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Siame 
numeryje: 
Eurolygos vadovas 
pristatė „Spaudos 
gidą". „Lituanicai" 
pasisekė. 

2 psl. 

Laimėtojai ir 
pralaimėtojai. 
Progresiniai mokesčiai, 
galvosūkis valdžiai ir 
visuomenei. 

3 psl. 

Krikščioniškosios 
vertybės ir kultūra 
šiandien. Mokykimės 
angliškai. 

4 psl. 

AtA Marijona Lipienė. 
„Shrek" kalbės 
lietuviškai. 

5 psl. 

Išvyko gyventi 
Lietuvon. Puikus 
gimtadienis. Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 
sukakties paminėjimas. 
Laukiame „Pavasario 
rudenį". 

6 psl. 

* L i e t u v o s boks ininkai 
D o n a t a s B o n d o r o v a s i r An
d r e j u s L a u š a s JAV vykusiame 
kariškiu bokso pasaulio čem
pionate iškovojo bronzos meda
lius. Abu lietuviai suklupo tur
nyro pusfinalyje: D. Bondoro
vas (svorio kategorija iki 75 kg) 
pralaimėjo pasaulio čempionu 
tapusiam Šerzod Abdurachmo-
nov iš Uzbekistano, o A. Laušas 
(iki 81 kg) nusileido sidabro 
medalį iškovojusiam italui An-
tonio Briliantino. 

* L i e t u v o s p i rmos ios fut
bolo lygos č e m p i o n a t e „Ma
že ik ių" komandai ketvirta
dienį neatvykus į rungtynes su 
Vilniaus „Vėtra-2", Lietuvos 
futbolo federacijos (LFF) draus
mės komiteto sprendimu, buvo 
įskaitytas pralaimėjimas rezul
tatu 0:3. Po šios pergalės vilnie
čiai 17 komandų turnyre iš de
vintosios vietos išstūmė Klaipe-

vdos „Rodovitą". o „Mažeikiai" 
su užėmė šeštąją vietą. 

* P irmos iose 2004-2005 
metų sezono JAV NBA rung
tynėse asmeninį rezultatyvu
mo rekordą — 35 taškai — pa
siekė Cleveland „Cavaliers" vi
durio puolėjas Žydrūnas II-
gauskas, o lietuvio komanda 
trečiadienį namuose po dviejų 
pratęsimų 104:109 pralaimėjo 
Indianos „Pacers" krepšinin
kams. 

Naujausios 
žinios 

* Ryškėja kairiųjų i r po
pul i s tų koal ic i jos ministrų 
kabinetas. 

* L i e t u v o s prez identas 
pasveikino antrajai kaden
cijai perrinktą JAV vadovą. 

* Nepat ik imiems parla
mentarams užsivers durys i 
tris Seimo komitetus. 

* I Se imą išrinkti parla
mentarai neskuba atsisaky
ti savivaldybių tarybų narių 
mandatų. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.693 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vilniaus meras A. Zuokas stojo prieš teismą 

Įtarimai byloje yra pareikšti sostinės merui A. Zuokui ir „Rubicon group" 
valdybos pirmininkui Andriui Janukoniui. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 4 d. 
• BNS) — Vilniaus miesto 1-asis 
apylinkės teismas ketvirtadienį 
pradėjo nagrinėti Vilniaus mero 
Artūro Zuoko bei trijų su įmo
nių grupe „Rubicon group" susi
jusių asmenų baudžiamąją bylą 
dėl trukdymo pasinaudoti rinki
mų teise per praėjusiais metais 
vykusius sostinės mero rinki

mus. 
Teismas nusprendė Vil

niaus miesto tarybos narį Vil
mantą Drėmą byloje pripažinti 
nukentėjusiuoju. Iki šiol jis bu
vo įvardijamas kaip liudytojas. 

Kurį laiką V. Drėma su ki
tais bylos liudytojais stovėjo už 
teismo salės durų. Teismui nus
prendus jį pripažinti nukentėju

siuoju, j i s buvo pakviestas daly
vaut i posėdyje. 

Sužinojęs, kad šiame proce
se bus įvardijamas kaip nuken
tėjusysis, V. Drėma sakė, kad 
šioje byloje jokių blogybių nei 
sau, nei kitiems nemato. 

I posėdį, be keturių kalt ina
mųjų, jų gynėjų ir prokuroro, 
t e i s mas kvietė ir l iudytojus, 
t a rp jų i r keletą Vilniaus tary
bos narių. 

P i r m a s i s liudijo Vilniaus 
miesto tarybos narys, liberalde-
mokra tas Česlovas Kaminskas. 
Liudytojas pasakojo, kad j a u se
nokai pažįs ta nukentėjusįjį , 
bendrauja i r jų šeimos, ka r tu 
vyksta į gamtą. 

J i s teismui paliudijo, kad V. 
Drėma j a m yra pasakojęs, jog 
per balsavimo dėl mero įvykius 
buvo nuvežtas į Geležinkeliečių 
ligoninę sostinėje, o po to sau
gos ta rnybos „Trikampis žie
das" darbuotojų — į Molėtų ra
jone esančia sodybą. V. Drėma 
bičiuliui ta ip pat skundėsi, kad 
yra t r ikdoma jo ramybė, j is ne
žino kaip elgtis. 

Vilniaus miesto tarybos na

rė, buvusi susikompromitavusio 
buvusio prezidento Rolando 
Pakso bendražygė Vitalė Vi-
nickienė teismui papasakojo pa
ties V. Drėmos anksčiau pasa
kotą istoriją, kaip jam liberalų 
būstinėje pasidarė bloga, jis 
greitosios pagalbos automobiliu 
buvo nuvežtas į Geležinkeliečių 
ligoninę. Šioje ligoninėje V. Drė
mai esą nepatiko žiūrėti į lubas 
ir j is paprašė A. Zuoko nuvežti jį 
į viešbutį. 

„ J i s pasakojo kaip nesa
vas", prisiminė liudytoja. 

Pasak kitų liudininkų, V. 
Drėma nuolat buvo lydimas 
dviejų žmonių, liberalų frakci
jos narių ir atrodė įtartinai, sė
dėjo salėje su tamsintais aki
niais. 

Nukentėjusysis iš lapo per
skaitė, o vėliau ir padalijo iš 
anksto paruoštą pareiškimą, 
kuriame rašo, kad „šioje keisto
je byloje" nieko nekaltinąs. 

Interviu žurnal is tams A. 
Zuokas, kaip ir anksčiau atmetė 
j am pareikštus kaltinimus 
trukdžius V. Drėmai pasinaudo
ti rinkimų laisve. 

G. W. Bush sieks pelnyti 
susiskaldžiusių 

pasitikėjimą 

išsigand r y t i eč ia i pasiprašė į cen t ro -ka i rės koal ic i ją 
Vilnius, lapkričio 4 d. 

(BNS) — Nors ir negavo prašy
tų dviejų ministrų postų, „vals
tiečiai" nusprendė prisijungti 
prie kairiųjų ir populistų for
muojamos centro-kairės koali
cijos. 

Trečiadienį susitarimą dėl 
koalicijos pasirašiusių socialde
mokratų, socialliberalų ir Dar
bo partijos atstovai tam nemato 
kliūčių. 

„Sveikiname VNDPS su
grįžus į derybas. Aš manau, pir
madienį mums pavyks pasira
šyti koalicijos sutartį", sakė so
cialdemokratas Gediminas Kir
kilas. 

„Pasirašyti dokumentai 
mums, iš esmės, yra priimtini", 
patvirtino K. Prunskienė, kal
bėdama apie minėtų trijų parti
jų pasirašytą deklaraciją ir su
sitarimą dėl koalicijos formavi
mo. 

Trečiadienį Artūras Paulauskas, Viktoras Uspaskichas ir Algirdas Brazauskas Vyriausybės rūmuose pasirašė su
sitarimą dėl valdančiosios daugumos Seime ir bendros Vyriausybės suformavimo. Mykolo Ambrazo .'ELTA) nuotr 

Washington, D.C., lapkri
čio 4 d. (REUTERS/AP/BNS) — 
Prezidentas George W. Bush 
trečiadienį laimėjo rinkimus, 
kuriuose jis varžėsi su senato
riumi demokratu John Kerry 
dėl galimybės būti perrinktam 
antrai ketverių metų kadenci
jai , ir smarkiai susiskaldžiu
siems amerikiečiams pažadėjo 
negailėdamas jėgų siekti pelny
ti jų paramą ir pasitikėjimą. 

