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Apie lėktuvo pagrobimą 
pokštavęs lietuvis atsidūrė

JAV kalėjime
Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 

— Lietuvis, JAV naktiniame 
klube nevykusiais pajuokavęs 
apie ketinimus užgrobti kelei
vinį lėktuvą ir su juo įsirėžti į 
Čikagos „Sears Tower” dango
raižį, atsidūrė kalėjime ir tik
riausiai turės atsisveikinti su 
JAV.

Antradienį dienraštis „Lie
tuvos rytas” rašo, kad naujo
sios bangos emigrantas iš Lie
tuvos 23 metų Liutauras Pa- 
dalevičius, iki šiol pardavi
nėjęs dulkių siurblius netoli 
Čikagos, prisidarė nemalo
numų per pasilinksminimą sų 
draugais naktiniame bare 
Omahoje, Nebraskos valsti
joje. Praėjusią savaitę, prieš 
išskrisdamas atgal į Čikagą iš 
viešnagės Omahoje, L. Padale- 
vičius su trimis draugais už
suko į naktinį klubą, kuriame 
linksminosi iki paryčių.

Pasak laikraščio, ankstyvą 
rytą naktinio klubo darbuoto
jai nugirdo nuo alkoholio 
„įšilusį” L. Padalevičių kal
bant apie į Čikagą skrisiančio 
lėktuvo užgrobimą ir iškart 
paskambino į Omahos policiją. 
Atvykę į klubą policininkai su
laikė lietuvį ir nuvežė jį į 
Omahos policijos štabą. Ap
klausoje, be policijos tardymo

Opozicija įžvelgia klastą 
„Lietuvos dujų” privatizavime
Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 

— Opozicinės Seimo Tėvynės 
sąjungos (konservatorių) frak
cija kritikuoja vyriausybę, jog 
ši, priimdama, pasak konser
vatorių, „slaptą” sprendimą 
dėl „Lietuvos dujų” privatiza
vimo modelio, nesitarė su par
lamentinėmis partijomis ir 
nusileido Rusijos dujų ben
drovės „Gazprom” spaudimui.

Antradienį išplatintame TS 
(konservatorių) frakcijos pa
reiškime taip pat nuogąs
taujama, kad ateityje daugu
ma „Lietuvos dujų” akcijų ati
teks dujų tiekėjui iš Rytų.

Vyriausybė pirmadienį nu
tarė po 34 proc. „Lietuvos 
dujų” akcijų parduoti strate
giniam Vakarų investuotojui 
ir Rusįjos dujų tiekėjui, kuris 
galės sudaryti susivienijimą 
su savo bendrininkais Lietu
voje. 24 proc. dujų įmonės ak
cijų kol kas liks valstybei, 
ateityje jas taip pat rengiama
si parduoti.

„Tokia įvykių eiga tik dar la
biau pagrindžia nuogąstavi
mus, kad vyriausybės vadovas 
yra pasiryžęs per artimiausius 
kelerius metus likusias val
stybės nuosavybėje ‘Lietuvos 
dųjų’ akcijas parduoti tokiu 
būdu, kad galiausiai didesnis 
nei 50 proc. įmonės akcijų pa
ketas atitektų dujų tiekėjams 
iš Rusijos”, teigiama Seimo 
konservatorių frakcijos se
niūno Andriaus Kubiliaus pa
sirašytame pareiškime.

Konservatorių neįtikino ir fi
nansų ministrės Dalios Gry
bauskaitės teiginiai, jog vy
riausybės patvirtintas „Lietu
vos dujų” privatizavimo mode
lis buvo suderintas su Pasau
lio banku ir. privatizuojant 
bendrovę, ketinama pasirašyti 
strateginio investuotojo ir vy
riausybės akcininkų sutartį, 
kurioje turėtų boti įtvirtinta 
nuostata, jog vyriausybė su 
-strateginiu investuotoju iš
laikys 51 proc. bendrovės ak
cijų ir derins savo veiksmus

skyriaus darbuotojų, dalyvavo 
ir FBI agentai. Vėliau lietuvis 
buvo uždarytas į Duglas apy
linkės kalėjimą.

Po rugsėjo 11-ąją JAV 
įvykdytų teroro atakų policija 
ir FBI kur kas jautriau ir 
griežčiau reaguoja į grasini
mus įvykdyti teroro aktus.

L. Padalevičiaus byla per
duota Duglas apylinkės pro
kuratūrai. Praėjus parai nuo 
sulaikymo, prokuratūra pa
reiškė kriminalinių kaltinimų 
L. Padalevičiui nepateiksianti. 
Prokurorė Shelly Stratman 
„Lietuvos rytui” teigė, jog kri
minalinei bylai kelti prieš lie
tuvį nepakako įkalčių. Kitas 
pareigūnas dienraščiui pri
dūrė, jog akivaizdi L. Padale
vičiaus kalbų apie lėktuvo 
užgrobimą priežastis — alko
holis, kurio buvo padauginta 
naktiniame klube.

L. Padalevičiumi susidomėjo 
ir federalinė JAV Imigracijos 
ir natūralizacijos tarnyba.

šiuo metu lietuvis yra laiko
mas viename iš JAV Vidurio 
Vakarų regiono kalėjimų. Jis 
kaltinamas pažeidęs buvimo 
valstybėje tvarką — pasibai
gęs leidimo jam būti Ameri
koje laikas.

valdydami įmonę.
„Kol nėra tos sutarties, kol 

ministras pirmininkas neiš
drįso susitikti su parlamenti
nių partijų atstovais ir iš
dėstyti visus motyvus, tol vis
kas lieka neaišku”, sakė kon
servatorius.

Panašią nuomonę dėl „Lie
tuvos dujų” privatizavimo Li
beralų frakcijos vardu antra
dienį išsakė ir šios frakcijos 
seniūnas. Seimo opozicijos va
dovas Rolandas Paksas. Buvęs 
premjeras taip pat kritikavo 
vyriausybę pasidavus dujų 
tiekėjų spaudimui bei spren
dimą dėl „Lietuvos dujų” pri
vatizavimo priėmus nesita- 
riant su parlamentinių partijų 
atstovais. „Kas atsakys į klau
simą, ką iš privatizavimo gaus 
dujų vartotojai — kainų pa
didėjimą ar stabilumą? Kiek 
ateis pinigų į ‘Lietuvos dujų’ 
bendrovės modernizavimą, 
efektyvesnį valdymą? Trečia 
— kiek biudžetas gaus, tokiu 
santykiu pardavęs ‘Lietuvos 
dujas?”, klausė R. Paksas. 
„Jeigu nutarta po 34 proc. 
įmonės akcijų parduoti tiek 
Vakarų investuotojui, tiek 
dujų tiekėjui, mes neturėsime 
rimto investuotojo iš Vakarų, 
arba tas investuotojas pirks 
už mažesnę kainą”, sakė jis.

* Antra pagal dydį Rusi
jos naftos bendrovė „Ju
kos”, kuri ketina įsigyti 26.85 
proc. „Mažeikių naftos” akcijų, 
ateityje gali tapti ir Lietuvos 
naftos įmonės šeimininke. 
„Williams Lietuva" ir „Mažei
kių naftos” konsultantas, bu
vęs premjeras Aleksandras 
Abišala komentuoti, kodėl 
„Jukos” perduodama galimybė 
išpirkti visas „Williams" pri
klausančias „Mažeikių naftos” 
akcijas, nenorėjo: „Pagrindinis 
principas pagal ‘Jukos’ ir šti
liams’ birželio viduryje pasi
rašytą susitarimą — lygūs 
partneriai”. „Williams Lietu
va" atstovas Darius Šilas pa
tvirtino, kad parengtuose su-

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su Japonijos diplomato Chiune Su
gihara našle Jukiko pasodino pirmąją sakurą. Kęstučio Vanago lEltai nuotr.

Žydinčios sakuros primins 
japonų diplomato žygdarbį

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 
— Vilniuje antradienį iškil
mingai paminėtos žydus nuo 
nacių Lietuvoje gelbėjusio Ja
ponijos diplomato Chiune Su
gihara šimtosios gimimo me
tinės.

Renginį globojantis prezi
dentas Valdas Adamkus ir 
Japonijos ambasadorius Sho- 
hei Naito, C. Sugihara našlė 
Jukiko Sugihara, kiti Lietuvos 
ir Japonijos atstovai dešinia
jame Neries krante pasodino 
japoniškų vyšnaičių — sakurų 
alėją. Jos Vilniuje turėtų pra
žysti po 2-3 metų.

Diplomatui atminti buvo ati
dengtas paminklinis akmuo, 
ant kurio anglų, japonų bei 
lietuvių kalbomis trumpai su
rašyta C. Sugihara biografija. 
Kaune Japonijos generalinio 
konsulo pavaduotoju dirbęs C. 
Sugihara nepaisė Japonijos 
vyriausybės nurodymų ir 1940 
m. išdavė 6,000 tranzitinių vi
zų nacių persekiojamiems žy
dams.

V. Adamkus ceremonijoje 
asmeniškai padėkojo C. Sugi
hara žmortai už šeimos auką 
ginant žmogiškumą. „Pagarba 
medžiams Lietuvoje ir Japoni
joje yra didžiulė, taip kaip 
žmogiškumas ir bendrosios ci
vilizacijos vertybės. Šių japo
niškų medžių šaknys, įleistos į 
Lietuvos žemę, dar labiau su
tvirtins mūsų tautų draugys
tę”, sakė V. Adamkus.

Japonijos ambasadoriaus 
Shohei Naito teigimu, prieš 61 
metus įvykdytas C. Sugihara 
žygdarbis ne tik išgelbėjo žy
dus, bet ir padėjo pamatus 
Lietuvos bei Japonijos drau
gystei.

Keturi sakurų sodinukai 
buvo pasodinti ir Prezidentū
ros kieme. Sakuros taip pat

sitarimų projektuose yra nu
matytos taisyklės, kaip ^Ju
kos” galėtų ateityje išpirkti 
„Williams” valdomas Mažeikių 
įmonės akcijas. Kodėl „Wil- 
liams” numatė pasitraukimo 
iš „Mažeikių naftos” variantą, 
D. Šilas nepaaiškino. (LR, Elta)

bus pasodintos ir C. Sugihara 
gatvėje bei parkelyje Vilniuje 
ir prie buvusios Japonijos am
basados Kaune.

* Prezidentas Valdas
Adamkus žemės ūkio minis
tru paskyrė prieš keletą die
nų valdančiosios sociallibera
lų ir socialdemokratų daugu
mos kandidatu į šias pareigas 
pasiūlytą Seimo narį Jero
nimą Kraujelį. Ministro parei
gas 63 metų J. Kraujelis pra
dės eiti po priesaikos Seime 
kitą savaitę. J. Kraujelis Sei
me priklauso Naujosios są
jungos (socialliberalų) frakci
jai, iki šiol jis vadovavo Seimo 
Kaimo reikalų komitetui. Ta
pęs ministru, jis turės palikti 
pastarąjį postą, kuris pagal 
valdančiosios daugumos tar
pusavio susitarimą priklauso 
socialliberalams. (BNS)

* Radikalios Liaudies są
jungos „Už teisingą Lietuvą” 
vadas, Seimo narys Julius Ve
selka ragina Lietuvą neremti 
tarptautinės koalicijos veiks
mų prieš teroristus. „Dabar 
bręsta konfliktas tarp turtingo 
ir vargingo pasaulio. Turtin
gas pasaulis iš globalizacijos 
procesų nori dar labiau pra
turtėti, o neturtingas pasaulis 
tampa tik resursų, pigios dar
bo jėgos tiekėju ir prastų pre
kių vartotoju”, terorizmo prie
žastis aiškino J. Veselka. Pa
sak jo, Lietuva gali morališkai 
pasmerkti terorizmą, tačiau ji 
neturėtų prisidėti prie aktyvių 
veiksmų prieš teroristus, ibnsi

* Iki spalio pabaigos Ru
sijos verslovė „Jukos” ir 
JAV bendrovė „Williams” tiki
si parengti bendrovės „Ma
žeikių nafta” 5 metų verslo 
planą. Jau dabar aišku, ka< 
šiam planui įgyvendinti reikės 
300-400 mln. dolerių. (R, Elta)

* Nepraeis nė pusė metų,
kai įsigalios senaties termi
nas Baltarusijos skolai už Lie
tuvos patiektą, bet neapmo
kėtą elektros energiją, ir ne
mokūs kaimynai galės garsiai 
nusišvilpti į visas Lietuvių pa
stangas. (VŽ, Elta)
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* Lietuva įteikė NATO
vadovybei individualią pro
gramą, vykdant NATO val
stybėms kandidatėms nusta
tytą Narystės veiksmų planą. 
Kaip pranešė Užsienio reikalų 
ministerija, Lietuvos misijos 
prie NATO ambasadorė Gintė 
Damušytė pirmadienį oficia
liai įteikė Lietuvos pasirengi
mo narystei NATO progra
mą' sąjungos generalinio sek
retoriaus padėjėjui politiniais 
klausimais ambasadoriui 
Gunther Altenburg. Tai yra 
trečiasis individualus planas, 
kurį, ruošdamasi stojimui į 
NATO, parengė Lietuva. Jis 
paruoštas, įvertinant Lietuvos 
integracijos patyrimą ir pa
grindines NATO bendrininkų 
pastabas. (BNS)

* Vyriausybė iš savo re
zervo fondo skyrė 30,000 
litų didelį visuomenės autori
tetą turinčio kapucino vienuo
lio ir kunigo, paprastai vadi
namo tėvu Stanislovu, namų 
Paberžėje statybai. Privatus 
fondas „Tėvo Stanislovo na
mai” atstatinėja Kėdainių ra
jone Paberžėje buvusią „špito
lę” — parapijos beturčių ir se
nelių prieglaudą, kurioje bus 
įkurtos ir gyvenamosios patal
pos pačiam vienuoliui. Myli
mas tikinčiųjų, ligų kamuoja
mas 83 metų tėvas Stanisla
vas kitų metų vasarį bus per
keltas gyventi į Paberžę ir tar
naus tik šioje parapijoje, ibnsi

* Keturių opozicinių vi
durio ir dešiniųjų partijų 
— liberalų, konservatorių, mo
derniųjų krikščionių demokra
tų ir centristų — atstovai su
tarė tęsti konsultacijas dėl 
nuolat veikiančios politinio 
bendradarbiavimo tarybos 
įkūrimo. Tokį partinio bendra
darbiavimo organą pasiūlė 
įsteigti Moderniųjų krikščio
nių demokratų sąjungos (MK- 
DS) valdyba. MKDS nuomone, 
politinio bendradarbiavimo ta
ryba galėtų derinti minėtųjų 
partijų ir frakcijų Seime nuos
tatas svarbiausiais politiniais 
klausimais, derinti politines 
idėjas, svarstyti bendradarbia
vimo galimybes.

* Lietuvos gyventojai ko
rupciją vertina neigiamai, 
tačiau net 61 proc. jų yra pasi
ruošę duoti kyšį, jei tai jiems 
padėtų išspręsti problemas, 
rodo visuomenės nuomonės ty
rimas, kurio rezultatus pri
statė nevyriausybinės organiz
acijos „Transparency Interna
tional” Lietuvos skyrius, įgy
vendinantis projektą — „Lie
tuvos korupcijos žemėlapis 
2001”. Apklausa parodė, kad
36 pr. apklaustų gyventojų bei
37 proc. verslo atstovų per 5
metus yra davę kyšį. Pusė vi
sų apklaustųjų mano, jog per 
pastaruosius 5 metus korupci
jos mastai Lietuvoje padidėjo. 
Atlikus tyrimą, nustatyta, jog 
maksimalus vidutinis gyven
tojų duoto kyšio dydis yra 811 
litų, o verslo atstovų — 8,031 
KtaS. iBNSi

* Palangos miesto taryba
vienbalsiai apsisprendė, 
kad būtina pradėti J. Basana
vičiaus gatvės remontą. Gat
vei sutvarkyti reikėtų 10-15 
mln. litų. (K, Elta)

* Iš Europos čempionato
Vengrijoje, iškovojęs f. aukso 
medalius, namo sugrįžo Klai
pėdos universiteto sporto šo
kių kolektyvas „Žuvėdra”. 

