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Šiame 
numeryje: 
„Audros" šokėjos Tautų 
festivalyje St. 
Petersburg, Florida; 
G. Verdi „Reąuiem" 
lietuviu parapijoje 
Los Angeles, Calif. 

2psl. 

Kiekviename blogyje 
yra šiek tiek gėrio 
— vedamasis; Lietuvos 
tur izmo plėtotės planai 
ir t ikrovė. 

3psl. 

Renginiai Čikagoje — 
iki 2004 m. pradžios; 
kas bus paliktas, kas 
išbrauktas, kai reikės 
sudaryt i referendumo 
balsuotojų sąrašus. 

4 psl. 

Išsami LB XVII Tarybos 
r inkimų informacija; 
XII Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui 
besiruošiant; jaunieji 
muzikos ir dainos 
talentai Cleveland, OH. 

6 psl. 

Sportas 
* T r e č i a d i e n i Kūno ku l 

t ū r o s i r s p o r t o d e p a r t a m e n 
t e (KKSD) įvyko departamento 
vadovybės ir valstybės cen
trinių sporto organizacijų pre
zidentų ir generalinių sekreto
rių posėdis, kuriame buvo 
svarstoma galimybė 2004 m. 
surengti IV-ąjį Lietuvos sporto 
kongresą bei neįgaliųjų žmonių 
sporto varžybas Lietuvoje. 

* G e g u ž ė s 10-ąją Vi ln iu
j e p r a s i d e d a n č i o L i e t u v o s 
r a l i o č e m p i o n a t o e t a p ą . 
užuot stebėję siaurą t rasos 
ruožą, žiūrovai galės sekti 
lenktynininkų kovą visoje tra
soje. Tai tapo įmanoma lenk
tynių duomenis apdorojančią 
informacinę sistemą sujungus 
su elektronine starto bei finišo 
fiksavimo įranga. 

* J a p o n i j o j e v y k s t a n č i o 
t a r p t a u t i n i o „ K a n g a r o o 
C u p " moterų teniso turnyro 
kvalifikacinių varžybų antra
jame etape Lietuvos tenisinin
kė Aurelija Misevičiūtė pra
laimėjo Tailando atstovei bei 
pasi traukė iš tolesnių vienetų 
varžybų. 

* L i e t u v o s o l imp inės fut
bolo r i n k t i n ė s va ržovė Eu
ropos jaunimo (iki 21 m. amž.) 
futbolo čempionato a t rankos 
turnyre Vokietijos rinktinė ant
radienį namie draugiškose 
varžybose 3:2 įveikė Serbijos ir 
Juodkalnijos bendraamžius. 

Naujausios 
žinios 

* J A V S e n a t o k o m i t e t a s 
p a l a i m i n o 7 valstybių prisi
jungimą prie NATO. 

* L i e t u v o s p r e z i d e n t ū r a 
. . d r a u g i š k a i k a l b ė s i s " su 
Lenkija, kaip pagerinti sienų 
pralaidumą. 

V i ln i aus mies to t a r y 
bos opoz ic i j a i n e p a v y k o 
p e r r i n k t i mero . 

' K u r o p o s P a r l a m e n t o 
d a r b o s tebė j imas bus pateisi
nama -priežastis nedalyvauti 
Seimo posėdžiuose. 

Prezidentas R. Paksas su darbo 
vizitu viešės Kopenhagoje 

Janson. 
inijos karalystės ambasadore Eva 

Sauliaus Venckaus (ELTA! nuotr. 

Vi ln ius , balandžio 30 d. 
(ELTA) - Trečiadienį Lietuvos 
Respublikos prezidentas Rolan
das Paksas priėmė Danijos ka
ralystės ambasadorę Eva Jan
son. Pokalbio metu aptar tas šių 
metų gegužės 2 dieną įvyksian
tis Respublikos prezidento vie
nos dienos darbo vizitas Danijos 
karalystėje. Kopenhagoje Lie
tuvos vadovą priims Danijos 
karalienė Margaret II. 

Lietuvos prezidentas ketina 
dar kartą pakviesti Danijos ka
ralienę Margaret II dalyvauti 
šiemet liepos mėnesį Lietuvoje 
vyksiančiose karaliaus Mindau
go karūnavimo 750-ųjų metinių 

iškilmėse. 
Prezidento susi t ikime su 

Danijos minis t ru p i rmininku 
Poul Nyrup Rasmussen numa
toma aptarti dvišalius ryšius, 
infrastruktūrinių projektų įgy
vendinimo galimybes, Lietuvos 
jungimąsi į Europos Sąjungą ir 
NATO procesą bei Danijos pa
ramą šioje srityje. 

Taip pat ket inama kalbėti 
krašto bendradarbiavimo, san
tykių su kaimynais klausimais. 
Kopenhagoje prez identas R. 
Paksas taip pat da lyvaus 
Danijos - Lietuvos verslo semi
nare, kuriame skaitys prane
šimą. 

Prezidentas laukia pasiūlymų Nacionalinės sveikatos 
priežiūros klausimu 

Vi ln ius , balandžio 30 d. 
(BNS) - Prezidento Rolando 
Pakso atstovai teigia, kad vals
tybės vadovas „kaip stebuklo" 
laukia Nacionalinės sveikatos 
priežiūros kokybės politikos, 
orientuotos į žmogaus sveikatos 
poreikių tenkinimą, principų 
paskelbimo. „Prezidentas nori, 
kad sveikatos s is tema būtų 
skirta žmogui ir kad pagaliau 
įvyktų stebuklas Lietuvos pa
dangėje ir būtų paskelbta Na
cionalinė sveikatos priežiūros 
kokybės politika, kuri būtų ori
entuota į žmogaus sveikatos 
poreikių tenkinimą", sakė pata
rėja V. Vinickienė. Jos teigimu, 
prezidentas tikisi, kad sveika
tos apsaugos ministras Juozas 
Olekas prisidės prie tokios poli

tikos paskelbimo. Pasak pata
rėjos, prezidentas sveikina svei
katos priežiūros įstaigų per
tvarkymą, tačiau jam neaišku, 
ką siekiama pertvarkyti, nes 
kol kas da r nėra patvir t int i 
įstaigų s tandar ta i , struktūros 
reikalavimai. 

V. Vinickienės teigimu, pre
zidentas pasigenda a iškaus 
paslaugų pagal profilius tam 
tikroje teritorijoje išdėstymo, 
kad pacientui būtų visiškai aiš
ku, kur jis turi kreiptis, pavyz
džiui, dėl ankstyvos vėžio diag
nostikos. Be to. prezidento nuo
mone, sveikatos priežiūros pas
laugų kokybę turėtų reglamen
tuoti a tsk i ras įstatymas, taip 
pat turėtų būti priimtas svei
katos draudimo įstatymas. 

Patariamąją Žmogaus tei
sių apsaugos medicinos srityje 
tarybą R. Paksas sudarė šios 
savai tės pradžioje siekdamas 
„skatinti visuomenės ir valsty
bės institucijų dialogą, tarp-
insti tucinį bendradarbiavimą 
sveikatos politikos klausimais". 

Pagrindinėmis tarybos veik
los kryptimis prezidentas dek
rete įvardijo žmogaus teisių ap
saugos medicinos srityje būklės 
tyrimą, siūlymų dėl sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamu
mo ir kokybės gerinimo teikimą, 
aktyvaus visuomenės dalyvavi
mo įgyvendinant ,/mogaus tei
ses medicinos srityje inicijav
imą ir partnerystes tarp valsty
bės gyventojų ir medikų plėto
jimą. 

Lietuvos nacionalines Sveikatos 
tarybos vadovas prof. Juozas Pun-
dzius. S. Venckaus (Eltai nuotr. 

P r e z i d e n t a s \ p i r m ą j ą a g i t a c i n ę k e l i o n ę 
u ž E S l e i d ž i a s i s r a i g t a s p a r n i u 

Viln ius , balandžio 30 d. 
(BNS) - Prezidentas Rolandas 
Paksas šeštadienį pradeda ke
liones po Lietuvą, kurių metu 
agituos gyventojus referendu
me balsuoti už valstybės narys
tę Europos Sąjungoje (ES). Šeš
tadienį prezidentas apsilankys 
Kretingoje ir Nidoje. 

Kretingoje bus duotas star
tas bėgikui Petrui Silkinui, ku
ris iš savo gyvenamojo miesto 
atbėgs į Vilnių, o referendumo 
išvakarėse pradės kelionę po 
Europos sostines. Pasaulio 
ultramaratono čempionas P. 
Silkinas ketina aplankyti 44 

Europos sostines ir įveikti 
19.000 kilometrų. 

Prezidento R. Pakso atstovo 
spaudai R. Gorbačiovo teigimu, 
prezidento kelionių metu nori
ma aplankyti mažesnius mies
telius, kurių gyventojai dar gali 
turėti abejonių dėl narystės ES, 
nes didžiųjų miestų gyventojai 
lyg ir y ra apsisprendę. Pre
zidentas keliones po Lietuvą tęs 
iki trečiadienio. 

Pasak prezidento atstovų. į 
kai kuriuos valstybės rajonus 
R. Paksas skris sraigtasparniu, 
į kai kuriuos važiuos automo
biliu. 

Artėja didžiausia 
Lietuvos sostinės šventė 

Tarpparlamentinių ryšių su JAV 
grupei vadovaus konservatorius 

V i l n i u s , balandžio 30 d. 
(BNS) - Seimo tarpparlamen
tinių ryšių su JAV grupės pir
min inku i š r inktas opozicinės 
Tėvynės sąjungos - konserva
torių frakcijos seniūnas, buvęs 
p remje ras Andr ius Kubilius. 
Formaliai jis pradės vadovauti 
grupei, kai apie tai bus paskelb
t a ar t imiausiame Seimo posė
dyje. Jo pavaduotojais išrinkti 
Socia ldemokrat inės sąjungos 
frakcijos narė Birutė Vėsaitė ir 
Liberaldemokratų frakcijos na

rys Eimundas Savickas. 
Anksčiau ta rppar lament i 

nių ryšių su JAV grupei va
dovavo Alvydas Medalinskas, 
kuris po sausį pasibaigusių pre
zidento rinkimų tapo preziden
to Rolando Pakso patarėju už
sienio politikos klausimais ir 
atsisakė parlamentaro manda
to. 

Tarpparlamentinių ryšių 
grupė su JAV vienija 37 narius. 
Tai viena didžiausių parlamen
tinių grupių. 

Trys iš keturių Lietuvos 
gyventojų remia narystę NATO 

V i l n i u s , balandžio 30 d. 
(BNS) - Trys iš keturių Lie
tuvos gyventojų remia valsty
bės narys tę NATO, rodo 
balandį a t l ikta visuomenės 
nuomonės apklausa. Lietuvos 
įsiliejimui į NATO pritaria 76,2 
proc. apklaus tų gyventojų. 
Gruodžio mėnesį Lietuvos na

rystę NATO rėmė 75,6 proc. 
gyventojų. 

Pasak URM pranešimo 
spaudai. 6,8 proc. tyrimo da
lyvių nesidomi įsiliejimu į 
NATO ir Lietuvos saugumo 
perspektyvomis, 17 proc. ap
klaustųjų nuomone, narys tė 
NATO Lietuvai nereikalinga. 

L i e t u v a p r a d ė j o savo veiklą 
E S ins t i tuc i jo se 

Didžiausia Lietuvos sos
tinės muzikos šventė - Vilniaus 
festivalis šiais metais prasidės 
birželio 9 dieną ir t ruks iki 
birželio 30-osios. Septintą kar
tą rengiamo festivalio pradžios 
koncerte Vilniaus universiteto 
Didžiajame kieme skambės 
Vidmanto Bartul io oratorija 
„Nelaimėlis Jobas", suku r t a 
pagal Festivalio užsakymą. 
Oratoriją atliks Lietuvos na
cionalinis simfoninis orkestras. 
Kauno valstybinis choras ir 
solistai. (ELTA) pranešimas. 

(Eltos) nuotr. 

V i l n i u s , balandžio 30 d. 
(ELTA) - Antradienį Lietuvos 
delegacija kartu su kitų narys
tei Europos Sąjungoje (ES) pa
kvies tų valstybių ats tovais 
Briuselyje pirmą kartą daly
vauja ES tarybos nuolatinių 
atstovų komiteto (COREPER) 
posėdyje. 

Lietuvai atstovauja misijos 
prie Europos bendrijų vadovas 
Oskaras Jusys ir Užsienio rei
kalų ministerijos Ekonomikos 
depar tamento direktorius Ro
mas Švedas. Nuolatinių atstovų 
komitetas atlieka svarbų vaid
menį ES tarybos darbe. Kiek
vieną savai tę vykstančiuose 
COREPER posėdžiuose koordi
nuojamas tarybos darbas. Vals
tybės narės derasi dėl joms pri
imt inų nuos ta tų ir rengia 

sprendimų projektus, prieš per
duodamos juos ga lu t ina i pa
tvirtinti iš ES valstybių narių 
ministrų sudarytai tarybai . Ko
mitetą sudaro visų ES valstybių 
narių nuolatiniai atstovai, ku
rie paprastai būna ambasado
riai prie Europos bendrijų. 

Lietuva taip p a t ruošiasi 
dalyvauti gegužės 5—6 dienomis 
Briuselyje įvyksiančiame ES 
Švietimo, kultūros ir jaunimo 
reikalų bei gegužės 8 dieną -
Teisingumo ir v idaus reikalų 
tarybos posėdžiuose. 

Užsienio reikalų ministeri
jos sekretoriaus Ryčio Marti-
konio teigimu, pas i rengimas 
dalyvauti ES sprendimų pri
ėmimo procese yra atsakingo 
etapo, kuriam ilgai ruoštasi, 
pradžia. 

S a v o v a l i ą dė l v a l s t y b ė s n a r y s t ė s E S 
p a r e i š k ė 0,5 proc . rinkėjų -

V i l n i u s , balandžio 30 d. 
(ELTA) - Savo valią dėl Lie
tuvos narystės ES jau pareiškė 
apie 0,5 proc. rinkėjų. Vyriau
siosios rinkimų komisijos (VRK) 
duomenimis, per pirmąją bal
savimo paštų dieną referen
dume dalyvavo 14,264 rinkėjai. 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos (VRK) pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas teigia, kad kol kas 

ankstoka spręsti apie rinkėjų 
aktyvumą. Aktyviausi kol kas 
yra Rietavo rinkėjai, kur balsa
vo per 3 proc. rinkėjų. Per pir
mąją balsavimo paš tu dieną 
mažiausiai šia teise pasinaudo
jo Neringos, Visagino ir Skuodo 
rajono gyventojų, kur balsavo 
apie 0,2 proc. gyventojų. 

Nuke l t a į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(fteroiarfts AFP, Reuters AP, tnterfa*. tTAfi-TASS. BNS 

linų agentOrų pranešimais) 

EUROPA 

Tal inas . Estijos parlamen
to pirmininkė Ene Ergma nu
tarė atsisakyti apsaugos. Par
lamento pirmininkės siūlymą 
neskirti jai asmens sargybinių 
ir pakeisti tvarką, reguliuojan
čią parlamento vadovų apsau
gą, gavo valstybės užsienio rei
kalų ministerija mėnesio pra
džioje. Iš ten dokumentas buvo 
nusiųstas į saugumo policiją, 
kad būtų išnagrinėti pavojai, 
kurių gali iškilti be apsaugos 
likusiam valstybės veikėjui, 
rašo savaitraštis „Eesti Eks-
press". Analitikai pažadėjo pa
teikti savo išvadas šios svaitės 
pabaigoje. 

Va r šuva Šiemet Tarptau
tinė darbo diena Lenkijoje tik
riausiai nebus linksma Gegu
žės 1-osios demonstracijas or
ganizuoja kelios dešimtys įvai

riausių organizacijų, tarp jų -
viena kitai priešiškų grupių, 
todėl policija mano, kad di
džiuosiuose miestuose incidentų 
nepavyks išvengti. Vien Var
šuvoje žadama surengti pen
kias demonstracijas. Dviejų de
monstracijų dalyviai eis ta pa
čia gatve, tik priešingomis 
kryptimis. Be to. demonstra
cijose t ikr iausiai dalyvaus 
daug bedarbių. Vyriausiosios 
statistikos valdybos duomeni
mis, šiuo metu Lenkijoje darbo 
neturi 3, 21 mln. žmonių. Paly
ginti su praėjusiais metais, ne
darbas padidėjo beveik 2 proc.; 
kai kuriose vaivadijose bedar
biai sudaro apie 30 proc. gyven
tojų. 

