 

„Putin sako, kad tai kažkoks bal
savimas dėl pasitikėjimo juo, — ko
mentavo garsus Washington įsikūru
sio instituto 'Heritage Foundation' 
politikos apžvalgininkas Jevgenij 
Volk. — Natūralu, kad jis norės pa
sinaudoti šia pergale kaip kažkokiu 
patvirtinimu jo politinei ateičiai, kad 
ir kokia ji būtų". 

Toji frazė „kad ir kokia ji būtų" 
kelia nerimą saujelei Rusijos aktyvis
tų ir Vakarų valstybėms, o daugelis 
paprastų rusų paprasčiausiai tikisi, 
kad gyvenimo standartai, pradėję ge
rėti valdant V Putin, ir toliau gerės. 

Vieną dalyką V. Putin pasakė 
aiškiai: artimiausiu metu jis neketina 
trauktis iš politikos. 

Analitikai ir politikai sako, kad 
buvęs KGB agentas V Putin gali taip 
pakeisti konstituciją, kad dalis prezi
dento įgaliojimų būtų priskirta ko
kiam nors naujam postui. 

Arba V Putin galėtų valdžią lai
kinai perduoti patikimam sąjunginin
kui ir taip apeiti konstitucijoje numa
tytą draudimą siekti trečios kadenci
jos iš eilės. Dar jis galėtų tiesiog val
dyti iš užkulisių. 

Tačiau dar ir dabar, po parlamen
to rinkimų, likus trims mėnesiams 
iki kovo 2-ąją įvyksiančių prezidento 
rinkimų, nėra iškeltas joks kandida
tas, su kuriuo būtų siejama bent 
menkiausia galimybė pakeisti V Pu
tin. 

Pretendentai į politikos areną 
išeis per artimiausias tris savaites — 
gruodžio 23-oji yra kandidatų regis
tracijos pabaigos terminas. 

„Vieningoji Rusija" pirmadienį 

paskelbė, kad gruodžio 17 dieną 
surengs suvažiavimą savo kandidatui 
iškelti. 

„Laimėjusi partija turi visas tei
ses paskirti kandidatą į prezidentus 
ir tiki, kad dauguma gyventojų jį pa
rems", — sakė Sankt Peterburgo gu
bernatorė Valentina Matvijenko. 

Pirmaisiais tarp galimų kandi
datų minimi premjeras Viktor Zub-
kov, pirmieji premjero pavaduotojai 
Sergej Ivanovair Dmitrij Medvedev. 

„Šioje situacijoje slypi daug kas, 
ko negalima numatyti", — sakė V 
Kremeniuk. 

Kadangi jokių viešų pareiškimų 
apie būsimus pasikeitimus Rusijos 
valdžios viršūnėje nėra, stebėtojams 
lieka tik spėlioti dėl galimų scenarijų. 

„Vienas, dalykas, kurio baimi
nuosi, yra tas, kad situacija gali tapti 
nevaldoma", — nurodė V Kreme
niuk. Dalis Rusijos valdančiojo elito 
remia planą V Putin valdyti ir pasi
baigus jo antrajai kadencijai, o kita 
dalis tam nepritaria. 

Pasak skiltininkės Julija Latyni-
na, egzistuoja rizika, kad kuri nors iš 
šių dviejų Kremliaus frakcijų įvykdys 
„perversmą". 

„Putin pats įstūmė save į sunkią 
padėtį — sunaikinęs bet kokią nor
malaus perėmimo galimybę pasidarė 
nepakeičiamas", — sakė ji. 

V Kremeniuk prognozavo, kad 
neaiškumas dėl 55 metų buvusio 
KGB karininko politinės ateities iš
liks dar ne vieną mėnesį. 

V Put in ir jo šalininkai prieš Dū
mos r inkimus kalbėjo apie įvairias 
galimybes, kurios leistų jam „išsau
goti įtaką" pasibaigus kadencijai. 

EUROPA 

BERLYNAS 
Rusijos žvalgybos tarnybos ėmė 

aktyviau verbuoti jaunus Vokietijos 
įstatymų leidėjus ir mokslininkus, 
rašo laikraštis „Welt am Sonntag". 
Vokietijos kontržvalgyba (BfV) turi 
informacijos, kad Rusijos specialiųjų 
žinybų agentai bando užverbuoti jau
nus Bundestago narius ir politinių 
partijų jaunimą, praneša laikraštis. 
Informacijos šaltinis nenurodomas. 
BfV (Bundesamt fur Verfassung), — 
Federalinis konstitucijos gynimo biu
ras — savo tinklalapyje pranešė, kad 
Rusija įtraukta į sąrašą šalių, kurios 
ir toliau verčiasi nelegalia informaci
ne veikla. Be jos, šiame sąraše figū
ruoja Kinija, Iranas ir Siaurės Ko
rėja. 

VARŠUVA 
Siaurės vakarų Lenkijoje kilo 

panika dėl paukščių gripu apkrėstos 
paukštienos, nes, kaip pirmadienį ra
šo dienraštis „Super express", sani
tarinės tarnybos dvi savaites slėpė 
faktą, jog dviejuose šalies paukšty
nuose aptiktas pavojingas virusas 
H5N1. Dienraščio žiniomis, į Var
mijos Mozūrų vaivadiją pateko maž
daug 6 tonos užkrėstos kalakutienos, 
kurios beveik 1 tona paskui pateko į 
trijų vaivadijų parduotuves. Firmos 
„Indykpol" atstovė Krystyna Szczep-
kowska teigia, jog lapkričio 20 dieną į 
Olštyno miestą buvo atvežta maž
daug 5,000 užkrėstų kalakutų. 

ROMA 
Šeštadienį Kenijoje, Mombasos 

uostamiestyje automatais ginkluoti 
užpuolikai apšaudė, sumušė bei api
plėšė autobusiuku vykusius italų tu
ristus, pranešė šaltiniai Italijos Vy
riausybėje. Dėl šūvių autobusiuko 
vairuotojas buvo priverstas sustab
dyti autobusiuką, į jį netrukus sulipo 
nenustatytas skaičius užpuolikų. Pa
sak vietos policijos tyrėjo Amoso Te-
beni, užpuolikai turistus sumušė ir 
pagrobė visus jų turėtus daiktus. Kai 
kurie keleiviai patyrė sužeidimų nuo 
dužusių langų šukių, pridūrė jis. Tu
ristai buvo užpulti, kai iš Mombasos 

oro uosto vyko į kurortinį Malindžio 
miestą. 

1 

JAV 

NEW YORK 
JAV valstybės skola, kurią JAV 

dienraštis „The New York Times" 
palygina su „tiksinčia laiko bomba", 
kasdien padidėja 1,4 mlrd. JAV dole
rių, tai yra po beveik 1 mln. JAV 
dolerių per minutę. Pasak dienraščio, 
tai reiškia, kad kiekvienam JAV gy
ventojui tenka po 30,000 JAV dolerių 
skolos. „Valstybės skola, kurią su
daro metinių biudžetų deficitai, 2001 
metų sausį, kai į Baltuosius rūmus 
atėjo prezidentas George W. Bush, 
siekė 5,7 trln. JAV dolerių, o 2009 
metų sausį, kai jis pasitrauks iš šio 
posto, pasieks 10 trln. JAV dolerių", 
— rašo dienraštis. Nors politikai vis 
žada pažaboti federalinės išlaidas, 
valstybės skola kaip bendrojo vidaus 
produkto (BVP) procentinė dalis 
išaugo nuo 35 proc. 1975 metais iki 
maždaug 65 proc. šiomis dienomis, 
rašo „The New York Times". 