Skaistės ir Romaldo Idzele- 
vičių vadovaujama „Žuvėdra” 
Europos čempione tapo jau 
antrą kartą. Pirmą kartą 
sėkmės jiems nepritrūko-1999 
metais. (K, Elta)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS,

BNS žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush antradienį pa
reiškė Afganistaną valdančiam Talibano judėjimui griežtą ultima
tumą, kuriame liepė išduoti Osama bin Laden teroristų tinklą ,,al 
Qaeda”, o priešingu atveju grasino sunkiomis pasekmėmis. G. W. 
Bush pareiškė, kad ,jie privalo tai padaryti, priešingu atveju su
lauks pasekmių”. Jis atmetė galimybę surengti derybas su Taliba- 
nu ir pažadėjo, kad Jungtinės Valstijos, kurios telkia karines pa
jėgas netoli Afganistano, imsis veiksmų. Tačiau prezidentas nesa
kė, kada bus pradėti karo veiksmai. „Paskirtos datos nėra... Mes 
imsimės veiksmų sau tinkamu laiku”, sakė G. W. Bush.

Briuselis. NATO generalinis sekretorius George Robertson an
tradienį sakė, kad JAV pateikė įrodymų, jog Osama bin Laden 
tinklas yra susijęs su rugsėjo 11-osios teroristų atakomis, todėl 
NATO valstybės dabar gali taikyti Penktąjį gynybos straipsnį, ku
ris nurodo, kad vienos narės užpuolimas gali būti laikomas visos 
sąjungos užpuolimu. „Faktai aiškūs”, sakė G. Robertson po susiti
kimo Briuselyje su JAV ypatinguoju įgaliotiniu ir antiteroristinės 
kampanijos vadovu Francis Taylor. „Jie patvirtina, kad ataka bu
vo surengta iš užsienio”, sakė NATO vadovas.

Vašingtonas. Įsibėgėjus JAV vadovaujamai kampanijai prieš 
terorizmą, 25 valstybėse suimta beveik 150 įtariamų teroristų ir 
jų šalininkų, pirmadienį paskelbė JAV prezidentas George W. 
Bush. Federalinis tyrimų biuras (FBI) patvirtino, kad tirdamas 
rugsėjo 11-osios atakas New Yorke ir Vašingtone, per kurias žuvo 
arba dingo beveik 6,000 žmonių, suėmė 480 asmenų. G. W. Bush 
savo ruožtu paskelbė, kad užsienyje suimtas Zayd Hassan Abd Al- 
Latif Masud Al-Safarini, kuris, manoma, 1986 m. suplanavo „Pan 
Am” lėktuvo pagrobimą Pakistane, per kurį žuvo du amerikiečiai. 
JAV tyrėjai, analizuojantys 238,000 po atakų gautų užuominų, sa
vo žvilgsnį vis labiau kreipia į užsienio valstybes, kuriose lėktuvų 
pagrobėjai tikriausiai rezgė savo sąmokslą. Kaip paskelbė „NBC 
News”, O. bin Laden dvi dienos prieš atakas paskambino savo mo
tinai ir pasakė: „Po dviejų dienų išgirsi dideles naujienas, o aš ku
rį laiką negalėsiu su tavimi susisiekti”. Nors bin Laden šeima for
maliai jo išsižadėjo, manoma, kad jo motina Al-Kalifa bin Laden 
palaikė ryšius su sūnumi. Tuo tarpu G. W. Bush sakė, kad teroris
tų piniginius reikalus besiaiškinantys tyrėjai susekė ir įšaldė 6 
mln. dol. banko sąskaitose, siejamose su teroristų veikla.

Islamabadas. Specialiosios JAV pajėgos Osama bin Laden ieš
ko šiaurės rytų Afganistand neprieinamuose Pamyro kalnuose, 
antradienį pranešė Pakistano spauda, remdamasi „labai patiki
mais šaltiniais”. Pasak laikraščio „News”, bin Laden kartu su 
tūkstančiais ištikimų sekėjų užsimaskavo buvusioje Sovietų są
jungos bazėje, esančioje vadinamajame „Vachano koridoriuje”, 
kur susikerta Afganistano, Kinijos, Tadžikistano ir Pakistano sie
nos. Laikraščio teigimu, tuo metu kai Talibanas mėgino įtikinti 
Vakarus, jog bin Laden neva slapstosi šalies pietuose netoli Kan- 
daharo ar Uruzgano, pagrindinis praėjusio mėnesio teroristinių iš
puolių JAV įtariamasis pradėjo skubiai rekonstruoti buvusią 
SSRS bazę. Iš Talibano kontroliuojamos Afganistano teritorijos 
„Vachano koridorių” galima pasiekti tik per opozicijos kontroliuo
jamus rajonus arba Šiaurės Pakistaną. Laikraščio tvirtinimu, Ru
sija perdavė Amerikai detalius šio amžinai sniegu padengto kalnų 
rajono žemėlapius.

Maskva. Keturi iš 19 lėktuvų pagrobėjų, kaltinamų dėl teroro 
išpuolių JAV, kovojo čečėnų sukilėlių pusėje, antradienį pareiškė 
Rusijos prezidento padėjėjas Čečėnijos klausimais Sergej Jastr- 
žembskij, tačiau jokių detalių nepateikė. Maskva perdavė atitin
kamą informaciją JAV žvalgybos tarnyboms. Rusijos atstovai at
kakliai ieško ryšio tarp Čečėnijos sukilimo ir musulmonų ekstre
mizmo. Jie teigė ir tebeteigia, kad čečėnų sukilėliai yra „teroris
tai”, kuriuos moko ir finansuoja teroristinės organizacijos, įskai
tant Osama bin Laden vadovaujamą tinklą.

Berlynas. Vokietijos vyriausybė antradienį pranešė įšaldžiusi 
214 banko sąskaitų, kurios, kaip įtariama, gali būti susijusios su 
valstybėje veikusiais „teroristais”. Ekonomikos ministerija patvir
tino, kad šių sąskaitų bendra suma siekia 8 mln. Vokietijos mar
kių (14.4 mln. litų). Mažiausiai trys iš JAV teroro aktus įvykdžiu
sių teroristų praėjusį mėnesį gyveno Vokietijoje.

Paryžius. Osama bin Laden, įtariamas vadovavęs teroristi
niams išpuoliams Amerikoje, buvo taip pat nurodęs atakuoti JAV 
ambasadą Paryžiuje, Prancūzijos pareigūnams teigė •islamo kovo
tojas. Pasak teismo šaltinių, apie tai Djamel Beghal prasitarė per 
pirmadienį įvykusią apklausą Paryžiuje. Jis prisipažino, kad nu
rodymus surengti išpuolį prieš ambasadą jis gavo iš O. bin Laden 
artimo padėjėjo Abu Zubeida per susitikimą Saudi Arabijos disi
dento būstinėje Afganistane. Liepos mėnesį iš Afganistano į Pran
cūziją grįžtantis D. Beghal buvo sulaikytas Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose su padirbtu pasu.

Maskva. Rusija ir Iranas antradienį pasirašė karinio bendra
darbiavimo sutartį, pagal kurią Rusija kasmet galės parduoti Ira- 
nui iki 300 mln. dol. vertės ginkluotės, pranešė Rusijos gynybos 
ministras Sergej Ivanov. „Ši sutartis nėra paslaptis, ji atitinka vi
sas tarptautinės teisės normas bei standartus ir yra praktiškai 
identiška kitiems dokumentams, kuriuos Rusija pasirašė su dau
geliu valstybių”, sakė S. Ivanov.

Quetta, Pakistanas. Talibano ambasadorius Pakistane papra
šė afganams suteikti maisto, pagalbos ir prieglobstį, teigdamas, 
jog izoliuotai jo valstybei nereikia karo. „Mums ir mūsų žmonėms 
... visiems afganams reikia maisto, reikia pagalbos, prieglobsčio — 
ne karo”, sakė mula Abdul Salam Zaeef. Jo teiginiu, Talibanas
negali be įrodymų perduoti Osa
ma bin Laden. Pasak mulos, 
vienintelis kelias išspręsti susi
dariusią krizę yra Vašingtono 
apsisprendimas į pradėti dery
bas.

KALENDORIUS
Spalio 3 d.: Alanta, Eitvilas, 

Evaldas, Kristina, Milgintas, Rinitas 
Spalio 4 d.: Sv. Pranciškus Asy

žietis; Aura, Eivydė, Gailius, Mąs- 
tautas, Pranas
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regiene

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO AKIVAIZDINIS 

SUVAŽIAVIMAS
Visi Akademinio Skautų są

jūdžio nariai kviečiami daly
vauti Akivaizdiniame suvažia
vime š.m. lapkričio mėn. 2-4 d. 
vyksiančiame Las Vegas, Ne- 
vada, Luxor viešbutyje Ta pa
čia proga, ruošime mūsų tra
dicinę Metinę šventę. Kviečia
mi visi A.S.S. nariai ir kandi
datai, užsimokėję 2001 m. 
ASS nario mokestį, kartu su 
jų šeimos nariais, tačiau tik 
ASS nariai galės dalyvauti 
pačiame suvažiavime.

Suvažiavimo tvarka:
Penkt., lapkričio 2 d.: — 

Suvažiuojam. Registracija ir 
priėmimas visų atvykstančių 
bus „Hospitality Suite”, vieš
butyje.

Šešt., lapkričio 3 d.: —
Registracija ir suvažiavimo 
pradžia, rytą ir dienos metu.

Suvažiavimas spręs įvairius 
Sąjūdžio reikalus:

Filisterių skautų sąjungos 
struktūra ir jos Centro valdy
bos padėtis;

A.S.D. ir Korp! Vytis padė
tis;

Sąjūdžio veiklos planas 2002 
metams;

Pasiruošimas 2003 m. Jubi
liejinei stovyklai;

Vienetų sueigos ir bendra 
sueiga.

Suvažiavimo programoje nu
matyta ir diskusija: „Gyveni
mo prasmės ieškojimas be
prasmiškumo mieste”

ASS FILISTERIŲ SKAUTŲ S-GOS 
ČIKAGOS SKYRIAUS GEGUŽINĖ

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Filisterių s-gos Čikagos sky
riui vadovauja energinga pir
mininkė fil. Ramona Kavec- 
kaitė. Jos pastangomis šiais 
metais net dvi gegužinės buvo 
suruoštos Ateitininkų namų 
sode, Lemonte. Šiai paskuti
nei oras nebuvo itin palankus, 
bet susirinko gana gausus bū
rys filisterių, jų šeimų narių ir 
svečių.

Pasistiprinus gardžiais val
giais, prieita prie minčių pasi
dalinimo dėl tolimesnės veik
los. Dalyviai buvo kviečiami 
pateikti daugiau minčių veik
los tęstinumui ir jos pagyvini
mui. Organizacijos valdyba 
negalės patenkinti visų narių 
pageidavimų, jei nebus jų įna
šo. Buvo nusiskųsta, kad vė
liausiame „Ad meliorem” nu
meryje nebuvo paminėta Či
kagos filisterių veikla. Pašne
kesiui buvo pakviestas ASS 
valdybos pirmininkas fil. Ri
mas Griškelis.

Jis kvietė visus Akademinio 
sąjūdžio narius dalyvauti vi
suose renginiuose. Šlubuoja 
A.S.D. ir Korp! VYTIS skyrių 
veikla, nėra centrinės Filiste
rių Skautų s-gos valdybos, 
nors turime daug ASS narių 
baigusių aukštuosius mokslus 
ir tapusių filisteriais.

Paryškino Akademikų skau
tų įnašą į skautiškų vienetų 
veiklą ir tuntų ruošiamas sto
vyklas. Džiugu matyti juos 
įvairiose vadovų ir vadovių pa
reigose. Ateityje numatoma, 
kartu au Čikagos tuntais, Ra
ko stovyklavietėje suruošti 
akademikų pastovyklę Nu
matoma 2002 metais, kartu su 
Lietuvos akademikais skau
tais, Lietuvoje suruošti ilgesnę

Vakare, metine švente su 
vakariene ir programą

Sekm., lapkričio 4 d.: —
Pusryčiai ir suvažiavimo už
darymas.

Registracija: —
Suvažiavimas ir metinė Šven
tė:

Kaina: 95 dol. asmeniui už 
Metine šventę ir sekmadienio 
pusryčius. Registracijos forma 
randąma internete:

www.skautai.com
Jeigu neprieinate pne inter

neto, siųskite pavardę su mo
kesčiu. Viskas turi būti prista
tyta su mokesčiu ASS Vadnos 
iždininkui fil. Leopoldui Von- 
Braun, 7300 S. Albany. Chica
go. IL 60629. pneš š.m spahc 
mėn. 10 d.

Viešbutis:
Asmeniškai skambinta Lu- 

xor Hotel Reservations 800- 
288-1000 prašant Lithuamans 
Scouts Association kambario. 
Kaina yra 139 dol — diena 
dviejų asmenų kambariui 
Kambariai turi būti užsakyti 
iki š.m. spalio 10 d.

Nario mokestis:
Nario mokestis turi būti su

mokėtas iš anksto arba kartu 
su registracija.

Visi ASS nariai ir jų šeimos 
nariai yra nuoširdžiai kviečia
mi ir laukiami

Ad meliorem!
Akademinio Skautų

sąjūdžio vadįja

kelionę dviračiais.
Š.m. lapkričio 2-4 d. Las Ve

gas, Nevadoje, ruošiamas ASS 
narių Akivaizdinio suvažiavi
mas. Pasiruošimai jau vyksta 
pilnu tempu. Fil. Rimas Griš
kelis kvietė jame dalyvauti vi
sus narius, nes bus spren
džiamas tolimesnės veiklos 
tęstinumas ir jos pagerinimas 
Tuo pat metu ten vyks ir tra
dicinė metinė švente, prisi
menant ASS Kaune — Vytau
to Didžiojo universitete įkūri
mo sukaktuves. Pranešė, kad 
2003 m. Kalifornijoje. San 
Bernardino kalnuose vyks Ju
biliejinė stovykla, kūnai jau 
dabar reikia ruoštas. Stovykla 
vyks amerikiečių skautų „Ho- 
kum Valley” stovyklavieteje 
Akademikai numato prisidėti 
prie šios stovyklos vedimo

Sesė fil. Ramona Kaveckaite 
skundėsi, kad į valdybos 
šaukiamas sueigas mažai at
vyksta filisterių, nors jų būrys 
kasmet didėja. Dalyvius prašė 
patarimų kaip sudominta jau
nuosius filisterius Laiškų 
siuntimas pareikalauja daug 
laiko ir brangiai kainuoja

Tolimesnėje šių metų veik
loje — rugsėjo 30 d., sekma
dieni. Pal Jurgio Matulaičio 
misijoje 11 vai. ryto bus šven
tos Mišios Po pamaldų Tau
tinėse Lietuvių kapinėse bus 
lankomi mirusių filisterių ka
pai. Spalio 5 d.. penktadmų. 7 
vai. vak Lemonte. Pasaulio 
lietuvių centro „Ročių* menėje 
vyks iškilminga suesga su 
naujų narių priėmimu Kvietė 
visus dalyvauti

Sueiga buvo baigta pirmi
ninkes padėka visiem* šaame 
susibūrime dalyvavusiems.

Fil. A. Paąžuolis

Išalkę vilkiukai apspito lauko virtuvę... Iš k.: vadovas sk. vytis Juozas Kapačinskas, skautai — Darius Leite- 
aaatas Vytas Kapačinskas, Vygis Kunčas, Juozas Pranckevičius, Galvydis Kunčas, Raimundas Kazlauskas, Li
nas Ljetavrunkas ir Viktoras Sadauskas.