„Nauja kadencija suteikia 
naują galimybę siekti visos tau
tos paramos, — sakė G. W. Bush 
savo pergalės kalboje Washing-
ton, D.C. — Esame viena šalis, 
tu r ime vieną konstituciją ir 
ateitį. Man reikia jūsų paramos, 
ir aš dirbsiu, kad ją pelnyčiau. 
Padarysiu viską, kad užsitar
naučiau jūsų pasitikėjimą", tęsė 
jis, turėdamas galvoje J. Kerry 
rėmėjus. 

Kreipdamasis į savo džiū
gaujančius šalininkus G. W. 
Bush, kuris savo rinkimų kam
panijos metu daugiausia dėme
sio skyrė nacionalinio saugumo 
klausimui, atnaujino savo paža
dą visame pasaulyje vykdyti ko
vą su terorizmu pasitelkiant 
„visus mūsų nacionalinės galios 
išteklius" ir pabrėžė amerikie
čių ryžtą ir kantrybe kariaujant 
naujovišką karą. 

Kalbėdamas apie savo būsi
mąją vidaus politiką, jis pabrė
žė ketinimą tęsti socialines ir 
ekonomines reformas, tarp jų — 
mokesčių, pensijų bei švietimo 
srityse. 

„Amerika tarė savo žodį, ir 
aš nuolankiai priimu savo šalies 
piliečių pasitikėjimą", sakė jis. 

J. Kerry, kuris paskambino 
G. W. Bush pranešti apie savo 
pasitraukimą iš kovos, vėliau 
savo šalininkams Bostone sakė, 
kad dabar reikia „pasukti išgiji
mo link". 

„Aš nepasiduočiau, jei ma
nyčiau, kad yra nors menkiau
sia galimybė mums iškovoti 
pergalę, — virpančiu balsu sakė 

J. Kerry. — Tačiau dabar jau vi
siškai aišku, kad net suskaičia
vus visus balsalapius mums ne
pakaktų balsų pergalei Ohio. 
Todėl mes nebegalime laimėti 
šių rinkimų". 

J. Kerry pranešė pasveiki
nęs G. W. Bush ir pridūrė, kad 
jie aptarė, kad dabar Amerika 
turi ieškoti būdų, kaip įveikti 
pavojingą ir gilų visuomenės su
siskaldymą. 

Tuo tarpu George W. Bush 
jau galvoja apie naujosios admi
nistracijos pertvarkąs. Vis dėlto 
tikimasi, kad kabinetas nebus 
iš esmės performuotas. Didžiau
si pokyčiai galinu jo diplomatų 
komandoje — manoma, kad iš 
jos pasitrauks 67 metų valsty
bės sekretorius Colin Powell. 

Žinoma, kad C. Powell nuo
monė smarkiai skyrėsi nuo G. 
W. Bush svarbiais užsienio poli
tikos klausimais. Dažnai buvo 
kalbama, kad valstybės sekre
torius nušalinamas nuo kai ku
rių svarbių sprendimų priėmi
mo. 

Galimas C. Povvell įpėdinis 
yra John Danforth, JAV am
basadorius Jungtinėse Tautose, 
kurio vardas dažnai buvo sieja
mas su šiuo postu, nors į da
bartinį jis buvo paskirtas vos 
prieš kelis mėnesius. 

Tikimasi, kad gynybos sek
retorius Donald Rumsfeld, ku
riam — 72-eji, visą antrąją G. 
W. Bush kadenciją nedirbs, nors 
stebėtojai sako, kad jis šiame 
poste gali likti dar vieniems me
tams, kol padėtis Irake pagerės. 

Jį galbūt galėtų pakeisti 
prezidento patarėja nacionali
nio saugumo klausimais Condo-
leeza Rice, kuri tokiu atveju 
taptų pirmąja moterimi, vado
vaujančia Pentagon. 

Tačiau C. Rice yra užsimi
nusi, kad galbūt norėtų atsisa
kyti savo dabartinio posto, ir 
netgi prasitarė, kad visiškai pa
sitrauks iš administracijos ir 
grįš į universitetą. 

Konstitucijos pataisa R. Paksą gali grąžinti į politiką 
Vilnius , lapkričio 4 d. 

(BNS) — Seimas ketvirtadienį 
padarė pertrauką Konstitucijos 
56-ojo straipsnio pataisos, ga
linčios sugrąžinti per apkaltą 
nuo prezidento pareigų nušalin
tą Rolandą Paksą į politiką, an
trajame svarstyme. 

Pertrauka padaryta Teisės 
ir teisėtvarkos komiteto (TTK) 
prašymu, nes komitetas nespėjo 
pateikti savo išvados. 

Seimas pavasarį pirmuoju 
balsavimu jau yra pritaręs 
Konstitucijos pataisai, numa

tančiai, jog per apkaltą nuo pa
reigų nušalintas asmuo negali 
būti renkamas į Seimą penke
rius metus. 

Pagal Konstitucinio Teismo 
(KT) išaiškinimą šiurkščiai 
Konstituciją pažeidęs ir priesai
ką sulaužęs R. Paksas negali 
būti renkamas Seimo nariu ar 
prezidentu iki gyvos galvos. 

Jeigu Seimas pritartų minė
tai Konstitucijos pataisai ir an
truoju balsavimu, kai kurių tei
sininkų nuomone, R. Paksui at
sirastų galimybės sugrįžti į poli

tiką. 
Teisės ir teisėtvarkos komi

teto (TTK) pirmininko pavaduo
tojo Raimondo Šukio nuomone, 
pataisos priėmimas keistų si
tuaciją, nes, pasak jo, „Konsti
tucinio Teismo nutar imas nėra 
aukščiau už Konstituciją". 

Tačiau, R. Šukio teigimu, 
vien tik šios pataisos neužtektų, 
nes, norint R. Paksui sugrįžti į 
politiką turė tų būti keičiamos ir 
Konstitucijoje įtvirtintos nuo
statos, apibrėžiančios apkal tą ir 
priesaiką. 

V, Landsbergis: socialdemokrat i ja i atė jo galas 
Vilnius, lapkričio 4 d. 

(ELTA) — Socialdemokratų, 
Socialliberalų ir Darbo partijų 
trečiadienį sudaryta koalicija 
jau pravardžiuojama „raudoną
ja pašvaiste". Europarlamen-
taras Vytautas Landsbergis to
kios koalicijos atsiradimą įvar
dijo kaip Lietuvos gero vardo 
praradimą ir nusigręžimą nuo 
europietiškų vertybių. 

V. Landsbergis uostamiečio 
laikraščiui „Klaipėda" sakė, 
kad įvyko, kas ir buvo numa
toma. Socialdemokratų pažadai 
rinkėjams nesusidėti su Darbo 
partija buvo išmesti į šiukšlyną 
jau kitą dieną po rinkimų. 

J is teigė nežinąs, ar social
liberalai egzistuoja kaip parti
ja: „Gal liko keletas patyrusių 
politikų, nusipelniusių postų". 

V. Landsbergiui atrodo, kad 
tas pats la\ikia ir socialdemo-
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Vytautas Landsbergis 
Tomo Č*»rniš**vo I ELTA I miotr 

kratų, kurių vadovybė dėl pos
tų aukoja pačią partiją, kadan
gi per ankstesnius persivadini-
mus ir susijungimus į buvusią 
kompartiją buvo įstoję ir tikrų 
socialdemokratų. 

„Tai , toks liūdnas lietuviš
kos socialdemokratijos galas, — 
prognozavo V. Landsbergis. — 
Buvo valdžioje kairieji, užsiau
gino kairiuosius populistus — 
dabar bus dar kairesni ir dar 
mažiau galvojantys apie mora
linį, teisinį atsinaujinimą, apie 
europietiškas vertybes". 

Anot jo, į valdžią ateina vei
kėjai, iš anks to ga rb inan tys 
Baltarusijos režimą. 

V. Landsbergis sakė, kad 
pro kokį nors plyšelį besiver
žianti į valdžią Kazimira 
Prunskienė irgi dar norėtų iš
mėginti , a r žemė neprasivers, 
kai nueis aplankyti Sausio 13-
osios kankinių kapų. 

„Lietuva ir vėl p ra randa 
vardą, kaip ir prezidentaujant 
Rolandui Paksui. — mano eure-
par lamenta ras . — Jos pažanga 
sulėtės". 

Lietuviams vis 
labiau patinka 

Europos 
Sąjungoje 

Vilnius , lapkričio 4 d. 
(BNS) — Visuomenės parama 
Lietuvos narystei Europos Są
jungoje toliau auga, rodo nau
jausia visuomenės nuomonės 
apklausa. 