RUSIJA 

MASKVA 
Andrėj Lugovoj, kurį Didžioji 

Britanija įtaria nunuodijus buvusį 
šnipą Aleksandr Litvinenko, gali tap
ti Rusijos parlamento Saugumo ko
miteto pirmininko pavaduotoju, pir
madienį sakė jo ultranacionalistų 
partijos vadovas. „Lugovoj dirbs ko
mitete, artimame jo specializacijai. 
Turbūt tai bus Saugumo komitetas, 
tu rbū t — pirmininko pavaduotojo 
postas", — sakė Rusijos liberalų de
mokratų partijos (RLDP) vadovas 
Vladimir Žirinovskij. 

AUSTRALIJA 

CANBERRA 
Australijos 26-uoju premjeru pir

madienį buvo prisaikdintas Leiboris
tų partijos vadovas Kevin Rudd, ku
ris pažadėjo atšaukti savo pirmtako 
politiką daugeliu klausimų. Devynios 
dienos po rinkimų, per kuriuos leibo
ristai didele persvara įveikė 11 metų 
valdžiusią John Howard koalicinę vy
riausybę, K. Rudd priesaiką priėmė 
generalinis gubernatorius Michael 
Jeffery. 

8801 78th Ave Bridgeview, I I 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. ? 800-775-7363 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

SĖKMINGA LIETUVIŲ 
NAMŲ MUGĖ 

Kiekvienų metų lapkričio mėne
sio pirmąjį savaitgalį Philadelphijoje 
dvi dienas vyksta Lietuvių namų 
mugė. Tai didysis vietos lietuvių ren
ginys, skirtas išlaikyti 2008 metais 
100 metų sukaktį švęsiantį lietuvių 
klubą — Lietuvių namai. Angliškai 
kalbančiai visuomenei šis istorinis 
pastatas žinomas senu jo vardu — 
Lithuanian Music Hali. Sis užrašas 
dar ir šiandien puikuojasi pastato 
fasade. 

Šiais metais Lietuvių namų mu
gė vyko lapkričio 3-4 dienomis. Pla
čiai išreklamuota lietuvių ir ame
rikiečių žiniasklaidoje, internetu pa
siekusi išsisklaidžiusius vietos lietu
vius, mugė sulaukė gausių lietuvių 
bei amerikiečių lankytojų. Mat mugė 
visiems suteikia progą pasidžiaugti 
gyvenimu. Vieni siekia paskanauti 
lietuviško maisto, kiti pagurkšnoti 
lietuviško alučio grojant „Kaimo 
kapelai" (vadovė Lynn Cox), dar kiti 
— grožisi tautinių šokių sūkuryje 
besisukančiomis „Žilvino" (vadovė 
Estera Bendžiūtė Washowsky) ir 
„Aušrinės" (vadovas Darius Sypalis) 
grupėmis. Norintiems pramokti audi
mo meno mugės metu Tautodailės 
instituto narės Kultūros centre vedė 
audimo pamokas. Žodžiui „mugė" 
reiškiant prekymetį, suvažiavę gau
sūs verslininkai ir labdaros organi
zacijų saviveiklininkai mugės lanky
tojams suteikė progą apsirūpinti 
kalėdinėmis dovanomis. 

Tradicija virtusi Lietuvių namų 
mugė džiugina tuo, kad ji sujungia 
visų kartų bei „bangų" lietuvius. Mu
gei suorganizuoti būtina daugelio 
darbo rankų talka. Talkininkus, įdė
jus pastangų, dar vis sugebama su
medžioti. Šiais metais teko išgyventi 
krizę, kai dviem savaitėm likus prieš 
mugės pradžią pagrindinė virtuvės 
šeimininkė iškrito iš rikiuotės. Skau

džiai krizės paliestam Lietuvių namų 
prezidentui Timothy Dorr į pagalbą 
atskubėjo Lietuvių Bendruomenės 
veikėjos. LB apylinkės ko-pirm. Ro
ma Krušinskienė vadovavo virtuvei 
pirmąją mugės dieną, antrąją dieną 
tą darė amerikiečių mokyklos direk
torė Jūratė Krokytė Stirbienė. LB 
apylinkės ko-pirm. Virgus Volertas 
koordinavo prekybininkus, Vytas 
Bagdonavičius vadovavo prekybinin
kų stalų paruošimui, Angelė Puo
džiūnienė — mugės kavinei, Danutė 
Gedeikienė — maisto padavėjoms, 
Lietuvių namų administratorė Lisa 
Blanco rūpinosi buitinių mugės reik
menų ir gėrimų nupirkimu, Violeta 
Bendžiūtė tvarkė mugės reklamą. 
Vytautas Bartašius „organizavo" lie
tuviškas dešras, muzikas dr. Juozas 
Kasinskas buvo „viršininku" bulvių 
blynų skutėjų talkai: Aušrai (Zerr) ir 
Vladui Mameniškiams, Onutei ir 
Kęstučiui Pliuškoniams Antanui 
Kasinskui, Albert Mikučiui, Teresei 
ir Algimantui Gečiams. Viso nuskus
ta 600 svarų bulvių, šeimininkių (Ju
lijos Dantienės, Viktorijos ir Anilio-
ros Mašalaitienės, Danos Bartašie-
nės, Irenos Lapurkienės) pagaminta 
ir padovanota 600 balandėlių, pie
tums panaudota 110 svarų lietuviškų 
dešrų, o prie dešrų prigaminta kelias
dešimt svarų kopūstų (Onutė Pliuš-
konienė, Bronė ir Kristina Volertie-
nės, Juzė Krokienė ir Teresė Gečie
nė), kavinei sudovanota 50 pyragų 
bei tortų. LB Krašto valdybos vicepir
mininkas Rimas Gedeika vadovavo 
gausiai bulvinių blynų kepėjų talkai. 
Blynus reklamuojant kaip „World's 
greatest Lithuanian pancakes" ir 
imant po dolerį už blyną, sulaukta 
gražaus pelno. Gausių talkininkų 
neįmanoma išvardinti. Suminėtiems 
ir nepaminėtiems nuoširdi Lietuvių 
namų vadovybės padėka! 

..Kaimo kapeios" jauniau: 
čiute L>nn Cox ;su akorde 

rtuz.<a: 
•a kaot 'Oi 

\\Cz krakauskas su mo-
a a o s. e. 
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Naujųjų Metų pokylis 
Šiuo metu Lietuvių namai ruo

šiasi gruodžio 31 d. įvyksiančiam 
2008 Naujųjų Metų pokyliui. 1908 
metais, lygiai prieš šimtą metų, Lie
tuvių namų pastato durys Naujųjų 
Metų pokyliu atvėrė duris Philadel-
phijos lietuvių „tarnystei". Lietuviai 
iš arti ir toli yra kviečiami savųjų 
tarpe, su Stasios Telšinsko muzika 
sutikti 2008-sius metus. Informaciją 
rasite www.phi l ly lac .org tinkla-
lapyje. Nuke l ta j 9 psl. 

čia galima gauti geriausiu pasaulyje bulviniu Mynų. Rimo Gedeikos Kiounas padare g ra l i u balionu. 

http://www.phillylac.org
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100 METŲ 
Pirmoji lietuviu parapija Kanadoje 

PETRAS ADAMONIS 
f«WlM»MIWMI( 

Nr.13 

Prašymas buvo pakartotas net 
tris kartus ir užsitęsė keletą metų, 
nes arkivyskupija neskubėjo su lei
dimu. 

Kaip rašė Vytautas Sirvydas 
„Tėviškės Žiburiuose" 1973 m. kovo 
20 d. ir J. Danys „Sv. Kazimiero para
pijos 75-čio" leidinyje, arkivyskupija 
siūlė parduoti turimą vietą, užleisti 
ją netoli esančiai Robert Bellarmin 
prancūzų parapijai ir keltis j Rose-
mont rajoną. Nėra nurodoma, kuri 
vieta buvo pasiūlyta ir kodėl. Tenka 
manyti, kad arkivyskupija numatė 
demografijos keitimąsi. Daugelis lie
tuvių, Sv. Kazimiero parapijiečių, jau 
gyveno Rosemont rajone arba jame 
pirko namus, o esamoje vietoje lietu
vių skaičius mažėjo. 