SMAGI „GELEŽINIO VILKO”
DRAUGOVĖS SAVAITGALINĖ 

IŠKYLA
„Lituanicos’ skautų tunto 

Čikagos ir apylinkių „Geleži
nio Vilko’ draugovė š.m. rug
sėjo 22-23 d. turėjo įdomią sa
vaitgalinę iškylą į Du Page 
apskrityje esantį Waterfall 
Giežiu Forest Preserve. Daly
vavo 13 žvalių 10-13 metų am
žiaus skautukų ir jų vadovai 
— os Algis Kazlauskas ir 
skautas vytis Juozas Kapa
činskas. o sekmadienį prisi
jungė ir vilkiukų instruktoriai 
skautai vyčiai — kandidatai 
Karolis Užgiris, Aris Dumbrys 
ir Alius Brooks. Atvyko jie čia 
ne vien savaitgali gamtoje pa
gyventi. bet ir patyrimo dau
giau Įsigyti, praktiškai patik
rinti sueigose Įsigytas teorines 
skautamokslio žinias.

Pagrinde — topografija, ap
linkos , gamtos pažinimas, 
cnentavimasis nepažįstamoje 
aplinkoje O ši miškų saugonė 
savo Įrengimais lyg ir pritai
kyta tokiai programai.

Šeštadienis buvo šilta saulė
ta diena. Puiki proga užsibrėž
tą planą vykdyti. Atvykę iš 
anksto numatyton vieton visi 
gr.ebesi stovyklos įrengimo 
darbų. Bematant išdygo 8-nios 
palapines, paruošti guoliai, 
Įsirengta lauko virtuvė.

įsirengus pradėta vykdyti 
numatyta programa — gam
tos takas. Pagal iš miško sau- 
gcoes „ranger* gautą knygelę 
reikėjo atrasti joje nurodytas 
vietas, augalus, persikelti per 
upeli ir tvenkinį naudojantis 
vandenyje esančiais akmeni
mis. Vieni kitą tvenkinio 
krantą pasiekė sausomis kojo
mis. kitiems teko sušlapti, bet 
uždavinys buvo pasiektas. 
Daug dėmesio kreipta augme
nijai. kad išvengti „poison ivy” 
vijoklio. Surasti buvo ir visi 8- 
tn brošiūroje nurodyti stulpai 
ir kt.

Saulelei leidžiantis, dalinda
miesi naujų patyrimų įspū
džiais skautukai »kiek nuvar R

Geiež.mo Vilko* draugovės skautukai mokosi topografinio žemėlapio žymėjimo ženklų. Iš k instruktorius sk 
vytai it lodidat.is Alius Brooks. skautai — Galvydis Kunčas, Raimundas Kazlauskas. Viktoras Sadauskas ir Ka
sys Soti tinas

gę) grįžo stovyklaVietėn, kur 
aplink lauko virtuvę gyvai su
kosi vadovas Juozas Kapa
činskas, šios iškylos maisto 
gamintojas. Jį tuoj apspito ge
rokai išalkę vilkiukai „seilę 
varvindami” į ant žaizdro ke
pančius šonkauliukus, pran
cūzišką duoną česnakais kve
piančią, daržoves... Tokios 
puotos jie net nebuvo įsivaiz
davę.

Skaniai ir sočiai pavalgę, su
sėdę prie laužo dalinosi minti
mis, mėgino dainuoti, tačiau 
šiandien kažkodėl nelabai 
„dainavosi”. Sutemus, tik 
žvaigždutėms mirksint, vyko 
naktinis žaidimas — „vėliavos 
vogimas”.

Pilna įspūdžių diena baigta 
malda ir išsiskirstymu poil
siui. Nuovargis greit užmerkė 
visiems akis ir panardino sap
nų karalystėje.

Sekmadienis išaušo lietaus 
ašaromis pasruvęs. Bet argi 
skautas nusigąsta lietaus, 
ypač kai jau laukia skanūs 
blynai ir spirginti lašiniukai, o 
stovyklon atvyko trys instruk
toriai — skautai vyčiai kandi
datai, broliai Karolis Užgiris, 
Aris Dumbrys ir Alius Brooks.

Po pusryčių — užsiėmimai 
su instruktoriais. Na ir oras, 
lyg susigėdęs, lyg nenorėda
mas ardyti skautų numatytos 
programos — išsiblaivė. Nu
švito saulutė ir visi entuzias
tingai ėmėsi įvairių topografi
jos uždavinių vykdymo. Vėl 
orientavimosi ir gamtos ap
linkos pažinimo pratybos. Lai
kas bėgo ristele. Nė nepasijuto 
kai atėjo laikas atsigrįžti na
mų pusėn. Nenorom ardė pa
lapines, krovėsi visus atsi
vežtus reikmenis ir be entu
ziazmo lipo į automobilius ke
lionei į namus. Nuotaika visų 
pakilo, kai vadovai pažadėjo 
netrukus suruošti kitą pana
šią iškylą.

TORONTO SKAUTŲ 
ŽINIOS

LSS Brolijos vyriausias 
skautininkas v.s. Romas Otto 
paliko Montrealį ir apsigyveno 
Toronte. Jo mama ir Toronto 
skautija džiaugiasi ir sveikina 
aktyvų vadovą su dideliu 
skautišku patyrimu, padedan
čiu visokeriopai skautiškai 
veiklai. Šios vasaros „Romu
vos” stovykloje, „Paparčių pa
kalnė” programoje jo iniciaty
va buvo pravestos įdomios — 
praktiškos iškylos ir kiti ver
tingi renginiai. Aplamai skau
tų,-čių stovykla „Romuvoje” 
buvo gerai paruošta ir praves
ta. Ja džiaugiasi ir „Romuvos” 
valdybos pirm. j.s. Rimas 
Sriubiškis, jos globėjas bei 
įvairių talkų organizatorius. 
Jo iniciatyva gauta 20 akrų 
žemės ir ištiestas per ją ke
lias. Ruošiasi pastatyti ir var
tus, kad negalėtų įvažiuoti ne
kviesti svečiai. ____

F. M.

SKAUTIŠKI RENGINIAI 
Čikagoje

Spalio 20 d. — „Sietuvos“ 
skautininkių ir vyr. skaučių 
dr-vės sueiga 2 vai.p.p. PLC 
posėdžių kmb., Lemonte.

Spalio 27 d. —jūrų skautų 
ir skaučių „Vakaras jūros 
dugne” 6:30 v.v. Pasaulio Lie
tuvių centro Lietuvių fondo 
salėje.

Lapkričio 3 d. — „Nerijos” 
tunto Vėlinių iškyla ir plauki
mo iškyla ūdrytėms.

Lapkričio 17 d. — „Sie
tuvos” skautininkių ir vyr. 
skaučių dr-vės sueiga 1-4 vai. 
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte.

Gruodžio 7 d. — „Nerijos” 
jūrų skaučių tunto šeimų 
Kūčios.

Gruodžio 8 d. — „Nerijos” 
tunto išvyka į „Holy Family 
Vilią”.
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BIRUTE LPUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice
Šeimos gydytoja

(219) I 
1(219)1

320 W. 61st Avė. 
Hobaft, IN 46342

1947-5279 
Fax (219) 947-6236

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD7
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. PETRAS KISIELIUS
inkstu, poslės, prostatos 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

.Valandosj>a2{dsusitanmą^^

ARASŽUOBA, M.D. 
AKILĮ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

KVIEČIAME VISUS
Jūros skautų ir skaučių 

„Vakaras dugne” vyks šešta
dienį, spalio 27 d., Pasaulio 
lietuvių centro Lietuvių fondo 
salėje. Dalyvių registraciją 
vykdo j.s. fil. Taiyda Chiapet- 
ta, tel. 708-839-4438. Pradė
sime 6:30 v.v. pasisvečiavimu. 
7 v.v. bus patiekti puikūs 
pietūs, paskui trumpa progra
ma, graži muzika ir dainos. 
Visi kviečiami į šią nuotaikin
gą jau daugelį metų rengiamą 
renginį.

„Geležinio Vilko" draugovės vilkiukai gamtos take stabteli prie 
ivy’ vijoklio.

,poison

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A

Joliet, IL 60436 
Tel. 815-744-0330;

lietuviškai 815-744-8230
.com

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKA& M-D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES ŲGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

EUGENE C. DECKER, DDS P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis ūž 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

Tai - Jūsų lall

. r

ASS IŠKILMINGA SUEIGA 
BUS LAPKRIČIO MĖNESI

Akademinio skautų sąjūdžio 
Čikagos skyriaus iškilminga 
sueiga Pasaulio Lietuvių cen
tro „Bočių menėje” turėjusi 
vykti penktadienį, spalio 5 d., 
atidedama į lapkričio mėn. 
Data bus pranešta.

http://www.skautai.com


LIETUVOS KARIUOMENĖ, 
JOS PLĖTRA

Lietuvos kariuomenės vado generolo mąjoro Jono 
Kronkaičio pranešimas 2001.09.29.

Norėčiau pradėti trumpai 
apibrėždamas Lietuvos stra
teginę aplinką. Paskutiniais 
metais pokyčiai saugumo ap
linkoje buvo labai pozityvūs. 
Integracija į NATO, derybų 
su Europos sąjunga pradžia, 
politinė ir pradedanti gerėti 
ekonominė situacija, padeda 
didinti stabilumą šalyje, '

Dabartinė tarptautinė poli
tinė aplinka nekelia jokių 
tiesioginių karinių grėsmių 
Lietuvai. NATO ir Europos 
sąjungos plėtros procesai ver
tintini kaip tolesnio saugu
mo ir stabilumo Europoje di
dinimas. Toliau bendradar
biaujama su beveik visomis 
šalimis Euroatlantiniame ir 
Baltijos jūros regione.

Ir vis dėlto, nepaisant šių 
pozityvių strateginės aplinkos 
pokyčių ir fakto, kad konven
cinio karo prieš Lietuvą tiki
mybė nedidelė, ilgesnėje laiko 
perspektyvoje tokios grės
mės galimybė išlieka. Be to, 
Lietuvos saugumas priklauso 
nuo įvairių ne tik karinio, ta
čiau ir pusiau karinio bei ne
karinio pobūdžio grėsmių, 
kurios daugiakryptės ir ne
prognozuojamos. Geriausias 
tokių grėsmių pavyzdys — 
neseni įvykiai, užklupę Ame
rikos žmones. Norėčiau pasi
naudoti šia proga ir išreikšti 
nuoširdžiausią užuojautą vi
siems Amerikos žmonėms dėl 
juos ištikusios tragedijos bei 
pabrėžti, kad Lietuva yra pa
sirengusi suteikti visokeriopą 
pagalbą. Jau esame pasiūlę 
savo karo medikų grupę su 
visa reikalinga įranga. Tero
rizmas yra grėsmė, kylanti bei 
įtakojanti be išimties visas 
pasaulio valstybes, ir su juo 
turi būti kovojama visomis 
priimtinomis, įmanomomis 
formomis ir būdais. Kariuo
menė savo kompetencijos ri
bose turi rengtis kovai su te
rorizmu ir pastarosios dienos 
parodė, kad mes net Lietuvoje

tam turime skirti daugiau 
dėmesio.

Taigi, siekdami užtikrinti 
savo šalies saugumą, kuriame 
ir toliau plėtojame savo ka
riuomenę. Tuo pačiu siekiame, 
kad ji ne tik užtikrintų gyny
bą, bet ir būtų sąveiki, ge
banti veikti drauge su kito
mis valstybių-partnerių, ypač 
NATO narių kariuomenėmis. 
Tai labai svarbu tais atve
jais, kai mūsų kariams reiks 
veikti ir veikti efektyviai kar
tu su kitų šalių kariais.

Kariuomenės plėtra vykdo
ma atsižvelgiant į keletą 
mums labai svarbių aspektų:

Pirma, į nuolat atliekamą 
ir pateikiamą išsamią grėsmių 
analizę, kur didelis dėmesys 
skiriamas tiek laikui, tiek ir 
grėsmių apimčiai;

Antra, į Lietuvos strateginį 
siekį — narystę NATO ir tam 
reikalingus pasirengimo dar
bus.

Reiktų pridurti, kad kariuo
menės struktūrą, ypatingai 
jos plėtrą, įtakoja

tiek jau minėti faktoriai, to
kie kaip grėsmių analizė,

tiek ir reikalavimai moder
niai kariuomenei, kylantys iš 
taip vadinamos revoliucijos 
karinėje srityje (revoliution 
in military affairs) ir NATO 
standartų,

politinė bei ekonominė ap
linkos.

Atsižvelgiant į šiuos fakto
rius bei jų keliamus apriboji
mus kariuomenės plėtrai, bu
vo pastebėta, kad ilgalaikis 
planavimas kariuomenėje, įs
kaitant ir aiškų pirmumų 
nustatymą bei jais vadovavi- 
mąsi, yra ypatingai svarbus 
ir reikalingas. Todėl dar 1998 
metais priimti teisiniai ak
tai kariniais klausimais bei 
vėliau pradėta rengti karinė 
strategija sudarė teisinį pa
grindą tolesnėms reformoms 
ir kariuomenės plėtrai.

Poreikis aiškiai nustatyti

Prie Krašto apsaugos ministerijos pastato Vilniuje liepos 27 d. surengta iškilminga svečio, NATO pajėgų Euro
poje vyriausiojo vado, Amerikos generolo Wesley Clark (dešinėje) sutikimo ceremonija. NATO pąjėgų Europoje 
vadas ir Lietuvos kariuomenės vadas brigados gen. Jonas Kronkaitis pasveikino aikštėje išrikiuotus lietuvių 
karius, apžiūrėjo rikiuotę. Nuotr. Eltos
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Danutė Bindokienė

Kodėl tas priešiškumas?

Malonėta svečiai ,,Draugo" pokylyje Martiniąue salėje praėjusį sekmadie
nį: Lietuvos kariuomenės vadas, brigados generolas majoras Jonas A. 
Kronkaitis ir Irena KriaučeliUnienė.

Dalios Badarienės nuotrauka.

pirmumus mus vertė pasi
rinkti, kas esamu momentu 
svarbiau — iš karto pirkti 
ginklus, tačiau vėliau — po 
kokių dešimties metų — dar 
kartą imtis pirkimų, kadangi 
ginklai sensta, ar investuoti į 
labiau ilgalaikes vertybes? 
Buvo pasirinktas antrasis va
riantas ir didžiulis dėmesys 
imtas skirti karių mokymui 
ir švietimui bei infrastruktū
ros plėtrai, žinoma, nepamirš
tant būtiniausių įsigijimų, to
kių kaip ryšių ir informaci
nės sistemos bei kita būtina 
moderni ginkluotė ir įranga.

Taigi, buvo nustatyti tokie 
pirmumai:

vieningas vadovavimas ir 
valdymas;

karių gerovės kėlimas; 
infrastruktūros plėtra; 
kovinių dalinių rengimas; 
logistika;
oro erdvės stebėjimas ir gy

nyba bei
modernios NATO standar

tus atitinkančios ginkluotės 
ir technikos įsigijimas.

Leiskit dabar trumpai, pa
kalbėti apie vadovavimo ir 
valdymo klausimus. Visą va
dovavimo ir valdymo sistemą 
sudaro trys lygmenys: stra
teginis, operacinis ir taktinis, 
sudarantys sąlygas sufor
muoti efektyvią valdymo 
grandinę (Chain of Com- 
mand), einančią nuo preziden
to, kaip vyriausiojo ginkluo
tųjų pajėgų vado, iki kariuo
menės vado ir žemiau.

Strateginis lygmuo apima 
prezidentą — vyriausiąjį ka
riuomenės vadą, Valstybės 
gynybos tarybą, Seimą, Vy
riausybės bei Krašto apsau
gos ministrą, kariuomenės va
dą ir Gynybos štabą. Būtent 
šios institucijos priima svar
biausius strateginės reikšmės

sprendimus. Šiame lygmeny 
vyksta strateginis planavi
mas.