Tony Blair vizitą į Rusiją gyvai 
aptaria britų spauda. Londono 
..Financial Times" pažymi, jog 
vienos dienos kelionės tikslas 
buvo nutiesti tiltus pas Rusijos 
vadovą Vladimir Putin po nesu
tarimų dėl karo Irake, bet ben
droje spaudos konferencijoje 
Kremliaus šeimininkas vėl 
aiškiai atsiribojo nuo JAV poli
tikos. V. Putin taip pat pakar
tojo dar griežtesnį Rusijos rei
kalavimą, kad Jungtinės Tau
tos turi vaidinti svarbų vaid
menį dėl Irako ir tęsti naftos 
sankcijas Irakui, kol bus suras
ti neva jo slepiami masinio 
naikinimo ginklai. Britanija ir 
JAV ragina šias sankcijas kuo 
greičiau panaikinti. 

ŠIAURĖS KORĖJA 

DIDŽIOJI BRITANIJA 

L o n d o n a s Trumpą Di
džiosios Britanijos premjero 

S e u l a s . Šiaurės Korėjos 
valdžia prisipažino tur in t i 
branduolinį arsenalą. Oficiali 
valstybės informacijos agen
tūra KCNA trečiadienį išplati
no pranešima, kur iame pa
žymima, kad šiais ginklais sie
kiama atgrasyti kitas valstybes 

nuo priešiškų veiksmų panau
dojimo. Komentuodama Šiau
rės Korėjos užsienio reikalų 
ministerijos pareiškimą dėl 
neseniai įvykusio Beijing tri
šalio susitikimo, kuriame buvo 
mėginama sureguliuoti bran
duolinę krizę Korėjos pusia
salyje, KCNA pabrėžia, jog 
Šiaurės Korėja „pasiryžusi tiek 

tęsti dialogą, tiek susiprieši
nimą" su JAV, nes šio susitiki
mas baigėsi be rezultatų 

Į KINIJA ~ | 
Beijing. Kinija trečiadienį 

pranešė, kad nuo SARS valsty
bėje mirė dar vienuolika žmo
nių ir kad buvo užregistruoti 
159 nauji ligos atvejai. Kinijos 
sveikatos apsaugos ministerija 
nurodė, kad devyni nauji mir
ties atvejai užregistruoti Bei
jing, kur šiuo metu SARS ser
gančiu žmonių yra daugiausia 
Naujų ligos atvejų sostinėje 
užregistruota 101. 

700,000 Izraelio visuomeninio 
sektor iaus darbuotojų trečia
dienį pradėjo visuotinį streiką, 
dėl kurio teko uždaryti pag
r indinį valstybės ta rp tau t in į 
oro uostą, jurų uostus, mokyk
las, vertybinių popierių biržą, 
ministerijas, sustabdyti t rau
kinių eismą, pranešė profesinių 
sąjungų sąjunga „Hista-drut" 
Streikas surengtas protestuo
j a n t pr ieš itin griežtų prie
monių planą, kurį vėliau trečia
dienį parlamentui turi pateikti 
f inansų minis t ras Benjamin 
Netanyahu. Pagal šį planą bū
tų panaikinti kolektyviniai su
si tarimai, kuriais Izraelio vi
suomeniniame sektoriuje buvo 
ilgą laiką vadovaujamasi. 

IRAKAS. ĮVYKIAI IR 
FAKTAI 

IZRAELIS 
J e r u z a l ė Maždaug 

* F a l u d ž o j e į s i k ū r ę mu
s u l m o n ų re l ig in ia i v a d o v a i 
naujienų agentūrai AFP sake 
liepė JAV pajėgoms atsitraukti 
iš miesto, kuriame trečiadienį 
Jungt in ių Valstijų kariai nušo

vė tris žmones, ir tai buvo jau 
antra diena, kai neapsieita be 
kraujo „Faludža garsėja kaip 
islamo centras. Mums rūpi re
ligija, mums rūpi mūsų garbė ir 
mūsų žemė. teigė j is - Mes sa
kėme jiems, kad viskas tik blo
gės ir blogės". 

* JAV gynybos sekre to 
r i u s Donald Rumsfe ld trečia
dienį Bagdade kreipdamasis į 
Irako žmones sakė. kad JAV 
vadovaujamos pajėgos nori 
padėti jiems pereiti „nuo tironi
jos prie laisvės", o tada - pa
sitraukti. JAV vadovaujamos 
pajėgos prieš t r i s savaites 
užėmė Irako sostinę ir nušalino 
Saddam Hussein. 

* Buvęs I r a k o p rez iden
t a s Saddam H u s s e i n y r a 
gyvas ir ketina kreiptis į savo 
tautą per ar t imiausias tr is 
dienas Tokį pareiškimą, „Sky 
Nevvs" duomenimis, paskelbė 
anksčiau buvusi nežinoma 
opozicine grupuotė ..Irako pasi
priešinimas", protestuojanti 
prieš Amerikos kariuomenes 
buvimą valstybės teritorijoje. 

N u k e l t a į 5 psl . 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
„AUDROS" Š O K Ė J O S 

ST. P E T E R S B U R G TAUTŲ 
FESTIVALYJE 

Kiekvieną pavasarį va
žiuojant St. Petersburg 
miesto gatvėmis, galima ma
tyti skelbimus, kviečiančius 
atsilankyti į SPIFFS (St. 
Petersburgo tarptautinė festi
valio organizacija) ruošiamą 
įvairių tautų festivalį. Šįmet 
ši SPIFFS organizacija 
suruošė 28-tą festivalį kovo 
20—23. Kaip SPIFFS organi
zacijos prezidentas Micari Bis-
hara savo sveikinimo laiške 
mini, „40 įvairių tautybių, 
kurios priklauso šiai organi
zacijai, suruošia tokį tarp
tautinį festivalį, kokio niekur 
kitur Amerikoje nerastumėt". 
Iš tikrųjų taip ir yra. Šis festi
valis vyksta dideliame Bay 
Front pastate, išsiplečia net į 
šio pastato kiemą. Festivalis 
tęsiasi keturias dienas. Čia 
ateina ne tik tūkstančiai vie
tinių lankytojų, bet yra at
vežami ir mokyklų vaikai, kad 
galėtų susipažinti su įvairių 
tautų tautodaile, kultūra, val
giais. 

28-tasis festivalis* buvo 
ypatingas ir tuo, kad kartu 
atšventė dviejų miestų drau
gystės šventę. Tai Floridos St. 
Petersburg miesto 100 metų ir 
Rusijos Sankt Peterburgo 300 
metų įkūrimo sukaktuvės. 
Gražiai išspausdintoje pro
gramoje (daugiau panaši į žur
nalą), kurią buvo galima įsi
gyti už 12 dol. festivalyje, 
atrandi ir istoriją apie šių 
miestų įkūrimą, susidrauga
vimą. Ten rašoma, kad caras 
Pyotr Alekseyevich Romanov 
(Petras Didysis), įsteigė Sankt 
Peterburgo miestą Rusijoje 
1703 metais ir pavadino jo 
globėjo — patrono Šv. Petro 
vardu. O, emigravęs į Floridą, 
rusas Pyotr Alekseyevich 
Dementyev, pasivadinęs Peter 
Demens Amerikoje, tapo įvai
raus verslo pradininkas, įsigi
jo daug lentpjūvių, bet kartu 
buvo laikomas ekscentriku. 
Savo iniciatyva pastatė „Oran-
ge Beit Railroad" nuo Sanford 
Florida iki Pinellas pusiasalio 
(1880 metais). Jis šiame pusia
salyje įkūrė miestą, kurį pa
vadino St. Petersburg vardu, 
tuo pagerbdamas savo paliktą 
miestą Rusijoje. Šiame nau
jame mieste jis pastatė pirmą 
viešbutį, vardu Detroit, trau
kinio stotį ir daug kitų verslo 
įstaigų. Pagerbti ir prisiminti 
šį rusų imigrantą. 1977 m. St. 
Petersburg FL. miesto centre 

Pe-buvo įsteigtas jo vardu 
ter Demens — parkas. 

Šiame festivalyje, kaip ir 
kiekviename praėjusiame, pa
sirodė St. Petersburg Lietuvių 
klubo tautinių šokių grupė 
„Audra", bet šiais metais daly
vavo tiktai moterų grupė, su
šokusi ^Aušrelę", „Per Gi-
rialę", „Lenciūgėlį" ir „Kepu
rinę". Šokių grupės vedėja 
Dalia Adomaitienė pasveikino 
susirinkusius ir supažindino 
dalyvius su šiais lietuviškais 
tautiniais šokiais. Džiugu bu
vo matyti tarp įvairių kitų 
tautų šokėjų „Audros" šokėjas, 
dėvinčias spalvingus tautinius 
rūbus ir gražiai pašokusias 
šiuos šokius. Žiūrovai labai 
šiltai priėmė šokėjas ir gė
rėjosi jų tautiniais rūbais. 
„Audros" šokėjų grupė, kartu 
su vyrais šokėjais, dalyvavo 
tautų parade. Paradas tikrai 
buvo įspūdingas. Galima buvo 
matyti visas 37 tautybes, 
kurios šiame festivalyje daly
vavo. Nuo Amerikos indėnų, 
latvių, kiniečių, portugalų, 
italų, rusų ir meksikiečių, 
serbų, vietnamiečių ir kitų. 

Festivalyje buvo įruošti ir 
kultūriniai paviljonai. Lietu
viai turėjo savo paviljoną, kurį 
paruošė talentinga Dalia 
Adomaitienė su vyru Antanu. 
Šalia išstatytų eksponatų, 
Elena Jasaitienė demonstravo 
ir juostų audimą. St. Peters
burgo Lietuvių klubo pir
mininkė Loreta Kynienė daug 
energijos ir pastangų įdėjo 
lietuvių pasirodymo organiza
vimui ir kvietė moteris, kad 
ateitų budėti, aiškinti apie 
Lietuvos tautodailę, papro
čius, eksponatus. Dalyviai ir 
žiūrovai galėjo ne tik apžiūrėti 
skoningai išdėtus lietuviškus 
eksponatus, bet šalia esančia
me paviljone nusipirkti lietu
viškų prekių, medžio drožinių, 
keramikos dirbinių, net ir lie
tuviško Rokiškio sūrio, atvež
to Gintaro Karoso iš Bostono. 

Buvo smagu praleisti ke
letą valandų šiame 28-ajame 
Tautų festivalyje, apžiūrėti 
įvairių tautybių eksponatus, 
pasidžiaugti ir gėrėtis, kad St. 
Petersburg Lietuvių klubo 
valdyba ir šokių grupė .Aud
ra" per tiek metų nenuilsta
mai dalyvauja ir reprezentuo
ja lietuvių tautodailę, kultūrą, 
puikiai atstovauja Lietuvai. 

Elvyra Vodopalienė 
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St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo taut inių šokių grupė „Audra". Pirmoje eil. iš kairės: Aldona Česnaitė. Aldona 
Stasiukevičienė, Loreta Kynienė, Vida Sabiene, Aurelija Robertson. grupės vadovė Dalia Adomaitienė, Dana 
Mažeikienė ir Dalia Dana; II eil.: Antanas Adomaitis. Juozas Dana. Elvtė Radvilienė, Vytas Mažeika. 

Lietuvių klube susitikę draugai. Sėdi iš kairės: Elvyra Vodopalienė, Vida Bandienė, Živile Malcanienė: stovi: 
Ju rg i s Vodopalas, Vytas Malcanas. Aldona Gaškienė. Algis Lukas, Dalia Lukienė, Remigijus Gaška. 

RELIGINES MUZIKOS KONCERTAS 
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTOVĖJE 

Gražina Eringienė (kairėje) ir Aldona Česnaitė p n e lietuvių kultūrinio 
paviljono St Petersburg miesto Tau tų festivalyje kovo 21 d. 

E. Vodopalienės nuotr. 

Abejonės svyravo dėl 2003 
metų religinio koncerto para
pijoje datos pasirinkimo. Muz. 
Viktoras Ralys, patylomis 
atšventęs savo dvylikos metų 
tarnybą, apsisprendė tą kon
certą ruošti balandžio 5 dieną, 
šeštadienį parapijos bažnyčio
je. Renginių kalendoriuje buvo 
kamšatis. Ar besusirinks kiek 
publikos į šią Gavėnios šešta
dienio popietę? Nekilo abe
jonės tiktai dėl numatyto di
dingo repertuaro. 

Prasidėjo repeticijos, su iš 
anksto paties Viktoro Ralio 
paruoštais įrašais, su visais 
paaiškinimais atskiriems bal
sams. Netikėtai per parapijos 
tarybos posėdį pasklido žinia, 
kad parapijos choras vienos 
šeimos apdovanotas: gana pa
siturintis žmogus dalį savo 
testamento paskyrė parapijos 
chorui. Visai pripuolamai cho
ro dirigentas susipažįsta su 
čia viešinčia muzike iš Lie
tuvos ir, sužavėtas jos kilniu 
paprastumu, ją pakviečia 
dirbti su choru. Muzikologė 
chormeisterė Auksuolė Jackū
naitė netrukus pradėjo darbą 
su moterimis. Ji mokė daina
vimo technikos, gražia lietu
vių kalba aiškino muzikinės 
kalbos elementus, alsavimo, 
fizinės įtampos kontrolę. Diri
gentas V. Ralys tuo tarpu dir
bo su vyrais. Antroji tokių 
repeticijų dalis — jau bendro 
choro, Auksuolei akompanuo
jant. 

Tokioje laiko ir darbo sėk
mėje, kažkas tarsi gaivino 
entuziazmą, kolektyvas buvo 
labai akylus, choro dalyviai 
dėmesingi, padarė viską, ko 
dirigentas ir Auksuolė pri
mygtinai reikalavo. Net jau
tei, kad atsirado tarpusavio 
bendravimas, dėmesys diri
gento pastaboms. Palengvino 
viso šio didingo pasiruošimo 
sąlygas dar ir tai, kad pernai 
tas pats kūrinys čia buvo 
atliktas su ištraukomis. 

Religinis koncertas prasi
dėjo punktualiai, pilnutėlėje 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Lituanistinės mokyklos vedėja 
Marytė Newsom atidarymo 
kalboje dedikavo koncertą ko
vojantiems už laisvę ameri
kiečių kariuomenės daliniams. 

Prasidėjo choro dalyvių 
eisena <«• nuo altoriaus po
romis, tradicine apranga, pir
miau išleidžiant Los Angeles 
operos choro dalyvius, kurie 
talkino kaip antras choras, 
ketvirtos dalies „Sanctus" 
atliekant. Eisenoje ėjo jauna 
pajėgi profesionalų solistų 
atranka: Cynthia Leigh Karp 
— trijų oktavų apimties 
sopranas; Erin Murphy — 
mezzosopranas, ypač gerai 
išvystyta kantilena; Etsel 
Skelton — šviesaus žėrinčio 
tembro tenoras; Liudas Nor
vaišas — bosas, melodinio 
akcento lyrika dvelkianti Lie
tuva; Virginius Barkauskas — 
vargonų, rečitaliais pasižy
mėjęs virtuozas. Publika vi
siems šiltai plojo; ir parapijos 
chorui, ir solistams, vargonų 
virtuozui, o už vis labiausiai 
dirigentui. 

Nedidelėje Šv. Kazimiero 
bažnytėlėje, puošnioje etni
niais ornamentais, šeštadienio 
popietės publika pasijuto ver
ta savęs. Pamažu nuščiūva 
kalbos. Vos girdimu pianissi
mo prasidėjo Giuseppe Verdi 
„Requiem". 