1954 m. balandžio mėn. Adamo-
nis ir Budriūnas Real Estate Brokers 
siūlė Sv. Kazimiero parapijai pirkti 
Royal Trust Co. žinioje esantį sklypą 
St-Michel Blvd. ir Bellechasse gatvių 
kampe. Pasiūlymą pristačius kle
bonui, jiems buvo atsakyta, kad jau 
nutarta bažnyčią statyti senoje vieto
je. Tai nebuvo duota parapijos ko
mitetui svarstyti. (Si vieta greitai bu
vo parduota ukrainiečių Sv. Sofijos 
ortodoksų parapijai, kuri pasistatė 
savo bažnyčią, o pietinę gatvės pusę 
pardavė Dallaire Funeral namams. 
Gerai uždirbo. Lietuviai dabar dažnai 
ten susirenka laidoti artimuosius.) 
Vertindami praeit} Sv. Kazimiero 
parapijiečiai buvo prisirišę prie 
esamos vietos, nors buvo žinoma, kad 
tai statybai pavojinga vieta - šlynas 
(ąuicksand), kuri tankiai apgyventa, 
o automobilių daugėja. 

Tuo metu Montreal, be parapi
jinių organizacijų ir Kanados Lie
tuvių Sąjungos, įsisteigė ir Kanados 
Lietuvių Centro Taryba, siekiant su
jungti visas Kanadoje esančias orga
nizacijas. Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos veikla buvo tautinė ir skirta 
Lietuvos laisvės reikalams, leido laik
rašti „Nepriklausoma Lietuva", ku
rio redaktorė buvo Marija Arlaus
kaitė. 1947-1950 metais i Kanadą 
grupėmis darbams atvyko jauni vyrai 
ir moterys, kurių beveik 2000, baigę 
darbo sutartis, apsigyveno Montreal. 
Su šia banga j Montreal atvyko ir 
lietuvių kunigų: kun. Stasys Kulbis 
SJ, kun. A. Vilkaitis, kun. J. Stan
kūnas. Visi jie kurį laiką buvo apsis
toję klebonijoje, bet dėl tolimesnio 
darbo su klebonu J. Bobinu nesisekė 
susitarti. 

Žymesni lietuvių gyvenamieji 
telkiniai buvo Rosemont, Verdun, 
LaSalle, Ville Emard. Atstumai tarp 
jų dideli, į Sv. Kazimiero bažnyčią iš 
LaSalle atvažiuoti tramvajais-auto-
busais sekmadienį užtrukdavo ma
žiausiai pusantros valandos. Nors 
pradžioje naujai atvykusių bendravi
mas su klebonu vyko sklandžiai, vis 
dėlto nepavyko vieniems kitų su
prasti, net ir parapijos tvarka nau
jiesiems keistai atrodydavo. Taip ir 
pradėjo kilti antrosios parapijos rei
kalas. Buvo aišku, kad visų sujungti 
nebus įmanoma, nes egzistavo am
žiaus, atskirų kartų, pažiūrų skirtu
mai. Todėl kai į Montreal atvyko kun. 

Jonas Kubilius S J, 1951 metais 
vasario 9 d. buvo įsteigta Aušros Var
tų Dievo Motinos parapija Ville 
Emard - Cote St-Paul rajone. Greitai 
ten buvo pastatyta bažnyčia. 

Leidimas Sv. Kazimiero parapijai 
statyti naują bažnyčią buvo gautas 
1955 m. pabaigoje. Statybai pinigų 
buvo surinkta 178,000 dol. Bažnyčia 
pradėta statyti 1956 m., baigta 1957 
m. Buvo nugriauta 1938 m. statyta 
klebonija ir pastatyta didelė nauja, 
kainavusi 50,000 dol. Bažnyčios sta
tybai buvo sutarta 252,726 dol., bet 
iškilo pamatų sutvirtinimo problema, 
o tai, pagal tuometinį komiteto narį 
Joną Baršauską, kainavo 50,000-
70,000 dol. Iš viso bažnyčios statyba 
kainavo apie 300,000 dol. Bažnyčia 
savo išore ir vidumi tikrai graži, tvir
ta, mūrinė-akmeninė, su 500 vietų. 
Tik parapijos salė - rūsys, kažkodėl 
pastatytas labai žemas. Bažnyčia 
buvo pašventinta 1957 m. kovo 3 d. 
vyskupo Lavvrence Patrick Whelan, 
dalyvaujant kun. St. Kulbiui SJ, kun. 
J. Kubiliui SJ, kun. F. Jucevičiui. Į 
šventės pokylį susirinko beveik 600 
žmonių. 

Sv. Kazimiero bažnyčios varpinė
je yra 4 suderinti varpai. Jie lieti Bel
gijoje, kainavo 8,400 dol. Didžiausias 
varpas 1,475 svarų, skalė „sol", Ka
zimiero - Vytauto vardu, padova
notas parapijiečių ir Vytauto Didžiojo 
Montreal lietuvių klubo. Antras var
pas 1.050 svarų, skalė „la", Jono var
du, padovanotas kleb. J. Bobino, Jono 
Baršausko šeimos ir Jono Pečkaičio 
šeimos. Trečias - 760 svarų, skalė 
„si", Onos - Elzbietos vardu, pado
vanotas šv. Onos ir šv. Elzbietos drau
gijų. Ketvirtas - 460 svarų, skalė 
„re", Marijos vardu, padovanotas Jo
no Juškevičiaus šeimos. Jie buvo 
pašventinti 1959 m. lapkričio 21 d. 

Kleb. J. Bobinas yra įdėjęs darbo 
ir rūpesčio, norėdamas, kad baž
nyčios vidus būtų patrauklus ir iškil
mingas. Marmurinis altorius, sukur
tas pagal St. Marguerite bažnyčios 
altorių, Ontario gatvėje. Vargonai 
(nepilni) - garsios Casavant dirbtu
vės. Dievo stalas, sakykla, žvakidės ir 
šv. Kazimiero statula, žvelgianti į 
žmones iš dangaus mėlynės - viskas 
prisidėjo prie statybos kainos, todėl 
statybą baigus skolos liko 170,000 
dol. 

Statybos metu parapijiečiai pas
toviai aukojo, pavargo ir netikėjo, 
kad tiek daug statyba kainuos, abe
jonių kėlė ir atsiskaitymas. Pagal 
tuometinę bažnytinę tvarką, kle
bonas Quebec provincijoje tvarkėsi 
kaip savo nuosavybėje. Tuo metu ra
šytų parapinių informacinių biule
tenių nebuvo, nebuvo detalios rašy
tos metinės apyskaitos, būdavo tik 
metinis susirinkimas, kuriame buvo 
pranešama apie parapijos padėtį, 
kiek yra pinigų ir kokios didžiausios 
pajamos ir išlaidos. Kadangi tai kar
todavosi visose parapijose, 1965 m. 
Quebec parlamentas priėmė taip va
dinamą „Loi sur les Fabriąues" įsta
tymą, nustatantį visų konfesijų baž-
nytinę-administracinę tvarką. 