Operaciniame lygmeny 
vyksta operacinis planavimas, 
vykdomas visų kariuomenės 
rūšių pajėgų vadų, kur jų ir 
planai taktiniame lygmeny 
virsta taktiniais sprendimais, 
įgyvendinamais dalinių ir 
padalinių vadų.

Šiuo metu buvo peržiūrima 
kariuomenės struktūra. Nu
spręsta Lietuvos teritorijoje 
steigti ne tris, kaip buvo 
anksčiau planuota, tačiau dvi 
teritorines karines apygar
das, susidedančias tiek iš re- 

s. guliarios kariuomenės dali
nių, tiek ir iš savanorių kari
nių vienetų. Be to, „Geleži
nio vilko” brigada bus per
organizuojama į nuolatinės 
parengties brigadą, atitinkan
čią visus NATO standartus ir 
skirtą NATO 5 straipsnio 
operacijoms vykdyti bei galin
čią efektyviai reaguoti į grės
mę, kylančią bet kurioje ša
lies vietoje. Vienas jos bata
lionas turi būti parengtas pa
gal visus reikalavimus jau 
kitų metų pabaigai ir galės 
būti siunčiamas už Lietuvos 
teritorijos ribų NATO 5
straipsnio operacijoms vyk
dyti. Sausumos pajėgos turi 
būti efektyvios, patikimos ir 
ypač judrios. Planuojama, kad 
Lietuvos oro ir jūrų pajėgos 
bus nedidelės, pajėgios vydy- 
ti joms skirtas užduotis. Api
bendrinant norėčiau pasaky
ti, kad siekiame sukurti to
kias pajėgas, kurios būtų pa
jėgios efektyviai reaguoti į 
iškilusias grėsmes bei tuo pa
čiu vykdyti taikos meto už
duotis.

Šiuo metu Lietuvos kariuo
menėje yra daugiau nei 10,000 
karių, 12,000 savanorių . bei

12 mėnesių privalomąją kari
nę tarnybą yra atlikę dau
giau nei 13,000 Lietuvos pi
liečių, iš kurių formuojamas 
kariuomenės rezervas. Norė
čiau pabrėžti, kad profesio
naliai parengtas šauktinis 
reiškia ir profesionaliai pa
rengtą rezervą. Planuojame, 
kad ateity, atsižvelgiant į ka
rinių reikalų plėtrą tiek Lie
tuvoje, tiek ir pasaulyje, mū
sų kariuomenėje tarnaus 
šiek tiek daugiau nei 50 pro
centų profesionalios karo 
tarnybos karių bei apie 48 
procentus šauktinių. Taip pat 
norėčiau paminėti, kad Lietu
vos kariuomenėje tarnauja 
ne tik vyrai, tačiau ir moterys, 
kurių šiuo metu yra apie
13 procentų. Nuo praėjusių 
metų moterys jau gali moky
tis ir Lietuvos karo akade
mijoje.

Lietuvos kariuomenėje yra 
daugiau nei 3,000 seržantų 
ir puskarininkių, tuo tarpu 
jaunesniųjų karininkų — 
šiek tiek daugiau nei 1,500, o 
vyresniųjų — nesiekia 300. 
Visa tai leidžia kariuomenė
je įgyvendinti moderniosios 
vadybos principus, t. y. dele
guoti daugiau atsakomybės 
ir sprendimų priėmimo į že
mesnius lygmenis, žinoma, 
tam tikrose kompetencijos ri
bose, užtikrinant, kad sudė
tingomis sąlygomis, kovines 
užduotis vykdys specialistai, 
vadovaujami negausaus, ta
čiau labai profesionalaus ka
rininkų — vadų būrio.

Kaip jau minėjau, ypatin
gas dėmesys skiriamas karių 
mokymui ir švietimui. Tuo 
tikslu dar 1998 metais buvo 
įkurta Mokymų ir doktrinų 
valdyba.

Nukelta į 4 psl.

Rašyto žodžio paskirtis, 
nauda ir jėga visiems aiški, 
todėl daugelis tautų žino po
sakį, kad „plunksna yra ašt
resnė už kardą”. Tai gerai su
pranta ir tautos priešai: oku
pavę kraštą, visų pirma sten
giasi sunaikinti „pavojingus 
raštus”, o spaudą pajungti sa
vo propagandos tikslams. Juk 
esame skaitę ir baisėjęsi Or- 
well romanu „1984", vaizduo
jančiu diktatorišką režimą, 
įsakiusį deginti visas knygas, 
už jų skaitymą grasinusį 
skaudžiausiomis bausmėmis.

Nereikia nei mokslinės fan
tazijos knygos — rašyto žo
džio persekiojimą pajuto ir 
lietuvių tauta, pradedant 
spaudos draudimu 1864-1904 
m„ baigiant praėjusį šimtmetį 
kraštą nusiaubusiomis rudų 
ir raudonų diktatorių okupa
cijomis. Visgi lietuvio meilė 
savo spaudai, rašytai lietu
viškai raidei buvo stipresnė 
už visas priemones, kurias tik 
žmogaus nežmoniškumas ga
lėjo pritaikyti kitam žmogui. 
Lietuviška spauda ne tik iš
liko, bet klestėjo, galbūt net 
vešliau, kaip būtų klestėjusi 
be priespaudos ir draudimų...

Bet už visas priespaudas ir 
draudimus kur kas pavojin
gesnis spaudos panaudojimas, 
kaip kontrolės ir subtilaus 
manipuliavimo priemonė, be
veik nejučiomis vedant skaity
toją, formuojant jo nuomonę, 
jo pasaulėžiūrą norima kryp
timi. Tokios spaudos leidėjai
— ir visi jiems tarnaujantys
— puikiai supranta, kad ra
šytas žodis gali kelti, skatinti 
kilniems tikslams, arba smuk
dyti, nuolat penint skaitytoją 
pačiomis šlykščiausiomis vi
suomenės gyvenimo padug
nėmis. Nors dažnai girdime 
pasiteisinimus, kad spauda 
duoda tai, ko nori skaitytojas, 
bet iš esmės yra atvirkščiai: 
skaitytojas, nieko kito laik
raštyje nerasdamas, ilgainiui 
įpranta matyti gyvenimą tame 
numusijusiame, suskilusiame 
veidrodyje. Jam atrodo, kad 
tai natūralu, priimtina.

Kiekviename krašte galima 
rasti leidinių, skirtų įvai
riems pomėgiams bei reik
mėms. Ne kiekvienas laikraš
tis ar žurnalas yra priimtinas 
visiems: kas vienam įdomu, 
kitą gali papiktinti, tačiau 
skaitytojas turi teisę pasi
rinkti. Vis tik didieji dienraš
čiai, skiriami įvairaus am
žiaus, išsilavinimo ir pažiūrų 
skaitytojui, laikosi tam tikrų 
taisyklių, kurių ribos nedrįsta 
peržengti. Taip pat stengia
masi pristatyti teisingą, kiek 
galima nešališką, informaciją.

Deja, to, atrodo, visai nesi 
laiko kasdieninė Lietuvos 
spauda. Besivaikydama sensa
cijas ir „pusiau tiesas”, sklei
džia vienašališką, kažkam pa
sitarnaujančią informaciją 
(arba — dezinformaciją), pir
muosiuose puslapiuose pro
paguoja viską, ką savo aplin
koje randa neigiama, pozity
vius reiškinius ignoruodama 
arba nukišdama į pačius ne
žymiausius kampelius. Bet 
pati žalingiausia tokios spau
dos veikla — ne tik valdan
čiųjų sluoksnių, bet visų gerb
tinų asmenų žeminimas, pa
juokimas, niekinimas, kol no
rom nenorom skaitytojai pra
deda tikėti skleidžiamomis 
užuominomis.

Kaip gaila, kad tokia vadi
namųjų redaktorių ir žurna
listų veikla trukdo pozityvų 
Lietuvos valdžios darbą, ypač 
tų žmonių, kurie, idealizmo 
vedami, grįžo į tėvynę, besi
stengdami jai padėti įsilieti į 
Vakarų pasaulį. Tarp jų, ži
noma, yra prez. Valdas Adam
kus. kariuomenės vadas bri
gados gen. mjr. Jonas Kron
kaitis ir dar būrys kitų.

Ką šie žmonės Lietuvai duo
da, aiškinti nereikia. Tad dėl 
ko tas nuolatinis priešišku
mas arba svarbiųjų pasiekimų 
ignoravimas? Kieno užsaky
mu spausdinami straipsniai 
prieš NATO, kodėl stengiama
si suniekinti kariuomenę, nu
statyti tautą prieš Vakarų de
mokratijas ir žmones, kurie 
jas geriausiai pažįsta, joms at
stovauja?

Praėjusį savaitgalį gen. 
Kronkaitis lankėsi w Čikagoje. 
Jo išsamus pranešimai apie 
pažangą, po nepriklausomy
bės atkūrimo įgyvendintą Lie
tuvių karinėse pajėgose, pali
ko džiugų įspūdį. Gerai pri
simename, kokia buvo Lietu
vos kariuomenės padėtis tuoj 
po sovietų imperijos subyrė
jimo, tad tegalime stebėtis 
pasikeitimais. Daug tų . pasi
keitimų atlikta dabartinio ka
riuomenės vado dėka. Buvo 
ypač malonu, kad gen. Kron
kaitis sutiko atvykti į „Drau
go” šventę, pasidalinti savo 
mintimis ir patyrimais. Jis 
tvirtina, kad užsienio lietuvių 
spauda galima pasitikėti: ji 
nėra vienašališka ir neigiama: 
to galėtų pasimokyti ir Lietu
vos dienraščiai. Esame di
džiai dėkingi Reginai ir Ber
nardui Narušiams, Marijai 
Remienei ir kitiems asme
nims, sudariusiems progą tu
rėti gen. Kronkaitį mūsų tar
pe, jį globojusiems viešnagės 
metu.

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

Kas jie? Tai sąvoka, turinti 
gausybę atributų: žvilgsnis ge
ras, žvilgsnis piktas, švelnus 
ir šiurkštus, išdidus ir pašie
piantis; jis gali būt šaltas, 
kaip ledas, ir karštas, kaip 
meilė. Kai pagalvoji — koks 
turtingas žmogus: Dievas da
vė ne tik akis, bet ir jų žvilgs
nį, paties žmogaus reguliuo
jamą, tartum kokį jautriausią 
elektroninį aparatą. Ir žvelk, 
žmogau, kiek tik nori ir kaip 
nori ne tik į kitą žmogų, bet ir 
į gamtą, į daiktą, į vietovę, į 
miestą. Bet atsargiai! Kartais, 
Visai to nenorint, žvilgsnis 
gali įdurti.

Kreipiu savo žvilgsnį į mies
tą, kuris ii tikrųjų mūsų tiek 
nužvalgytas, ypač per pasta
ruosius 10 metų, kad nežinau, 
ar tarp kitų — plačių, gilių, 
išsamių žvilgsnių, beįstengs 
įsitarpuoti manasis.

Žvilgsnis į Vilnių

Gal pradėsiu nuo 

Šeškinės
Tai vienas tų sostinės prie

miesčių, kurie viens į kitą pa
našūs, kaip dvyniai, o nuo Vil
niaus skiriasi, kaip čikagiškis 
Cabrini Green nuo Palos 
Park.

Į Šeškinę ne tik žvilgterėjau, 
bet ir gerokai ją šį pavasarį 
apžiūrėjau. Tai ištisas miestas 
niūrių daugiaaukščių (nuo 5 
iki 12 aukštų) namų, kurių 
kiekvienas galėtų laimėti 
bjaurumo varžybas. Jie pilki 
ir gremėzdiški, išsišiepę ce
mentinių blokų plyšiais, rūdi
mis nuo balkonų nuvarvėję. 
Vieni balkonai dažyti rudai, 
kiti murzinai; vienuose plevė
suoja baltiniai, kituose žydi 
gėlės, o pirmajam aukšte kėp

so aprūdiję grotos — apsigyni
mas nuo visur esančių, visur 
įlendančių vagių.

Kadangi pastatai neturi nie
ko panašaus į stogą (iš viršu
tinio aukšto lubų kyšo liftų 
mašinerija lyg kokie kaminai), 
jie atrodo neužbaigti. Jų laip
tinės nejaukios dieną, baisios 
naktį. Laiptinės pakenčiamos 
tada, jei vieno kito aukšto gy
ventojai sutaria apsišvarinti ir 
negaili vieno kito lito dažams 
ar šluotoms. Tačiau tokia koo- 
peracįja reta, nebent mažuose 
miesteliuose, kaip teko maty
ti. Ten tos „kareivinės” buvo 
tik 5 aukštų, gyventojai pas
tovūs, suprantantys, kad 
„bendras arklys” nebūtinai tu
ri likti gėdingai liesas.

Tačiau, kai pasikeli girgž
dančiu liftu (jame kiekvienas 
metalo ruoželis vagių išlupi
nėtas) į 7-tą ar 9-tą aukštą, 
kur, laimingu sutarimu, gyve
na tvarką ir švarą mėgstantys 
žmonės, ir penkis užraktus 
komplikuotu raktu atrakinus, 
atsiveria sunkios, tartum

prieštankinės durys, patenki į 
kitą, netikėtą pasaulį. Butai, 
nors nedideli, bet šviesūs, lan
gai platūs su mezginių užuo
laidom arba paskutinės mados 
„Venetian blinds”, grindys 
dažnai veidrodžiu blizgančio 
parketo, arba, jei kukliau, gra
žaus linoleumo ar plytelių. 
Baldai, vadinami sekcijomis, 
europietiško stiliaus, kai kur 
jau Lietuvos baldžių gamybos, 
lengvi, šviesūs, sustatomi, pri

Prekybos centras Šeškinėje
Visos nuotraukos atkarpoje Nijolės Jankutės-Užubalienės

statomi, perstatomi pagal rei
kalą, kaip vaikų kaladėlės. 
Tik man, „amerikonkai” ne
įprasta: vonia ir dušas vienoj 
„kamurkytėj", tualetas — ki
toj, dar mažesnėj. Žodžiu, iš 
Cabrini Green laiptinės staiga 
patenki į Palos Park! Žinoma, 
pas tuos, kur lupinėja metalą 
nuo durų ir šlapinasi korido
riuose, lankytis neteko.

Šiaip Šeškinė visai paken
čiama, kai arčiau susipažįsti.

Pvz., aplinka žalia; liauni ber
žai, klevai, žolė aplink pasta
tus iki kelių. Vietomis iš jos 
kyšo pinavijos, šalavijai, oran
žiniais žiedais apsipylę svarai
nių krūmai (nuostabus vaisius 
sultims ir uogienėms). Tai vis 
tų retųjų tvarkingųjų- gyven
tojų bandymai įsirengti dar
želį.

Didžiuoju bulvaru automobi
liai nevažinėja, todėl pilna pa- 
sivaikščiotojų su įvairių veis Bus daugiau

lių šunimis, šuniukais ir šu
nyčiais bei vaikų ant dviračių 
ir blizgančių paspirtukų, kaip 
ir Čikagos parkuose. Taip pat 
pilna ir sėdėtojų ant suolelių, 
dažnai rusiškai besišneku
čiuojančių. Pasitaiko vienas 
kitas praeivis, abejingai šliti
niuojantis po ankstyvo ar vė
lyvo pusbutelio, t.y. pilstuko, 
kaip dabar sakoma.
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LB SEIMO KOMISIJA 
POSĖDŽIAUS PASAULIO

LIETUVIŲ CENTRE
Turbūt neeilinis išeivijos 

gyvenime įvykis, kad LR Sei
mo komisija, sudaryta kartu 
su JAV Lietuvių Bendruome
nės atstovais, nutarė savo ru
dens sesijos posėdžius turėti 
Čikagoje. Negali būti geres
nės progos, kaip kad susirink- 
ti kartu 2001 m. spalio mė
nesį, kuomet JAV LB švenčia 
50 metų veiklos sukaktį, ap
vainikuotą daugelio rankų 
nepailstamu darbu.