Daugiau kaip pora va
landų nuostabios muzikos 
meninė kalba žadino dvasinės 
ramybės atspindžiu. Septynių 
dalių kūrinys, kompozitoriaus 
dedikuotas savo staiga miru
siam draugui, buvo atliktas 
ištisai, be klaidų, be mažiau
sio nuovargio reiškinių. Dirigen
tas Viktoras Ralys pasižymėjo 
ypatinga ištverme. Solistai 
vėliau komentavo, kad „šį diri
gentą buvo labai lengva sekti". 

Koncertui pasibaigus — 
ovacijos, iki šiol čia negirde-

Muz. Viktoras Ralys. 

tos, kiekvienam solistui, cho
rui, akompanimentui, diri
gentui... 

Po koncerto ir bendros 
nuotraukos prie didžiojo alto
riaus, visi buvo pakviesti į 
parapijos salę užkandžiams. 
Čia Antaninos Uldukienės 
lietuviška virtuvė buvo kvap
niai patraukli kiekvienam. 
Dirigentas Viktoras Ralys 
pasveikino visus, padėkojo 
publikai už atsilankymą, kon
certo dalyviams, talentin
giems jauniems solistams, 
parapijos chorui, savo padėjė
jai pianistei; kvietė visus ir 
kiekvieną prie vaišių, kurias 
vikriai choro dalyvės dalijo. 
Pilnutėlė parapijos salė. iš
puošta Valdovų rūmų repro
dukcijomis, dar užsiliku
siomis nuo Lietuvių dienų 
šventes, virpėjo šnekesiu, juo
kavimais. Naujas parapijos 
klebonas kun. Stanislovas 
Anužis negalėjo nebūti patsai 
laimingiausias. 

Stasė V. Pautienienė 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills, IL 

Te!. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.c8nterforsurgeryanriXBasthealft.corr! 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DAf̂ TLĮ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St„ Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

EDMUNDAS VIŽNAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANU! GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

LIETUVOS VYČIU VEIKLA FLORIDOJE 
Auksinio Kranto 153 kuo

pa iškilmingai paminėjo Lie
tuvos karalaičio ir L. Vyčių 
globėjo šv. Kazimiero šventę 
kovo 3 d. St. Jude šventovėje 
Tequesta. Šv. Mišias aukojo 
kun. A. Čepanis, altorius buvo 
papuoštas šv. Kazimiero di
džiuliu paveikslu, lelijomis, 
ant pagalvėlių padėta karūna, 
erškėčių vainikas. Įneštos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 

Atvykusi iš Čikagos sol. O. 
Jameikienė giedojo solo. paly
dint vargonais muz. L. Stukui. 
Giedojo ir „Dainos" choras, va
dovaujamas muz. J. Samoš-
kos. Lekcijas paskaitė V. Ba
rius. Giesmės ir visų maldos 
nesulaikomai kilo į aukštu
mas! 

Vėliau restorane įvyko 
vaišės, kurias palaimino kun. 
A. Čepanis. Gražias maldas, 
sukurtas šv. Kazimierui Put-
namo seselių, paskaitė V. Ba
rius. Pasisotinę svečiai iš
bandė savo laimę loterijoj, tuo 
paremdami L. Vyčių šalpos 
darbus. Ir skirstėsi svečiai. 

skaniai pasisotinę, dvasiniai 
atsigavę, parėmę negausų L. 
Vyčių skyrių. 

Vasario mėn. susirinkime 
išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Dotty Parrilli, James Parilli, 
Valerie Bissol, Florens Morris, 
Florence Miškinis, Alfonsas 
Miškinis, Aldona Biliūnas. 
Nepaisant, kad dauguma na
rių sulaukę brandaus amžiaus 
ir nevieną slegia metų našta, 
apie 20 lankosi susirinkimuo
se ir, pagal jėgas, talkina vi
suose darbuose. 

Prieš Kalėdas suruoštas 
gražus kalėdinis pobūvis. Po 
šv. Mišių St. Jude parapijos 
patalpose nariai sunešė na
muose pagamintus įvairius 
skanėstus, Florence Miškinis 
su Valerie Bissol ir Josephine 
Lubinski išpuošė stalus kalė
dinėm gėlėm, mažytėm iš
puoštom eglutėm. Kun. A. Če
panis laimino valgius, visi da
linosi kalėdaičiais ir šven
tiškoj nuotaikoj praleido po
pietę. 

Aldona Biliūnienė 

,ntiiviu Dukterų draugijos pirm Elona Jasaitienė parodo lietuviškų 
įuostu audimo meną St. Petersburg, FL, miesto suruoštame Tautų festi
valyje š.m. kovo 22 d E. Vodopalienės nuotr. 

• 
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LIETUVOS TURIZMO PLĖTOTE 
LIUDA RUGIENIENĖ 

LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisijos 
posėdžiai 2002 lapkričio 18-22 dienomis Vilniuje 

Turizmas yra viena iš per
spektyvių ir nemažai darbo 
vietų Lietuvos gyventojams 
sukuriančių ekonomikos šakų, 
todėl komisija savo posėdžiuo
se gvildena šią temą jau kelin
tą kartą. Pirmininkas 
Karbauskis, prieš pradė
damas turizmo klausimu po
sėdį, pareiškė: „Kaip jūs prisi
menate, praeitame komisijos 
posėdy mes išklausėme turi
ningus pranešimus, priėmėme 
svarbią rezoliuciją, ir, manau, 
tos rezoliucijos dėka mes, ko
misija, tikimės, atsirado ir 
naujoji Turizmo įstatymo re
dakcija, kuri, kaip žinome, 
šiandien yra svarstoma Sei
me, plenariniame posėdyje". 

Pranešimus padaryti buvo 
pakviesti LR valstybinio turiz
mo departamento direktoriaus 
pavaduotojas Juozas Raguc-
kas, Kultūros viceministre Ina 
Marčiulionytė, Lietuvos turiz
mo sąjungos prezidentas Jo
nas Ignatonis, Lietuvos vieš
bučių ir restoranų susivieniji
mo prezidentė Evaldą Šiš-
kauskienė, Vilniaus miesto sa
vivaldybės Ekonomikos sky
riaus Turizmo poskyrio vedėja 
Inga Ragauskaitė. Komisijos 
narys Gediminas Leškys iš
dalino raštu paruoštą „GT In
ternational" agentūros prane
šimą ir jį trumpai susumavo. 

Neįmanoma skaitytojui 
suteikti visos informacijos, 
kuri buvo pristatyta per ke
letą valandų užsitęsusiame 
posėdyje, tačiau bandysiu su
sumuoti pagrindines mintis, 
paaiškinant, kur šiandieną 
stovi Lietuvos turizmo rei
kalai, kaip kad jie buvo mums 
pristatyti posėdyje. 

J. Raguckas pasidžiaugė: 
atvykstamojo turizmo paja
mos didėja beveik 10 proc., 
nors 2002 metais turizmas iš 
JAV buvo sumažėjęs, tačiau 
keliaujančių amerikiečių su
mažėjo visoje Europoje. Šiuo 
metu yra labai aktyviai dirba
ma, tobulinant turizmo teisinę 
bazę, svarstomas LR turizmo 
įstatymo pakeitimo įstatymas. 
Nuo sausio 1 d. įsigaliojo su
mažintas Pridėtinės vertės 
mokestis — apgyvendinimo 
paslaugoms mokestis nuo bu
vusių 18 proc. sumažintas iki 
5 proc. Tai buvo labai svarbus 
žingsnis į priekį, nes, maži
nant mokesčius, atsiras ir 
pigesnių viešbučių, skirtų tu
ristinėms grupėms, jaunimui. 

Turizmo departamentas 
kuria plėtros strategiją, dabar 
jau ketveriems metams, konk
retų planą su konkrečiomis 
priemonėmis. Anksčiau turiz

mo investiciniams projektams 
valstybė negalėjo skirti lėšų. 
Nuo 2001 m., pagal PHARE 
programą, atsirado galimybė 
finansuoti investicinius pro
jektus Valstybiniam turizmo 
departamentui. Prie PHARE 
finansuojamų projektų valsty
bės investicijų turi būti 25 
proc. Pavyzdžiui, bendri pro
jektai kartu su PHARE yra 
dviračio turizmo žiedas. „Mes 
pamėginsime padaryti labai 
pa t rauklų dviračio turizmo 
žiedą. Reikia pasakyti, kad 
per pastaruosius metus ir lie
tuvių sąmonėje tas aktyvus 
keliavimo būdas yra kur kas 
patrauklesnis, nei buvo anks
čiau. Jeigu mes šiandien pa
žiūrėsime į automobilius, ku
rie važiuoja į Druskininkus 
savaitgalį arba į Palangą, pa
matysime, kad dažnas auto
mobilis vežasi po du dvira
čius". Praeitą vasarą vieną 
kai t rų savaitgalį Palangoje 
buvo apie pusė milijono sve
čių. Gatvėse praeiti nebuvo 
įmanoma. Lietuvos krašte ju
da apie milijonas automobilių. 

Kitas PHARE projektas 
yra Druskininkų vandens pra
mogų parkas, kuris kainuos 
per 11 mln. Lt., todėl jo data 
yra šiek tiek tolesnė. Kartu su 
PHARE yra tvarkoma gera 
keliavimo informacija, mėgins 
pastatyti specialius turizmo 
informacijos kelio ženklus ir 
reklaminius užrašus, prava
žiuojant bus galima matyti 
tenykščios Lietuvos dalies vi
sas lankytinas vietas. 

Turizmo departamentas 
aktyviai dirba, nori pritraukti 
Europos Sąjungos struktūrinius 
fondus. „Galima pasakyti, kad 
tikriausiai atsiranda galimybė 
finansuoti Valdovų rūmų at
statymą ir iš Europos Sąjun
gos. O finansavimo apimtys, 
jeigu mums pavyks gerai 
parengti projektus, jeigu vals
tybei pavyks surasti t rūks
tamą 25 proc. finansavimą, tai 
š iam sektoriui turėtų būti 
gana didelės lėšos". 

Viceministre I. Marčiulio
nytė savo kalboje pabrėžė, kad 
pagrindinis Lietuvos turizmo 
šaltinis yra kultūra, nes kul
tūr in is turizmas yra pati 
patraukliausia turizmo forma. 
Turizmo departamentas yra 
prie Ūkio ministerijos, tačiau 
jis yra artimai susijęs su 
Kultūros. Prognozuojama, kad 
2010 metais pasaulyje keliau
jančių žmonių gali būti apie 
milijardą, turizmas tampa 
viena didžiausių, pinigus vals
tybei atnešančių, šakų. 

Viceministre pastebėjo: 

„Kiekvienas renginys, daro
mas užsienyje, yra tam tikra 
prasme ir didelė valstybės 
propaganda, jos pristatymas. 
Čia norėčiau atskirai paminėti 
Frankfurto knygų mugę, ku
rioje mes pristatėme savo 
valstybę. Vienas mūsų di
džiausių pristatymo tikslų bu
vo pristatyti Lietuvą, kaip tu
rizmui patrauklią šalį, nes 
mes ten turėjome gana daug 
medžiagos ir šalia visų kitų 
savo programų taip pat didelį 
dėmesį skyrėme turizmui". 

Lietuvos kultūra yra kelių 
sluoksnių, vienas didžiausių 
yra Lietuvos muziejai. „Šiais 
metais galų gale, — kalbėjo 
viceministre, — bus pertvar
kytas, jau visiškai baigiamas, 
M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejus". Lietuvos muziejams 
reikia pasitempti ir dėl eks
pozicijų, kurios daugelį metų 
nesikeičia. Buvo pakviesta 
britų bendrovė „Ivent" pasiū
lyti pakeitimus Trakų muzie
jui, duoti idėjų kaip jį su
tvarkyti su moderniomis tech
nologijomis, judančiais pa
veikslais, panašiai kaip dau
gelyje muziejų. Jie padarė la
bai patrauklų projektą, kai
nuotų apie 4 mln. litų. „Mes 
puikiai suprantame, kad tai 
yra dideli pinigai, bet mes visi 
dėlto turime ambicijų, kad šį 
projektą būtų galima įgyven
dinti bandant daryti kampani
jas, pritraukiant ir privačių 
investuotojų lėšų, galvojant, 
kad Trakai yra miestas, į kurį 
po Vilniaus faktiškai visi tu
ristai važiuoja". 

Kita kultūrinė trauka tu
rizmui yra festivaliai, jų nuo
latos didėja. 

Tai Tomo Mano, Vilniaus, 
Dainų šventės ir t.t. Patrauk
lus taip pat Lietuvos paveldas, 
tačiau „puikiai suprantame, 
kad yra kur kas daugiau 
bažnyčių, kur kas daugiau 
dvarų, kur kas daugiau pavel
do objektų, kuriuos reikėtų 
sutvarkyti, negu jų yra sut
varkyta. Valstybė viena tikrai 
nepajėgi sutvarkyti visų pa
veldo objektų, kuriuos mes 
turime". 

J. Ignatonis kalbėjo apie 
Lietuvos turizmo sąjungą, 
įkurtą 1991 m. ir sėkmingai 
veikiančią. Sąjungai priklauso 
60 narių. Glaudžiai bendra
darbiauja su kolegijomis ir 
aukštosiomis mokyklomis, 
rengiančiomis turizmo specia
listus. Sąjungos darbas yra 
organizuojamas trim kryptim. 
Pagrindinė veikla yra susijusi 
su atvykstamuoju ir išvyksta
muoju turizmu, aišku, jų pag
rindinis dėmesys yra skiria
mas atvykstantiems turistams. Vals
tybinio departamento pastan
gomis vis daugėja pasiūlymų 
dalyvauti tarptautinėse turiz
mo parodose. Pastarųjų metų 
rezultatai rodo — turistų 
skaičius didėja, sulaukia vis 

daugiau ir daugiau individua
lių turistų. Lietuvai yra gana 
sunku reklamuoti vien savo 
kraštą, daugiausiai turistai 
domisi visomis Baltijos šali
mis. Dažnai siūloma visoms 
trims šalims bandyti vienyti 
savo jėgas. „Mes dažnai esame 
tolerantiški ir kuklūs, ir ne 
visada sugebame išryškinti 
tuos momentus, kuriais Lie
tuva išsiskiria Europos ar pa
sauliniame kontekste. Ir daž
nai mes, turėdami kozirius sa
vo rankose, juos taip ir iš
laikome, bet neišmetame į rin
ką". 

E. Šiškauskienė informa
vo, kad Restoranų ir viešbučių 
susivienijimas vienija 200 
įmonių. Bet taip pat reikia 
turėti omeny, kad kiekviena 
įmonė turi po kelis viešbučius 
a r po kelis restoranus, todėl 
susivienijimas yra didelė orga
nizacija. E. Šiškauskienė labai 
džiaugėsi Vyriausybės pri
tarimu sumažinti apgyvendi
nimo paslaugoms mokesčius. 
Taip pat džiaugėsi lietuviškais 
junginiais, kaip „Europa", ku
ris turi tris viešbučius Vilniuje 
i r vieną Klaipėdoje: „Cent-
rum" — tris viešbučius Vil
niuje. Panevėžyje atidarytas 
labai gražus viešbutis „Ke
lias". Seniau buvo statomi 
brangūs 4 ar 5 žvaigždžių vieš
bučiai, o dabar statomi ekono
minės klasės viešbučiai. Ši 
kryptis paskatins ne vien už
sienio turistus, bet ir Lietuvos 
žmones daugiau keliauti, at
vykti į sostinę, vykti į rajonus. 
Kai kur jau mažinama kaina 
savaitgaliams. Lietuvoje yra 
taip pat rengiama turizmo 
paroda „Vivatura". Šiais me
tais nori pasikviesti 100 turiz
mo specialistų ir žurnalistų iš 
įvairių šalių. „Vivaturoje" nori 
parodyti Vilnių, Kauną, Drus
kininkus tiems, kurie nėra ten 
buvę arba ne taip aktyviai 
keliauja į Lietuvą. 