Bus daug iau . 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave. , H ickory Hi l ls, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, MD., S.G 
VIDAUS LKSŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Archer Ave. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 

V1KDUGAR,MD 
I l l inois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Eik Crove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 
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„Vaiko vartai j mokslą" renginys 
Lapkričio 18 d. Lietuvių namuo

se vykęs „Vaiko vartai į mokslą" 
Philadelphia skyriaus renginys davė 
gražų 1,475 dol. pelną. Parodytas 
Arūno Matelio dokumentinis filmas 
„Prieš parskrendant j žemę" sujaudi
no visus žiūrovus ne tik savo tema 
apie leukemija sergančius vaikus, bet 
ir onkologinės vaikų ligoninės Vil
niuje aplinka. Geriau nuteikė Agnės 
Marcinkevičiūtės dokumentinis fil
mas „Dievo vaikai" apie „Vaiko var
tai į mokslą" organizacijos veiklą 
Lietuvoje. Kartu vyko Jadvygos 
Laucevičienės dovanotų meno darbų 
— keturiolikos paveikslų ir trijų kitų 
žanrų kūrinių — tylusis aukcionas. 
Buvo parduota dvylika darbų u ž 
1,305 dol. Laucevičienei dėl sveikatos 
negalint renginyje dalyvauti ir ki-tą 
savaitę švenčiančiai savo 96-tą gimta
dienį, „Vaiko vartai i mokslą" organi
zacijos vardu buvo pasiųsta į namus 
gėlių puokštė su padėka už dosnią 
dovaną Lietuvos vaikams. 

„Vaiko vartai į mokslą" organi
zacija yra dėkinga Lietuvių namams 
už be mokesčio suteiktas renginiui 
patalpas ir tarybos nariui Albertui 

PASLAUGOS 

Mikučiui, neėmusiam tradicinio mo
kesčio už patalpų priežiūrą renginio 
metu. Atsidėkodama „Vaiko vartai į 
mokslą" paskyrė Lietuvių namams 
simbolinį mokestį už patalpų išva
lymą. Su simboline auka prisimintas 
„Bendruomenės balsas", radijo ban
gomis renginį reklamavęs ir šiuo 
me tu išgyvenąs finansinę krizę. 
„Vaiko vartai į mokslą" organizacija 
yra dėkinga Jakubėnų ir Kapočių 
šeimoms už cepelinų pietus, kurie 
padėjo pri t raukti popietės dalyvius, 
visiems renginyje apsilankiusiems, 
paveikslus pirkusiems ir visoms 
„Vaiko vartai į mokslą" organizacijos 
talkininkėms. Lietuvių namų metinė
je mugėje „Vaiko vartai į mokslą" sta
las pardavinėjo suaukotus lietuviškus 
audinius, medžio bei odos rankdar
bius ir liaudies meno daiktus. Mugėje 
gauta beveik 700 dol. pelno. Visų ben
dromis pastangomis šiuose dviejuose 
renginiuose sukauptos lėšos atneš 
žiupsnelį džiaugsmo beglobiams vai
kučiams, randantiems prieglobstį ir 
meilę „Vaiko vartai į mokslą" cen
truose Lietuvoje. 

SAG 

^ STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Čia vieta 
Jūsų skelbimui 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 7 7 3 - S 8 5 - 9 5 0 0 

Apsilankykite www.draugas.org 

http://www.illinoispain.com
http://www.draugas.org
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„Reikia stengtis iš meno negyventi" 
Penktadienį Čiurlionio galerijoje 

Jaunimo centre atsidarė dailininko 
Romano Borisovo paroda „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kultūros 
paminklų paveldas". Pr-ieš išvažiuo
jant i Ameriką dailininką pakalbino 
pamario krašto kultūros leidinio 
„Šilainės sodas" (Šilutė, Lietuva) 
korespondentė Loreta Mcivor. Siū
lome šį pokalbį skaitytojų dėmesiui. 

- Gimėte ir užaugote Vil
niuje? 

- Taip, centre, ant akmenų. Ir 
kiek save, savo gimines, atsimenu, vi
si gyveno ant akmenų. Seneliai turėjo 
dvarą, bet jame gyveno tik vasarą, o 
žiemą vis tiek gyveno mieste. 

- O kada jūs pats pradėjote 
piešti? 

- Tik ne nuo mažens. Gal kokio
je ketvirtoje ar penktoje klasėje atsi
rado toks noras. Aš augau tokiame 
kieme, iš kurio išėjo keli mano kartos 
menininkai, keli muzikai, moksli
ninkai, valdžios vyrai. Tai buvo mūsų 
kompanija, mes kartu užaugome. Ir 
ta atmosfera darė savo. Kai kurių 
mano draugų šeimos po karo buvo iš
tremtos. Jie gimė tremtyje ir nugy
veno ten nemažai laiko, kol jiems lei
do sugrįžti. Mane likimas nuo to ap
saugojo. Didelių sunkumų mes neži
nojome,- nes gyvenome sąlyginai ste
rilioje aplinkoje. 

- Tad kaip jums pavyko 
išvengti tokio likimo? 

- Dėl pavykimo čia viskas yra ka
butėse. Mama karo metais dirbo vo
kiečių administracijoje, ir teta ten dir
bo. Po karo jas, aišku, suėmė. Ir, ko 
gero, būtų prie sienos pastatę. Bet 
teta tuo metu buvo ištekėjusi ar dar 
tik draugavo su savo būsimu vyru, 
kuris buvo labai energingas ir jas „iš
krapštė." Kaip jam tai pavyko, neži
nau. Bet jis jas abi ištraukė. Jeigu ne, 
Sibiras būtų joms tebuvęs kaip amnes
tija. O paskui, kaip mano tėvas pa
sakojo, jis turėjo ten kažkokį pažįs
tamą saugumietį, kuris viską su
tvarkė. 

- O Vilnius, kaip miestas, ar 
suteikė jums ką nors? 

- Žinoma, Vilnius tada buvo labai 
provincialus, ramus miestas. Net lai
dojimo procesijos eidavo pėsčiomis. 
Buvo visiškai kitoks gyvenimo ritmas. 

Namuose pas mus buvo didžiulė 
biblioteka. Knygos keliomis kalbo
mis. Skaityti mane pripratino nuo 
mažens. Mama pati skaitė literatūrą 
apie geografiją, keliones ir visa tai 
persidavė man. Kaimynų vaikų in
teresai irgi buvo panašūs. Visur buvo 
ta pati rami atmosfera. Kelių draugų 
tėvai dirbo profesoriais Dailės insti
tute, tai irgi suvaidino nemažą vaid
menį formuojant interesus. Todėl jau 
kokioje septintoje-aštuntoje klasėje 
aš nusprendžiau, kad būsiu meninin
kas. Negalvojau, ką tiksliai darysiu. 
Bet žinojau, kad būsiu laisvos profe
sijos žmogus. Taip ir išėjo. 

- Norėjote laisvės? 
- Matote, žmogus gyvenime galų 

gale pradeda daryti tai, ko jis iš tik
rųjų nori. Arba ne. Turiu daug drau
gų, kurie turi rimtas tarnybas. Įsi
vaizduokit - jie man pavydi. Todėl, 
kad aš atėjau, pakalbėjau ir išėjau. 
Arba jie man skambina ir pirmiausia 
klausia: „Tu Lietuvoje?" (juokiasi). 
Nes aš dažnai keliauju. O aš pavydžiu 
jiems stabilumo gyvenime. Jie ramiai 
gyvena, dirba. O man -jei neturėčiau 

Romanas Borisovas Karaliaučiuje. 
Autorės nuotrauka 

optimizmo, pasikarti reikėtų. Juk jei 
nebus užsakymų, nebūsi niekam rei
kalingas - viskas. Nors tai ne apie 
mane. Aš, reikalui esant, galėčiau ir 
gatves šluoti. Arba persikvalifikuo
čiau į statybininkus. Juokauju. Tie
siog remontuodamas būstą įgijau tam 
tikros patirties. 

- Kokios buvo jūsų studijos 
tuometiniame Dailės institute? 