Komisija į posėdžius iškvie
tė ne tik LB Seimo narius, 
bet ir Vyriausybės bei rhokslo 
institucijų. Paraleliai su ko
misijos posėdžiais bus svars
tomi Lietuvos mokslo reika
lai ir tarpusavio bendradar
biavimas. Dr. Stasys Bačkai- 
tis, LB Krašto valdybos vice
pirmininkas mokslo reika
lams, sudarė gausią pataria
mąją tarybą iš mokslininkų 
JAV. Iš Lietuvos į mokslo po
sėdžius atvyksta švietimo ir 
mokslo ministras dr. Algirdas 
Monkevičius, Lietuvos Moks
lo tarybos pirm. prof. Kęstu
tis Makariūnas, Lietuvos 
mokslininkų sąjungos prez. 
prof. Vygintas Gontis, Lietu
vos mokslų akademijos vi- 
ceprez. prof. Algirdas Gaižu
tis, Klaipėdos universiteto 
rektorius prof. Stasys Vaitie
kūnas, Kauno technologijos 
universiteto prorektorius 
prof. Vytautas Ostaševičius.

Dažnai valstybės progresą 
trukdo neišspręstos sociali
nės problemos, todėl komisi
ja socialinius reikalus, kartu 
su mokslu ir švietimu, visuo
met laikė pirmenybėmis. Pir
madienį, spalio 8 d., 10 vai. 
ryte bus svarstoma Lietuvos 
vaikų bei jaunimo socialiniai 
reikalai ir įvaikinimas. Pra
nešimus padarys LR socia
linės apsaugos ir darbo mi
nistrė Vilija Blinkevičiūtė ir 
JAV LB socialinių reikalų ta
rybos pirm. Birutė Jasaitie
nė. Vėliau visi atstovai vyks 
į socialinių reikalų įstaigą.

Visuose savo posėdžiuose 
komisija gvildena Lietuvos 
gyventojų genocidą. Daug gir
dime apie nacių įvykdytą 
genocidą, tačiau mažai apie 
sovietų padarytą mūsų tautai 
gilią žaizdą. J posėdžius at
vyksta Lietuvos Gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro generalinė direk
torė Dalia Kuodytė. Posėdyje, 
kuris bus pirmadienį, spalio 8 
d., 2 vai. p. pietų, kalbės ne 
tik direktorė, bet ir advoka
tas Povilas Žumbakis.

Antradienį, spalio 9 d., 10 
vai. ryte, bus itin svarbus po
sėdis, skirtas Lietuvos Res
publikos pilietybės išlaiky
mui. Iš Lietuvos Seimo' pra
nešimą padarys Arminas Ly
deka, o trečiosios bangos išei
vių problemas pristatys JAV 
LB Krašto valdybos vicepirmi
ninkė Dalia Badarienė. Po 
pietų komisija vyks į „Drau
go” redakciją, Marųuette Par
ką, vėliau į Jaunimo centrą, į 
Lietuvių' tyrimų ir studijų 
centrą, kurį aprodys dr. Jonas 
Račkauskas.

Trečiadienį komisija dirba 
ypač intensyviai. Vienuoliktą 
valandą svarstys Rytų Lietu
vos švietimo problemas. Iš 
Lietuvos pranešimus pada
rys švietimo ir mokslo minis
tras dr. Algirdas Monkevi
čius ir Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento gene
ralinis direktorius dr. Remigi
jus Motuzas. Iš JAV pasisa
kys abu mūsų fondai, kurie 
šį Lietuvos regioną stipriai 
finansiškai remia, tai Lietu
vių fondo atstovai: valdybos 
pirm. Povilas Kilius, LF tary
bos pirm. dr. Antanas Raz

ma, o iš New Yorko atvyksta 
Tautos fondo tarybos pirm. 
Jurgis Valaitis.

3 vai. p.p. kitas svarbus po
sėdis šiomis dienomis labai 
aktualia tema: NATO plėtra 
— politinis sprendimas. Iš 
Lietuvos kalbės LB ambasa
dorius Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms Vygaudas Ušackas.
Iš JAV pranešimus padarys 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Algimantas Gečys, 
Amerikos Lietuvių tarybos 
pirmininkas Saulius Kuprys, 
Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas Algirdas J. 
Rimas, taip pat Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vicepir
mininkas Algis Rugienius ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Algirdas 
Vaičiūnas.

Jei trečiadienį išklausysi
me vienuolika pranešimų, tai 
ketvirtadienį nei kiek nema
žiau. Jau devintą valandą 
ryte pradėsime su Lietuvos 
mokslo sistemos ir mokslinių 
institutų reforma. Praneši
mus padarys švietimo mi
nistras, Lietuvos mokslinių 
institucijų atstovai, pataria
moji taryba ir LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas 
mokslo reikalams.

Pusę dvylikos bus svars
toma lituanistinis švietimas. 
Iš Kalifornijos atvyksta LB 
Švietimo tarybos pirm. Da- 
lilė Polikaitienė padaryti pra
nešimą kartu su PLB vicepir. 
švietimo reikalams Regina 
Kučiene, o iš Lietuvos pasisa
kys švietimo ministras dr. 
Algirdas Monkevičius bei tau
tinių mažumų ir išeivijos 
dept. gen. direktorius dr. Re
migijus Motuzas.

Antrą valandą po pietų pas
kutinysis, tačiau labai svar
bus posėdis, skiriamas verslo 
reikalams tarp Lietuvos ir 
JAV. Pirmuoju pašnekovu 
bus LR ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas, Lietuvių 
verslo tarybos pirmininkas 
Donatas Tijūnėlis ir vicepirm. 
Angelė Kavakienė, LB garbės 
konsulė Ingrida Bublienė.

Posėdžiuose dalyvaus LB 
Seimo pirmininko pavaduo
tojas Artūras Skardžius, gen. 
konsulas Giedrius Apuokas, 
PLB pirm. Vytautas Kaman- 
tas, vicepir. Algis Rugienius, 
Kanados LB pirm. Algirdas 
Vaičiūnas, JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Algimantas 
Gečys, JAV LB XVI tarybos 
prezidiumo pirm. Regina Na- 
rušienė. Komisija posėdžius 
pradės, prašydama savo dar
bui Dievo palaimos. Invoka- 
ciją sukalbės kun. Algirdas 
Paliokas, SJ.

LR Seimo ir JAV LB ats
tovų komisiją sudaro pirmi
ninkai: Vaclovas Karbauskis 
ir Liūda Rugienienė; Arminas 
Lydeka, Gediminas Leškys, 
Vytas Maciūnas, Dalia Puš- 
korienė", Jurgis Razma, Aloy
zas Sakalas ir Vytautas Vidu
giris. Su Lietuvos atstovais 
kartu atvyksta Janina 
Šniukštienė, Seimo komisijų 
sekretoriato vadovė, ir And
rius Avyžius, LR Seimo tarp
tautinių ryšių skyriaus kon
sultantas. Jie abu Lietuvoje 
su komisija yra daug dirbę ir 
padėję.

Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti, tačiau tik 
stebėtojo teisėmis. Komisijos 
posėdžiuose kalbėti teisę turi 
tik posėdyje numatyti pra
nešėjai ir komisuos nariai. 
Posėdžiai vyks keturias die
nas Pasaulio lietuvių centre, 
Lietuvių fondo salėje, Lemon- 
te.

Visi svečiai iš Lietuvos ir ki
ti komisijos dalyviai, pabaigę

LR Seimo ir JAV LB atstovų komisijos nariai (iš kairės): Vytautas Vidugiris, pirm. Vaclovas Karbauskis, Gedi
minas Leškys ir pirm. Liuda Rugienienė. A. Rugieniaus nuotr.

LIETUVOS KARIUOMENE...
Atkelta iš 3 psl.

Kurios pagrindinis
tikslas — užtikrinti vieningą 
karių mokymą, atitinkantį 
Vakarų šalių ir NATO stan
dartus. Būtent ši valdyba turi 
vadovaudamasi NATO ir kitų 
šalių norminiais dokumentais, 
publikacijomis bei patirtimi 
rengti ir suvienodinti lietuviš
kąsias karines mokymo dokt
rinas bei programas. Šioje 
srityje labai daug pagalbos 
sulaukiame iš savo valstybių 
partnerių, tokių kaip Didžioji 
Britanija, JAV bei kitos. Di
džiosios Britanijos ekspertai 
dirba tiek Mokymų ir doktri
nų valdyboje, tiek ir kitose 
mokymo įstaigose. Jie pade
da užtikrinti, kad mūsų ka
rinis mokymas ir švietimas 
atitiktų visus vakarietiškus 
kriterijus.

Šiuo metu jau daug yra nu
veikta reformuojant Lietuvos 
Karo akademiją ir Puskari
ninkių mokyklą. Modernizuo
tos, ypatingai patobulintos, 
abiejų institucijų mokymo 
programos. Šiuo metu daug 
dėmesio skiriama besimokan
čiųjų gyvenimo sąlygų geri* 
nimui. Taip pat norėčiau pa
minėti, kad atsižvelgiant į 
tai, jog mokymo lygis žymiai 
gerėja, sudaromos geresnės 
mokymo sąlygos, į šias moky
mosi institucijas nori stoti 
vis daugiau jaunuolių. Į Lie
tuvos karo akademiją kasmet 
įstoja apie 140-150 kariūnų. Į 
vieną vietą pretenduoja dau
giau nei 4 vaikinai, tarp mer
ginų konkursas yra dar di
desnis — pernai į 9 vietas 
pretendavo net 62 kandida
tės. Konkurso dalyvių skai
čius kasmet auga, todėl tai 
leidžia karo mokslams at
rinkti gabiausius ir vado sa
vybių turinčius jaunuolius. 
Atsižvelgiant į tai, galėčiau 
teigti, kad Lietuvos karo aka
demija tampa prestižine mo
kymosi institucija.

Jau visiškai funkcionuoja 
Ruklos mokomasis pulkas, ku
riame pirmus tris mėnesius 
šauktiniai praeina bazinį ka
rio parengimo kursą. Šaukti
nius ruošia mūsų instrukto
riai, kurie buvo specialiai ap
mokyti Didžiosios Britanijos 
jūrų pėstininkų ir turi puikų 
pasirengimą. Reiktų pastebė
ti, kad šie instruktoriai nie
kada nesimokė sovietinėse ka
ro mokyklose bei netarnavo 
jų kariuomenėje, todėl nebe
turi sovietų kariuomenės pa
tirties ir vietoj to išėjo pui
kiausią britišką mokyklą.

Taip pat norėčiau paminėti, 
kad dauguma mūsų karių tu
ri puikias sąlygas mokytis 
tiek kalbų — turime įsteigę

posėdžius dalyvaus JAV LB 
XVI tarybos sesijoje ir JAV 
LB 50 m. minėjime, „Ąžuo
liuko” koncerte. Svečiai iš Lie
tuvos tikisi pasimatyti su 
neseniai į JAV atvykusiais 
lietuviais ne tik posėdyje dėl 
pilietybės išlaikymo, bet mi
nėjime ir koncerte.

Liūda Rugienienė

10 anglų kalbos centrų, ga
linčių kasmet apmokyti iki 
600 karių, tiek ir siųsti juos 
mokslams į užsienį, į geriau
sias Vakarų karo akademijas 
bei mokyklas arba tarptauti
nius dalinius. Planuojama, 
kad šiais metais užsienyje 
mokysis daugiau nei 250 ka
rių ir civilių tarnautojų. Iki 
šio dienos tokius mokslus jau 
yra išėję apie 800 mūsų sis
temos karių ir tarnautojų.

Kaip jau esu minėjęs, ki
tas labai svarbus pirmumas 
yra infrastruktūros plėtra ir 
tuo pačiu karių,; gerovės kė
limas. Dar 1999-2000 metais 
net 30-44 proęęųtai šąukti- 
nių gyveno ir tarnavo nepa
vydėtinai blogomis sąlygomis
— gyvenamosios patalpos ne
atitiko pagrindinių sanitari
nių ir higieninių reikalavimų. 
Šiemet jau apie 60 procentų 
karių gyvena gerose sąlygo
se — rekonstruotose patalpo
se, čia yra įrengti dušai, džio
vyklos, skalbimo įtalpos, pa
tenkinamose sąlygose — dali
niai rekonstruotose patalpose
— vis dar gyveną^apie 30 pro
centų ir tik 13 procentų karių 
tenka kęsti blogas sąlygas. 
Šioje srityje mums pavyko pa
siekti nemažos pažangos.

Taigi paskutiniu metu pa
kankamai daug išteklių buvo 
investuota ir tebeinvestuoja- 
ma į infrastruktūros plėtrą, 
gyvenimo sąlygų gerinimą 
bei mus karių mokymus, kaip 
svarbiausius kariuomenės 
pirmumus. Atsižvelgiant į tai, 
kad nemažai karių yra apmo
kyti ir toliau tebemokomi bei 
tai, kad yra gerai išplėtota ir 
tebeplėtojama infrastruktūra, 
galima vis daugiau išteklių 
skirti įsigijimams. Rengiant 
dalinius valstybei ginti ir 
tarptautinėms operacijoms, 
ateinančiais metais yra pla
nuojama daug investicijų 
skirti efektyvios, modernios ir 
sąveikios su NATO ginkluo
tės ir įrangos įsigijimui.

Vykdant ginkluotės ir įran
gos įsigijimus, didžiausias pir
mumas buvo skiriamas ryšio 
sistemų įsigijimui. Per pasku
tinius metus mums jau pavy
ko sukurti strateginę ryšio 
sistemą. Jau įsigijome moder
niausių taktinio ryšio priemo
nių iš JAV HARRIS kompani
jos, kuriomis sugebėjome ap
rūpinti beveik visus regulia
riosios kariuomenės kovinius 
dalinius. Bendradarbiaudama 
su JAV HARRIS bei viena iš 
Lenkijos kompanijų, Lietuvos 
kompanija ELSIS ėmė gamin
ti taktinio radijo ryšio sto
teles.

Atsižvelgiant į tai, kad oro 
ir prieštankinė gynyba pas 
mus taip pat įeina i pirme
nybių sričių sąrašą, jau įsi
gijome trumpo nuotolio prieš
tankines sistemas, kurių- pa
grindą sudaro modernūs 
prieštankiniai CARL GUS- 
TAF granasvaidžiai, artimiau
siu metu planuojama įsigyti 
modernią Vidutinio nuotolio 
prieštankinę įrangą, prieš-

•«

S K E
Paslaugos Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis Ir OH. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 681-8654

lėktuvines trumpo nuotolio 
sistemas bei vidutinio veikimo 
nuotolio 3D radarus. Kitais 
metais taip pat toliau tęsime 
sunkvežimių ir visureigių pir
kimus.

Norėčiau taip pat paminėti, 
kad daug paramos sulaukia
me ir iš šalių partnerių: iš 
Švedijos iki 2004 m. pagal 
parengtą perdavimo grafiką 
planuojame gauti visos briga
dos ginkluotę ir techniką. Šiuo 
metu jau esame gavę techni
kos dviems artilerijos ir 
dviems oro gynybos batalio
nams. Vokiečiai perdavė 
M113 šarvuočius. Iš Norvegi
jos ir Vokietijos mūsų Karinės 
jūrų pajėgos gavo 3 minų me
džiotojus. JAV parėmė M14 
šautuvais, danai — NATO 
standartus atitinkančia logis
tikos programine įranga CON- 
CORD, Suomija — šoviniais, o 
Prancūzija padėjo pastatyti 
šovinių gamyklą, kuri šiemet 
pradeda veikti.

Tam, kad būtų užtikrinta 
efektyvi taikos ir karo meto 
kariuomenės pajėgų para
ma, siekiame plėtoti savo lo
gistikos sistemą. Jau pareng
ta logistikos doktrina. Pra
dėjo veikti vieninga 3 lygių 
logistikos sistema, taikoma 
visoms kariuomenės rūšims.