I. Ragauskaitė, Vilniaus 
miesto savivaldybės Turizmo 
skyriaus vedėja, aiškino — 
skyrius yra atsakingas už Vil
niaus miesto įvaizdžio kūrimą, 
už informacijos pateikimą paro
dų metu ir kviečiant žurna-lis-
tu s . Informacijos apie Vil
niaus miestą galima gauti Vil
niaus gatvėje Nr. 22. Skyriaus 
pagrindinė veikla yra leidinių 
leidimas apie Vilnių. Visi tie 
leidiniai buvo pristatyti 
Frankfurto mugėje. Taip pat 
leidžia kompaktinius diskus, 
juose yra visa informacija apie 
Vilnių, apie turizmo gali
mybes. Vilniuje yra du turiz
mo centrai, vienas Pilies 
gatvėje, kuris keliasi į Rotušę, 
kitas yra Vilniaus gatvėje. 
Taip pat planuoja atidaryti 
informacijos centrą geležinke
lio stotyje. Stengiasi, kad Vil
nius būtų įtrauktas į įvairius 
projektus, kaip kad Vilniaus 
Karališkasis kelias, Gintaro, 

Gotikos. Labai norėtų matyti 
Vilnių kaip konferencijų mies
tą, nes čia konferencijoms gal
imybės didėja, kad Vilnius 
būtų įtrauktas į Europos kon
ferencijos miestų sąjungą. 
Šiuo metu iš Lietuvos kai
mynų ten priklauso Varšuva, 
Talinas ir Piarnu. 

J. Narušis, jaunos turizmo 
„Visit Lithuania" agentūros 
prezidentas, apie savo agen
tūrą aiškino, kaip apie atvyk-
stančiojo turizmo, stengiasi 
kuo daugiau svečių atvežti į 
Lietuvą, parodyti „gražiausius 
Lietuvos kampelius". Daug 
darbo yra ruošiant Dainų 
šventę, kuri bus pirmoji šiame 
šimtmetyje. „Mes parengėme 
keletą kelionių, nes įsivaiz
duojame, kad, atvykdami pasi
žiūrėti Dainų šventės ren
ginių, daugelis atvyks pirmą 
kartą į Lietuvą, norės pama
tyti Lietuvą, ne tik Vilnių". 
Vienos kelionės bus prieš 
šventę, kitos — šventę įjun
giant. J. Narušis aiškino — 
regioniniai centrai savivaldy
bėse kruopščiai kaupia visą 
informaciją apie turizmą, ta
čiau, „kad ta informacija pa
kliūtų mūsų svečiui kur nors 
Baltimorėje ar Čikagoje, tu
rėtų šiek tiek rūpintis jau ne
be regioninis centras, o mūsų 
valdžios struktūros". 

Komisijos apklausos metu 
toliau buvo aiškinamasi apie 
turizmo ir kultūros santykius. 
Lietuvoje kultūra ir turizmas 
tarpusavyje yra labai glau
džiai susiję dalykai, pagrindi
nis tikslas atvykstančiųjų kaip tik 
ir yra susipažinti su kultūra, 
tačiau turizmas yra paslaugų 
sektorius ir yra priskirtas prie 
ekonomikos, prie Ūkio minis
terijos. Tarpinstitucinis ben
dradarbiavimas, ypač dėl konk
rečių programų įgyvendinimų, 
yra būtinas. Nors tarpinsti
tucinis bendradarbiavimas nė
ra pats geriausias, tačiau jis 
kasmet tobulėja ir yra dirba
ma kartu įvairiose da:bo gru
pėse. 

Viceministre I. Marčiulio
nytė buvo paklausta dėl Me
dininkų pilies atstatymo, jos 
savininko bei priežiūros. I. 
Marčiulionytė: „Su Medininkų 
pilimi ne taip paprasta, nes 
lyg ir, atrodo, milijonas yra ne 
tokie dideli pinigai, kita ver
tus, žinant, kad visiems objek
tams, kurių yra Lietuvoje, 
skirta maždaug 11 mln. litų, 
tai yra labai dideli pinigai, nes 
vieno milijono mes apskritai 
jokiam objektui skirti negali
me. Kita problema yra ta, kad 
Medininkų pilis yra kaip be-
šeimininkis turtas. Būna kar
tais Lietuvoje tokių paradok
sų, bandėme išsiaiškinti, kam 
gi jis priklauso — pasirodo, 
niekam. Kultūros vertybių ap
saugos departamentas nėra 
savininkas jokio objekto. 

Nukelta į 4 psl. 
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Danutė Bindokienė 

Kiekviename blogyje 
yra šiek tiek gėrio 

Ir didžiausio blogio su
drumstame vandenyje kartais 
įmanoma pagauti auksinę žu
velę. Tad šiandien beveik gali
me sakyti, jog pastarųjų poros 
mėnesių įvykiai žmonijai at
nešė savotišką dovaną, nors 
įvyniotą į purviną popierių. 
Galbūt retas drįstų naująją 
ligą, pavojingai tebeplintančią 
mūsų planetoje, pavadinti 
„dovana". Ūminis kvėpavimo 
takų uždegimas, populiariai 
— ir jau tarptautiniu mastu, 
vadinamas SARS (pagal pir
mąsias angliško šios ligos 
pavadinimo raides: „Severe 
Acute Respiratory Syndro-
me"), neseniai pasirodęs Ki
nijoje, jau išplito per beveik 30 
valstybių. Daugiausia jų Azi
joje, bet susirgimų yra ir Šiau
rės Amerikoje, ypač Kanadoje. 

Palyginti su AIDS liga ar 
kai kuriomis kitomis epidemi
jomis, kiek daugiau kaip 4,000 
susirgimų ir apie pusė tūks
tančio mirčių, pasauliniu mas
tu žvelgiant, neatrodo jau taip 
pavojinga. Tačiau greitas 
SARS plitimas ir ligos virusų 
atsparumas vaistams, skir
tiems kovoti su plaučių už
degimu ar kitomis virusi
nėmis ligomis, šią problemą 
ypač komplikuoja. Juo labiau, 
kad SARS kaltininkas — vi
rusas, nors vienas mažiausių 
kupstelių ant sveikatos apsau
gos kelio, pradėjo versti didelį 
pasaulinės ekonomikos vežimą. 

Eksportas ir importas į 
Azijos valstybes, ypač Kiniją, 
kone visiškai sustojo, o toms 
valstybėms kaip tik reikalingi 
pinigai, ateinantys iš užsienio 
rinkų. Dar labiau nukentėjo 
turizmas. Ne tik Vakarų pa
saulio turistai (jų kišenėse juk 
šlama didžiausi pluoštai bank
notų) dabar vengia keliauti, 
bet ir vietiniai gyventojai ma
žai juda iš savo namų. Vieš
bučiai, restoranai, įvairios 
pramogų vietos, pragyvenan
čios daugiausia iš turizmo, 
dabar veltui laukia klientų, o 
jų savininkams bei darbuoto
jams atėjo tamsios dienos. 
Jeigu SARS epidemija nebus 
greitai sutramdyta, reikės 
daug laiko, kol tuose kraštuo
se ekonomika atsigaus. 

O vis dėlto ir šioje pavojin
goje padėtyje galima įžiūrėti 
pozityvių reiškinių.Visų pir
ma jie pasirodė, kai Kinija pri
pažino, kad su SARS epidemi
ja viena pati neįstengia kovoti. 
Pagal komunistinę doktriną, 
visi neigiami vidaus reiškiniai 
stropiai slėptini nuo užsienio 
akių, kad nesugadintų „rau

donojo rojiškumo" įvaizdžio, 
todėl pradžioje ir Beidžingas 
mėgino paneigti padėties pa
vojingumą. Bet pagaliau SARS 
virusai privertė šį raudoną 
milžiną sušukti: gelbėkit! 

Šiuo metu Kinija ne tik 
tariasi su užsienio medicinos 
žinovais, bet ir savos valstybės 
gyventojams atskleidė tikrą
sias kortas. SARS privertė 
komunistinės Kinijos vadovy
bę žengti iš siaurų komunizmo 
ideologijos rėmų ir ieškoti pa
galbos užsienyje, į kurį praei
tyje buvo žiūrima su nepa
sitikėjimu ir net neapykanta. 

Kitas teigiamas reiškinys: 
atsiradusią pasaulinio masto 
problemą stengiamasi spręsti 
pasauliniu mastu — be varžy
bų, pasigyrimų savo pranašu
mu ar kaltinimų. Valstybės, 
kuriose pasireiškė SARS su
sirgimai (net ir tos, kuriose jų 
dar nėra, bet juk gali bet ku
riuo metu atsirasti), bendro
mis jėgomis ieško išeities. Be 
abejo, šis kooperavimas duos 
gerus vaisius, ne tik kovojant 
su SARS, bet palengvins atei
ties darbus: ieškant vaistų ir 
priemonių kovai su AIDS, vė
žiu ar kitomis ligomis, kamuo
jančiomis žmoniją; spren
džiant skurdo, aplinkosaugos 
problemas. 

Jeigu XX a. dažnai vadina
mas baisių karų, okupacijų ir 
genocido laikotarpiu, tai gal
būt naujasis pasižymės kito
kia žmonijos veikla: šalinant 
skurdą, badą, ligas. Šiandien 
jau nepakanka turtingosioms 
valstybėms pasiųsti tonas 
maisto ar kitų gėrybių vargs
tantiems ir jaustis savo darbą 
atlikus. Daug svarbiau atrasti 
to skurdo priežastis ir padėti 
žmonėms jomis atsikratyti. 
Pašalinė parama, nors bėdos 
atveju labai reikalinga, nie
kuomet didžiųjų problemų ne
išsprendžia. Kai patys žmonės 
darbu ir pastangomis ryžtasi 
kurti geresnę ateitį sau, savo 
šeimai, savo valstybei, tuomet 
galima tikėtis, kad toji ateitis 
tikrai bus šviesi. 

Ši taisyklė taikytina ne tik 
Azijos, Afrikos ir apskritai 
vadinamoms Trečiojo pasaulio 
šalims, bet ir Lietuvai. Šian
dien daug tikimasi iš narystės 
NATO ir Europos Sąjungoje. 
Gerai, kad lietuvių tauta gaus 
tą pirmąjį pastūmėjimą į tur
tingesnį, ramesnį rytojų, bet 
po to turės pati rūpintis, kad 
šis pajudėjimas neįstrigtų apa
tijos ir korupcijos voratink
liuose. O tai irgi būtų nemažas 
laimėjimas mūsų tėvynei. 

PASIŽVALGYMAI IR ĮSPŪDŽIAI 
JUAN RIMŠOS-PINTOR LITUANO 
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Keletą kartų, jis buvo 
apsilankęs mūsų bendruo
menės renginiuose ir pristaty
tas publikai, svečiavosi pri
vačiuose pobūviuose ir turėjo 
progos susipažinti su eile mū
sų bendruomenės asmenų, 
kurių daugelis apie jį prieš tai 
beveik nieko, ar visai nieko, 
nežinojo. Labai retai, gal tik 
kas keleri metai, mūsų perio
dikoje pasirodydavo viena ki
ta Rimšos paveikslų fotografi
ja, gauta greičiausiai iš Argen
tinos lietuvių, nes Rimša pro
tarpiais ruošdavo savo darbų 
parodas gretimoje Argentinoje. 

Kiek žinau. Rimšos laikais 
Bolivijoje lietuvių negyveno. 
bet nesu visiškai tikras. Taip 
pat nežinau, ar dabartyje jų 
ten yra, nors, prieš trejetą 
metų, Gvatemaloje, Antigua 

de Los Caballeros mieste, įdo
maus „La Casa de los Gi-
gantes" antikvaro savininkė, 
ekspatriatė amerikietė, man 
sakė, jog jos pažįstama lietu
vaitė, ištekėjusi už vokiečio, 
gyvena Bolivijoje, bet nebuvo 
tikra kuriame mieste. 

Mūsų susitikimo metu 
Rimšos lietuvių kalba buvo 
stipriai primiršta, praktiškai 
nevartota keturiasdešimt me
tų. Bet lietuviško žodyno sam
pra ta buvo žymiai geresnė. 
Čia ypatingai turiu priminti, 
jog Rimša „kaunietišką" lietu
vių kalbą, su visais jos tuo
laikiniais polonizmais, rusiciz-
mais bei kaimietiškais akcen
tais išsivežė iš 1924 metų len
kiškai — rusiškai — žydiškai 
— lietuviško Kauno. Kažkodėl 
rusų kalbos nebuvo visai pa

miršęs. Dešimtmečių bėgmėje, 
gyvenant Pietų Amerikoje, is
panų kalba buvo natūraliai 
įsigyvenusi jo kasdieninėje 
rutinoje ir galvosenoje. 

Dar prieš mums susitin
kant, eilės metų bėgyje aš bu
vau susipažinęs su ekvatorine 
Pietų Amerika ir šiek tiek su 
ispanų kalba, bet Bolivijoje 
nebuvau buvęs. Kalbėjome 
ispanų, lietuvių ir rusų kalbų 
mišiniu, man daugiausia tei-
raujantis apie Boliviją, bet 
vengiant gilintis į jo privatų 
gyvenimą, kurio durų jis mūsų 
pažinties metu nėra plačiau 
pravėręs, nes aš į jas nebel-
džiau ir jis nematė reikalo jas 
varstyti. Rimša buvo privatus 
asmuo, save — privatų Rimšą 
— atribodamas nuo savęs, 
kaip viešojo dailininko Rim
šos. Bet kartais papasakodavo 
vieną kitą, daugiausia hu
moristinį, epizodą iš savo pra
eities. Kartą savo studijoje 
Sucre paruošta drobe, parink
tais dažais ir kūrybingai gera 
nuotaika buvo pasiruošęs pra
dėti naują, didelio masto pa

veikslą, laukė ir nesulaukė 
užangažuoto modelio, turėju
sio pozuoti nuoga. Jam bergž
džiai belaukiant, į studiją pri
puolamai užsuko gerai pažįs
tama ponia, aukšto valdininko 
žmona ir. išgirdusi modelio 
trūkumo problemą, pasisiūlė 
pati pozuoti. Rimša man 
pastebėjo, jog jos pasisiūlymo 
j i s negalėjo nepriimti, nes tai 
būtų reiškę jos netinkamumą 
ir tuo jos galimą įžeidimą. 
Mielai pasinaudojęs jos pas
lauga, žinoma, jos veidą pa
keitė kitu. Po kelių mėnesių 
tos ponios pozuotas paveikslas 
iškiliai figūravo vienos paro
dos metu ir Rimša, kaip jis 
man sakė, stebėjosi, kodėl 
kažkoks senjoras tiek daug 
laiko praleidžia prieš tą 
paveikslą, ilgai į jį susirūpinu
sia veido išraiška žiūri ir žiūri, 
nueina prie kitų paveikslų ir 
vėl grįžta ir vėl žiūri. Rimša. 
vos sulaikydamas paslapties 
šypsnį, galų gale paklausė, 
kodėl jis tiek dėmesio skiria 
šiam paveikslui. Senjoras 
paaiškino, jog paveikslas jį 

tiesiog kankina — toje nuogoje 
moters figūroje yra kažkas 
jam labai, labai, tiesiog hipno
tizuojančiai artima, tik jokiu 
būdu negali suprasti, kodėl. 
Dar tą pačią dieną jis paveik
slą nupirko. Senjoras, jam to 
nežinant, buvo pozavusios po
nios vyras. 

Daugiausia Rimšos tapy

binė tematika sukosi apie dviejų 
indėnų giminių — Quechua ir 
Aymara — buitį, jų kasdienine 
apyvoką, tipus, šeimas, jų 
šventes, festivalius, nykaus 
šalto, sauso plokštikalnio ar 
žaliuojančių, subtropinių Yun-
gas slėnių aplinkoje. Yungas 
yra keleto šimtų ar tūkstančių 
kvadratinių kilometrų, tiksliai 

neapribota, slėniais išraižyta 
Bolivijos provincija, išsirai
čiusi daugiau ar mažiau pus
antro kilometro aukštyje nuo 
jūros lygio, maždaug šimto 
kilometrų atstumu, į šiaurės 
rvtus nuo sostinės La Paz. 

Bus daugiau 

Dail. Rimša Clevelandc 1966 m Iš kaires. Gražina Plečkaitiene, (lene Be 
Irena Satkas. 

ina Kudukiene ir 
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RENGINIAI ČIKAGOJE 
2003 METAI LIEPA 

KĄ PALIKTI, KĄ IŠBRAUKTI 

GEGUŽE 

Gegužės 4 d., sekmadie
nį: pooperinis koncertas Jau
nimo centre. Rengia Lietuvių 
opera Čikagoje. Pradžia 3 vai. 
po pietų. 