- Tada buvo bohema ir dabar yra 
bohema. Aš visada maniau, kad insti
tutas nieko neduoda, išskyrus bend
ravimą. Tarpusavyje pradėjome ben
drauti ir su vyresniais kolegomis. Ir 
tai yra pagrindinis pliusas. O moky
masis.... Penkerius metus kortomis iš 
pinigų pravarėm (juokiasi). Be to, vis
kas yra laimės dalykas. Vieniems pie
šimą dėstė Krasauskas - labai geras 
piešėjas. O man piešimą dėstė parti
nis sekretorius, kuris piešti nemokė
jo. Tiesa, buvo kitas geras dėstytojas, 
bet jis buvo alkoholikas. Nuolat bijo
jo, kad jį patį išmes iš instituto, todėl 
prieš darbų peržiūras pataisydavo 
visų savo studentų darbus. 

- Menas jums yra darbas ar 
gyvenimo būdas? 

- Tik ne darbas. Nes jeigu apie 
meną galvoji kaip apie darbą, tai rei
kia ir eiti į darbą. Reikia stengtis iš 
meno negyventi. Aš negyvenu iš me
no. Jeigu mano darbus perka, užsako 
- viskas gerai. Bet aš nesiruošiu iš to 
gyventi ir dabar negyvenu. Aš labai 
daug metų verčiuosi įvairiausiais me
niniais užsakymais. Ir kol kas nesu
sidūriau su tokiu, kuris būtų neįkan
damas. Jei kažko nežinai, tai pirmiau
sia pasidomėk, o paskui daryk. Aš gi 
jų pats nedarau. Esu tik darbų orga
nizatorius. Užsakovas žino mane. O 
aš surandu žmones, kurie gali pa

daryti taip, kaip aš tai įsivaizduoju. 
Problemų nekyla, nes užsakovas turi 
vieną žmogų - mane, su"kuriuo bend
raudamas išaiškina, ko nori. 

- Kaip pradėjote tuo užsiimi
nėti? 

- Kai tik atsirado galimybė pa
čiam dirbti nepriklausomai. Vėliau, 
gal prieš dvidešimt metų, viename 
rimtame Vokietijos laikraštyje išs
pausdinau mažą skelbimuką, kad lie
tuvių dailininkas atlieka įvairius me
ninius darbus. Iš to vieno skelbimuko 
aš iki šiol turiu užsakymų. Paskam
bino vienas, antras, trečias žmogus. 
Jie suvedė su kitais ir man praktiškai 
nebereikėjo daugiau reklamuotis. 

- Koki netikėčiausią užsaky
mą yra tekę daryti? 

- Turėjau kartą tokį užsakymą. 
Vokiečių pora turėjo aštuonis ar de
vynis šunis. Visi šunys - mažiukai su 
kaspinukais. Ir vienas šuo nustipo. Jie 
norėjo šunelį įamžinti. Tai reikėjo pa
daryti šuns portretą, šuns skulptūrą 
ir dar vitražą durims su Šuns atvaiz
du. Žinoma, čia joks ne menas, bet... 
Beje, vitražas išėjo visai neblogas. 

- Kaip įsitraukėte į buria
vimą? 

- Visiškai atsitiktinai. Vienas 
draugas pasiūlė. Jam davė tokį laivelį 
- grabą tokį, reikėjo kompaniono ir 
jis pasiūlė man. Anksčiau aktyviai 
sportavome, dalyvavome varžybose ir 

v 

gana sėkmingai. Šiaip buriavimas 
galiausiai pasidaro gyvenimo stiliu
mi. Kiekvienas žmogus pasirenka gy
venimo stilių: vienas daro karjerą, ki
tas sprendžia gyvenimą sėkmingų ve
dybų būdu. O buriuotojas per buria
vimą eina gyvenime. Nes buriavimas 
apima labai skirtingus žmones, kurie 
jaučiasi priklausantys vienam luo
mui. Kartą Vokietijoje žmogus pa
matė mano švarko atlape mažą jacht
klubo ženkliuką. Sako: „Buriuojat?" 
Atsakiau: „Buriuoju". O jis: „Aš ma
tau. Ir batai jūsų tokie (juokiasi). Aš 
irgi buriuoju". Bendraujame iki šiol -
jau trylika metų. 

- Kaip susidomėjote Rytprū
siais? 

- Mama buvo iš ten. Bet tuo me
tu, po karo, apie tai buvo labai mažai 
kalbama. 0 1965 m. aš ten patekau 
atsitiktinai. Tėvas važiavo į koman
diruotę, į Klaipėdą. Pasiėmė ir mane. 
Paskui jam prireikė važiuoti į Kali
ningradą. Gyvenom tada kelias die
nas viešbutyje, centre. Ir aš paišiau. 
Piešdavau labai daug. Net pravardę 
turėjau „Romka chudožnikas" („Rom-
ka dailininkas" - red.). Tai ir buvo ma
no pirmas susidūrimas su Rytprūsiais. 
Vėliau institute buvome nuplaukę per 
Kuršmares su jachta kelis kartus. 

Po instituto baigimo tarnauda
mas sovietinėje armijoje Rygoje va
žinėjau į Kaliningrado sritį, į apmo
kymus. Manęs niekas ten nevaržė. 
Tada buvau pridaręs daug eskizų. Vė
liau viskas kažkur pasimetė. Pieši
nius radau tik kai krausčiausi, 1983 m. 

Daug metų važinėjau po tą sritį: 
keliavau, fotografavau. Akvarelių ta
da neliejau, turėjau tik darbinius es
kizus. Prie kai kurių tekstus prirašy
davau. Kaliningrado srities gyveni
mas - tai absurdo teatras. Žmonės 
ten gyvena visai kitame laike, kitame 
pasaulyje. Kartą mačiau žmogų, ku
ris gyvena puikiame name: vienas -
užima vieną pusę namo, kitas - kitą. 
Vieno - stogas geras, o kito - jau kaip 
balnas. Kaimynai ir sako man: „Ži

not, jis gyvenime nebuvo išėjęs mal
kų. Užlipa į pastogę, pjauna gegnes ir 
kūrena". Ir jie sako tai nesipiktinda
mi. Tiesiog jaudinosi, kad jų stogas 
neįgriūtų. 

Vėliau pradėjau lieti akvareles. 
Akvarelių jau turėjau nemažai, kai 
susipažinau su šviesios atminties Ka
liningrado kultūros fondo pirmi
ninku J. Ivanovu, kuris mane labai 
šiltai priėmė, pažiūrėjo mano darbus. 
Pradėjome kurti planus. Bet po mė
nesio sužinojau, kad jis mirė nuo in
farkto. Ir būtent jis sakė: „Nefotog-
rafuokit, pieškit". 

- Kiek laiko galite skirti pie-
simui/ 

- Daug. Tik kiti nesupranta, kaip 
aš taip galiu. Kai ateina laikas dirbti, 
sėdžiu ir dirbu. Galiu tris mėnesius 
nieko nepiešti - darau užsakymus. 
Bet procesas vis tiek vyksta. Kyla 
daug idėjų. Taip net geriau: kai ne
dirbi, pradedi apie savo veiklą gal
voti. Štai ir dabar vykdau keletą pro
jektų, nes piešimas pats savaime tėra 
veiksmas. Jis turi turėti idėją ir tikslą. 

Labai daug laiko praleidžiu va
žinėdamas į Vokietiją su mašina - tai 
mano laimingos minutės. Niekas ne
trukdo. Anksčiau būdavo dar geriau, 
nes nebūdavo mobiliųjų telefonų. Pa
vyzdžiui, daug metų važiuodavau per 
Lenkiją ir jausdavausi lyg mėnulyje -
naktį jokių šviesų, tuščia. Kas atsitik
tų, nebūtų nei kam padėti. 

- Ar sunku pinigais įvertinti 
savo darbus? 

- Menas, kaip žinot, neturi kainos. 
Jei žmogus nori, jis darbą pirks. O jei 
nenori, tai nepriversi. Na, nebent tai 
žinomas meno kūrinys, kuris dėl savo 
kainos tampa savotišku vekseliu. Tik 
su menu tai nieko bendro neturi. Tai 
- šalia meno egzistuojantis reiškinys. 