Spalio mėnesį Lietuvos na
rystę ES rėmė 82,4 proc. ap
klaustųjų. Iki šiol didžiausios 
visuomenės paramos buvo su
laukta šių metų vasario mė
nesį, kai Lietuva dar nebuvo 
įstojusi į ES — tuomet narystei 
pritarė 81 proc. apklaustųjų. 

Prieš narystę ES spalį pa
sisakė 8.1 proc. apklaustųjų, tai 
yra 2.3 proc. mažiau nei rug
sėjį, 9.5 proc. apklaustųjų šiuo 
klausimu neturi nuomonės. 

Apklausą spalio 14-17 die
nomis atliko Visuomenės nuo
monės ir rinkos tyrimų centras 
„Vilmorus". „Vilmorus" direk
toriaus Vlado Gaidžio nuomo
ne, kaip niekad aukštą narys
tės ES palaikymą lemia nepasi
tvirtinusios baimės dėl galimo 
kainų šuolio, nepakankamo 
Lietuvos tikslų atstovavimo. 

„Per narystės Europos Są
jungoje laikotarpį gyventojai 
pajuto teigiamų pokyčių, tokių 
kaip lengvesnis įsidarbinimas 
užsienio šalyse, akivaizdus eko
nominis augimas, ateinanti ES 
parama", sako V Gaidys 

Kraupi žmogžudystė išaiškinta 

Sulaikvtasis R. Ivanovas (v) 

Kaunas, lapkričio 4 d. 
(ELTA) — Ketvirtadienį sulai
kytas ir apklaustas 24 metų 
kauniet is Ričardas Ivanovas 
prisipažino žiauriai nužudęs 19 
metų merginą. Praėjus beveik 
penkioms paroms po nusikalti
mo įvykdymo, teisėsaugininkai 
nutarė, jog žmogžudystė išaiš
kinta: užtenka įkalčių, įrodan
čių sulaikytojo kaltę. 

Sulaikytajam pareikšti įta
rimai dėl tyčinio nužudymo iš 
savanaudiškų paskatų bei lavo
no išniekinimo. įtariamojo tei
gimu, nusikaltimą jis įvykdė 
šeštadieni pavakare, siekdamas 
užvaldyti merginos turtą. Tai 
tas pats asmuo, kuris neva siūle 
merginai aukles darbą 

Nužudytosios kauni* 
galva buvo rasta sekmadieni 
vakare prie Vilijampolės tilto. 

Aliaus Koroliovo • ELTA) nuotr 

ties Neries upe esančiuose krū
muose. Ketvirtadienį po pietų 
įtariamasis teisėsaugininkams 
parodė vietą, kur užkasė lavo
ną. Nuogas kūnas be galvos ras
tas negiliai įkastas prie pat Ne
ries upės. tačiau maždaug už ki
lometro nuo Vilijampolės tilto, 
greta futbolo aikštės. 

Merginos drabužiai ir be
veik visi daiktai kol kas nerasti. 
Taip pat nesurastas ir nusikal
timo įrankis, {tariamasis parei
gūnams teigė, jog neva siekda
mas paslėpti įkalčius atskyrė 
galvą nuo kūno. bet jau po mer
ginos mirties. 

Kodėl įtariamas žudikas pa
liko galvą gulėti gerai matomoje 
K žmoni* !.;nkomoje vietoje — 
pareigūnams neatsakė. Taip 
pat bus aiškinamasi, a r mergi
na buvo išžaginta 
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SPORTO APŽVALGA 

OLIMPINIS CIKLAS BUVO 
SĖKMINGIAUSIAS LTOK ISTORIJOJE 

Atėnų olimpinėmis žai
dynėmis pasibaigęs olimpinis 
ke tu rme t i s buvo sėkmingiau
sias Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) istorijoje nuo 
pat jo a tkūr imo 1988 metais. 
Spalio 8 d. Vilniuje, „Karolinos" 
viešbučio konferencijų salėje, 
surengtoje generalinės asam
blėjos a t a s k a i t o s ir rinkimų 
sesijoje savo a taskai tos pra
nešime ta i pabrėžė LTOK prezi
dentas Ar tū ras Poviliūnas. Jis 
pažymėjo, kad pastarais ia is 
meta i s ga lu t ina i susiformavo 
LTOK veiklos modelis, kuris su 
kaupu pasiteisino rengiantis ir 
dalyvaujant Atėnų olimpinėse 
žaidynėse. 

A. Poviliūnas akcentavo, jog 
p i rmąkar t šalies olimpinio 
judėjimo istorijoje taip sėkmin
gai buvo išspręsti itin opūs 
finansiniai klausimai. „Turime 
įstatymiškai įteisintą mūsų 
įsteigtos loterijų bendrovės 
„Olifėja" finansinę paramą, sėk
mingai pardavėme LTOK nuos
tolingas bazes Juodkrantėje ir 
Pabradėje, o jų pirkėjai įsi
pareigojo nekeisti bazių paskir
t ies, išmokėjome Vilniaus 
bankui kreditą ir j au esame 
LTOK būstinės Olimpiečių 
gatvėje savininkai", — vardijo 
pasiekimus LTOK vadovas. 
„Ketverių metų ciklą baigiame 
be skolų, nors vien tik Atėnų 

žaidynių treniruočių procesui 
finansuoti per ketverius metus 
buvo skirta per 10 milijonų litų, 
o dalyvavimui olimpinėse žai
dynėse — 3 milijonai litų. Dar 
vienas malonus pasisekimas — 
visi be išimties LTOK rėmėjai 
pageidauja tęsti bendradarbia
vimo sutar t i s dar vienam 
olimpiniam ciklui ir dar geres
nėmis mums sąlygomis. Visa tai 
leidžia su optimizmu žvelgti į 
ateitį. 

Vertindamas Atėnuose pa
siektus rezultatus, A. Poviliū
nas pažymėjo, kad svarbiausi 
iškelti uždaviniai buvo įvykdyti, 
o 2004 metai Lietuvos olim
pinės rinktinės nariams buvo 
sėkmingi. Taip pat buvo įgy
vendintas t ikslas olimpinėse 
žaidynėse pelnyti tris medalius 
— Virgilijus Alekna antrą kartą 
tapo olimpiniu čempionu, o 
Austrą Skujytė ir Andrejus 
Zadneprovskis iškovojo sidabrą. 
Tai užtikrino Lietuvai aukštą 
45 vietą neoficialioje koman
dinėje įskaitoje. Be to, 23 spor
tininkai iškovojo prizines 4-8 
vietas, o dar 16 sportininkų 
pateko į antrąjį aštuntuką. 

„Sportininkų pasiekti rezul
tatai liudija, kad Lietuvos 
olimpinės rinktinės pasirengi

mas vyk) planingai, vadovau
jantis p tvirtinta pasirengimo 
ir dalyvavimo XXVIII Olimpia
dos žaidynėse programa, kurios 
įgyvendhimą dalykiškai koor
dinavo Lietuvos olimpinės rink
tinės vadovas, Kūno kultūros ir 
sporto departamento generali
nis direktorius Vytas Nėnius", 
— sakė _TOK vadovas, teigia
mai įvt •tinęs ir programos 
„Atėnai 2004" darbo grupės 
veiklą. 

A. 'oviliunas pažymėjo, 
kad, pa: baigus olimpinėms žai
dynėms, buvo malonu girdėti 
t r e n e r į , gydytojų, mokslininkų 
ir vadybininku komentarus, jog 
geriausiems sportininkams bu
vo sudarytos reikiamos sąlygos 
rengti? pagrindinėms olimpia
dos ciklo varžyboms. 

Komentuodamas kiek anks
tesnį nei įpiastai LTOK atas
kaitos sesijos surengimą, LTOK 
vadovas sakė, jog praėjus ket
verių metų olimpiniam ciklui 
reikia, kad naujasis LTOK vyk
domasis komitetas turėtų laiko 
pasiruošti 2005—2008 metų 
olimpiniam ciklui ir vasario 
mėnesį galėtų patvirtinti kon
krečią 2005 metų veiklos pro
gramą bei biudžetą. Be to, jau 
sausio mėnesį jaunųjų Lietuvos 

žiemos sporto šakų atstovų 
laukia septintasis Europos jau
nimo žiemos olimpinis festivalis 
Šveicarijoje, o šis žiemos sporto 
sezonas yra pagrindinis ren
giantis Turino žiemos olim
pinėms žaidynėms, iki kurių 
beliko 490 dienų. 