•V.D.Š. rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose, Čikagoje. 
Pradžia 12 vai. 

•Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos Motinos dienos pietūs 
PLC. Lemont, IL. 

Gegužės 10 d., šeštadienį: 
Čikagos Lietuvių moterų klu
bo madų paroda Orland Cha-
teau, Orland Park. Pradžia 1 
vai. popiet. 

•Vytauto Kernagio kon
certas Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Rengia Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
tras. Pradžia 7 vai. vak. 

Gegužės 11 d., sekmadie
nį, Meno mokyklėlės penkerių 
metų sukakties pokylis Jauni
mo centre. Pradžia 1 vai. p.p. 

Gegužės 18 d., sekmadie
nį: „Žaltvykslės" teatro spek
taklis Jaunimo centro didžio
joje salėje. 

Gegužės 17-18 d.: Lietuvos 
šaulių dalinių trimetis suva
žiavimas Šaulių rinktinės na
muose, Čikagoje. 

Gegužės 22-25 d.: XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas Čikagoje. 

Gegužės 24 d., šeštadienį: 
PLC. Lemonte, Poezijos vaka
ras ir Birutės Marcinkevi
čiūtės monospektaklis. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

Gegužės 26 d., pirmadie
nį, Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių įsteigimo 100 m. sukak
tis bus paminėta 12 vai. iškil
mėmis prie Steigėjų paminklo. 

BIRŽELIS 

Birželio 1 d., sekmadienį: 
Jaunųjų teatro festivalis Jau
nimo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. Pradžia 3 
vai. p.p. 

•Čikagos ir apylinkių 
Nekalto Prasidėjimo M. 
Marijos seserų rėmėjų meti
nis narių susirinkimas, pra
dedamas šv. Mišiomis Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje 8 vai. r., tuoiau DO 
Mišių susirinkimas vyks para
pijos salėje. Bus renkama nau
ja valdyba, loterija, kavutė. 

•BALFo Marąuette Park 
skyriaus cepelinų pietūs Švč. 
M. Marijos parapijos salėje po 
10:30 vai. r. Mišių. 

•Čikagos ir apylinkių 
Ateitininkų šeimos šventė: 9 
vai. r. Mišios J. Matulaičio mi
sijoje: 10:30 vai. r. iškilmingas 
posėdis PLC salėje. 

•Ateitininkų namų gegu
žinė. 

Birželio 14 d., šeštadienį: 
jaunimo ansamblio „Grandis" 
metinis koncertas Lietuvių 
fondo salėje. PLC. Pradžia 6 
vai. vak. 

Birželio 15 d., sekmadie
nį: Gedulo ir Vilties dienos pa
minėjimas Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje. Pra
džia 12 vai. 

Birželio 22 d., sekmadie
nį: Gen. T. Daukanto jūros 
šaulių kuopa, Chicago, IL. 
rengia gegužine Ateitininkų 
namuose, Lemont, IL. Pradžia 
11 vai. r. 

•ALTo Čikagos skyrius 
ruošia Birželio trėmimų pa
minėjimą Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje: 10:30 vai. r. 
Mišios bažnyčioje: po Mišių 
akademija parapijos salėje. 
Paskaitą skaitys S. Peterso
nienė. 

M: r/cho 29 d., sekmadie
nį: Lemonto LB apylinkes ge
gužinė PLC sodelyje. 

•Vcnc/iK'los Lietuvių 
draugijos gegužine Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. 

Liepos 6 d., sekmadienį: 
Anglijos Lietuvių klubo gegu
žinė Šaulių namuose. Pradžia 
12 vai. 

Liepos 13 d., sekmadienį: 
Pensininkų klubo gegužinė 
Šaulių namuose. Pradžia 12 
vai. 

•Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų rėmėjų rengiama arki-
vysk. Jurgio Matulaičio pas
kelbimo palaimintuoju šven-
tė-paminėjimas. Mišios 10:30 
vai. r. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, tuoj po 
Mišių parapijos salėje minė
jimas ir meninė programa. 

•Pasaulio lietuvių centro 
gegužinė PLC sodelyje. 

Liepos 20 d., sekmadienį: 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne, Lemonte. 
Pradžia 12:30 vai. popiet. 

•Šakiečių gegužinė Šau
lių namuose, Čikagoje. Pra
džia 12 vai. 

RUGPJŪTIS 

Rugpjūčio 3 d., sekma
dienį: ALTo Čikagos skyriaus 
tradicinė gegužinė Ateitininkų 
namų sode. Pradžia 12 vai. 

•Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
(ALIAS) Čikagos skyriaus 
gegužinė, Michiana, IN. 

Rugpjūčio 10 d., sekma
dienį: „Draugo" vasaros šven
tė t. marijonų sode, Čikagoje. 

•V.D.Š. rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. Pradžia 12 
vai. 

Rugpjūčio 14-17 d. 90-asis 
Lietuvos Vyčių suvažiavimas, 
šiemet ruošiamas Brocton, 
MA. 

Rugpjūčio 17 d., sekma
dienį: JAV LB Vidurio Va
karų apygardos metinė gegu
žinė PLC sodelyje. Pradžia 
tuojau po pamaldų. 

Rugpjūčio 23-24 d. Augs
burgo gimnazijos moksleivių 
ir mokytojų suvažiavimas 
Čikagoje. 

Rugpjūčio 24 d., sekma
dienį: Illinois Lietuvių respu
blikonų lygos metinė gegužinė 
PLC sodelyje. Pradžia 12 vai. 

Rugpjūčio 31 d., sekma
dienį: Lemonto LB apylinkės 
gegužinė PLC sodelyje. Pra
džia 12 vai. 

RUGSĖJIS 

Rugsėjo 2 d., sekmadienį: 
PLC gegužinė. 

Rugsėjo 14 d., sekmadie
nį, Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Moterų gildija ruo
šia 35 metų sukakties pokylį 
Willowbrook salėje. Pradžia 
1:30 vai. p.p. 

Rugsėjo 14 d., sekmadie
nį, Šiluvos atlaidų procesija 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje Marąuette Parke. Pra
džia 2 vai. p.p. 

Rugsėjo 21 d., sekmadie
nį: Didysis operos solistės Vio
letos Urmanos-Urmanavičiū-
tės koncertas Morton gimnazi
jos auditorijoje. Rengia JAV 
LB Kultūros taryba. 

•Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių 
namuose. Pradžia 12 vai. 

Rugsėjo 28 d., sekmadie
nį: Lietuvių fondo 9-osios me
tinės golfo žaidynės Lieponių 
Old Oak Country Club lau
kuose. 

•„Vaiko vartai į mokslą" 
ruošia Rudens derliaus pietus 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

SPALIS 

Spalio 4 d., šeštadienį, Li-
thuanian Mercy Lift vakaras 
su didžiąja loterija PLC Bočių 
menėje. Pradžia 6 v. v. 

Nuo balandžio 29 d. pašto 
skyriuose jau galima balsuo
ti referendume dėl Lietuvos 
narystes Europos Sąjungoje. 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pirmininkas Zenonas Vai-
gauskas susirūpinęs, kad iki 
šiol nepavyko įgyvendinti 
idėjos — laikinus pašto sky
rius, kuriuose būtų galima 
balsuoti, įrengti stambiausiuose 
prekybos centruose. Kol kas 
neaišku ir kiek piliečių bus 
įtraukta į galutinius rinkėjų 
sąrašus. 

Vyriausioji rinkimų komi
sija iki šiol nėra tikra, kokią 
procedūrą pasirinkti, iš rinkė
jų sąrašų išbraukiant į užsie
nį išvykusius Lietuvos pilie
čius. Tokį įstatymą yra priė
męs Seimas, tačiau jame nėra 
nustatyta rinkėjo išbraukimo 
tvarka. Dėl jos galvą suka 
Vyriausioji rinkimų komisija. 
Komisijos pirmininkas Zeno
nas Vaigauskas LF radijui 
kalbėjo: „Čia mums sukelia 
tam tikras problemas. Kuo 
remiantis reikėtų tuos rin
kėjus išbraukti: ar raštiškais 
kartu su juo gyvenančių as
menų parodymais, ar žodi
niais parodymais, duomenų 
mes kreipėmės į imigracijos, 
pasienio tarnybą, kokia čia 
galim pasinaudoti informaci
ja. Va šitas klausimas, kada 
yra papildomai išbraukiami 
rinkėjai, kurie yra išvykę, ne
žinom, ar jie balsuos užsie
nyje, ar ne, mums sukelia 
tam tikrų teisinių problemų 

Spalio 5 d., sekmadienį: 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
pabendravimo pietūs PLC Le
monte. Pradžia 12 vai. 

•Suvalkiečių draugijos 
gegužinė Šaulių namuose. 

Spalio 12 d., sekmadienį: 
Lemonto LB pietūs su didžiąja 
loterija PLC. Lemonte. 

Spalio 19 d., sekmadienį: 
„Draugo" tradicinis pokylis 
Martiniąue salėje, Evergreen 
Park,IL. 

•V.D.Š. rinktinės vasaros 
pabaigos gegužinė Šaulių 
rinktinės namuose, Čikagoje. 
Pradžia 12 vai. 

Spalio 26 d., sekmadienį: 
Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių salėje. Pradžia 12 vai. 

LAPKRITIS 

Lapkričio 6 d., ketvirta
dienį: Suvalkiečių draugijos 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių salėje. 

Lapkričio 8 d., šeštadie
nį: Lietuvių fondo metinis va
jaus užbaigimo pokylis PLC. 
Lemonte. 

Lapkričio 13 d., ketvirta
dienį: Zarasiškių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių 
salėje. 

Lapkričio 15 d., šeštadie
nį, LB Kultūros tarybos ruo
šiama Premijų šventė PLC 
Lietuvių dailės muziejuje. 

Lapkričio 16 d., sekma
dienį: Madų paroda PLC 
didžiojoje salėje. 

Lapkričio 23 d., sekma
dienį: Lietuvos Kariuomenės 
šventė Šaulių namuose, Čika
goje. 

Lapkričio 30 d., sekma
dienį: Tilžės akto minėjimas 
Šaulių namuose. Pradžia 2 
vai. 

GRUODIS 

Gruodžio 6 d., šeštadienį: 
PLC kalėdinė mugė centro pa
talpose. 

Gruodžio 14 d., sekma
dienį: Vytauto Didžiojo Šau
lių rinktinės bendros kūčios 
Šaulių namuose. Pradžia 2 
vai. 

Gruodžio 21 d., sekma
dienį: Kūčios PLC didžiojoje 
salėje. 

Gruodžio 31 d., trečiadie
nį: N'aujų metų sutikimas 
PLC didžiojoje salėje. 

—ar nėra pažeidžiamos žmo
gaus teisės". 

Vaigauskas prognozuoja, 
kad išbraukti rinkėjai gali 
reikšti nepasitenkinimą, kreip
tis į teismus, o tai sukeltų 
nemenką problemą. Kita ver
tus, Vaigauskas žadėjo, kad 
jeigu toks išbrauktas rin
kėjas rinkimų dieną vis dėlto 
pasirodys prie urnų, jis bus 
įrašomas į sąrašus. Išbrau
kiant išvykėlius rinkimų ko
misijoms teks įdėti daug triū
so. Manoma, kad iš dabar 
esančių dviejų milijonų septy
nių šimtų tūkstančių rinkėjų, 
geriausiu atveju pasiseks iš
braukti 80,000—100,000, tai 
yra apie tris procentus. 

Vis dėlto daugelis Lie
tuvos politikų mano, kas ir 
šie procentai gali pasirodyti 
lemiami-. Mažai kas abejoja, 
kad dauguma atėjusių bal
suos už Lietuvos narystę, ta
čiau nerimą kelia galimas 
menkas rinkėjų aktyvumas. 
Tad kitaip nei per kitus bal
savimus, mes jau balsavimo 
metu žinosim, kaip klostosi 
referendumo reikalai. Rinki
mų komisija šiuo atveju itin 
svarbų rodiklį, rinkėjų ak
tyvumą abi dienas skelbs kas 
keturios valandos. 

Dar viena naujiena — 
kiekvienas balsavęs referen
dume gaus suvenyrą — lip
duką. Zenonas Vaigauskas 
sako šią idėją nusižiūrėjęs iš 
Jungtinių Valstijų. Tačiau jis 
nepritaria kai kurių partijų 
iškeltoms idėjoms tuos lip
dukus keisti į vertingesnius 
prizus, rengti loterijas. „Būtų 
diskreditavimas tos idėjos. 
Paprasčiausiai tai kvepėtų 
rinkėjų papirkimu. Manau 
tikrai neturėtume tokiu svar
biu klausimu, kada sprendžiami 
Lietuvos narystės klausimai 
Europos Sąjungoj, kiti klausi
mai, suprimityvinti iki kokių 
dovanų buvimo ar nebuvimo. 
Mes ir dėl to lipduko galvo
jom, kad tai nebūtų kokios 
problemos. Bet mes galvojam, 
na, jeigu Amerikoj tie lipdu
kai egzistuoja, ir rinkėjam yra 

Čikagos lit. mokyklos 2 B skyrius; mokyt. Loreta Gintaut ienė ; mokiniai: Jonas Aleksonis, Karolis Arnatkevičius, 
Milda Bartašiūnaitė, Audrė Brėdikytė, Ramoną Butkute , Darius Čekanavičius, Rokas Daugėla, Indre Kuzavaite, 
Julija Lukoševičiūte, Aivaras Sineokis, Enr iką Sinkevičiūtė. Aleksas Sutrinaitis. Nida Šaparnyte, Gabriele 
Trainytė. Indre Vaitkevičiūtė, Aleksandras Zaka rauskas . 

Živilės Badaraitės nuotr. 

brangūs, ir įdomūs, reikėtų ir 
Lietuvoj tą tradiciją įvest". 

Šiandien vyksta Mokslei
vių referendumas dėl narys
tės Europos Sąjungoj, jo 
agitacinis šūkis — nepražiop
sok. Referendumo organizato
riaus, Pilietinių iniciatyvų 
centro, direktorius Girdvydas 
Duoblys mūsų radijui sakė, 
kad 400,000 moksleivių, ku
riems dar nesuėjo 18 metų, 
neturės galimybės pareikšti 
savo nuomonės artėjančiame 
referendume. 

Surengus šį referendumą 
moksleivių nuomonė paaiš
kės, nors ji ir nebus oficiali, be 
to, moksleiviai įgis demo
kratijos įgūdžių. Referendu
mas vyksta mokyklose, kurios 
padarė sprendimą jį sureng
ti. Referendume dalyvaus 
apie 900 mokyklų, tai yra apie 
70 proc. pagrindinių ir vidu
riniu Lietuvos mokvklu. Bal-

LIETUVOS TURIZMO PLĖTOTE 
Atkelta iš 3 psl. 
mes tiesiog prižiūrime 

kažkieno objektą... Būtų buvę 
labai gražu, jeigu iki jubilie
jaus būtų galima sutvarkyti 
visą Medininkų pilį, bet aš 
nežinau, ar pajėgsime grynai 
dėl finansinių problemų". Pa
klausus ar Medininkų pilies 
sutvarkymas bus įtrauktas į 
Tūkstantmečio programą, vi
ceministre atsakė: ^Aš manau, 
kad bus, nes pati Tūkstant
mečio programa yra gana 
smarkiai įstrigusi ir dabar kol 
kas ji vis dėlto nėra patvirtin
ta finansiškai, tie siūlymai bu
vo, mes tų siūlymų neatsi
sakome". 

2002 m. gruodžio 31 d. 
komisija gavo iš Kultūros mi
nisterijos į JDėl turizmo plėt
ros" rezoliuciją atsakymą, ku
riame minima, kad „Kultūros 
ministerija 2003 m. parengė 
Regionų kultūros plėtros pro
gramą, kurioje numatyta kar
tu su Turizmo departamentu 
regionuose pastatyti informa
cinius ženklus apie kultūros ir 
istorijos paveldo objektus, 

įkurti 6 informacinius kul
tūros centrus (Aukštaitijoje, 
Žemaitijoje, Dzūkijoje ir kt.). 
Daug bendrų darbų teks da
ryti, rengiant projektus struk
tūrinių Europos Sąjungos 
fondų lėšoms panaudoti". 