O dėl vertės. Su vienu darbu man 
buvo taip. Statydavau jį į visas paro
das. O vienu metu sugalvojau, kad aš 
jo visai nebenoriu parduoti, nes jis ta
po vos ne mano programiniu kūriniu. 
2003 m. Ribnitz-Damgarten miesto 
katedroje, Vokietijoje vyko paroda. 
Vidury katedros pakyla, kurioje ren
giamos parodos. O aplink, po skliau
tais, fantastiška erdvė. Organizatorė, 
iškabinus darbus, paprašė surašyti 
kainas. Prie to darbo parašiau labai 
didelę kainą, kad niekas nenupirktų. 
Po atidarymo sėdime, geriame kavą. 
Staiga įbėgo sargas ir pranešė, kad 
pardavė vieną darbą, iškart pasijutau 
nekaip. Pardavė būtent tą, kurio ne
norėjau parduoti. Tada, grįžęs iš Vo
kietijos, pasidariau sau kopiją. Ilgai 
dariau, nors dabar matau, kad kopija 
yra blogesnė už pirmą variantą. 

- Ar norėtumėte dar ką nors 
išbandyti? 

- Aišku, kad taip, nors mano gy
venimas ir taip įdomus. Niekam ne
belieka laiko. Štai, į Liuksemburgą 
jau visą vasarą važiuoju - laiko nėra. 
Žadėjau padaryti seriją akvarelių. Į 
Baltarusiją reikia, į Estiją. O dar tas 
namo remontas... 

Vietoj epilogo 

Prieš kelerius metų būtent R. 
Borisovo paveikslas buvo pavogtas iš 
senųjų F. Bajoraičio viešosios bib
liotekos patalpų. Tik dabar dailinin
kas gali kalbėti apie šią istoriją juo
kaudamas: juk bet kokių dailininkų 
darbų nevagia... 
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Kun. J. Grabys 1984 m. Romoje sveikinasi su popiežiumi Jonu Pauliumi II. 

AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS 
A. A. KUN. JUOZĄ GRABĮ 

1923-2007 
SES. ONA M1KAILAITE 

Šių metų spalio 22 d. Matulaičio 
slaugos namų koplyčioje Putnam, CT 
10:30 vai. ryto buvo aukojamos kun. 
Juozo Grabio laidojimo Mišios. Jas 
atnašavo vyskupas Paulius Baltakis, 
atvykęs iš New York drauge su kun. 
V Volertu, Matulaičio namų dabar
tiniu kapelionu, kun. Izidorium Sa
dausku, kun. Arvydu Žygu, Pu tnam 
vienuolyno kapelionu, bei kun. Ze
nonu Smilga, velionio bičiuliu ir ben
drakursiu, taip pat gyvenančiu Matu
laičio namuose. 

Kun. J. Grabys su teta Marcele Mac-
kiene (rašytojo Mackaus motina) 
Matulaičio slaugos namuose Put
nam, kur abu sutiko gyvenimo 
saulėlydį. 

Kun. Juozas Grabys atvyko i 
Matulaičio namus 1995 m., išgyvenęs 
insultą ir turėdamas kitų sveikatos 
negalavimų. Daugybę metų gyveno 
kunigų sparne, aktyviai dalyvauda
mas seserų vienuolyno bei Matulaičio 
namų religinėje ir socialinėje veikloje. 
1999 m. dar nuvyko į Lietuvą švęsti 
auksinį savo kunigystės jubiliejų — 
buvo {šventintas Romoje 1949 m. 
kovo 3 d. Tik pastaraisiais keliais me

tais rimtai paliegęs, buvo perkeltas į 
ligonių sparną. Iš Lietuvos atvykusi 
jo giminaitė Kristina Grabytė, ket
verius metus dirbusi slaugos namų 
socialinių patarnavimų skyriuje, arti
mai bendravo su savo dėde, jam su
teikdama daug džiaugsmo. Prieš pat 
kun. Juozo Grabio mirti vienuolyne 
vyko metinės lietuvių kunigų reko
lekcijos, kuriose jis daugelį metų uo
liai dalyvaudavo. Pasibaigus joms, 
vyskupas Paulius su kitais kunigais 
aplankė kunigą Grabį. Jam, kaip savo 
jautr iame pamoksle paminėjo kun. 
Izidorius Sadauskas, tylos metai, 
insultui pakirtus kalbą, tęsėsi ilgai, 
tačiau ligos nepatogumus ir skaus
mus jis nešė kantriai iki pat galo. 

Kun. Juozas Grabys ši pasaulį 
apleido sulaukęs 84 metų amžiaus 
(gimė 1923.01.13 d.). Jis ištikimai 
vykdė kunigiškąją tarnystę 58 metus. 
Kilme žemaitis, gimęs ir augęs Dap-
šių kaime, Židikų valsčiuje. Baigęs 
Mažeikių gimnaziją karo metais įsto
jo į Telšių kunigų seminariją, kur mo
kėsi iki 1944 metų, kai bolševikai, 
antrą kartą okupavę Lietuvą, ją už
darė. Tų lemtingų metų rudenį dalis 
seminarijos profesorių ir daugmaž 30 
klierikų pasitraukė i Vakarų Vokie
tiją. Ten atsidūrus ir Kauno kunigų 
seminarijos klierikų, lietuviai vysku
pai susitarė su Bavarijos Eichstaett 
seminarijos vadovybe, kuri leido lie
tuviams čia tęsti studijas. Čia klie
rikas Juozas Grabys su kitais telšiš
kiais draugais — Antanu Rubšiu, 
Stasiu Žiliu ir kt. (viso daugiau nei 
100 lietuvių klierikų) ruošėsi kuni
gystei. Daugelis nutrupėjo, tad 1945 
m. rudenį prel. Lado Tulabos rūpes
čiu gauta pastogė Romoje, kur buvo 
perkelti atr inkti 20 klierikų ir 23 
kunigai studijuoti Romos universite
tuose. Juozas Grabys buvo vienas 
išrinktųjų. Kunigu įšventintas 1949 
m. pavasarį, toliau studijavo Grego-
r ianum ir Angelicum universite
tuose, kol 1954 m. apgynė teologijos 
daktaro laipsnį, parašęs disertaciją 
lotynų kalba apie Šv. Grigaliaus Di
džiojo dvasinio gyvenimo mokslo są
vokas. 

Studijuodamas Eichstaett, kun. 
Juozas Grabys susitikdavo su mari
jonais, kurie iš Lietuvos buvo atsi-

A t A 
JONAS BUTVILĄ 

Mirė 2007 m. gruodžio 1 d., sulaukęs 87 metų amžiaus. 
Gyveno La Grange, IL, prieš tai ilgus metus gyveno Marąuet te 

Park, Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Jonas Butvilą su žmona Deive; dukra 

Marija Vaičaitis su vyru Ramūnu ir dukra Eglė Gabel su vyru 
Todd; anūkai Alexandra, Nicholas ir Natalie; sesuo Lietuvoje Elena 
Kupčinskienė bei kiti giminės ir artimieji. 

A. a. Jonas buvo ilgametis Pasaulio lietuvių centro, Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos zakristijonas. 

Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, gruodžio 3 d. nuo 4 vai. 
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (Derby Rd. kampas), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyko antradienį, gruodžio 4 d. 9:30 vai. r. Petkus 
Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Jonas buvo palydėtas į Pal. 
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. ryto buvo aukojamos šv. 
Mišios. Po šv. Mišių velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui. 