„Man, kaip LTOK vadovui, 
tai buvo jau ketvirtoji kadenci
ja, o už pačius sėkmingiausius 
olimpinius metus noriu padė
koti visiems Olimpinio komiteto 
nariams, miestų ir rajonų spor
to padalinių vadovams, rėmė
jams, visoms sporto šakų fede
racijoms, žiniasklaidai ir ypač 
LTOK direktoratui, — sakė A. 
Poviliūnas. — Tai, kad Olim
pinį komitetą vertina valstybės 
vadovai ir sporto visuomenė, 
yra Jūsų nuopelnus". 

LTOK generalinės asam
blėjos sesijoje dalyvauja 81 iš 
109 narių. LTOK veikla 2004 
metais balsų dauguma įvertinta 
gerai. 

Išklausius a taskai tą bei 
revizijos komisijos ir iždininko 
pranešimus, sesijoje bus surengti 
naujos LTOK vadovybės — 
prezidento, viceprezidento, ge
neralinio sekretoriaus bei vyk
domojo komiteto — rinkimai. 

(Elta) 
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EUROLYGOS VADOVAS PRISTATĖ „SPAUDOS GIDĄ" 
Spalio 31 d. Kauno Sporto 

halėje per pertrauką ta rp Kau
no „Žalgirio" ir Tel Avivo „Ma-
ccabi" klubų treniruočių Lie
tuvoje viešintis vyrų krepšinio 
Eurolygos vadovas Jordi Ber-
tomeu pr i s ta tė oficialių 2004-
2005 metų Eurolygos „Spaudos 
gidą" — knygelę „Euroleague 
Media Guide". 

Pr i s ta tyme taip pat dalyva
vo „Žalgirio" -klubo prezidentas 
ir žaidėjas Arvydas Sabonis bei 
„Maccabi" vadovas Šarūnas 
Jasikevičius, kurio nuotrauka 
puikuojasi an t leidinio viršelio. 
J i e pas i r a šė an t dešimties 
knygelių, kur ios sekmadienį 
bus į te iktos laimingiesiems 
„Žalgirio" ir „Maccabi" rung
tynių žiūrovams. 

P a s a k Bertomeu, sezono 
„Spaudos gido" pr is ta tymas 
surengtas antrą kartą, o pernai 
j is vyko Romoje, dalyvaujant 
Carlton Myers ir Dejan Bodirog. 

A. Sabonis padėkojo Euro

lygos vadovams už „Žalgiriui" 
suteiktą garbę rengti sezono 
atidarymo rungtynes ir palin
kėjo geros ULEB generalinės 
asamblėjos, š. Jasikevičius pa
brėžė, jog tokio renginio organi
zavimo teisė yra r imtas „Žal
girio" klubo pripažinimas. Kal
bėdamas apie sekmadienio var
žybas, „Žalgirio" vyriausiasis 
treneris Antanas Sireika teigė, 
jog žalgiriečiai Eurolygos pra
džiai rengėsi taip, kaip leido 
aplinkybės. 

Eurolygos vadovas ir jo 
pavaduotojai Kaune vieši „Žal
girio" krepšinio klubo 60-mečio 
proga. Lapkričio 1 d. ryte prieš 
Generalinę asamblėją ULEB 
vadovai pagerbė neseniai mi
rusių Arūno Pakulos ir Taurio 
Stumbrio kapus Petrašiūnų 
kapinėse, o vėliau Sporto halėje 
įvyko J. Bertomeu spaudos kon
ferencija. 

(Elta) 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLCGAS-ŠIRDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue i 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TEF«I DAUAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vežto, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Eigin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrove: 847-718-1212 
www.!llino!spain.com 

Eurolygos spaudos gidą pr is ta tė krc 
Eurolygos vadovas Jord i Ber tomeu. 

U-vydas Sabonis ir Š a r ū n a s 
„DRAUGO" 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL 773-585-9500 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pneramą karią. 
Susteimui kabėti anę^skai aiba betuvSka. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashingtor, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 M 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

„LITUANICOS" 
ĮVEIKĖ 

Spalio paskut inis savait
galis Čikagos LFK „Lituanicos" 
futbolininkams buvo dvigubai 
sėkmingas. Spalio 30 d. vakare 
PL Cen t ro didžiojoje salėje 
įvykęs klubo 54 metų sukakties 
pokylis gerai pasisekė, o ryto
j aus dieną netoliese esančioje 
aikštėje klubo pirmoji komanda 
iškovojo jau seniai lauktą per
galę. 

Kalbant apie futbolininkų 
laimėjimą reikia pasakyti, jog 
j is nebuvo lengvas, nors 2-0 
p a s e k m ė gal galėtų byloti 
priešingai. „United Serbs" ko
manda visada pasižymi šiurkš
čiu žaidimu ir niekam veltui 
pergalių nedalina, nes rudens 
sezone jų pačiai labai reikia. 

Todėl jau pačioje rungtynių 
pradžioje atrodė, kad varžovai 
stengsis į namus parsivežti tris 
t aškus . J ų dažni prasiveržimai 
prie m ū s ų var tų vis būdavo 
pavojingi, nors nesėkmingi. 
Tačiau pirmieji įvartį pasiekę 
lietuviai, kuomet 34-oje žaidi
mo minutėje jaunasis Audrius 
Zinkevičius ženklino 1-0. Tada 
svečiai nejuokais susirūpino ir 
dar labiau užspaudė mūsiškių 
v a r t u s , kur iuos ir šį kartą 
saugojo vėl Linas Jakovlevas. 
Je igu rungtynėse prieš „Vi
kings" j is darbo neturėjo, tai šį 
kartą a t rėmė bent porą pavo
jingų kamuolių. 

Po per t raukos daugiau 
aktyvumo pradėjo rodyti mūsiš
kiai. J a u 15—oje minutėje, ser
bams neleis t inai subaudavus 
„Lituanicos" puolėją, buvo pri
te i s tas baudinys, kurį atliko 
Aleksandras Belostenis (tai jau 

FUTBOLININKAI 
SERBUS 

antrasis jo įmuštas baudinys 
trijų rungtynių laikotarpyje). 
Su šiuo teisėjo sprendimu 
nenorėjo sutikti serbai, kurių 
vienas pastūmė teisėją ir už tai 
gavo raudoną kortelę. Beje, 
varžovai prisirinko nemažai ir 
geltonų kortelių, ypač kai 
norėjo sušvelninti a r išlyginti 
pasekmę. 

Nuo antrojo kėlinio 15—os 
minutės, kai mūsiškiai turėjo 
vieno žmogaus persvarą, buvo 
galvojama, kad lietuviams bus 
lengviau žaisti. Tačiau ta ip 
neatsitiko, nes serbai nejuokais 
sutelkė visas jėgas įvarčio 
pasiekimui. Nors jie dažnai 
žaidė prie mūsiškių vartų, ta
čiau rezultatas liko nepa
sikeitęs. Ir dar neseniai įsigyto
je rungtynių lentoje, teisėjui 
sušvilpus rungtynių pabaigą, 
matėm rezultatus 2-0 lietuvių 
naudai. 

Laimėti 3 taškai labai 
pagerino „Lituanicos" padėtį 
pirmenybinėje lentelėje. Dabar 
su 11 taškų, mūsiškiai jau 
„pabėgo" iš pavojingos zonos. 
Paskutinėje vietoje, sužaidusi 
lygiomis (0-0) su „Lightning" 
liko „Legovia", savo sąskaiton 
įsirašiusi tik 5 taškus (1 pergalė 
ir 2 lygiosios). Lietuviai rudens 
ratą baigė dviem pergalėmis, 
tiek pat pralaimėjimų ir 5 lygio
siomis. Pirmoje lentelės pozici
joje dar labiau įsitvirtino 
„Sockers", kuri paskutinėse 
sezono rungtynėse įveikė 
„Vikings" 3-0. 0 pirmoje vietoje 
ilgesnį laiką buvusi „Schvvaben" 
prarado 3 taškus, pralaimėję 
prieš „Polonia"0-1 ir jau iškrito 

ŠAUNUS SUKAKTUVINIS 
POKYLIS 

Prie ..Vikings" 
diena įvartį. 

s pe lnė pirmąjĮ tą 
d o Ž i r g u l i o nuotr . 