Europos Sąjunga žada 
nemenkus pinigus turizmui. 
Jau 2004 m. yra tikimasi 
dešimčių milijonų litų. Lietu
va turi suorganizuoti tik 25 
proc. savųjų investicijų. Aiš
ku, tokios sumos greitai pas
partins turizmą Lietuvoje, no
rėtųsi, kad kartu būtų pas
partinta ir kultūrinių vertybių 
apsauga. Liūdna darosi, gal
vojant, kad toks reikšmingas 
objektas, kaip Medininkų pi
lis. Mindaugo 750 m. karūna
vimo proga nėra ne tik tvarko
mas, bet net neišsiaiškinama, 
kam jis priklauso, „bešeimi-
ninkis", kaip pastebėjo vicemi
nistre. Reikia tikėtis, kad 
Amerikos Inžinierių ir archi
tektų sąjunga toliau belsis į 
Vyriausybės duris ir širdį, ir 
neleis Medininkų pilies rei
kalų užmiršti. 

PIENINGIAUSIA KARVĖ 

Wisconsin valstija pasižy
mi pieno ūkiu ir ūkininkai di
džiuojasi savo karvių kaime
nėmis bei jų pieno produkcija. 
Tačiau viena juodmargė, dėl 
savo ilgo amžiaus (17 m.) vadi
nama ,,Granny", išsiskiria iš 
visų kitų. Per savo ilgą ir našų 
gyvenimą ši karvė davusi 
429,132 sv. pieno. Tai tiek pie
no (ir sviesto, ir sūrio, ir kitų 
pieno produktų), kurį per me
tus suvartotų 725,500 žmo
nės! Karvutė — arba jos sa

vininkai — apdovanoti įvai
riais žymenimis ir pagyrimo 
lapais, bet ..Granny" dar nei 
nemano savo „pieno fabrikėlį" 
uždaryti. OhScM 

SKELBIA IŠDAVIKŲ 
PAVARDES 

Čekų Respublikos Vidaus 
reikalų ministerija paskelbė 
daugiau kaip 75.000 agentų, 
tarnavusių komunistų parti
jai, pavardes. Sąrašas sudaro 
5,700 puslapius ir yra prieina
mas internete. AP 

savimo teisę turi 5-tų — 12-
tų klasių moksleiviai. O kaip 
vyko referendumo agitacija? 
Girvydas Duoblys: „Ką mes 
akcentavom kaip organizato
riai, kad mokyklose turi būti 
sudarytos sąlygos, na, lygios 
sąlygos, lygios teisės pasisa
kyti ir euroskeptikams, ir. 

aišku, eurooptimistams". 
Pasak Girvydo Duoblio. 

gaunami iš mokyklų duome
nys, rodo. kad absoliuti dau
guma moksleivių pasisako už 
Lietuvos narystę Europos Są
jungoje. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijui ir 

„Draugui" iš Vilniaus 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg.. naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - $645; 2 mieg. - S729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami 1-2 mieg. ..condo" 
Oak Lavvn ir Wįllowbrook su 
baseinais. Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

Išnuomojami naujai 

suremontuoti kambariai 

Brighton Parko rajone. 

Tel. 773-376-2874. 

Išnuomojamas gražus, modernus 
butas Marquette Rd. ir Spaulding 
Ave. nerūkantiems pensininkams. 

Tel. 708-656-6599. 

Vyresnio amžiaus moterims išnuo
mojamas 2 mieg. naujai Įrengtas butas 
su baldais ..basement". Archer Ave. ir 

Pulaski apylinkėje. 
Tel. 773-218-4351. 

PASLAUGOS 
ELEKTROS 

ĮVEDĮMAI-PAT AISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sažininaai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOB&JO, NAMU. SVEKATT 3S 
IR (lYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Aeentas Frank Zapolis ir Otf. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviška 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

SIŪLO DARBA 
VVindovv VVashers Needed! 

40.CXX) per year. \V'e need 100 crews. 
No exp. necessary VViil tram. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in linglish. 
L.A. McMahon VVindovv VVashin". 

Tel. 800-82(1-6155. 

Grožio salonas priima į darbą visų 
rūšių specialistes... manikiūristes. 

kirpėjas, masažistes ir 11 
Garantuoti klientams benetitai' 

Skambinti Audronei Ramanauskas. 
Tel. 630-236-6573. 

Amerikos Lietuvių Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 
Phone: 708-839-9022 Fax.: 708-839-9070 

E-mail:altv@ attbi.com 

ALTV programos rodomos per Čikagos VVFBT 23 kanalą 
ketvirtadienais ir sekmadieniais nuo 7 iki 8 v.v. Čia galite 
matyti žinias iš Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 
Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugelis lietuviškų verslų, skelbiamas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugos: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europines sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai, DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų kalbos pamokos 

ALTV laukia žiūrovų pasiūlymų, patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

&. 

http://attbi.com


S a v o va l i ą d ė l 
v a l s t y b ė s n a r y s t ė s E S 

p a r e i š k ė 0,5 proc . 
r inkė ju 

Atkelta iš 1 psl. 
Z. Vaigauskas tvirtina, kad 

antradienį prasidėjęs balsavi
mas paštu referendume dėl 
Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje vyksta sklandžiai. 

Z. Vaigauskas pažymėjo, 
kad, pavyzdžiui, per 1996 metų 
Seimo rinkimus, kai balsavi
mas paštu vyko 12 dienų, per 
pirmąją dieną balsavo mažiau 
- tik 0,4 proc. rinkėjų. Balsa
vimas paštu per pernai vyku
sius prezidento ir savivaldybių 
tarybų rinkimus prasidėjo 
aktyviau, nes balsavo apie 0,7 
proc. rinkėjų. 

Balandžio 29 d. prasidėjęs 
balsavimas paštu vyks iki ge
gužės 8 d., jeigu rinkėjas bal
suos to miesto, rajono, į kurio 
rinkėjų sąrašą yra įrašytas, 
paštuose. Viena diena trum
piau, iki gegužės 7 d., galės pa
reikšti savo valią balsuodami 
paštu rinkėjai, esantys kito 
miesto ar rajono rinkėjų 
sąraše. Balsuojant paštu yra 
būtina turėti rinkėjo pažymė
jimą ir asmens dokumen
tą 

IRAKAS. ĮVYKIAI IR 
FAKTAI 

Atkelta iš 1 psl. 
„Prezidentas Saddam Hus-

sein nežuvo. Jis vis dar gyvas. 
Jis kreipsis į irakiečius ir visą 
arabų pasaulį per 72 valan
das", sakoma pareiškime. 
„Irako pasipriešinimo" teigi
mu, Saddam Hussein pasi
ryžęs pateikti įrodymų, kad jį 
išdavė bendražygiai, iš kurių 
daugelį „seniai užverbavo Bri
tanijos ir Amerikos žvalgybos". 
Grupuotė taip pat pareiškė, jog 
Irako diktatorius ketina pa
neigti oficialius duomenis apie 
sąjungininkų nuostolius per 
karinę kampaniją ir yra įsiti
kinęs, kad JAV neatneš laisvės 
irakiečiams. 

EL NINO IŠKELIAVO 
EI Nino — tai ypatingas 

sušilusio vandens sluoksnis, 
periodiškai atsirandantis Ra
miajame vandenyne. Nuo jo 
priklauso įvairūs oro pasikei
timai ir nenuoseklumai visoje 
planetoje. EI Nino ne kiekvie
nais metais ..gimsta" (kadangi 
jis paprastai prasideda apie 
Kalėdas, dėl to ir vardas EI 
Nino — ispaniškai Vaikelis), 
bet praėjusią žiemą jis kaltin
imas už daugybe sniego ir lie
taus kritulių rytinėse Ameri
kos valstijose. Nepaisant, kad 
Colorado valstijoje, žiemai be
sibaigiant, iškrito daugiau 
kaip 8 pėdos sniego, vakarinės 
valstijos gali tikėtis sausos ir 
karštos vasaros, nes EI Nino 
jau atsisveikino — iki kito 
karto. U.S. News 

GERS JŪROS VANDENĮ 
Beveik 2 mln. Tampa įlan

kos (Florida) gyventojų pra
dėjo gauti geriamą vandenį iš 
pačios įlankos. Floridoje pa
statyta pirmoje JAV vandens 
sūrumą pašalinanti įranga, 
kuri per parą parūpina 12 mi
lijonų galionų gėlo vandens. 
Tikima, kad netrukus ši 
įmonė galės patiekti iki 25 
mln. galionų vandens per 
parą. kas sudarytų apie 10 
proc. vandens. reikalingo 
Tampa. St. Petersburg, New 
Port Richey ir kitiems aplin
kiniams miestams. AP 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote 

darbo ar buto, tačiau skelbtis 
laikraštyje brangiai kainuoja? 
Ne bėda. DRAUGAS jūsų skel 
bima išspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti tel. 77? 
585-9S00 ar užsukti i DRAUGO 
administracija adresu 454S VV. 

63 St., Chicago. i i 60629. 

ILGAMEČIAM KATALIKŲ FEDERACIJOS 
DVASIOS VADUI, AKTYVIAM 

KATALIKIŠKOS AKCIJOS PUOSELĖTOJUI, 
NEPAILSTAMAM LIETUVIŠKOS VEIKLOS 

RĖMĖJUI 

A.fA. 

Prelatui dr. Juozui 
Prunskiui 

mirus, kartu meldžiamės ir užjau
čiame seserį dr. Oną Prunskytę-
Garūnienę su šeima, mirusio brolio 
dr. Vlado Prunskio šeimos narius, 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje, 
idėjos bendražygius ir draugus. 

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS 
KATALIKŲ FEDERACIJA 

A.tA. 
ILONA A. DAPKUS 

Mirė 2003 m. balandžio 27 d., sulaukusi 69 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Marąuette Parke, 

Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Pedro ir duktė Rita. 
A. a. Ilona buvo aktyvi Chicago lietuvių operos bei 

daugelio kitų lietuviškų organizacijų dalyvė ir rėmėja. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 1 d. 

nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
mų koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 
(arti Derby Rd.). Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 
2 d. Visus prašome susirinkti Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje šv. Mišioms 10:30 v.r. Po Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima. 

Laidot direkt. Donald M. Petkus, 
tel. 1-800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

A.tA. 
ILONAI DAPKIENEI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą vyrui PETRUI 
(Čikaga), dukrai RITAI (Vilnius), pusbroliams 
DAINIUI ZALENSUI (Cleveland) ir VIRGINI
JUI ZALENSUI (Vilnius) bei kartu liūdžiu. 

Linas Johansonas 
Cleveland, OH 

A. f A. 
EUGENIJUI SMILGIUI 

mirus, giliai liūdintiems sūnums ir jų šeimoms, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Mečys ir Valerie Kavolius 
Willow Springs, IL 

Netikėtai netekus 

A. t A. 
ILONOS DAPKIENĖS, 

giliausi užuojautos žodžiai vyrui PETRUI ir duk
rai RITAI. 

Amžinoji Tau ramybė mylima pussesere. 

Dainius ir Virginijus Zalensai su šeimomis 

Č I K A G O S J A U N I M O C E N T R O 
2 0 0 2 M E T U A U K O T O J A I 

$15,000 — Lietuvių fondas. 
$2,000 — Jim ir Gražina Liautaud. 
$1,100 — Vincas Lukas. 
$480 — Gediminas Balanda. 
$450 — Nemira Šumskienė. 
$310 — Elena Jasaitienė, Irena Kriaučeliūnienė. 
$220 — Janina Marks, Ada Sutkus, Antanas ir Viktorija 

Valavičius. 
$200 — dr. K. G. Ambrozaitis, dr. Augustinas ir Marija 

Laucis. 
$180 — Aldona Lesevičius, Mary Sugintas. 
$170 — dr. Petras ir Stefa Kisielius. 
$160 — Viktoras ir Rūta Jautokas, A. Paulius, V. Utara, 

Maria Vilutis. 
$150 — dr. Milda Budrys, Petras ir Jadvyga Gruodis, 

Vytautas Janulaitis, Pranė Masilionienė, Liudas ir Albi
nas Ramanauskas. 

$140 — L. Beržinskas, Algis ir Irena Regis. 
$125 — A. L. Čepulis. 
$120 — Ray ir Loretta Grigaliūnas, Lietuvos dukterys. 
$110 — Algirdas Čepėnas, dr. V. Dubinskas, Irena Kai

rytė, Sigitas ir Janina Miknaitis, Juozas ir Uršulė Mikulis, 
Vaclovas ir Margarita Momkus, dr. Rimvydas Sidrys, dr. 
Daina Variakojis, Jonas ir Jūratė Variakojis, Juozas ir 
Marytė Vizgirda, Stasys Žilevičius. 

$100 — Stasė Bacevičienė, Stasys ir Elena Baras, Brigh-
ton Parko LB, J. Damauskas, S. Domeika, dr. V. Gavelis, 
Theodora C.T. Goberis, Zuzana Juškevičienė, J. Kasciu-
kas, V. ir V. Kupcikevičius, dr. V. T. Lesniauskas, Peter 
Marks, Jonas Miglinas, Panevėžiečių klubas, Kazimieras 
ir Aldona Rimkus, Antanas ir Marija Rudis, Jonas ir Ona 
Rugelis, Adelė Sakalas, Vytenis ir Vida Šilas, Jonas ir 
Rūta Spurgis, dr. S. ir Dalia Strasius, Maria Utz, S.C. 
Užgiris, Dalius Vasys, Vytautas Vidugiris, John ir Jose-
phine Žebrauskas. 

$95 — Bronius Andriukaitis. 
$90 — Stasys Bikulčius, G. S. Damašius, Algis ir Stasė 

Damijonaitis, Henrikas ir Ilona Laucius. 
$85 — Halina Bagdonienė, Teklė Bogušas, Janina Cu-

kurienė. 
$80 —Jurgis Matusevičius, A. Šešplaukis. 
$70 — Aleksandras Atutis, Juozas Bagdžius, Valerija 

Čepaitis, Ramunė Dičius, Petras Dirda, Gražina Kenter, 
Birutė Kožicienė, Felix ir Dana Lukauskas, Frances Pa-
kalka, Zuzana Pupius, Birutė Razminas, Jonas ir Kon
stancija Stasiulis, Vito ir Regina Vai. 

$65 — Bruno ir Apolonia Andrašiūnas, Bronius Juode
lis, Nijolė Kaveckas, Vaclovas ir Asta Kleiza, Apolinaras 
Varnelis. 

$60 — Vytautas ir Natalija Aukštuolis, Feliksas ir Rūta 
Daukus, Viktoras Endrijonas, dr. Kęstutis Jučas, Viktorija 
Karaitis, G. Kaufmanas, Vitas ir Regina Kazlauskas, Rev. 
R. Krasauskas, Alex ir Melita Lauraitis, Kazys ir Geno
vaitė Maldėnas, Halina Molejus, V. ir M. Petrošius, Juozas 
ir Irena Polikaitis, dr. Tomas ir Nijolė Remeikis, Jonas ir 
Laima Šalčius, Petras ir dr. Elena Spukas, Algirdas ir 
Laima Stepaitis, Algis ir Dalia Urbutis, Eugenijus ir Irena 
Vilkas. 

$55 — Silvia Aleksiūnas, Joseph Kučinskas, Aleksas 
Smilga. 