Šiuo metu atliekama esa
mos logistikos struktūros re
organizacija, pradedanti 
veikti centralizuota logistikos 
sistema užtikrins vieningą 
logistikos valdymą, teisingą 
ir efektyvų turimų išteklių 
panaudojimą, bei pagrindinius 
NATO logistikos principus.

Norėčiau pabrėžti, kad jau 
galime vykdyti nuolatinių 
tarptautinių renginių tokių 
kaip tarptautinės „AMBER 
HOPE” pratybos logistinį ap
rūpinimą Lietuvos teritorijoje. 
Jau du metus iš eilės Pabra
dės poligone užtikriname ir 
priimančios šalies paramą 
(HNS) atvykstantiems į praty
bas Italijos kalnų brigados 
kariams.

Siekdami sustiprinti logis
tikos pajėgumus, šiuo metu 
įgyvendiname 3 metų- (2001- 
2003 m.) logistinės įrangos 
įsigijimo projektą. Tam skir
ta 17,2 mln. litų, už kuriuos 

• planuojame įsigyti įrangos 
vandens valymui, skalbimui, 
remontui ir maisto gaminimui 
lauko sąlygomis.

Pabaigai norėčiau keletą žo
džių tarti apie šalies ekono
miką ir Krašto apsaugos fi
nansavimą. Reiktų pasakyti, 
jog dabartiniai ir prognozuoja
mi ekonominiai rodikliai ro
do, kad egzistuoja palankios 
sąlygos bei stabili aplinka 
Krašto apsaugos sistemos 
plėtrai. 2000 metais įvairiais 
paskaičiavimais BVP išaugo 
nuo 2,4 proc. iki 3,3 proc, o 
pirmame 2001 metų pusmety- 

; je — 5,1 proc. Numatoma, kad 
2001 metais BVP augimo 
tempas bus nuo 3 proc. iki 3,7 
proc. Tikimasi, kad 2002-2008 
metais BVP išaugs iki 4-4,2 
proc. 2001 metų karinės iš
laidos yra 1,96 proc. BVP ar
ba 920,6 mln. litų (230,2 mln. 
dol.), gynybos biudžetas —

Kalame visų rūšių „sidings”, 
„soffits”, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 
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, tel. 690-241-1912. ,

1,57 proc. BVP arba 735,2 
mln. litų (184,3 mln. dol.).

Krašto apsaugos finansavi
mo strategijoje 2001 metams 
yra nustatyta 1,95-2 proc. 
BVP gynybos išlaidų lygis. Il
galaikio krašto apsaugos fi
nansavimo idėja yra palai
koma daugumos partijų — 
2001 metų gegužę buvo pasi
rašytas Lietuvos parlamenti
nių partijų susitarimas dėl gy
nybos politikos. Partijos su
tarė dėl esminių krašto ap
saugos sistemos plėtros kryp
čių ir pirmumo bei įsipareigojo 
gynybos reikmėms skirti 2 
proc. BVP. Tai turėtų užtik
rinti pakankamą išteklių kie
kį, kuriant ir išlaikant nu
matytą pajėgų struktūrą ir 
įgyvendinant integracijos į 
NATO planus.

Gebėjimas finansiniais iš
tekliais pagrįsti planus ir 
programas bei užtikrinti efek
tyviausią jų panaudojimą, yra 
būtinas, siekiant sukulti 
efektyvias ginkluotąsias pa
jėgas, todėl imta išteklių val
dyti, naudojantis Planavimo, 
programų ir biudžeto sudary
mo sistema (PPBS), apiman
čia strateginį planavimą, iš
teklių paskirstymą pagal pro
gramas, finansų valdymą ir 
veiklos įvertinimą.

Šiuo metu Lietuvos gynybos 
išlaidas sudaro gynybos 
biudžetas, įgyvendinamas 
Krašto apsaugos ministerijos, 
ir kiti, su gynyba susiję pro
jektai, vykdomi kitų institu
cijų, tokių kaip Vidaus pul
kai ir Sienos policija, Šaulių 
sąjunga, Ginklų fondas. Šiuo
se vienetuose ir institucijose 
yra pravedamas karinis mo
kymas, jie naudoja karinę 
įrangą ir pagal valstybines 
teisines nuostatas krizės ar 
karo atveju jie tampa pa
valdūs karinei vadovybei.

Gynybos ištekliai yra su
skirstyti ir suplanuoti į devy
nias programas ir karių pensi
joms. Pirmos penkios progra
mos — Sausumos pajėgos, 
KASP, oro pajėgos, jūrų pa
jėgos, logistika — sudarytos 
atsižvelgiant į veikiančias 
karines pajėgas. Šiomis pen
kiomis programomis siekiama 
užtikrinti pajėgoms numatytą 
gynybinio pajėgumo lygį. Šios 
programos įgyvendinamos 
vykdant užduotis, susijusias 
su pagrindiniais gynybinio pa
jėgumo elementais tokiais 
kaip personalas, įranga, ko
lektyviniai veiksmai, perdis
lokavimas ir išsilaikymas (at
sargos).

Reguliariosios sausumos 
pąjėgos, sudarydamos Lietu
vos kariuomenės pagrindą, 
lieka plėtros pirmumu. Joms 
yra priskirta pagrindinė

GREIT PARDUODA

RE/MAX 

F REALTORS

0FFC.I7731229 - 9791 
HOME (708) 425 - 7160 

MOBIL (7731 590-0205

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus

• Pensininkams nuolaida

Siūlo darba

Window Washen Needed!
40,000 per year. We need 100 ere ws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and tnuis- 

rtation Mušt be fiuent in English. 
,A. McMahon Window Wi 

Tel. 800-820-6155.
Ci

i

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

funkcija, įgyvendinant kari
nėje strategijoje apibrėžtas 
užduotis, tokias, kaip valsty
bės gynyba, galimybė prisidėti 
prie NATO kolektyvinės gy
nybos ir taikos palaikymo ope
racijų. Dėl šios priežasties pa
kankamų išteklių užtikrini
mas sausumos pajėgų plėtrai 
yra gynybos biudžeto pirmu
mas. - •

Atsižvelgiant į tai, kad vie
nas iš Lietuvos kariuomenės 
tikslų yra jos integracija į> 
NATO struktūras, šiuo metu 
vykdomas NATO Partnerystės 
taikos labui Planavimo ir

9

peržiūros procesas (PARP).
Šis procesas yra faktiškai 
identiškas NATO šalių nau
dojamam Pajėgų planavimo- 
procesui, todėl padeda kurti 
Lietuvos kariuomenę, jau ati
tinkančią NATO standartus. 
Kiekvienam šio proceso tarps
niui NATO pateikia Partne
rystės tikslų paketą, kurį tu
rime įgyvendinti per arti
miausius 6 metus. Šio paketo 
įgyvendinimas įtraukiamas į 
gynybos sistemos plėtros pla
nus. Parengti šio paketo Part
nerystės tikslų įgyvendinimo 
projektai įtraukti į gynybos 
programas ir biudžetą.

Apibendrindamas norėčiau * 
pasakyti, kad mano pristaty
ta koordinuota kariuomenės 
plėtra ir gerai subalansuotas 
investavimas į pirmines ir ki
tas sritis garantuoja tokių 
ginkluotųjų pajėgų sukūrimą, 
kurios būtų aprūpintos mo
dernia, efektyvia ir sąveikia 
su NATO ginkluote ir techni
ka, bei pasiruošę profesiona
liems valstybės gynybos ir 
kolektyviniams veiksmams.

* Lietuva ir JAV keisis in
formacija apie galimus tero
ro aktų JAV vykdytojus. Tai 
buvo sutarta pirmadienį vyku
siame JAV ambasadoriaus 
Lietuvoje John Tefft susiti
kime su Lietuvos vidaus rei
kalų ministru Juozu Bernato
nių. Ambasadorius JAV vy
riausybės vardu padėkojo mi
nistrui už profesionalų Lietu
vos teisėsaugos tarnybų darbą 
ir visuomenės parodytą dė
mesį po teroro aktų, įvykdytų 
JAV rugsėjo 11-ą dieną. Mi
nistras J. Bernatonis papasa
kojo JAV ambasadoriui apie 
Valstybės sienos apsaugos tar
nybos, Migracijos departamen
to, kitų tarnybų veiklą, kuri 
turėtų užkirsti kelią tarptau
tiniams teroristams patekti į 
Lietuvą ir veikti jos teritori
joje. Ministras ir ambasado
rius taip pat aptarė Federali
nio tyrimų biuro (FBI) atsto- 

' vybės įkūrimo Vilniuje eigą.
(BNS)



RENGINIAI ČIKAGOJE
2001 METAI
SPALIO MĖN.

5 d., penktadienį — Rašy
tojai Nįjolei Jankutei Lietuvių 
rašytojų draugijos 1999 m. li
teratūros premijos įteikimas 
7 v.v. Jaunimo centro Čiurlio
nio galerijoje. Premijos mece
natas Lietuvių fondas .Vakarą 
rengia Lietuvių rašytojų drau
gija.

6 d., šeštadienį — Čikagos 
Lietuvių moterų klubo prieš
piečiai ir Madų paroda Hilton 
Oak Lawn viešbučio Windsor 
salėje. 11:30 v.r. — priėmi
mas ir pabendravimas, 12:30 
v.p.p. — priešpiečiai.

— Lietuvos Dukterų rudens 
pokylis 6 vai. vak. Jaunimo 
centre.

— Rudens festivalis PLC, 
Lemonte.

Sporto klubo „Aidas” 
išvyka į St. Louis mieste vyk
siančias rankos lenkimo var
žybas.

7 d., sekmadienį — Brigh- 
ton Parko lietuvių namų savi
ninkų gegužinė Šaulių na
muose.

— Lietuvos Vyčių choras 
ruošia pietus Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos motiniška
me name, 2601 W. Marąuette 
Rd., Čikagoje. Nuo 1 iki 4 
val.p.p.

11 d., ketvirtadienį —
Anglijos Lietuvių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių 
namuose.

13 d., šeštadienį — JAV 
LB 50 metų minėjimas-aka- 
demįja Jaunimo centre. Ren
gia JAV LB komitetas.

18 ir 14 d., savaitgalį — 
Lietuvių, ev. liuteronų metinis 
suvažiavimas-sinodąs Ziono 
ev. liut. bažnyčioje, 9000 S. 
Menard Avė.; Oak Lawn, IL. 
Sekmadienį 12:30 val.p.p. iš
kilmingos pamaldos. 2 val.p.p. 
bažnyčios salėje draugiški pie
tūs ir inž. Keistučio Devenio 
paskaita. ,

14 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
paskutinė šių metų gegužinė 
Saulių namuose.

— ,Ąžuoliuko” choro kon
certas Maria mokyklos audi
torijoje. Rengia JAV LB komi
tetas.

— Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis sei
mas Tėvų Marįjonų vienuoly
ne, 6336 S. Kilboum Avė.,Či
kagoje (prie „Draugo”). 11 vai.
r. šv. Mišios už gyvus ir miru
sius rėmėjus. 12 vai. pietūs. 
1:30 v. p.p. registracija ir po
sėdis.

20 d., šeštadienį —„Sie
tuvos" skautininkių draugovės 
sueiga 2 vai. p.p. PLC posė
džių kambaryje, Lemonte.

— Amerikos Lietuvių tau
tinės s-gos Čikagos skyriaus 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus „Gintaro” salėje ruo
šiamas Spaudos balius. Pra
džia 7 vai. vak.

— Akademinio sporto klubo 
„Lįtuanica” 50 metų gyvavi
mo ir veiklos sukakties minė
jimo iškilmingas pokylis PLC, 
Lemonte.

— Sporto šventė Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Rengia 
sporto klubas , Aidas”.

21 d., sekmadienį — Šv. 
Kazimiero seserų vienuolįjos 
rėmėjų pokylis Oak Lawn, 
Hilton, pradžia 2 vai. p.p.

— Lietuvos Vyčių choro lė
šų telkimo priešpiečiai šv. Ka
zimiero seserų motiniškame 
name, Marąuette Parke.

23 d., antradienį — Suval
kiečių draugijos narių me
tinis susiririkimas 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose.

28 d., ketvirtadienį — Za- 
rasiškių klubo narių metinis 
susirinkimas 1 vai. p.p Šaulių 
namuose.

28*28 d., savaitgalį —
.Atsities” akademinis savait

galis Ateitininkų namuose.
27 d., šeštadienį — LFK 

„Lituanica” 51-sis metinis po
kylis 6:30 v.v. PLC, Lemonte.

— „Vakaras jūros dugne” — 
tradicinis jūrų skautų ir skau
čių metinis pokylis 6:30 v.v. 
Pasaulio lietuvių centro Lietu
vių fondo salėje.

28 d., sekmadienį — Su
valkiečių draugijos gegužinė 
12 vai. Šaulių namuose.

— Tradiciniai „Laumių pie
tūs” 12 vai. p.p. PLC pagrin
dinėje salėje, Lemonte. Rengia 
„Vaiko vartai į mokslą”.

— šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių kapų sklypų savinin
kų ir visuomenės susirinki
mas Jaunimo centro 102 kmb. 
Pradžia 12 vai.

LAPKRIČIO MĖN.
3 d., šeštadienį — Lietuvių 

fondo metinis vajaus už
baigimo pokylis Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte.

4 d., sekmadienį — Vėli
nių iškilmės Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse 12 vai. prie 
Steigėjų paminklo rengia Ka
pų sklypų savininkų draugija 
ir Bendruomenės pasauliečių 
komitetas, dalyvaujant kuni
gui, garbės sargyboje šauliams 
ir ramovėnams.

— Iškilmingi pietūs su di
džiąja loterija PLC didž. salė
je. Rengia LB Lemonto apyl. 
v-ba.

9 d., penktadienį — „Pa
vasaris rudenį” literatūros va
karas 7 v.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Rengia 
Lietuvių rašytojų draugija.

10 d., šeštadienį — Lietu
vių operos metinio vajaus po
kylis Jaunimo centro didž. sa
lėje.

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės tradicinis 
„Rudens” pokylis 6 v.v. Coun- 
try Sąuire, 19133 West High- 
way 120, Grayslake, IL (45 ir 
120 kelių kampas).

11 d., sekmadienį — Madų 
paroda, PLC didž. salėje, Le
monte.

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas 12 vai. 
Jaunimo centre. Šv. Mišios už 
mirusius klubo narius 10 vai. 
r. Jėzuitų koplyčioje.

17 d., šeštadienį — Lit
huanian Mercy Lift pokylis 
Brookfield zoologijos sode, 
Brookfield, IL.

— „Sietuvos” skautininkių 
draugovės sueiga, nuo 1-4 vai. 
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte.

18 d., sekmadienį — 
Tauragės lietuvių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių 
namuose.

— Nelės ir Arvydo Paltinų, 
Eugenijaus Ivanausko ir Ste
fos Navardaitienės koncertas 
3 val.p.p. Jaunimo centre.

25 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose.

GRUODŽIO MĖN.

1 ir 2 d., savaitgalį — 
Kalėdinė mugė PLC didž. 
salėje, Lemonte.

2 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo 83-čios su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. p.p. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.

— Jaunimo centro tradici
nis iškilmingas metinis poky
lis 3 vai. p.p. didž. salėje.

— Tradicinis Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus „Metų 
žmogaus” pokylis Maxime*s 
restorane.

7 d., penktadienį — Šam
pano vakaras — lėšų telkimas 
Lietuvos „Vaikų vilties” ko
mitetui. Rengia Jim ir Graži
na Liautaud.

8 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras ir prel. dr. J. 
Prunskio premijos įteikimas 
„Seklyčioje”. Rengia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba ir

Vyresniųjų centras.
9 d., sekmadienį — Vy

tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose.

— „Sietuvos” skautininkių 
draugovės šventė, nuo 12-5 
vai. p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

15 d., šeštadienį — Pa
saulio lietuvių centro ruošia
mos kūčios PLC, Lemonte.

31 d., pirmadienį — Nau
jųjų metų sutikimas Šaulių 
namuose.