„Li tuanicos" futbolo žaidėjai k lubo pobūvyje spal io .30 d. Pasau l io l ie tuvių c e n t r e I>err žaidėjais — klubo 
pirm. A lbe r t a s Glav inskas . R O H M K a r t a v i č i a u s nuotr . 

je. 
Kaip jau minėjome, šešta

dienį vakare „Lituanicos" nariai 
ir klubo rėmėjai bei draugai, 
susirinkę į PL centro didžiąją 
salę šventė klubo 54-ąją sukak
tį ir gerai pasilinksmino. Čia 
keli pasižymėję futbolininkai 
gavo specialius prizus, o visi 
pirmosios komandos žaidėjai — 
po gana kuklią dovanėlę — 100 
dolerių. 

Pagrindiniu prizu — 
„naudingiausio žaidėjo" taure, 
buvo pažymėtas Virgis Žurom-
skas, nors jis rudens rate 
nepasirodė aikštėje. Tikimasi, 
kad ateityje jis vėl tęs aktyvaus 
žaidėjo rolę. Už nuopelnus 
klubui buvo apdovanotas Linas 
Jakovlevas. Taip pat pažymėji
mo ženklas buvo paskirtas 
praeityje pačiam geriausiam 
komandos įvarčių mušėjui 
Laimonui Bytautui, nors jis iš

kilmėse negalėjo dalyvauti ir 
žymens atsiimti. 

Oficialioje dalyje taip pat 
kalbėjo ir klubo pirm. Albertas 
Glavinskas, o ją vedė I rma 
Deveikienė. Susirinkusieji buvo 
vaišinami šalta ir ka r š t a 
vakariene, daug svečių linksmi
nosi brolių Švabų orkestro 
muzikos sūkuryje. Be to, vyko 
loterija ir kiti įvairumai. 

Pažymėtina, kad šios šven
tės proga net tūkstantį dolerių 
paskyrė jau ne pirmi metai 
klubui talkinantis vyras iš nau
jai atvykusiųjų — Ar tūras 
Strokovas. Jis dabar darbuojasi 
„Century 21" namų pardavimo 
bendrovėje ir aktyviai remia 
futbolininkus. 

Ši klubo šventė jos daly
viams ilgai liks atmintyje. O 
kitais metais jau bus kiek 
apvalesnė — 55 sukaktis. 

E. Š. 

ANTRAS CLKL PIRMENYBIŲ 
ŠEŠTADIENIS 

iš pirmaujančių. sausio pirmojo sekmadienio, kai metų praleistų žemesnėje diviz-
Dabar „Lituanicos" vyrai pradės salės futbolo pir- ijoje, ir salėje varžysis aukščiau-

turės pertrauką iki 2005 m. menybes. Jie šiemet, po vienų šioje grupėje — „Major" divizijo-

Spalio 30 d. buvo tęsiami 
Čikagos Lietuvių krepšinio 
lygos žaidimai Lemont Park 
District salėje. Tą dieną įvyko 4 
susitikimai, kuriuose „Kal
napilis" įveikė „Stumbrą" 
53-48, „Aukštaitija" — Kauno 
„Rambyną" 66-33, „Radviliškis" 
— Klaipčdos „Atlantą" 90-47 ir 
„Kretinga — „Šiaulius" 40-31. 

Keliose komandose pasirodė 
juodaodžių žaidėjų, kadangi 
lygos įstatai leidžia turėti po 
vieną nelietuvį krepšininką. 
Pas „Kalnapilį" žaidė J. Harry. 
o pas „Radviliškį" — Arow 
Carras. Būtent šis paskutinysis 

buvo geriausias savo komando
je, pelnęs net 24 taškus. 

Dabar pirmenybėse po dvi 
pergales turi „Aukštaitija" ir 
„Radviliškis". Šį šeštadienį bus 
ir veteranų rungtynės. Vienoje 
komandų žais iš Vašingtono 
atvykstantis Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac-
kas, kuris pažadėjo, kai tik 
lankysis Čikagoje, pasirodyti 
ČLKL žaidimuose Šį šeštadienį 
ambasadorius a tvyksta daly
vauti Lietuvių fondo rudeni
niame pokylyje. 

E . Š . 

mailto:administracija@draugas.org
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PROGRESINIAI MOKESČIAI — GALVOSŪKIS 
VALDŽIAI IR VISUOMENEI 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Kai kurios Lietuvoje po
l i t inės partijos artėjant rin
k i m a m s , pr imena ap ie m ū s ų 
š a l y j e iki š io l n e e g z i s t u o 
j a n č i u s ir, sut ik ime, mažai 
k a m ž i n o m u s p r o g r e s i n i u s 
m o k e s č i u s . Apie š iuos mo
k e s č i u s p r i e š ke l e tą m e t ų 
b u v o prabi l ę soc ia ldemok
ratai . Dar pr ieš r ink imine 
kampani ją j ie žadėjo įvesią 
š i u o s mokesč ius . Visame ci
v i l i zuotame pasaulyje , anot 
s o c i a l d e m o k r a t ų , progre
s in ia i mokesč ia i galioja jau 
s en ia i . LSDP a t s t o v ų nuo
m o n e , į vedus tok ius mokes
č ius , šalyje ne t ik pagerė tų 
e k o n o m i n ė p a d ė t i s , be t ir 
b ū t ų i š t a i s y t a s o c i a l i n ė 
skr iauda m a ž e s n e s pajamas 
g a u n a n t i e m s pi l ieč iams. Ta
č i a u praėjo nemažai laiko, 
be t apie tai ši partija jau 
nebeka lba . Užkul i s iuose įta
k ing i LSDP polit ikai pripa
ž į s ta , j o g progres in ia i mo
k e s č i a i n ė r a ta p r i e m o n ė , 
kur ia būtų gal ima padidint i 
p a j a m a s m a ž i a u s i a i uždir
b a n t i e m s a s m e n i m s ar dėl 
k u r i o s i š a u g t ų var to to jų 
perkamoji gal ia. 

Dėl progresinių mokesčių 
įvedimo ta ip pat pasisako ir 
krikščionys demokra ta i . J ie 
sako — kai tik ateisime į val
džią šie mokesčiai bus įvesti! 
Tačiau laisvosios rinkos šali
ninkai , taip pat didžiajam vers
lui atstovaujančios visuome
n inės organizacijos tokiems 
mokesčiams nepritaria. Jų ma- • 
nymu, įvedus šiuos mokesčius, 
su lauktume atvirkštinio socia
linio proceso, be to, tai neskatin
tų sėkmingesnės ir efektyvesnės 
verslo plėtros ir t.t. 

Ar Lietuvoje įsigalios prieš
taringai vertinami progresiniai 
mokesčiai, kokią įtaką jie galėtų 
t u r ė t i šalies ekonominiam, 
socialiniam gyvenimui, ta proga 
nu ta rėme pas i te i raut i ne tik 
šios idėjos šalininkų, bet ir kai 
kurių žinomų verslo institucijų, 
visuomeninių organizacijų 
atstovų. 

Gina savo idėjas 

Vienas progresinių mokes
čių įvedimo šalininkų — dabar
tinis Seimo narys, buvęs Lie
tuvos krikščionių demokratų 
valdybos p i rmin inkas Pe t ras 
Gražulis mūsų dienraščiui tei
gė, jog apie progresinių mo
kesčių įvedimą krikščionys 
demokrata i buvo prabilę dar 
pr ieš penker ius metus . Jų 
nuomone, progresiniai mokes-v . . . . , 
čiai yra teisingas, svarbus ir 
naudingas valstybės pasirinki
mas . Esan t ūkio nuosmukiui 
dauguma šalies gyventojų iki 
šiol labai menkai tepajuto tą 
socialinę ir ekonominę gerovę. 
Be abejo, tai visuomenėje kelia 
pagrįstą nerimą, įtampą ir ne
pasitikėjimą valdžia. Siekiant 
sušvelninti tokią neadekvačią 
padėtį, jie ir siūlė mažoms ir 
v idut inėms pajamoms taikyti 
sumažintą mokesčio tarifą, o 
didelėms — padidintą, taip pat 
nuo 290 iki 390 litų padidinti 
neapmokestinamą minimumą. 

Įgyvendinus tokį variantą, 
d i rban t iems asmenims , ku
r iems priskaičiuotas 600 litų 
darbo užmokestis, dėl mokesčių 
sumažėjimo, atlyginimas padi
dėtų 82 litais, o uždirbantiems 
900 litų — 106. 2,400 litų algą 
gaunan t i ems darbuotojams 
darbo užmokestis liktų nepa
kitęs. Na, o tiems asmenims, 
kurių darbo užmokestis siekia 
10,000 litų, dėl mokesčių padi
dėjimo išmokamas atlyginimus 
sumažėtų 914 litų. 