$50 — Jurgis ir Dalia Anysas, J. Ardys, Zita Baltramo-
nas, Eugenia Barškėtis, Vitas Bernadišius, Danutė Bi-
laišienė, Aleksandra Buivydas, Dalia Butėnas, Liuda Buti-
kas, dr. Ona Daugirdas, Salomėja Daulienė, V. Do-
manskis, D. R. Dreher, P. ir B. Gylys, dr. K. Jablonskis, 
Mečys Javas, Elegijus ir Aldona Kaminskas, A. ir I. Kere
lis, Rev. M. Kirkilas, Marija Kuprys, Kazys ir Mėta Lin
kus, Leo Maskaliunas, Vaclovas ir Vanda Mažeika, A. Mei
lus, Zota Mickevičius, Bronė Motušis, kun. Algis Olšaus
kas, Vidmantas ir Nijolė Raišys, K. Ražauskas, Gražina ir 
Albinas Reškevičius, Juozas Sabrinskas, Marija Šeduikis, 
Gražutė Sirutis, E. Skrupskelis, Julia Smilga, Jonas 
Stankus, Mons. Ignas Urbonas, Arvydas Vanagūnas, Zeno
nas ir Milda Vieraitis, Robertas Vitas. 

$45 — Agnės Bigelis, M. Biskis, A. Jonas, Jonas 
Jurkūnas, Girardas Juškėnas, Genovaitė Karsokas, Ramo
ną Kaveckas, Ona Mažionytė, Veronika Neumann, Ona 
Norvilas. 

$40 — Juozas ir Birutė Briedis, Eugenija Budelskis, 
Grace Budrys, Julius ir Regina Butkus, dr. Petras Dirda, 
Emelia Gaška, A. J. Jakštys, Sofija Jelionis, Aldona Jaš-
mantas, M. Kapačinskas, S. Kavaliūnas, Aid. Kavaliūnas, 
Elena Kelečius, J. Krutulis, Karolina Kubilienė, Elena 
Lapenas, Rožė Mačernis, Vytautas Masonis, Gražina Mus
teikienė, Edvardas ir Anelė Pocius, Jonas Račkauskas, 
Juozas ir Gražina Rimkūnas, Jadvyga Skvarcius, Vincent 
ir Renata Staniškis, Kęstutis Trimakas, Antanas ir Teodo
ra Zailskas, Z. Zvirzdys. 

$35 — Vytautas Bildušas, Algirdas Brazis. K. Bružas, 
dr. Irena Kuras, George ir Vilytė Lendraitis, Algis Liepi-
naitis. Romaną Paulius, Stasė Ramanauskas. 

$30 — Petras ir Laima Aleksa, Joana Danilevičienė, Al
girdas ir Stanislava Didžiulis, Danutė Garbonkus, Frank 
Gudaitis, V. Jakovickas, Genie Juodikis, Aleksas ir Sofija 

Nuoširdžiai už jauč iame ALBERTĄ KE
RELĮ šią sunk ią valandą, ne tekus 
TĖVELIO. 

Čikagos lituanistinės mokyklos vadovybė 
ir Tėvų, komitetas 

DRAUGAS, 2003 m. gegužės 1 d., ketvirtadienis 

Kirkilas, Juozas ir Giedrė Končius, dr. R. Kriaučiūnas, dr. 
B. Kvedaras, Vacys Laniauskas, Vitalis ir Monika Lember-
tas, Adelė Lietuvninkas, A. Lingis, M. Markulis, Jonas 
Martinkus, Laima Miloitis,Pilypas ir Elvyra Narutis, Ma
rija Noreika, Antanas Paužuolis, Alfonsą Pažiūra, Petras 
Petrutis, Bronius ir Aurelija Polikaitis, Stefa Prialgaus-
kas, Marija Remienė, Valė Remys, Antanina Repšienė, Al
dona Rukuiža, Tadas ir Danutė Rūta, Stasė Sakavičienė, 
Dalia R. Šaulys, Anatolijus Siutas, N. Užubalis, Laima 
Vaičiūnienė, V. ir J.Žukauskas. 

$25 — Rev. Alf. Babonas, F. Baldauskas, J. Bobinas, Z. 
Brinkis, Kostas Dočkus, G. Dragūnas, Kazimieras ir Ele
na Druskis, Nijolė Dumbrys, Jaronimas ir Rūta Gaižutis, 
Albinas ir Ona Garūnas, Danguolė Griganavičius, Vytau
tas ir Ona Gutauskas, Birutė Jasaitienė, Ed. Jasiūnas, dr. 

Aldona Juozevičienė, V. F. Juškus, Algimantas Kelertas, 
Eugenia Kolupaila, St. Laniauskas, Bruno ir Regina 
Latoža, Juozas ir Daila Liubinskas, V. A. Mažeika, Vikto
ras ir Ingrida Naudžius, Alfonsas Petrutis, R. Pūkštys, 
Rimvydas ir Genė Rimkus, Emil Sinkys, Maria Škėma, 
Stasys Surantas, Stefa Urban, Šarūnas ir Ramunė Valiu
lis, Danutė Vidžiūnas, J. Vilutis, Nijolė Zdanys. 

$20 — Ona Alkas, Juozas Ališauskas, Estera Alšėnas, 
R. Andriušis, Vincas ir Genovaitė Ankus, Roma Aras, Vic-
tor Augus, A. Balbata, L. Baltrėnas, Walter Barkauskas, 
Marija Barienė, A. Bartkus, M. Barr, J. ir O. Baužys, Vy
tas Bindokas, Juozas ir Veronika Bubnys, Birutė Bulota, 
Jonas Butvilą, Mary Černius, Rimas Černius, Marytė 
Černiūtė, Elena Dambriūnas, Kristupas Daugirdas, Maria 
Derenčius, Rimas ir Pranutė Domanskis, Bruno ir Jūratė 
Dovilas, S. ir S. Džiugas, Helen Galenas, Vladas ir Marija 
Gelažius, Aniceta Giedraitienė, Antanas ir Vida Gilvydis, 
T. Glamba, Irene Goddard, Remigijus Gorys, Jonas Gra-
dinskas, Valentina Gūdis, Juzė Ivašauskienė, Simas Jokū
baitis, Dalia ir Kęstutis Ječius, Edwardas Jokubauskas, 
Laima Jurkūnas, Donata karuža, Col. B. A. Karsokas, 
Ret., Kazys ir Teresė Kazlauskas, Stasė Kazlienė, L. Kirki
las, dr. A. Kisielius, K. Kiukys, J. Kojelis, Walter Kreivys, 
Oscaras ir Bronė Kremeris, R. Kubilius, Jonas Kučinskas, 
Viktoras Kuraitis, Saulius Kuprys, Irma Laisvėnaitė , Ju
lius ir Birutė Lintakas, Joana Mačiulis, Kazys ir Elena 
Majauskas, E. Mankus, Michelevičius, Mečys ir Janina 
Mikutaitis, Vytautas Musonis, M. Neniškis, A. Norvilas, 
Antanas Osteika, Jurgis Paulionis, Zigmas Paronis, Eva 
Paulauskas, Jurgis Petkaitis, Algird Pivaronas, Jonas ir 
Valė Pleirys, Irena Radys, R. J. Rapšys, Petras ir Aldona 
Rasutis, Albertas ir Bernice Raubiskis, Elena Rudzinskas, 
B. Rygertas, J. Sabas, V. Šaulys, Aldona Simonaitis, Vy
tautas Sinkus, Balys Slonskis, Albinas ir Regina Smolins-
kas, Magdelena Stankūnas, Juozas Šulaitis, Brigita 
Tamošiūnas, Jonas ir Jūratė Tamulaitis, R.Taunys, Ligija 
Tautkuvienė, Donatas Uogintas, Aldona Underienė, Julia 
Vailokaitis, Ramūnas Vanagūnas, Laima Vandestoep, M. 
Vasilevski, Juozas Žadeikis, John ir Birutė Zaksas, Jadvy
ga Zalagėnienė, Antanas Zaparckas, Algird Zenkus, Juo
zas Žygas. 

$15 — Sofija Bražionis, Birutė Ciplijauskaitė, Adelė Dra-
gūnaitis, Zigmas Grybinas, Vytautas Grybauskas, Alek
sandras Jankūnas, Antanina Januška, Judita Mamaitis, 
P. V. Matiukas, J. Matulaitis, Raymond Paškus, Millie 
Pietz, Povilas ir Anna Ramas, Stasys Ruibis, W. R. Sebas-
tian, Victor ir Ona Šilėnas, Algimantas Šlapkauskas, Jo
nas Smalstys, Faustas ir Teresė Strolia, Linda Taylor, Vy
tautas Vanagas, Vladas Varneckas. 

$10 — Agnne M. Adams, R. Aleknas, L. Almenas, Aldo
na Ankus, M. Arstikys, Danute Augienė. Apolinaras Bag
donas, Al. Balilonis, J. L. Baranauskas, E. D. Bartkus, Ed-
ward ir Elena Cizinauskas, Diana E. Čampė, Vitalis ir 
Gražina Damijonaitis, L. J. Dargis, Stasys ir Ona Dar-
žinskis, Rita Derenčius, V. Dubickas, E. ir D. Eidukas, St. 
Eiva, Ona Galvydis, Irene Gintautas, K. A. Girdvainis, A. 
Grinis, Ruth Hoffman, S. Idzelis, Stasė Ilginis. Julius Ja
kutis, Br. Jasevičius, V. Jonikas, B. Jozaitis. Antanas 
Juodvalkis, Joseph Kalvaitis, Emilija Kantas, dr. Birutė 
Kasakaitis, John Kasis, J. B. Kasperavičius. Česlovas Ki
liulis, Justinas Kirvelaitis, Petras Kliorys, M. Kriaučiū
nienė, dr. E. Kriaučiūnas, Br. Krokys, R. ir B. Kronas. 
Richard Krulikas, A. Kučiūnas, Jonas Kučėnas, Irena Ku
dirka, Kazė Kuraitis, D. Lapkus, John ir Stasė Latvys, J. 
V. Lapatauskas. Alice Lopez, A. R. Marchertas. M. Mar
cinkus, Vyt. Markevičius, Vai ir Aldona Martis, K. Matke-
vičius, Julius ir Regina Matonis, Kazys Matonis, T. R. 
Mažeika, A. J. Meats, Inc., Petronella Mesec, Sigutė Mik-
rut, Tadas Mickus, V. Miliūnas, L. J. Minginas, J. Mockai-
tis, Mon. Musteikis, Bronė Navickas, Augustinas ir Dalia 
Orentas, Emilija Pakštas, Edward Palusis, St. Paulaus
kas, Emma Petraitis, J. Plečkaitis, Vladas Plepys, A. Plie-
nis, Birutė Podis, Jonas Prakapas, Aldona Prapuolenyte, 
Stasė Prialgauskas, Z. Prūsas, E. Radzevičiūtė, Kaze Rat-
nikas, K. Razma, dr. A. E. Razma, Marta Ruikis, Vincas 
Šalčiūnas, Viktoras ir Milda Šatas, Algirdas ir Aušra Sau
lis, Šepetys & West, Antanas Sereika, J. Shurne, Jurgis 
Savaitis, Walter ir Stephanie Simonaitis. Algis Šimkus. 
Walter Serevičius, A. Venslova. Antanas ir Valė Skridulis, 
Eug. Slavinskas, Frances Siutas, H. Stasas, P. Stelmokas, 
Raymond Stockus, Jovita Strikas, Zenonas Šukys, J. 
Tamoševičius, Ed. Tamošaitis. Antanas ir Apolonija Tus-
kenis, William Unakis, Algimantas Uogintas, Laima Ur-
bancewicz, dr. V. Valatka, A. Vainas, Joseph Varnas. A. 
Venskūnas, Pranas Visvydas. Aleksas ir Danguolė Vitkus, 
Yerkes & Sons, Ed. Zeikus, V. Žebertas, Ona Žygas. 

$5 — A. P. Giedraitis. 

Nuoširdžiai dėkojame mieliems Čikagos J a u n i m o 
cent ro aukotojams. Tik su Jūsų dosnia p a r a m a ga
lime toliau tęsti p r ieš daugelį metų pradėtą darbą, 
iš laikant šį mums ta ip brangų lietuvybės Švyturį . 

Čikagos J a u n i m o centro 
valdvba i r tarvba 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE 

JAV LB XVII TARYBOS 
RINKIMAI 

JAV Lietuvių Bendruo
menės aukščiausias organas 
yra taryba. Jos sesijų metu 
numatomos ir priimamos 
veiklos gairės, renkamas LB 
Krašto valdybos pirmininkas, 
sprendžiami aktualūs klausi
mai lietuvybės palaikymui. 
Tarybos suvažiuojamoji sesija 
vyksta kartą metuose narių 
lėšomis. Sesijai vadovauja ta
rybos prezidiumas su pirmi
ninku, kurie išrenkami pir
mos sesijos metu. Tarybos na
riai renkami trejų metų ka
dencijai. Sesijos metu priimtų 
rezoliucijų pagrindu Krašto 
valdyba vykdo LB veiklą. 

Į tarybos narius gali kan
didatuoti kiekvienas, JAV gy
venantis, lietuvis. Į tarybą 
patenkama, surinkus daugu
mą balsų. Balsuoti gali kiek
vienas narys, pagal apygardo
je pateiktą kandidatų sąrašą, 
jei yra sulaukęs 18 metų am
žių. LB yra susiskirsčiusi į 10 
apygardų. Apygarda su savo 
pirmininku apjungia jos ribo
se esamų apylinkių veiklą. 
Rinkiminės būstinės numato
mos pagal apylinkių vietą ir 
skelbiamos per spaudą bei 
radiją. 

Šiemet gegužės 3, 4 ir 10, 
11d. vyks rinkimai į JAV LB 
XVII tarybą. Vyriausia rinki
mų komisija pranešė, kad są
raše yra 92 kandidatai. Tary-
bon bus išrinkta 60 narių. Ta
čiau, jei LB labai aktyviai ir 
gausiai balsuos, šis skaičius 
gali ir padidėti. 

Paskutinių 13 metų eigoje 
iš Lietuvos į JAV atvyko daug 
lietuvių čia dirbti ir gyventi. 
Suprantamiau pabrėžiant naujų 
imigrantų atvykimo laikmetį, 
prigijo vardas „trečioji ban
ga". Praeitose dviejose JAV 
Tarybos kadencijose buvo po 
1-2 narius iš „trečiosios ban
gos". Tačiau tai buvo tik dali
nis dalyvavimas tarybos veik
loje, greičiau noras susipažin
ti su jos darbais. Šiuo metu 
jau iškilo būtinybė, kad aukš
čiausiame LB organe būtų žy
miai daugiau „trečios bangos" 
atstovų. Su laiko tėkme kei
čiasi žmonių mąstymas, po
reikiai, savęs reiškimo būdai, 
keičiasi tobulėjimo kriterijai 
ir reikalavimai naujos kartos 
ugdymui. Keičiasi ir požiūris į 
lietuvybės išlikimą užsienyje. 
Todėl tarybos sesijų metu pri
imamos gairės tolimesnei lie
tuvybės išlikimo veiklai vys
tyti turi atspindėti ir „trečio
sios bangos" žmonių nuomo
nę, interesus bei pasiūlymus. 
N'aujieji turi įsilieti į bendrą 
visų imigracinių bangų lietu
vybės veiklą. 

Vidurio Vakarų apygardo
je, kuriai priklauso apylinkės, 
esančios Čikagoje, artimuose 
ir tolimuose priemiesčiuose 

bei miestuose, yra bendras 
didžiausias kandidatų skai
čius 27, iš kurių bus renkama 
16. Čia balsavimas suskirsty
tas į tris rajonus. Pirmame 
rajone bus renkama 12 narių, 
antrame 3, trečiame 1. Šiuo 
metu pirmame rajone turime 
kandidatų į tarybą ir iš „tre
čiosios bangos", kurie jau yra 
įsijungę į aktyvią lietuvišką 
veiklą, tai Bronius Abrutis, 
kun. Jaunius Kelpša, Rūta 
Kunčienė, Rita Šakenienė, 
Ligija Tautkuvienė. Kitose 
apygardose irgi yra kandida
tuojančių iš „trečiosios ban
gos" žmonių. 

Būtų tikslinga, kad ir 
naujieji imigrantai suprastų 
lietuviškos veiklos išlaikymo 
užsienyje būtinybę, ir gausiai 
ateitų balsuoti į apylinkių 
rinkimines būstines už savo 
pasirinktus kandidatus pagal 
būstinėse pateiktus sąrašus. 
Lietuvybės išlaikymas JAV-
ėse priklausys nuo to, kokias 
gaires numatys ir priims 
XVII tarybos nariai. 