— Čikagos Lietuvių operos 
Naujųjų Metų sutikimo poky
lis Jaunimo centre.

— Pasaulio lietuvių centro 
ruošiamas Naujųjų Metų suti
kimo pokylis PLC, Lemonte.

2002 METAI
SAUSIO MĖN.

26 d., šeštadienį — Pa
saulio Lietuvių centro ruošia
mas pokylis PLC, Lemonte.

VASARIO MĖN.
3 d., sekmadienį — Lietu

vos Vyčių Vidurio Amerikos 
apygardos tradicinis „Lietu
vos prisiminimų vakaras” 5 
vai. p.p. Martiniųue didžiojoje 
pokylių salėje, 2500 W. 95th 
St., Evergreen Park, IL.

16 d., šeštadienį — Poky
lis PLC didž. salėje. Rengia 
LB Lemonto apyl. v-ba. Pra
džia 6 v.v.

24 d., sekmadienį — Vy
dūno fondo iškilmingas jubi
liejinis pokylis Jaunimo cen
tre.
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„Kurte įmonių kasmet maliau... 
Suglauskime pečius arčiau,
Kad jaustume Širdžių plakimą...
Ii mūsų daugel nebera...
Pagerbkim Juos tylia malda, — 
Mums iventas Jų prisiminimas.’’
Emilija Sakalauakaitė-Stulgienė 
Kurso kolegė, gydytoja, Kaunas, Lietuva

Dr. ALINĄ TAMAŠAUSKAITĘ- 
DOMANSKIENĘ

Viešpats pasišaukė į Amžinuosius Namus...

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Medicinos 
fakulteto A.A. Alinos kolegų — išsklaidytų po platųjį 
pasaulį vardu, reiškiu gilią užuojautą vyrui 
VANDELINUI, sūnums JONUI ir RIMUI su šeima.

Vytautas Majauskas 
1941-1944 studijų metų kurso seniūnas

• A. t A.
ANTANINA URBUTIENĖ

Mirė 2001 m. rugsėjo 29 d. Lighthouse Point, FL, 
sulaukusi 85 metų. Anksčiau gyveno Čikagoje, Marąuette 
Parke.

Velionė buvo našlė a.a. Prano Urbučio ir motina a.a. 
Kęstučio Antano Urbučio.

Nuliūdę liko: duktė Rūta Kilienė su vyru Povilu ir jų 
dukros Gina ir Diana su šeimomis, marti Elisabeth su 
vaikais, sesuo Elena Purelienė su šeima, 4 anūkai, 2 
proanūkai bei kiti giminės ir draugai Lietuvoje bei 
Amerikoje.

Šv. Mišios už velionės sielą bus atlaikytos Floridoje. 
A.a. Antanina bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Čikagoje.

Velionės prisiminimas ir gedulo Mišios bus atlaikytos 
šeštadienį, spalio 27 d., 11 v.r. Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette Parke.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti prisiminimo Mišiose.

Nuliūdę: duktė Rūta su šeima, 
marti Elisabeth su vaikais, sesuo Elena su šeima 

ir kiti giminės.

A t A.
SALOMĖJAI SKAUDIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą VIDĄ SABIENĘ, 
sesutę ALFĄ BUDRIONIENĘ, kitus gimines ir 
artimuosius.

Stasys Jokubauskas 
Angelė ir Albinas Komiai

Birutė Sekmakienė'd
Janina Vienužienė

A. t A.
SALOMĖJAI SKAUDIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą VIDĄ SABIENĘ 
su šeima, sesę ALFĄ BUDRIONIENĘ su šeima ir kartu 
liūdime.

Severiną ir Nardis Juškai 

Genė ir Rimvydas Rimkai

KOVO MĖN.
10 d., sekmadienį — Lie

tuvos nepriklausomybės atsta
tymo minėjimas ir „Lietuvių 
balso” konkurso „Vardan ne
dalomos tautos” laureatams 
premijų įteikimo šventė Jau
nimo centre.

17 d., sekmadienį —
„Draugo” koncertas Maria 
mokyklos auditorįjoje.

30 d., šeštadienį — Vydū
no fondo gyvavimo ir veiklos 
50 metų sukaktuvių pobūvis 
Jaunimo centre, Čikagoje.

31 d., sekmadienį — Vely
kos PLC, Lemonte.

BALANDŽIO MĖN.
7 d., sekmadienį — Pa

saulio lietuvių centro ruošia
ma Atvelykio šventė PLC, Le
monte.

— Kardinolo Francis George 
12:15 vai. p.p. aukojamos šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar
ąuette Parke.

14 d., sekmadienį — Lie
tuvių Opera Morton auditori
joje stato Donizetti „Lucia de 
Lammermoor”.

21 d., sekmadienį — Lie
tuvių Operos koncertas Jauni
mo centre.

— Švč. M. Marįjos Gimimo 
parapijos 75-čio jubiliejinė 
šventė: 12:15 vai. p.p. Šv. Mi
šios. Po Mišių vakarienė „Pa- 
radise” pokylių salėje esan
čioje 92 Street ir Harlem Avė. 
sankryžoje.

28 d., sekmadienį — II 
Jaunųjų talentų popietė PLC, 
lemonte. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba.

GEGUŽĖS MĖN.

5 d., sekmadienį — Šeimų 
šventė PLC, Lemonte. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba.

11 d., šeštadienį — Poezi
jos diena Jaunimo centre. 
Rengia JĄV LB Kultūros tary
ba.

RUGSĖJO MĖN.

• 29 d., sekmadienį — Meti
nis „Draugo” pokylis.

GRUODŽIO MĖN.

» 31 d., antradienį —- Lietu
vių operos Naųjųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre.

„Ir iškėliau rankas ai į dangų, —
•< Pilnos rankos prikrito žvaigždžių!

Ir jas jums dalinu, broliai brangūs, — 
Jums dainuoju, ką amžiuos girdžiu.”

Bernardas Barzdžionis

Lakštingalai 
GINAI ČAPKAUSKIENEI

.A 3' . j r.. , . .

išskridus į Amžinąsias Dausas, jos gyvenimo draugui 
MIROSLAVUIČAPKAUSKUI paguodos žodį taria 

Lietuvių Operos vienetas Čikagoje; 
Dirigentai, kuriems vadovaujant Gina dainavo:

Aleksandras Kučiūnas 
<d- Alvydas Vasaitis

Arūnas R. Kaminskas;
Solistai, kurie dalyvavo spektakliuose kartu su 

Gina: 
Stasys Baras 

Algirdas Brazis 
Audronė Gaffiūnienė 

Algis Grigas 
Paul Gudas 

Bronius Kazėnas 
Nerija Linkevičiūtė 

Bronius Mačiukevičius 
Roma Mastienė 

Kristina Milerytė 
Genovaitė Maieikienė 
Margarita Momkienė 

Vaclovas Momkus 
Daiva Mongirdaitė 

Pranas Olis 
Vytautas Paulionis 

Marius Prapuolenis 
Julius Savrimas 

Aldona Stempužienė 
Liudas Stukas 

Jonas Vaznelis 
Arnoldas Voketaitis

Mielar Draugei ir Kolegei

A. t A.
Dr. ALINAI DOMANSKIENEI

mirus, vyrą inž. VANDELINĄ, sūnus dr. JONĄ ir adv. 
RIMĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Dr. Gedas ir Aldona Grthiai 
Dr. Gedas M. ir dr. Asta su šeimomis

A. t A.
ALBINAI DUMBRIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms 
NIJOLEI ir VIDAI bei jų šeimoms, visiems giminėms, 
artimiesiems bei jų šeimoms ir kartu liūdime.

Algis ir Angelė Raulinaičiai

A. t A.
DR. ALINAI DOMANSKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą inž. VANDELINĄ, 
sūnus dr. JONĄ ir adv. RIMĄ su šeima.

Elena ir Tadas Varardcai 
Dukros — Dalia ir Rasa Mc.Kean

Mielai

A. t A.
Dr. ALINAI DOMANSKIENEI
išėjus į Amžinybę, širdingą užuojautą reiškiame vyrui 
VANDELINUI, sūnums JONUI ir RIMUI su šeima, 
giminėms ir artimiesiems bei kartu liūdime.

Vanda, Gediminas, Andrius, Laima ir Danutė Balukai

I

DRAUGAS lietuvybės švyturys ii sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAIJGA .

A. t A. '
ALINAI DOMANSKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui 
VANDELINUI, sūnums JONUI ir RIMUI su šeimomis.

Andrius ir Irena Barauskai 
Vytas ir Dana Mateikai

1
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

Nępamirškiine! Lietuvos 
Dukterys kviečia į tradicinį 
rudens pokylį, kuris vyks spa
lio 6 d. 6 vai.v. Jaunimo cent
re. Bus šilta vakarienė, prog
rama,, šokiai, veiks baras. La
bai pageidaujami laimikiai 
„laimės šuliniui”, juos atnešti 
ir užsisakyti bilietus ar stalus 
galima „Nameliuose” adresu 
2735 W. 71st Str.; 773-^25- 
3211. Budima visas 6 dienas 
nuo 10 vai.v. iki 2 vai.p.p. Dar 
kartą - visi labai labai kvie
čiami!

Vaikus, jaunimą, tėvelius 
ir vyresniuosius kviečiame 
ir jaukų šeimos pabendravimo 
vakarą, kurį spalio 6 d., šį šeš
tadienį, 6 val.v. Pasaulio lietu
vių centro sporto salėje ruošia 
PLC renginių komitetas. Bus 
skanus pačių vakaro rengėjų 
pagamintas maistas, o labai 
populiarus vokiečių orkestras 
savo muzika kvies linksmin
tis. Atvykite!

Lietuvos mokslo sistemos 
ir mokslinių institutų re
forma — šią temą svarstys 
LR Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovų komi
sija spalio 11 d. 9 vai. r. Pra
nešimus skaitys Švietimo ir 
mokslo ministras dr. Algirdas 
Monkevičius, JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas 
mokslo reikalams dr. Stasys 
Bačkaitis ir Lietuvos Mokslo 
institucijų vadovai.
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Maironio lit mokyklos deSimtoka 
mokslo metų dieną

i (trokšta 7 mokinių) su auklėtoja mokyt Gražina Sturoniene pirmąją Šių 
Broniaus Juodelio nuotrauka

Faustas Strolia, Lietuvos 
Vyčių choro vadovas, dirigento 
lazdelę ruošiasi perduoti jau
nai dirigentei Almai Preisai- 
tienei. Oficialus pareigų per
davimas vyks šį sekmadienį, 
spalio 7 d., seserų kazimierie- 
čių vienuolyno didžiojoje audi
torijoje, 2601 W. Marųuette 
Road (įvažiavimas į saugią au
tomobilių aikštelę iš Washte- 
naw Ave.). Pietūs prasidės 1 
vai.p.p. (pasisvečiavimas), 2 
vai.p.p. - trumpa programėlė 
ir pietūs. Informacija ir bilietų 
užsisakymas skambinant Sta
sei Rudokienei tel. 773-471- 
2239.

Čikagos Knygos savaitę
spalio 8-14 d. rengia Čikagos 
miestas ir Čikagos viešoji bib
lioteka. Įvairiausi renginiai - 
knygų skaitymas, jų aptari
mas, susitikimai su autoriais, 
paskaitos, net ir rašymo pa
mokos vyks ne tik Čikagos 
bibliotekos skyriuose, bet ir 
muziejuose, knygų krautuvė
se, mokslo įstaigose. Pvz., spa
lio 10 d., trečiadienį, 6 val.v. 
centrinėje Čikagos bibliotekoje 
- Harold Washington Library 
Center (400 S. State St.) į 
žurnalistės klausimus atsaki
nės Pulizer premijos laureatas 
rašytojas Kurt Vonnegut. Ren
ginys - nemokamas. The 
Field Museum (1400 S. Lake 
Shore Dr.) bus surengti net ir 
naktiniai skaitymai, besitę
siantys nuo spalio 13 d., šešta
dienio, 5:30 val.p.p. iki sekma
dienio 9 vai. ryto. Spalio 11 d., 
ketvirtadienį, 2 val.p.p. bus 
surengta nemokama ekskursi
ja po Harold Washington bib
lioteką, kuri šiais metais spa
lio 7 d. švenčia 10 metų jubi
liejų (ekskursijos prasideda 3 
aukšte prie Orientation Thea- 
tre). Apžiūrėti The Nevvberry 
Library (60 W. Walton Str.) ir 
išklausyti žinovo pasakojimo 
galėsite spalio 11 d. 3 vai. p.p. 
ir spalio 13 d. 10:30 val.r. 
(renginys - nemokamas). Bus 
rengiamos net literatūrinės 
ekskursijos po Čikagą, kurios 
prasidės Čikagos kultūros 
centre (Chicago Cultural Cen
ter, 77 E. Randolph) spalio 13 
d., šeštadienį, nuo 10:30 val.r. 
iki 2:30 val.p.p. Išgirsite pasa
kojimus apie Čikagos apylin
kių rašytojų, poetų, dramatur
gų gyvenimus, sužinosite apie 
jų pasiekimus (pigesni bilietai 
į šį renginį - vaikams nuo 8 
iki 18 metų ir studentams). 
Kitą literatūrinę ekskursiją 
„Behind the Story: a Tour of 
Literary Chicago” spalio 14 
d., sekmadienį, nuo 9:30 val.r. 
iki 1 val.p.p. rengs Chicago 
Historical Society (Clark 
Street at North Avenue), eks
kursiją ves knygos „Literary 
Chicago” autorius Greg Hol- 
den. Daugiau informacijos 
apie renginius atrasite inter
nete
www.chicagopubliclibrary.org

Ruošiamasi spaudos pokyliui. Iš kairės: Lietuvių Tautinės sąjungos Čikagos skyriaus pirmininkė M. Marcinkie
nė, vicepirmininkė Z. Juškevičienė, D. Meilienė, dr. L. Šimulienė ir I. Dirdienė. Romo Eidukevičiaus nuotr.

JAV Lietuvių Bendruomenės 50-metis 
MARQUETTE PARKAS BUVO TIKRA

LIETUVA

RUOŠIAMASI SPAUDOS 
POKYLIUI

Nors iki Lietuvių Tautinės 
sąjungos Čikagoje skyriaus 
rengiamo Spaudos pokylio 
laikraščiui „Dirva” paremti, 
įvyksiančio š. m. spalio 20 d. 
6 vai. vakare Balzeko muzie
jaus Gintaro salėje, dar pa
kankamai laiko, tačiau jau 
dabar skyriaus pirmininkei 
M. Marcinkienei ir organiza
ciniam komitetui rūpesčių ir 
darbų nestinga: reikia suda
ryti garbingų svečių sąrašą ir 
išsiųsti kvietimus, pritraukti 
į pokylį. kuo daugiau dalyvių, 
pasirūpinti vakariene, paruoš

„Ąžuoliukas” jau atskrido 
į Vašingtoną! Surengęs kon
certus Amerikos sostinėje, 
New Yorke, Clevelande, šis 
garsus Lietuvos berniukų cho
ras atvyks į Čikagą, kur spa
lio 14 d. 3 val.p.p. Maria mo
kyklos auditorijoje surengs 
vienintelį koncertą. Bilietus 
jau galite įsigyti „Seklyčioje”, 
2711 W. 71st Str.; tel. 773- 
476-2655.

Vytautas Vidugiris, gyve
nantis Rancho Palos Verdes, 
CA, Draugo fondo garbės na
rys, visuomet atsiliepia į 
Draugo fondo vajų laiškus. Šį 
rudens vajų jis parėmė 200 
dolerių pasiekdamas 3,800 
dol. sumą. Už nuolatinę para
mą reiškiame gilią padėką.

Sporto klubas ,Aidas”
šeštadienį, spalio 6 d., ruošia 
kelionę į St. Louis miestą, į 
ten vyksiančias rankos lenki
mo varžybas. Norinčius daly
vauti vyrus ir moteris prašo
ma skambinti Sauliui tel. 773- 
581-6771.