„Nepaisant liberalios poli
tikos veikėjų bei jų šalininkų 
gąsdinimų ir neigiamos reakci
jos, progresiniai mokesčiai vis 

dėlto išlieka populiarūs. Beveik 
visos Vakarų Europos valstybės 
jau seniai juos yra įvedusios. 
Vokietija, Prancūzija ir kitos 
ekonomiškai išsivysčiusios vals
tybės tokią mokesčių sistemą 
įdiegė, siekdamos įgyvendinti 
socialinį teisingumą. Progresinė 
mokesčių gradacija, mūsų aki
mis žvelgiant, yra priimtiniau
sia, norint teisingai perskirstyti 
mokestinę naštą ir taip suma
žinti tu r t inę diferenciaciją 
visuomenėje", — partijos pozici
ją dėstė P. Gražulis. 

Remiantis tarptautine pa
tirtimi, progresiniai mokesčiai 
neretai vertinami, kaip išeitis 
valstybėms, kurios nenori didin
ti valstybės biudžeto, kadangi 
pajamų mažinimas žemiausią 
darbo užmokestį gaunantiems 
kompensuojamas būtent minėto 
mokesčio įvedimu didesnes 
pajamas gaunant iems asme
nims. Krikščionys demokratai ir 
savo politinėse nuostatose ir 
rinkiminėse programose nuolat 
pabrėžia, jog progresiniais mo
kesčiais siekiama padidinti že
mas pajamas gaunančių gyven
tojų realius darbo užmokesčius, 
o tai paskatintų vartojimą, taip 
pat neabejotinai greičiau atsi
ras tų vidurinysis gyventojų 
sluoksnis. Deja, anot pašneko
vo, kol kas Lietuvoje atsirasti 
tokiam sluoksniui nesudaryta 
jokių sąlygų! 

„Reikėtų būtinai priminti, 
kad Lietuvoje, palyginti su 
Skandinavijos ir daugeliu kitų 
artimesnių mums valstybių, iki 
šiolei išlieka didžiausia atlygi
nimų diferenciacija tarp pi
liečių, gaunančių mažiausias ir 
didžiausias pajamas. Pasku
tiniais statistikos duomenimis, 
dabar vien Dzūkijos kaime yra 
apie 40 proc. asmenų, gyve
nančių ties skurdo riba. Dau
guma jų tenkinasi tik mini
malia alga ar itin kukliomis 
pašalpomis. Tiesiog apgailėtina, 
jog nė viena į takinga šalies 
politinė part i ja šiandien net 
nesusimąsto, kaip pagelbėti 
šiems žmonėms.. . Esu įsiti
kinęs, jog įdiegus pasaulyje 
seniai pripažintą progresinę 
mokesčių sistemą, palaipsniui 
pavyktų ištaisyti šią akis ba
dančią socialinę neteisybę. Kai 
kas galbūt mus kaltins populiz
mu, nerealių pažadų švaistymu 
ar dar kitaip", — teigė P. Gra
žulis. 

Tokiems postringautojams 
Seimo narys priminė, kad 
krikščionys demokratai niekada 
nesiekė jokių populistinių tikslų 
ir nesišvaistė pažadais. Siūlomą 
progresinį mokestį būtų galima 
įgyvendinti pačiu paprasčiausiu 
būdu — didinant neapmokesti
namojo minimumo tarifą. 

Lankydamiesi įvairiuose 
Lietuvos regionuose, šios parti
jos atstovai pastebėjo, kad 
gyventojai nereta i išreiškia 
susidomėjimą — kada gi paga
liau bus įvesti progresiniai 
mokesčiai, kodėl dabar valdžioje 
esantys socialdemokratai, savo 
rinkimų programoje žadėję to
kius mokesčius įdiegti, staiga 
nusisuko nuo savo pažadų? 

„Nežinia, ar dar kokios nors 
politinės partijos ryšis tokiam 
žingsniui, bet viena manau, jog 
krikščionys demokratai savo 
duotų žodžių neturėtų atsisa
kyti ir progresiniai mokesčiai 
turėtų būti įvesti, jeigu tik įgys 
realią valdžią šalyje. O social
demokratai, prieš pastaruosius 
rinkimus žadėję įvesti progre
sinius mokesčius, nuo jų nusi
suko, ko gero, dėl vienos ir labai 
aiškios priežasties — šią partiją 
tuose rinkimuose parėmė stam
biosios pramonės bei verslo 
įmonės, kurios nė už ką nesuin
teresuotos, kad būtų įvestas 
progresinis mokestis Kai pasi
renki tokius solidžius, o kartu ir 
labai į takingus rėmėjus, per 
daug nepasispyriosi — nori 

nenori, privalai tenkinti šių tur
tuolių valią!", — samprotavo 
Petras Gražulis. 

Abejonės dėl progresinių 
mokesč ių 

Prieš progresinius mokes
čius da r radikaliau nusiteikusi 
verslo srities ekspertė, buvusi 
Lietuvos laisvosios rinkos insti
tuto viceprezidentė Rūta 
Vainienė teigė, kad politikams 
labai patogu žadėti progresinius 
mokesčius, nes tai garantuoja 
mažas pajamas gaunančių 
rinkėjų palaikymą. Progresiniai 
mokesčiai kaip toji musmirė — 
labai gražiai ir patraukliai atro
do, bet yra nuodinga. Būtent ta 
graži mokesčio išvaizda bei 
skambėjimas — „turtingieji 
moka daugiau", ko gero, ir pa
klaidina teisingumo ištrošku
sius žmones. Šis išorinis pa
t rauklumas ir yra vienintelis 
progresyvinių mokesčių pra
našumas! Visa kita progresi-
niuose mokesčiuose — vieni 
trūkumai. 

R. Vainienės nuomone, pro
gresiniai mokesčiai baudžia 
kvalifikuotą darbą ir atima 
motyvacijas dirbti. Sudėtingą, 
žinių reikalaujantį darbą 
dirbantys darbuotojai uždirba 
daugiau, todėl jie patenka ant 
aukštesnio mokesčio laiptelio. 
Didesnė mokesčių našta atima 
motyvacijas investuoti į kvali
fikacijos kėlimą, nes laukiama 
grąža bus mažesnė. Be to, šie 
mokesčiai stumia žmones į 
šešėlį. Didesnis mokesčio tarifas 
yra tiesioginė paskata slėpti 
papildomas pajamas. „Vokelių" 
sistema šių mokesčių sistemoje 
būtų dar populiaresnė nei pro
porcinių. 

„Progresiniai mokesčiai 
sunkiau ir brangiau admi
nistruojami. Dažniausiai jie 
taikomi tik darbo pajamoms, 
tačiau progresiniais mokesčiais 
apmokestintini turtingieji daž
nai gauna kitokios rūšies 
pajamų. Jei progresinį tarifą 
siekiama pritaikyti visoms pa
jamoms, tam reikalingos gana 
sudėtingos ir brangios adminis
travimo technologijos, komp
likuotas mokesčių deklaravi
mas", — sakė viceprezidentė. 

Anot R. Vainienės, nenuos
tabu, jog progresiniai mokesčiai 
turi t iek trūkumų, juk jų ideo
loginis pagrindas — iš esmės 
ydingas. Šių mokesčių ideologai 
teigia, kad žmonės mažiau 
vertina kiekvieną papildomą 
litą, todėl ir sumokėti didesnius 
mokesčius jiems nėra taip 
skaudu. Dar egzistuoja visiškai 
kritikos neatlaikanti idėja, jog 
didesni mokesčiai skatina 
žmones daugiau dirbti, nes tik 
taip jie galės išlaikyti esamą 
vartojimo lygį, kurio nenorės 
atsisakyti . Taip teigiantys 
galvoja, jog vertė egzistuoja 
objektyviai, ne žmoguje, o šalia 
jo, kad kiekvienam žmogui tos 
vertės yra vienodos, o augant 
pajamoms proporcingai ir vie
nodai mažėja. 

„Vargu, ar galima įsivaiz
duoti didesnę nesąmonę, igno
ruojančią žmogų kaip individą. 
Vertės kiekvienam žmogui yra 
subjektyvios. Milijonieriui pa
pildomas milijoninis doleris gali 
būti kur kas vertingesnis, jei 
būtent jo trūksta akcijų pakeliui 
įsigyti. Tuo tarpu elgeta gali 
atiduoti papildomąjį šimtąjį 
litą, nes jis jau yra pavalgęs ir 
išgėręs, o už šimtąjį litą ne ką 
tenusipirksi!", — kritišką nuo
monę dėstė R. Vainienė. 