Čia pateikiamas sąrašas 
rinkiminių būstinių ir balsa
vimo laikas Vidurio Vakarų 
apygardoje pirmame rajone: 

" seklyčioje'' — 2711 W. 
71 Str., Chicago, gegužės 3 ir 
10 d. (šeštadienį), nuo 9 v. ry
te iki 7 v. vakare. 

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijoje, Marąuet-
te Parke, gegužės 4 ir 11 d. 
(sekmadienį) nuo 9 v. ryte iki 
1 v. po pietų. 

Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos pastato salėje, Brigh-
ton Parke, gegužės 4 ir 11 d. 
(sekmadienį), po šv. Mišių. 

Jaunimo centre — 5620 
S. Claremont Ave., gegužės 3 
ir 10 d. (šeštadienį), nuo 9 v. 
ryte iki 2 v. po pietų. 

Cicero Šv. Antano parapi
jos pastate, kavinės kamb., 
gegužės 4 ir 11 d. (sekmadie
nį), nuo 8 v. ryte iki 12 vai. 

Lemonte, Pasaulio lietu
vių centre, gegužės 3, 4, 10, 
11d. 

Kiekvieno lietuvio parei
ga ir teisė yra pareikšti savo 
nuomonę už kandidatus, tuo 
įrodant savo nuoširdumą lie
tuvybės užsienyje išlaikymui. 

Rita Šakenienė 
Vidurio Vakarų 

apygardos valdybos narė 

„Žiburėlio", Montessori 
mokinukų meno darbų paro
da ruošiama gegužės 9 d., 
penktadienį. 6:30 vai. v., Lie
tuvių dailės muziejuje, Le
monte. Atidarymo metu kon
certuos „Vyturio" vaikų cho
ras, vadovaujamas Dariaus 
Polikaičio. Bus vaišės. Visi 
kviečiami. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, gegužės 3 d., 9:30 
vai. r., seselių motiniškame 
name, 2601 W Marąuette 
Rd., Chicago. Mišias aukos 
kun. Thomas Nairn, OFM. 
Jis yra profesorius „Catholic 
Theological" seminarijoje. 

Poetė Eglė Juodvalkė 
skaitys savo poeziją ruošia
mame kūrybiniame vakare 
š.m. gegužės 3 d., šeštadienį, 
6 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago. Visi 
maloniai kviečiami atvykti. 
Įėjimas nemokamas. 

JAV LB XVII tarybos 
rinkiniai Cicero lietuvių tel
kinyje vyks gegužės 4 d., sek
madienį, ir gegužės 11 d., 
taip pat sekmadienį, nuo 8 v. 
r. iki 12 vai., Šv. Antano pa
rapijos pastate, kavinės kam
baryje. Rinkimų komisijos 
pirmininkas Mindaugas Bau-
kus ragina ir labai kviečia 
gausiai dalyvauti. 

Union Pier, MI, Lietuvių 
draugija rengia pavasario šo
kius gegužės 3 d., šeštadienį, 
8 vai. vak. (Michigan laiku). 
Gros brolių Švabų orkestras, 
bus užkandžių. Šokiai vyks 
tuoj po narių susirinkimo 
„Gintaro" vasarvietėje. Bilie
tai iš anksto gaunami Mildos 
parduotuvėje arba skambi-
nant Kristinai Karaitienei 
269-469-3298. 

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovė" Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
vyks gegužės 4 d., sekmadie
nį, 12 vai., Jaunimo centre. 
Visi skyriaus nariai kviečia
mi susirinkime dalyvauti. 

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje informuoja, 
kad, pagal Vyriausiosios rin
kimų komisijos sprendimą, 
balsavimas LR generalinia
me konsulate Čikagoje vyks 
šiose vietose: 

LR generaliniame kon
sulate: 211 E. Ontario suite 
1500, Chicago, IL 60611 — 
2003 m. balandžio 28-30 d., 
nuo 1 iki 5 vai. popiet; ge
gužės 5-9 d., nuo 1 iki 5 vai. 
popiet. 

Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, 14911 — 127th 
Str.. Lemont, IL 60439: 2003 
m. gegužės 10-11 d., nuo 8 
vai. r. iki 2 vai. popiet. 

Jaunimo centre, Čikago
je, 5600 S. Claremont Ave, 
Chicago, IL 60636 — 2003 m. 
gegužės 10-11 d. nuo 7 vai. r. 
iki 10 vai. p.p. 

Konsulatas nuoširdžiai 
ragina visus dalyvauti balsa
vimuose dėl Europos Sąjun
gos narystės Lietuvai refe
rendumo. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis ruošiamos šeštadie-

.Žiburėlio' lietuviškos Montessori mokyklėles auklėtiniai Mokyklėle veikia Pasaulio lietuvių centre Lemonte 



•g, gegužės 3 d., 4 vai. p.p., 
jėzuitų koplyčioje, prie Jau
nimo centro, Čikagoje. Artė
jant Motinos dienai, šį dan
giškai Motinai skirtą mėnesį 
melsimės už motinas. Kvie
čiame dalyvauti. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo narės ruošia , pavasa
rio karnavalą — madų parodą 
ir kviečia pasidžiaugti pava
sariška apranga, pasisve
čiuoti, pasivaišinti. Bus mo
deliuojami rūbai iš „Kimber-
ly Bond Boutiąue", Orland 
Park, ir „Two Little Mon-
keys", Lemont. Viešnios ir 
svečiai kviečiami atsilankyti į 
Orland- Chateau, 14500 S. 
LaGrange Rd., Orland Park, 
šeštadienį, gegužės 10 d. 
Pasisvečiavimas — 12 vai., 
pietus — 1 vai., modeliavimas — 
2 vai. Vietas užsisakyti tel. 
708-974-0250 (Ruth Hof-
fman)'. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia pirmą šių 
metų gegužinę gegužės 4 d., 
sekmadienį, 12 vai., Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd Str. 
Gros ir dainuos Algimantas 
Barniškis, bus atsigaivinimų 
ir užkandžių, veiks laimės 
šulinys. Visi kviečiami. 

JAV LB Tarybos rinkimai 
East Chicago, Indiana 
apylinkėje bus pravesti ko-
respondenciniu būdu. Rinki
mų komisiją sudaro: pirm. 
Sofija Holiušienė, Roma 
Dambrauskienė, Birutė Pe
čiulienė, Vytautas Marke
vičius ir Juozas Neveraus-
kas. Rinkimų būstinė: 4006 
Fir Str., East Chicago, IN. 
Tel. 219-398-9249. 

Gegužės 4 ir 11 d. (sekma
dieniais), nuo 9 vai. r. iki 1 
vai. p.p., Nekalto M. Marijos 
Prasidėjimo parapijos mokyk
loje, Brighton Parke, vyks 
JAV LB XVII Tarybos rinki
mai. Iš Brighton Park LB 
apylinkės kandidatuoja Dan
guolė Ilginytė ir kun. Jaunius 
Kelpšas. Visi apylinkės lietu
viai kviečiami balsuoti rinki
muose ir atlikti savo tautinę 
pareigą. 

Šį sekmadienį, gegužės 4 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje ruošiamas 
koncertas, kuriame progra
mą atliks svečiai iš Lietuvos, 
taip pat savieji solistai ir 
Lietuvių operos choras. Bent 
kartą dalyvavusiems tokiame 
pooperiniame koncerte, ne
reikia nei aiškinti, kad tai 
labai nuotaikingas renginys, 
o nedalyvavusieji kviečiami 
atvykti ir įsitikinti. Iš anksto 
bilietai gaunami „Seklyčioje", 
2711 W. 71st Str., Chicago, o 
prieš koncertą — Jaunimo 
centre. 

Pietvakarių LB apylin
kėje JAV LB XVII Tarybos 
rinkimai vyks gegužės 3 d., 
šeštadierų, .Seklyčioje", 2711 W. 
71st Str., Chicago, nuo 9 vai. 
r. iki 7 vai. vak. Gegužės 4 d., 
sekmadienį, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje nuo 
9 vai. r. iki 1 vai. p.p.; gegužės 
10 d. „Seklyčioje", nuo 9 vai. 
r. iki 7 vai. vak., gegužės 11d. 
balsavimų nebus. Visi, Ame
rikoje gyvenantys lietuviai, 
18 m. amžiaus ir vyresni, ra
ginami balsuoti už JAV LB 
XVII tarybos kandidatus. 

Gegužės 3-4 ir 10-11 d., 
nuo 9 v. r. iki 1 vai p.p., 
Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre, koridoriuje prie di
džiosios salės durų, dirbs 
rinkiminė komisija, kuri pa
tarnaus balsuotojams, atėju
siems balsuoti JAV LB XVII 
Tarybos rinkimuose. Visi Le-
monto LB gyventojai bei iš 
kitų vietovių gali balsuoti 
PLC. Kviečiame visus kuo 
gausiau dalyvauti šiuose 
rinkimuose. 

Šiaulių „Saulės" ansamblis Čikagoje. 

Mišios už ata muz. 
Nikodemo Kulio sielą bus au
kojamos penktadienį, gegužės 
2 d., 12 vai., John H. Stroger, 
J r ligoninės koplyčioje. 

Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas šaukiamas šeštadienį, 
gegužės 3 d., 1 vai. p.p.. Šau
lių rinktinės namuose. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. 

AfA Agotos Gudaitienės 
10 m. mirties metinių Mišios 
bus aukojamos gegužės 4 d., 
10 vai. r., t. jėzuitų koplyčioje, 
Čikagoje. Prašome pasimelsti 
už a^a Agotos sielą. 

Kviečiami visi, ypač tėve
liai, kurių vaikučiai šį sekma
dienį, gegužės 4 d., priims 
Pirmąją Komuniją, t. jėzuitų 
koplyčioje (2345 W. 56 Ave) 
pokalbiui šeštadadienį, gegu
žės 3 d. 8:30 vai. r., po kurio, 
10 vai., vaikučiai su tėveliais 
galės atlikti išpažintį. Kop
lyčioje, be rytinių Mišių, pir
mąjį mėn. šeštadienį dar bus 
ir 4 vai. popietinės Mišios bei 
rožinys. Sekmadienį, gegužės 
4 d.. Mišios 10 vai. r. ir Pirmajai 
Komunijai skirtos Mišios — 12 
vai. 

Indrės Tįjūnėlienės nuotr. 

ŠIAULIŲ „SAULE" 
Š. m. kovo 23 d. Brighton 

Parką aplankė „Saulė" Šiau
lių. Tai buvo labai puiku. 

Jaunimas, s tudentai — 
šoko ir dainavo, grojo įvairiais 
instrumentais. „Saulės" an
samblis susikūrė 1972 m. ir 
išleido jau net keletą albumų. 
„Saulė" 1996 m. išleido dar 
vieną „Šviesi naktis" ir kitą 
1999 m. „Sveiki atvykę". 

Ansamblis susideda iš 
Šiaulių miesto studentų, mo
kytojų, tai vienas didžiausių 
Šiaurės Lietuvos liaudiškos 
muzikos ansamblis. 

Šokiai ir muzika labai pui
ki, o dainos skamba kaip 
paukštelių čiulbesys. 

Šokyje yra įpinta ir hu
moro. Labai daug juoko su
kėlė, kai moteris atsisėdo ant 
suolelio ir laukia, gal ateis 
koks bernelis. Deja. atėjo 
šlubas, senas, . jaunikait is" 
Tai pamačiusi, pabėgo. Štai 
ką daro senatvė! 

Galvoji, kad dar esi jau
nas, tačiau tavo senos kojos 
nebeklauso. Taigi, žiauri ta 
senatvė. 

Tokios gražios šokėjos pa
šokdino ir mūsų jaunus vyrus. 
Jauni vyrukai pašokdino mū

sų merginas. Kas tik galėjo 
kiek kojos leido visi „davė garo". 

Gražu, kai jaunimas sugeba 
garsinti Lietuvos vardą. 
„Saulės" ansamblis yra daly
vavęs įvairiuos koncertuose. 
Dalyvavo Belgijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Olandijoje, Kubo
je, Rusijoje, Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, 
Vokietijoje, Amerikoje. 

Tą dieną, kovo 23 d., 
Brighton Parko Lietuvos vy
čiai turėjo kavutę, pyragų ir 
kugelio. Tai pavaišino „Saulės 
ansamblį. „Antano kampas" 
buvo atvežęs cepelinų ir ba
landėlių. Po koncerto pietūs. 
Antanas vaišino cepelinais, o 
vyčiai kavute, pyragais ir ku
geliu. Atrodo, kad visi skaniai 
valgė. Daug kas gyrė Antano 
cepelinus. 

Gaila, kad laikas labai 
greitai skubėjo. Šiaulių „Sau
lės" ansamblis irgi skubėjo. 
Jie dar turėjo Indianoje atlik
ti tokią pačią programą. Po to 
dar aplankyti Ohio ir tada — 
atgal į namus. Linkime Šiau
lių „Saulei" nepavargti ir to
liau garsinti Lietuvos vardą. 

Stasė Viščiuvienė 

IS ARTI IR TOLI 

JAUNIEJI MUZIKOS IR DAINOS 
TALENTAI CLEVELANDE 

Cleveland, OH, ateitinin
kų tradicinė šeimos šventė 
bus gegužės 3-4 d., šeštadienį 
ir sekmadienį. 

Šeštadienio koncerte Die
vo Motinos parapijos auditori
joje. 6:30 vai. vak. dalyvauja 
jaunieji menininkai, studijuo
jantys Bostone: pianistas 
Aidas Puodžiukas ir smui
kininkas Dainius Puodžiukas. 
Aidas yra koncertavęs Lietu
voje. Slovakijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje ir JAV-se. Laimėjo 
eilę tarptautinių konkursų 
Lietuvoje, Čekijoje, Ispanijoje 
ir 1999 m. „Yamaha Music 
Foundation of Europe" pirmą 
vietą. Dainius šį pavasarį bai
gia Boston universitetą meno 

diplomų programoje. Konkur
se laimėjęs I vietą, universite
to orkestro baigiamajame 
koncerte atliks programą. Ge
gužės 17 ir 20 d. pakviestas 
atlikti solo partiją „Boston 
Pop" koncertuose. 

Sekmadienį. 10 vai. r. Mi
šios Dievo Motinos švento
vėje. 11:15 vai. r. akademija 
parapijos auditorijoje. Meni
nę programą atliks naujas 
studenčių ateitininkių trio: 
Kristina Kliorytė, Laura Ruk-
šėnaitė ir Laima Beržins-
kaitė. Vadovė muz. Rita Čy-
vaitė - Kliorienė. 

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti šioje pavasario 
šventėje. 

V.R. 

Leonas Narbutis, XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
organizacinio komiteto pirmi
ninkas, rūpinasi simpoziumo 
ruošos darbais. Vasario pabai
goje laiškais buvo kreiptasi į 
lietuvių visuomenę, prašant 
prisidėti pinigine auka, kad 
būtų užtikrintas simpoziumo 
pasisekimas. Komitetas dėko
ja visiems, atsiliepusiems tei
giamai, ir tikisi, kad dosni lie
tuvių visuomenė parems šį 
neeilinį renginį. Simpoziumas 
vyks gegužes 21-25 d. Pasau
lio lietuvių centre. Lemonte. 
Programa yra plati ir įdomi, 
ne vien mokslininkams, bet ir 
visuomenei, kuri ypač kviečia
ma gausiai dalyvauti. Infor
macijas apie simpoziumą gali 
suteikti Birutė Vindašienė tel. 
708-974-2464 arba Aldona 
Vaitienė tel. 847-735-8559. 

SKELBIMAI 

Algirdas ir Jū ra tė Marcinkevičiai, balandžio 30 d. apsi lankę „Draugo" 
redakcijoje, .lie šiomis dienomis grįžta ) Lietuva, kur aktyvia) dalyvauja, 
ragindami balsuoti referendume už Lietuvos narystę Europos Sąjungoje 
A ir į. Marcinkevičiai yra aktorės poetės Birutės Marcinkevičiūtės, 
kunos monospektaklis ruošiamas gegužės 24 d. Lietuvių dailės muzieju
je, tėvai. 

Jono Kuprio nuotrauka. 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą. 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 