Liūdint i š e i m a 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 
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vežę rotatoriumi padaugintą arkiv. 
Jurgio Matulaičio Užrašų kopiją. Ją 
perskaitęs buvo sužavėtas Matulaičio 
mintimis ir dvasia. Romoje tėvai ma
rijonai dažnai pasikviesdavę Šv Ka
zimiero kolegijos studentus į savo 
generalicijos namus, kur gyveno vys
kupas Pranciškus Būčys, artimas 
arkiv. Jurgio Matulaičio bičiulis ir 
bendradarbis. Jis mėgo pasakoti savo 
prisiminimus apie Matulaitį. Tokiu 
būdu kun. Juozas artimai susipažino 
ir pamilo šio švento vyro asmenį, kaip 
kilnaus visa širdimi Dievui tarnau
jančio kunigo pavyzdį. 

1954 m. atvykęs į Ameriką, kun. 
Juozas dar studijavo Katalikų uni
versitete Washington, DC bei Teo
logijos Institute Montreal. Vyskupo 
priimtas į Albany dieceziją, pradėjo 
dirbti parapinį darbą. Kadangi Al
bany diecezija turėjo tik tris lietuviš
kas parapijas, o lietuvių kunigų buvo 
nemažai, kun. Grabiui ilgai neatsira
do galimybės tiesiogiai tarnauti lietu
viams. Mokėdamas kelias kalbas, jis 
sėkmingai dirbo svetimtaučių parapi
jose. Vyskupui sužinojus, jog jis turįs 
teologijos daktaro laipsnį, buvo pa
skirtas dėstyti St. Joseph Academy, o 
nuo 1961 m. College of St. Rose, kur 
tapo „associate professor". Šalia šių 
darbų buvo Christian family sąjūdžio 
kapelionas ir santuokų tribunolo 
narys. Įsitraukęs į atkurtos Kunigų 
Vienybės organizacijos gretas, turėjo 
progos susitikti su lietuviais kunigais 
bei dalyvauti platesnėje išeivijos reli
ginėje veikloje. 

1991 m. rugsėjo 28 d. paskirtas 
lietuviškos Sv. Kazimiero parapijos 
klebonu, 42 metus užėmė tarnavusio 
kun. Kęstučio Balčio vietą. Atvykęs į 
kleboniją viename svečių kambaryje 
rado kabantį Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio portretą. Iš savo parapi
jiečių netrukus sužinojo, jog arkiv. J. 
Matulaitis šioje 1904 m. įkurtoje pa
rapijoje apsilankė savo 1926 metų vi
zito Amerikoje proga pas parapijos 
kūrėją ir bažnyčios statytoją kun. 

Juozą Židanavičių. Šioje parapijoje 
gyveno ir arkiv. J. Matulaičio gimi
nių. Susipažinęs su jais, kun. Grabys 
pradėjo planuoti maldos tridieni prieš 
Palaimintojo mirties metines sausio 
27 d., melsti Dievą paskubinti kano
nizaciją. Bet dar prieš tai, pirmųjų 
Kalėdų išvakarėse, skubėdamas pa
siruošti laikyti Mišias, kun. Grabys, 
lipdamas stačiais metaliniais laiptais 
į bažnyčią antrame aukšte, paslydo ir 
nudardėjo žemyn. Anot jo paties pa
sakojimo, pradžioje manė, jog bus 
nusilaužęs ar bent smarkiai susižei
dęs dešinę koją. Patikrinus abi kojas, 
pasirodė, jog jokio skausmo nebuvo, 
tai jis priskyrė Palaimintojo J. Matu
laičio globai. Tuojau pat pradėjo pla
nuoti, kur prie altoriaus iškilmingai 
pakabins Palaimintojo J. Matulaičio 
portretą. 

1992 m. vasarą kun. Juozas Gra
bys drauge su 25 kunigais iš JAy 
nuvyko į Lietuvą dalyvauti Kunigų 
Vienybės organizuotose rekolekcijose 
Kauno kunigų seminarijoje. Nuvyko 
ir į Marijampolę, norėdamas padėkoti 
Palaimintajam Jurgiui už sveikatą. 
Gavęs leidimą aukoti Mišias Palai
mintojo koplyčioje, apsuptas giminių 
būrio, meldėsi ir pabaigoje pajuto, 
kad ir anksčiau paliegusi koja yra 
tvirta ir jis galįs be skausmo prik
laupti. Į Lietuvą dar teko nuvykti 
1994 m. su viena parapijiečių šeima ir 
ta proga švęsti Žemaičių Kalvarijos 
atlaidus su giminėmis, minint 50-tį 
metų nuo panašaus atvejo prieš karą. 
„Čia mes su ašaromis apėjome gar
siuosius Kalvarijos kalnus... gražiai 
visa plati šeima giedodami ir mels
damies." 

Nenuostabu, kad nors ir pakirsta 
sveikata 1995 m. kun. Juozas Grabys 
Matulaičio vardo slaugos namuose 
jautėsi savas tarp savųjų. Laidojimo 
dieną jis buvo lydimas amžinybėn su 
meile ir dėkingumu ne vien už iš
tikimą tarnystę, bet ir už tylos me
tus, kuriais aukojo savo gyvenimo 
auka. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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• J A V LB Socialinių reikalų ta
rybos ruošiamas tradicinis Labdaros 
vakaras bus šių metų gruodžio 8 d. 
„Seklyčioje", 2711 W 71st St., Chi-
cago, IL 60629. Bilietus galima įsi
gyti skambinant tel. 773-476-2655 ar
ba atvykti į „Seklyčios" raštinę. 

•Lietuvių rašytojų draugija gruo
džio 9 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre 
rengia literatūrinę popietę, kurioje 
bus prisiminta a. a. rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė, vyks poetės Julijos 
Svabaitės-Gylienės naujos poezijos 
knygos „Ant vėlių suolelio" sutiktu
vės. Savo poeziją skaitys poetai: kun. 
Kęstutis Trimakas, Eglė Juodvalkė, 
Anatolijus Kairys. Su savo humoristi-
ka popietėje dalyvaus Kornelijus Jaz
butis. Programos vedėja - aktorė 
Audrė Budrytė. Bus vaišės. 

•Gruodž io 9 d. nuo 4 iki 10 vai . 
p. p. pramoginių šokių studija „Bal
tija" didelius ir mažus kviečia į Ka
lėdinį vakarą „Kalėdų žvaigždės". Va
karas vyks Belvedere Chateau, 8055 
W. 103rd Street, Palos Hills, IL 
60465. Bilietus galima nusipirkti ka
vinėje „Smilga", parduotuvėse „Lie
tuvėlė" ir „Lithuanian Plaza" (Palos 
Hills). 

• P a l . Jurgio Matulaičio misijos 
choras dalyvaujant solistei Lijanai' 
Kopūstatei-Pauletti ir vaikų chorui 
„Vyturys", rengia tradicinį Kalėdinį 
koncertą. Gruodžio 9 d., sekmadienį, 
tuoj po pamaldų PLC didžiojoje salėje 
bus A. Soliūnienės paruošti pietūs. 
Koncerto pradžia - 1:30 vai. p. p. mi
sijos bažnyčioje. Bilietai pietums ir 
koncertui platinami gruodžio 9 d. 
bažnyčios prieangyje. Juos galima už
sisakyti paskambinus R. Stropui tel. 
815-836-1845. 

•Gruodž io 14 d., penktadieni , 7 
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre įvyks parodos „Kurso drau
gai" atidarymas. Parodos atidaryme 
dalyvaus viena iš keturių autorių-
Dalia Jarmolavičiūtė (batika). 

•Dai l in inkai , norintys gruodžio 
14 d., penktadienį, su savo darbais 
dalyvauti prieškalėdinėje mugėje-jo-
markėlyje, kuri vyks Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, prašome užsi
sakyti stalus tel. 708-349-4768 arba 
rašyti: laimaa@hotmail.com Pra
džiuginkite savo kūriniais meno my
lėtojus. 