Tikra tiesa, anot pašne
kovės, kad daug šalių taiko pro
gresinį pajamų mokesčio tarifą. 
Tačiau, akivaizdu, kad tokie 
mokesčiai — praeitis. Europos 
šalys šiuo metu yra skirtingose 
progresinių mokesčių atsisaky
mo stadijose, bet kryptis išeiti iš 
tokios sistemos yra labai aki-
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vaizdi ir stipri. Pavyzdžiui, 
Slovakija atsisakė progresinio 
apmokestinimo, Rumunija par
lamente kaip tik šiuo metu 
svarsto pasiūlymą taikyti pro
porcinį 23 procentų pajamų 
mokesčio tarifą, Vokietija ma
žina skirtumą tarp viršutinės ir 
apatinės mokesčio ribos, Len- ' 
kijoje verda aktyvios diskusijos 
dėl progresinių mokesčių 
panaikinimo. Šalys, įsivedusios 
proporcinį tarifą — džiūgauja. 
Pavyzdžiui, Rusija taiko 13 pro
centų pajamų tarifą ir skaičiuo
ja padidėjusias biudžeto įplau
kas. Tokiu keliu ketina pasukti 
ir Ukraina. 

Pasigenda lankstesnės 
mokesčių politikos 

Alytaus krašto pramoni
ninkų konfederacijos prezidento 
Antano Andrulionio manymu, 
keisti mokesčių sistemą labai 
sudėtinga ir brangu, o be to, 
tokiam variantui būtų sunku 
rasti optimalius sprendimus. 
Vien kalbos apie tai , pasak 
pašnekovo, visuomenėje gali 
sukelti daug įtampos, o kitų 
pasaulio šalių akyse Lietuva 
gali sudaryti nestabilios valsty
bės įvaizdį, kaip pavyzdžiui, 
valstybė su savo nestabilia va
liuta ir pan. 

„Žinoma, populistinės, be 
jokių konkrečių argumentų kai- I 
bos apie mokesčių pakeitimą, j 
ypač patraukia visuomenės 
dėmesį, todėl kai kuriems poli
tikams naudinga ir palanku 
kalbėti apie tai prieš rinkimus", 
— sakė A. Andrulionis. Jo 
nuomone, šių politikų idealizuo
jama minėtoji mokesčių sistema 
tiek ekonominiu, tiek moraliniu 
požiūriu mūsų valstybei ir jos 
gyventojams nėra naudinga ir 
sunku įsivaizduoti, kaip ja būtų 
galima išspręsti tas senas socia
lines problemas. Progresinio 
mokesčio šalininkai net neįsi
gilinę į jo esmę, dažniausiai 
kaip teigiamą argumentą pa
teikia Vakarų pasaulio šalis ir 
su tam tikra retorika klausia — 
o kodėl gi Lietuva nepasirenka 
tokio modelio? Betgi jie galbūt 
pamiršta, jog tose valstybėse 
nuo seno buvo susiformavusi 
laisvoji rinka, visai kitos eko
nominės sąlygos ir t.t., tačiau ir 
ten jau pripažįstama, jog tas 
mokestis — ydingas dalykas ir 
kai kuriose Vakarų šalyse po 
truputį bandoma reformuoti 
mokesčių sistemą. 

A. Andrulionio teigimu, 
rimti tarptautinės ekonomikos 
analitikai dar prieš gerą dešimt
metį yra prognozavę, jog dėl 
progresinių mokesčių, be abe
jonės, didėtų ir gamybos kaštai. 
Juk apmokestinus didesniu ta
rifu didesnius darbo užmokes
čius, nuostolius patirtų aukštos 
kvalifikacijos specialistai, o 
įmonės — didesnius gamybos 
kaštus. Dėl nuolat besikaitalio
jančios ir nemažėjančios mokes
čių naštos ir taip jau stringa 
verslo reikalai, kai kurie 
aktyvesni aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai dėl to priversti 
ieškotis darbo užsienyje. 

„Niekam ne paslaptis, jog 
ten daugiau uždirbama. Vakarų 
valstybėse kur kas aukštesnis 
darbo našumas, vienas darbuo
tojas gali pagaminti daugiau 
produkcijos, suteikti daugiau ir 
paslaugų. Žinoma, šitokį fak
torių lemia tai, kad ten įdiegta 
geresnė, modernesne technika. 
Galime neabejoti, kad dėl to 
Vakaruose ir atsiranda palan
kesnės sąlygos mokėti didesnius 
atlyginimus. Lietuvai įstojus į 
ES, šį opų klausimą teks ir 
mums spręsti. Tačiau be tie
sioginių užsienio investicijų ir 
lankstesnės mūsų valstybės 
mokesčių politikos kalbėti apie 
tai kol kas būtų nelabai realu", 
— samprotavo pramonininkų 
konfederacijos vadovas. 

DANUTE BINDOKIENE 

Laimėtojai ir pralaimėtojai 
2000-ųjų painiavos nepasikartojo: šį kartą 

Amerikos prezidento rinkimų rezultatai 
paaiškėjo palyginti greitai — vos kelioms valan
doms prasl inkus nuo paskutinės balsavimo 
būstinės uždarymo. Šiandien jau visa planeta 
žino, kad būsimus ketverius metus Baltuosiuo
se rūmuose pasiliks George W. Bush. 

Kai kam tai labai gera žinia, kai kas jaučia 
didelį nusivylimą ir nepasitenkinimą. Dabar 
abiejų kandidatų rinkiminė kampanija dar 
kartą analizuojama, perkratinėjamas kiekvie
nas žodis, pažadas, nuotaika, susitikimas su 
rinkėjais. Kodėl laimėjo respublikonas George 
W. Bush, kodėl pralaimėjo demokratas John 
Kerry? 

Rinkiminė kampanija, ypač paskutines 
kelias savaites, buvo nemaloniai įkyri. Po to, 
kai abu kandidatai jau daugybę kartų buvo 
pakartoję savo programas, nieko kito neliko, 
kaip nuolatinis, kaskart aštrėjantis kabinėji
masis prie savo oponento. Kadangi žiniasklaida 
visa tai su pasigardžiavimu perdavė ne tik 
Amerikai, bet ir toli už jos ribų, tarp valstybės 
gyventojų atsirado toks gilus sprūdis, kokio jau 
seniai nebuvo. 

Visgi to sprūdžio užlyginimas prasidėjo dar 
tą pačią naktį po balsavimų, kai senatorius 
John Kerry paskambino į Baltuosius rūmus, 
rinkimų rezultatų laukiančiam prez. Bush ir 
mandagiai pareiškė, kad sutinka su pralai
mėjimu, sveikina laimėjusį ir žada ateityje 
kartu dirbti, jeigu tik prezidentui reikės talkos. 
Savo ruožtu, prez. Bush, paskelbdamas lai
mėjimą ir dėkodamas už balsus, geru žodžiu 
paminėjo John Kerry, pagyrė jo žmones už 
,,gerą rinkiminę kampaniją" (!), ragindamas 
visus dirbti kartu, užmiršti susipriešinimus. 

Ar taip atsitiks? Be abejo. Nes ir praeityje 
prieš rinkimus būdavo nemažai kivirčų, kalti
nimų, o 2000-aisiais net ilgai užtruko, kol 
paaiškėjo laimėtojas. Tad tikrai reikia įvertinti 
Kerry džentelmenišką nuolaidumą ir Bush san
tūrumą, švenčiant laimėjimą. 

Rinkiminės kampanijos metu į akis krito du 
pagrindiniai dalykai, kurie, greičiausiai ir 
nulėmė Bush laimėjimą, Kerry pralaimėjimą. 