Kolumbo dienos paradas
(Columbus Day Parade) 
ruošiamas spalio 8 d., pirma
dienį, 1 val.p.p. Paradas, kurį 
rengia Čikagos mero raštinė 
ir Amerikos italų jungtinis 
komitetas, vyks Čikagos mies
to centre, Columbus Drive, 
tarp Balbo Drive ir Monro 
Street. Informacija tel. 708- 
450-9050.

Prieš pustrečių metų Čika
goje savo veiklą pradėjo Lietu
vių verslo taryba (LVT), pla
čiau žinoma kaip Lithuanian 
Business Council (LBC). Orga
nizacijos įkūrimą paskatino 
kelios Lietuvos verslininkų 
misijos į Ameriką, įvairių lie
tuviškų verslo organizacijų ar 
pavienių verslininkų kreipi
maisi, ieškant pagalbos už
megzti prekybinius ryšius su 
Amerika. Tuo metu Čikagoje 
nebuvo organizacijos, kurios 
tikslas būtų padėti Lietuvos 
verslo žmonėms rasti kelius į 
Amerikos rinką.

Įsikūrusi Lietuvos verslo ta
ryba sėkmingai padėjo sureng
ti Lietuvos verslininkų misijos 
dalyvių susitikimus Ameriko
je, kurių metu buvo pasira
šyta nemaža naudingų kon-

Pabendravimo pietus Pal. • traktų ir pradėti verslo ryšiai 
. Matulaičio misija ruošia šį nenutrūko iki šiol. Taryba

sekmadienį, spalio 7 d., 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centro nau
jai dekoruotoje didžiojoje salė
je. Bus skanus Aldonos Šoliū- 
nienės pagamintas maistas ir 
patarnavimas. Bus ir „laimės 
šulinys”. Norintys dalyvauti ir 
užsisakyti bilietus skambinki
te Vandai Gvildienei tel. 630- 
271-9136. Visuomenę kviečia
me gausiai dalyvauti.

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 vyks šį šeš
tadienį, spalio 6 d., 9:30 val.r. 
seselių motiniškajame name, 
2601 W. Marųuette Road, Chi
cago. Mišias aukos kunigas 
Ronald Kondziolka, St. James 
ligoninės (South Chicago) ka
pelionas.

ti gražią programą ir meninę 
dalį bei kt.

Pabuvojus organizacinio 
komiteto posėdyje, kuris vy
ko rugsėjo 26 d., esu tikras, 
kad pokylis pavyks, nes ko
miteto moterys labai kruopš
čiai derino kiekvieną rengi
nio detalę, kiekviena apsiėmė 
įvykdyti tam tikrus įsiparei
gojimus. Tikiuosi, kad Čikagos 
lietuviai gausiai dalyvaus 
Tautinės sąjungos rengiama
me Spaudos pokylyje. Malo
niai laukiami ir svečiai iš 
Clevelando. Visus kviečiame 
atvykti į šį pokylį ir paremti 
lietuvišką spaudą. S.I.

AMERIKOS VERSLO TARYBOS MISIJA
Dr. Tijūnėlis yra turėjęs at

sakingas pareigas „Union Car
bide”, „Viskase” ir „Borg War- 
ner” bendrovėse. Dabar per 
„International Executive Ser
vice Corps” rengia vadybines 
mokymo programas, dėsto 
Lake Forest Graduate School 
of Management, yra išleidęs 
knygą ir daug straipsnių vers
lo temomis. Jo patirties ir ži
nių ypač reikia besiplečian
čiai Lietuvos verslo tarybai.

Dėl laiko stokos iš direkto
rių pasiprašė atleidžiamas Ri
mas Domanskis, sutikęs pasi
likti LVT patarėju. Nenoriai ir 
su dideliu gailesčiu direktorių 
taryba sutiko jo prašymą pa
tenkinti.

Lietuvių verslo tarybos pre
zidentu buvo išrinktas Dona
tas Tijūnėlis, viceprezidente 
— Angelė Kavakienė, iždinin
ku liko Valdas Stankevičius. 
Direktorių taryboje pasiliko 
Vytautas Germanas. Į direkto
rių tarybą buvo įtraukti narui 
nariai — Indrė Biskytė, Algis 
Strimaitis bei Antanas Grina.

Vėlesnių susirinkimų metu 
buvo aptarta ir priimta tary
bos misija: kartu su Lietuvos 
Respublikos konsulatu Lietu
vos verslo taryba padės vysty
ti prekybą bei investavimus 
tarp Amerikos ir Lietuvos, pa
teikdama informaciją bei pa
dėdama susidomėjusioms ša
lims įsijungti į verslo vystymo 
procesą. Buvo patvirtinti tary
bos tikslai: sudaryti JAV vers
lo kontaktų, besidominčių 
verslo su Lietuva vystymu, są
rašą bei jį plėsti, rinkti ir pa
teikti informaciją apie įvairius 
importavimo reikalavimus bei 
Lietuvos verslo aplinką, 
skleisti žinias apie Lietuvos 
verslo projektus bei produktus 
Amerikoje, vystyti ir palaikyti 
ryšius su įvairiomis JAV vers
lo organizacijomis.

Šiuo metu planuojamas vi
suotinis Lietuvos verslo tary
bos narių susirinkimas, kuris 
įvyks spalio 11 dieną, 7 vai. v. 
Willowbrook banketinėje salė
je. Susirinkimo metu bus ap
tarta Lietuvos verslo tarybos 
veikla bei ateities planai. Nu
sirinkime ’ dalyvaus bei apie 
Lietuvos ekonomiką pasakos 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Amerikoje Vygaudaa 
Ušackas. v

Išankstiniais duomenimis 
susirinkime laukiama nemaža 
dalyvių, kurie draugiškoje at
mosferoje galės pasidalinti sa
vo patirtimi bei idėjomis, susi
pažinti su naujomis verslo bei 
investavimų galimybėmis. 
Maloniai kviečiame visus da
lyvauti. Informacijai tel. 847- 
541-3702. Angelė Kavakienė

taip pat organizavo keletą 
Amerikos verslininkų bei 
mokslo žmonių kelionių į Lie
tuvą. Kelionės buvo naudingos 
tiek Amerikos, tiek Lietuvos 
verslininkams, todėl pa
geidavimų surengti tokio po
būdžio misijas netrūksta iki 
šiol. Lietuvos verslo taryba 
padėja rasti verslo partnerius 
tekstilės, baldų, keramikos, 
maisto pramonės, transporto 
bei kitose srityse abiejose van
denyno pusėse.

Tarybos pirmininkei, Lietu
vių verslo tarybos prezidentei 
Angelei Kavakienei pradėjus 
importuoti maisto produktus 
iš Lietuvos, ir jai stokojant lai
ko, Lietuvių verslo tarybos 
veikla apmirė, tačiau reikmė 
tokio pobūdžio veiklai liko. 
Tuo pat metu gerai lietuvių 
visuomenėje pažįstamas Do
natas Tijūnėlis, norėdamas 
aktyviau padėti Lietuvos eko
nomikai, padėjo plačiai judinti 
tuos lietuvius, kurie yra ar 
buvo įsįjungę į Amerikos vers
lo pasaulį. Buvo imta galvoti 
įkurti lietuvišką organizaciją 
Lietuvos verslams skatinti ir 
remti.

Angelė Kavakienė, trūks
tant laiko, pasiprašė atleidžia
ma iš Lietuvių Verslo tarybos 
pirmininkės pareigų ir į savo 
vietą pasiūlė išrinkti Donatą 
Tįįūnėlį, sakydama, jog tokiu 
būdu bus vėl išjudinta gerai 
savo veiklą pradėjusi organi
zacija, kuri jau yra inkorpo
ruota kaip „not-for-profit” or
ganizacija, turi nemaža narių 
ir yra gerai užsirekomendavu
si. Donatas Tijūnėlis yra gerai 
susipažinęs tiek su Amerikos, 
tiek su Lietuvos verslo pasau
liu. Tokio žmogaus šiandien ir 
reikia Lietuvos* verslo tarybos 
veiklai.

Spalio 8-14 d. vyksiančio 
JAV LB 50-mečio minėjimo 
vienas iš renginių bus JAV LB 
Tarybos II sesijos posėdis spa
lio 12-13 d. Radisson Hotel, 
Alsip, IL. KalBiname šios sesi
jos rengimo komiteto vadovę, 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos pirmininkę Birutę 
Vindašienę, prašydami pri
statyti šį renginį.
- Kas tai yra JAV Lietu

vių Bendruomenės Tary
ba?
- JAV LB Taryba yra tarsi 

tautos seimas. Rinkimai į ta
rybą vyksta apylinkėse, kurių 
yra 70, kas treji metai. 
Išrenkami 66 nariai. Jie 
vieną kartą per metus, 
dažniausiai rudeniop, susiren
ka sesijai. Sesijos vyksta kas 
kartą vis kitoje vietoje. Už- 
praėjusiais metais vyko Kliv- 
lende, praėjusiais - Hartforde, 
šiais - Čikagoje. Kitas metais 
taryba susirinks Vašingtone, 
DC. Šie susitikimai paprastai 
pakęlia žmones, juos suvieni
ja. Taryba išrenka savo val
dybą, vadinamą prezidiumu, 
kuris susideda iš pirmininko 
(šios kadencijos - Regina Na- 
rušienė) ir vicepirmininkų 
(Broniaus Juodelio, dr. Petro 
Kisieliaus, Gedimino Dama- 
šiaus) ir sekretorių. Prezidiu
mo pirmininkė R. Narušienė 
pastarosioms pareigoms pasi
rinko mane ir Birutę Vilutie- 
nę.

Į Tarybos sesiją paprastai 
atvyksta apie 80 žmonių. Sesi
joje dalyvauja ir Krašto valdy
ba (pirm. Algimantas Gečys), 
kurios renkamas yra tik val
dybos pirmininkas. Jis valdy
bos narius pasirenka.

Suvažiavę Tarybos nariai 
sprendžia įvairius vidaus rei
kalus. Dirbama 16-oje sričių - 
vykdoma nepaprastai plati ir 
įdomi veikla.

JAV LB yra savotiška vals
tybė valstybėje, nes mes tu
rime ir savo mokyklas, garbės 
teismą, apylinkes, kurios jun
giamos į apygardas. Apygar
doje tėra tik valdyba, kuri 
koordinuoja apylinkių veiklą 
ir vieną kartą per metus ren
gia suvažiavimą. Apylinkės 
keičiasi, kai kurios išmiršta. 
Jeigu neprisijungs naujoji kar
ta, liks atskiri žmonių bū
reliai, ir tuomet lietuviai gali 
labai greitai suamerikonėti.

Šis JAV LB Tarybos Prezi
diumas per 10 gyvavimo mė
nesių buvo surengęs jau 5 
posėdžius. Gražiai bendradar
biaujame su Krašto valdyba.
- Jūsų - šios Tarybos se

sijos šeimininkės - rūpes
čiai.
- Turėjau pasirūpinti sesijos 

vieta, maistu, balsavimo lape
lių spausdinimu ir t.t. Sesijas 
tenka rengti jau ne pirmą 
kartą, šiemet ypač buvo daug 
darbo, nes sesija įeina į JAV 
LB 50-mečio programą. Po pir
mosios sesijos dienos, spalio 
12 d. vakare, Radisson vieš
butyje vyks iškilminga vaka
rienė, kurioje dalyvaus 15 
aukštų svečių iš Lietuvos, 
tarp jų ir vyskupas Jonas 
Kauneckas. Pakviestas kalbė
ti rašytojas, buvęs IV tarybos 
pirmininkas Vytautas Voler
tas. Be kita ko, į šią vakarienę 
kviečiame ir visuomenę. Bilie
tas kainuoja 55 dol. Turėtų 
būti labai gražu ir iškilminga, 
todėl, pasinaudojusi proga, 
norėčiau pakviesti visus daly
vauti šioje vakarienėje. Man 
galima skambinti 708-974- 
2464 iki vėlumos - iki 11 vai. 
vakaro. Jeigu manęs nebūtų, 
galima palikti žinutę atsakik
lyje, aš mielai atskambinsiu.
- Norėtume pristatyti ir 

Jus pačią: kaip susiklostė 
gyvenimas, kada įsijungėte 
į Lietuvių Bendruomenę?
- Esu iš tos kartos, kuri at

vyko į Ameriką po Antrojo pa-

Birutė Vindašienė

saulinio karo. Atvažiavau dar 
neturėdama dvidešimties me
tų su tėveliais. Milvvaukee, 
WI, universitete baigiau pe
dagogiką (pirmoji specialybė 
anglų kalba ir vokiečių kalba 
bei literatūra, antroji - istori
ja ir matematika). 36-erius 
metus mokytojavau amerikie
tiškoje mokykloje.

Trejus metus gyvenau Wis- 
consino valstijoje, ištekėjau ir 
1953 m. apsigyvenau Čika
goje. Užauginome dvi dukras.

Dirbau lietuvišką darbą: 
pradžioje pavadavau mokyto
jus Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos mokykloje, 
teko dirbti su tos mokyklos 
tautinių šokių ansambliu. 
Mokinių tada buvo labai daug 
- 800 lietuvaičių, dirbome 2 
pamainomis. Teko įsijungti į 
Donelaičio mokyklos mokytojų 
kolektyvą. 12 metų dėsčiau 
literatūrą ir gramatiką. Bu
vau direktoriaus pavaduotoja 
aukštesniosios mokyklos rei
kalams. Kai dėl didelio darbo 
krūvio teko pasitraukti, į 
mano vietą atėjo Danutė Bin
dokienė.

Su didžiausiu malonumu 
prisimenu metus, praleistus 
lietuviškoje mokykloje.

Į LB įsirašiau 1953 m. Nuo 
1979 m. teko būti Marųuette 
Parko apylinkės pirmininke. 
Tais metais Marųuette'Parke 
gyveno 4,000 lietuvių šeimų. 
Išeidavai į gatvę - tikra Lietu
va. Surinkti lėšų kokiam nors 
lietuviškam reikalui būdavo 
labai nesunku. Mums, kelioms 
apylinkių pirmininkėms, at
rodė, kad JAV LB Taryboje 
buvo per mažai žinomi apylin
kių reikalai, todėl mes trys 
apylinkių pirmininkės - Bi
rutė Vilutienė, Danguolė Va- 
lentinaitė ir aš - nutarėm 
kandidatuoti į Tarybą. Mes su 
B. Vilutiene iki šiol tebesame 
Tarybos narės.

6 metus vadovavau apylin
kei, paskui išėjau į apygardą. 
Ten dirbau irgi 6 metus. Po 3 
metų pertraukos vėl grįžau, 
taigi jau 15 metų dirbu Vidu
rio Vakarų apygardos, kuri 
apima 10 valstijų, LB pirmi
ninke. Apylinkės siunčia man 
savo pranešimus (3 leidžia 
savo biuletenius), lankausi 
apylinkių renginiuose. Pra
ėjusį pavasarį teko apibėgti 
net penkis Vasario lf 
minėjimus. Vakaris 
•kus mėnuo. Džiaugiuosi; 
apylinkėse yra nepkprastti 
puikių pirmininkų.

Dėkojame už pokalbį. > 
Kalbėjosi

Audronė V. Škiudaitė
JAV LB 50-mečio minėji

mas: Spalio 8-11 d. 9 v.r. - 
LR Seimo ir LB Tarybos komi
sijos posėdžiai PLC, Lemonte, 
IL. 12-13 d. 8,30 v.r. - JAV 
LB XVI Tarybos sesįja Radis
son Hotel AJsip. 13 d. 5 v.v. 
Parodos atidarymas ir 6 v.v. 
Akademija bei meninė dalis 
Jaunimo centre. 14 d. 10.30 
v.r. šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje ir pamal
dos Tėviškės bažnyčioje. 3 
v.p.p. .Ąžuoliuko” choro kon
certas Maria mokyklos salėje.
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