•Waukegan - Lake County apy
linkėje gruodžio 15 d., šeštadienį -
Adventinis susitelkimas. 1 vai. p. p. 
šv. Mišios (kun. J. Kelpšas), Santa 
Maria Popolo Chapel, 116 North La
ke St. (Rout 45), Mundelein, IL; tel. 
pasiteiravimui: 847-244-4943. Artė
jant Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 
400 m. jubiliejui, šia proga melsimės 
prie stebuklingojo Šiluvos Dievo Mo-
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tinos su Kūdikiu paveikslo piligrimi
nio atvaizdo. Jis yra palaimintas Či
kagos arkivyskupo kard. Francis Ge
orge, ir tarsi nenutrūkstanti sutar
tinė malda ir gyvas istorijos ženklas, 
žadindamas mūsų tikėjimą, keliauja 
po lietuvių apylinkes, parapijas ir šei
mas. Visus tautiečius ir šeimas kvie
čiame dalyvauti ir atsinaujinti sutin
kant didžiąsias šventes. 

• S k a t i n a n t sus idomėjimą Šven
tuoju Raštu, jau penktus metus yra 
ruošiama Biblijinę stovykla. Ji pri
taikyta 1-6 skyriaus mokiniams. Sto
vyklos metu vyksta žaidimai, vaidy
ba, dainavimas, sportas, filmai, po
kalbiai ir įvairiausi užsiėmimai, pri
taikyti tikėjimo patirties pagilinimui. 
Stovyklai vadovaus Pal. Jurgio Matu
laičio Jaunimo pastoracijos grupelė 
kartu su tėvu Antanu Saulaičių ir 
jaunais savanoriais. Stovykla vyks 
gruodžio 27-28 dienomis nuo 9 vai. r. 
iki 5 vai. p. p. Ateitininkų namuose, 
12690 Archer Ave., Lemont, IL. Mo
kestis vienam vaikui už 2 dienas - 45 
dol. Vietų skaičius - ribotas, todėl 
prašome užsiregistruoti iki gruodžio 
18 d. Informacija ir registracija pas 
ses. Laimutę tel. 630-243-1070 arba 
ei. paštu: ses.laimute@yahoo.com 

• G r u o d ž i o 31 d. 8 va i . v. Jūs vėl 
kviečiami atvykti į Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte. Jūsų lauks šventinė 
kavinės „Smilga" vakarienė, nemo
kamas baras, bei viena populiariau
sių Lietuvos grupių „Pusbroliai 
Aliukai ir sesutė". Publiką apšildys 
ansamblis „Kaukas". Bilietus į 2008 
metų sutikimą galima įsigyti kavinė
je „Smilga" (tel: 630-427-0929). Sie
kiant išvengti grūsties, vietų skaičius 
į renginį bus ribotas. Daugiau infor
macijos galima gauti paskambinus te
lefonu 630-669-4055. 

•Vasar io 10 d. 12:30 vai . p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 14911 
127th Street, Lemont, įvyks šių metų 
Tarptautinio Čiurlionio pianistų 
konkurso laimėtojo Edvino Minkšti
mo koncertas. Lietuvos vaikų globos 
būrelis „Saulutė". 

IŠ ARTI IR TOLL. 

• G r u o d ž i o 15 d. šeštadienį S v. 
Trejybės prapijoje, 53 Capitol Ave., 
Hartford vyks vienos dienos Advento 
rekolekcijos-susimąstymas ir išpažin
tis lietuviškai. Pradžia - 9:30 vai. r. 
iki 3 vai p.p. su pertrauka užkan-
džiams parapijos salėje. Susikaupimą 
praves kunigas iš Lietuvos Artūras 
Kazlauskas, kuris atvyksta į Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo seserų vienuolyną Putnam, CT. 
pravesti seselėms rekolekcijas. Kvie
čiame visų apylinkių lietuvius daly
vauti susikaupime. Tel. pasiteiravi
mui: 860-521-5773. 

Skelbimų skyriam t e l . 1 - 7 7 3 5 8 5 9500 

Violeta Urmana tkaireje) ir lldiko Komiosj ..La Scata" operos 
teatro 6. Verdi „AidaM pastatvme . Marco Brescio 

Mėgstate operą Ir norėtumėte pamatyti Milano ,,La Scala" operos 
teatro spektakli? Ne bėda - š. m. gruodžio 5 d,, trečiadieni, šio teatro 
spektakli G. Verdi „Aidą", pastatytą garbaus amžiaus ir pasaulinės šlovės 
sulaukusio Franco Zeffirelli, vienu metu JAV žiūrovai galės pamatyti kino 
teatruose. Nufilmuota opera vienu metu bus rodoma 25-iose valstijose 
40-yje kino teatrų. Kino seansai prasideda 2 vai. p. p. ir 730 vai. v. 
Spektak-Iyje Aidos partiją dainuoja lietuvė Violeta Urmanavičiūtė. 

„Aida'" bus rodoma šiuose Illinois valstijos kino teatruose: 
RAUE CENTRE OF THE ARTS, 26 N. VVilltams Street, Crystal Lake 
CLASSIC CINEMAS LAKE THEATRE, 1022 Lake Street, Oak Park 
R05EM0NT18,9701 Bryn Mawr Ave, Rosemont 
CLASSIC CINEMAS CHARLESTOVVNE 1 Bf 3740 E. Main Street, St. Charles, 
OTALLON 15 CINE, 1320 Central Park Drive, O'Falion 

Apie kitose valstijose vyksiančius rodymus galite žiūrėti; 
www. opera.screenvision.com 

Užsukę {šf tinkląlapį, taip pat galėsite užsisakyti bilietus. 

Kviečiame f JAV LB KultOros tarybos 
Premijų Įteikimo vakarą 

2007 m. gruodžio.7 dieną, penktadieni, 7 vai. v« 
Pasaulio l ie tuvių cen t re , Bočių menė je , 

14911 127th S t , Lemont , i t . 

Programoje: 2007 metų Kultūrinių premijų laureatų pristatymas 
ir pagerbimas (Dailės: Rimas Čiurlionis, Muzikos: Stasys Sližys, 
Spaudos darbuotojo: Aleksas Vitkus, Tautinių šokių mokytojos: Nijolė 
Pupienė); sveikinimai ir premi jų Į teikimas, meninė programa 
(solistė Nida Grigalavičiūtė ir muzikas Manigirdas Motekait is); 
vaišės. Kviečia JAV LB Kultūros taryba. Bilietai - 10 dol. Informacija 
tel . 650-789-0529 

Dailės premijos skyrimo komisijos nutarimu JAV LB Kultūros tarybos 
2007 metų Dailės premijos laureatu tapo dailininkas Rimas Čiurlionis. 
Nuotraukoje (l$ kairės); Dalia Šlenienė (pirmininkė), Giedrė Žum-
bakienė, Vincas Lukas, Ada Sutkuvienė Ir Vai Ramonis. Nesimato Laimos 
Apanavttienės. Ji fotografuoja. 

KEIČIASI LR AMBASADOS VVASHINGTON, DC ADRESAS THE ADRESS OF EMBASSY OF LITHUANIA HAS CHANGED 
Norime informuoti, kad nuo gruodžio 1 d. pasikeičia LR ambasados 

Washington. DC laikinas adresas. Naujas ambasados adresas bus: Embassy 
of Lithuania, 2300 Clarendon Boulevard, Suite 302, Arlington, VA 22201. 

Effective December 1, 2007 the temporary address of the Chancery of 
the Embassy of the Republic of Lithuanian in Washington, DC will be as fol-
lows. Embassy of Lithuania, 2300 Clarendon Boulevard, Suite 302, 

Tel: 1-202-234-5860. FAX: 1-202-328-0466. EI. paštas: info@ltembassyus.org Arlington, VA 22201. Tel: 1-202-234-5860. FAX: 1-202- 328-0466. E-mail: 
info@ltembassyus.org 
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