Visų pirma amerikiečiai daugiausia yra 
„vidurio kelio" žmonės. J iems nepatinka kraš
tutinis liberalumas, nei pernelyg didelis konser
vatyvumas. Jie taip pat iš esmės moralūs, neat
sisakę savo puritoniškų įsitikinimų (ypač pie
tinės valstijos), tvirto tikėjimo ir doros principų. 
Kai kurios demokratų partijos kandida to 
pažiūros ir numatyti krašto vidaus politikos 
pokyčiai, daugeliui buvo nepriimtini. Nelabai 
įtikino ir Kerry tvirtinimai, kad jis yra „už var
guomenę, už viduriniąja klasę". Dažnai kildavo 
klausimas: ką turtuolis išmano apie netur
tingųjų bėdas ir reikmes? Kerry nuo pat pra
džios daugelyje valstijų nebuvo laikomas „savu 
žmogumi" — ir jo paties tarytum sustingusi 
laikysena, ir jo žmonos netvarkinga kalba, keis
tokas elgesys kažkaip nesiderino su prezidento 
postu. Galima sakyti, kad Kerry nėra „minios 
žmogus" — net besistengdamas šypsotis, spaus
damas sveikintojų rankas, atrodė nuo visų 
„atsiribojęs, neprieinamas". Pakenkė ir kan
didato viceprezidento postui pas i r inkimas: 
John Edwards, taip pat nedarė rimto įspūdžio. 
Jo jaunatvišką entuziazmą daugelis palaikė 
subrendimo stoka. 

Amerika buvo pasiruošusi pasikeitimams 
Vašingtone. Jeigu Demokratų part i ja būtų 
pasirinkusi kitus kandidatus, be abejo, šiandien 
džiaugtųsi laimėjimu. 

Ar galime laukti pasikeitimų, kai preziden
to kėdėje dar ketverius metus sėdės tas pats 
asmuo? Prez. Bush žadėjo darbuotis valstybės 
ir jos gyventojų labui, saugoti ir ginti nuo visų 
priešų, tiek krašto viduje, tiek už jo ribų. Tačiau 
to nepakanka. Jis visų pirma turėtų pasirūpin
ti, kad Amerika vėl nepasiliktų viena, be stiprių 
sąjungininkų Europoje. Pavojinga vien diktuoti, 
reikia kai kada ir nuolaidumo. Pabaigos laukia 
dar karas Irake, Izraelio ir palestiniečių san
tykių sunormalėjimas; dėmesio reikalauja kraš
to ekonomika, švietimas, sveikatingumas. 

Gal ir gerai, kad George W. Bush liko antrai 
kadencijai: kai nereikės rūpint is būsimais 
rinkimais ir pataikauti piniguotiems, įtakin
giems rėmėjams, jis galės būti savarankiškes
nis ir veiksmingesnis prezidentas. 

TĖVYNES APSAUGOS RINKTINE 
STASYS IGNATAVIČIUS 

Nr.2 

Savanorių daliniai, Pirmo savanorių pulko 
sudėtyje, vadovaujami mjr. A. Urbono, vadova
vosi Lietuvos kariuomenės kautynių statusu, 
griežtai laikėsi drausmės ir tvarkos fronto sąly
gomis. Apie tai byloja 1944 m. rugsėjo 6 d. mjr. A. 
Urbono (L.e. pulko vado) įsakymas: „Vykdant 
pulko bare gyventojų evakuaciją, gali pasitaikyti 
nesąžiningumų bei turto grobstymų. įspėju, kad 
visi, pasisavinę bet kokį turtą, kaip už plėšika
vimą, bus šaudomi". 

Plėšikavimo atvejų nepasitaikė, nes TAR 
savanoriai buvo gerai aprengti ir sočiai maitina
mi. Apginkluoti buvo lengvaisiais pėstininkų gin
klais, kiekvienas pėstininkų būrys turėjo po 8 
pancerfaustus. Tai buvo lašas jūroje, kaunantis 
prieš bolševikų tankų laviną. Rinktinę aprūpinti 
aviacija ir artilerija nesuspėta dėl Raudonosios 
armijos st ipraus puolimo. Puolimui atremti buvo 
pasiųsti du Pirmo savanorių pulko batalionai — 
1-asis ir 2-asis. Trečias batalionas buvo paliktas 
rezerve. 

Rugpjūčio 15—16 d. vokiečių karinė vadovybė, 
surinkusi rezervus Ventos fronto gynybai, 
pakeitė Tėvynės apsaugos rinktinės pulko 
savanorius savo kariais. Tai buvo smarkiai fronte 
išretintų „Luftvvafe" pėstininkų, išlaikomų 
Reicho aviacijos maršalo H. Geringo lėšomis, 
dviejų divizijų kariai. Rugpjūčio pabaigoje lietu
vių savanorių laikomo fronto ruožo prie Ventos 
užnugaryje įsikūrė vokiečių tankų būrys „Sturm 
Vogei". Tai buvo iš Afrikos korpuso, kuriam 
vadovavo talentingas vokiečių maršalas A. O. Ro
meli, tankų likučiai. Jie su lietuvių savanorių 
desantu kartą buvo dalyvavę žvalgomosiose kau
tynėse. Nors ir negausios buvo vokiečių pajėgos, 
jos leido lietuvių savanoriams, išbuvusiems pir
mose fronto eilėse tris savaites, pailsėti užfrontė
je, persiginkluoti ir pasiruošti ateities kau
tynėms. 

Po poilsio lietuviai fronte prie Ventos užėmė 
kitas pozicijas. Pirmas batalionas, vadovaujamas 
kpt. Igno Povilavičiaus, buvo užėmęs ruožą nuo 
Papilės miestelio ; pietryčius iki Rudikių kaimo 
vandens malūno. Antras batalionas, vadovauja
mas Itn. Antano Kenstavičiaus, — nuo to malūno 
iki Krioklių kaimo Antro bataliono penkta 
kuopa, vadovaujama kpt Butkaus, buvo palikta 

užnugaryje saugoti geležinkelių tiltų ir stočių 
Mažeikių apskrityje. Grybiškių kaimo barą gynė 
gausi aštunta kuopa, priklausiusi tiesiogiai pulko 
vadui. Buvo fronto ir prieštankinių pabūklų 
kuopa, vadovaujama Itn. Marijono Dambrausko. 

Pulko štabas kurį laiką buvo susitelkęs 
Jonaičių gyvenvietėje, bet ilgiausiai — Bie-
liūniškių kaime. Prie štabo buvo vokiečių kariuo
menės ryšių karininkas kpt. Rudiger ir jo rašt
vedys eil. Stangenber, buvęs Lietuvos geležinke
lių tarnautojas. Netoli pulko štabo stovėjo vo
kiečių kariuomenės artilerijos baterija, kuri savo 
ugnimi paremdavo lietuvių veiksmus. 

1944 m. spalio 5 d. bolševikų pulkai, remiami 
tankų, šarvuočių ir aviacijos, prasiveržė apie 4 
km į pietus nuo Papilės per Ventos upę į vakarinį 
jos krantą. Iškilo grėsmė Sedos miesteliui, kurį iš 
rytų ir pietryčių galėjo pulti priešo tankų ir 
šarvuočių daliniai. Tėvynės apsaugos rinktinės 
kariai užėmė gynybinę liniją aplink miestelį, ypač 
ją sustiprinus iš rytų ir pietryčių. 

Tėvynės apsaugos rinktinės likimui turėjo 
įtakos tuometinė strateginė situacija ir dėl jos 
kylantys uždaviniai. Ne visiškai suformuotoje 
rinktinėje buvo suformuotas, aprūpintas ir apgin
kluotas tik pirmas pulkas, kurį sudarė du bata
lionai. Antras pulkas buvo tik formavimosi stadi
joje. Spalio 6 d. vokiečių vadovybė pavedė savano
riams Sedos rajone organizuoti stabdomąsias 
kautynes. Žvalgybos žiniomis, tą mėnesį bolše
vikai ruošėsi lemiamam mūšiui dėl Žemaitijos. 
Situacijai fronte greitai keičiantis, jau spalio 6 d. 
pirmas pulkas gavo įsakymą užimt' iš anksto 
parengtus apkasus į rytus nuo Sedos, kad galėtų 
atremti bolševikų puolimą. Apkasai buvo iškasti 
taip, kaip žiedinei gynybai. Mat vadovybė 
tikėjosi, kad bolševikai nuleis oro desantą. Tas 
spėliojimas nepasitvirtino. Bolševikai puolė, 
remiami stiprių tankų junginių. Sedos savano
riams tiek gintis, tiek pulti gana sudėtinga. Pats 
miestelis buvo palyginti patogioje strateginėje 
padėtyje — dviejų upių santakoje. Žemė ir klam
pūs upių krantai buvo sunki kliūtis pėstinin
kams, o dar labiau — tankams. Vienintele perėja 
per Varduvos upę buvo prie P Plechavičiaus 
malūno esantis tiltas. 

Bus daugiau . 
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KONFERENCIJA 
„KRIKŠČIONIŠKOSIOS 
VERTYBĖS IR KULTŪRA 

ŠIANDIEN" 

Rugsėjo 13-15 d. Vilniuje 
vyko konferencija „Krikš
čioniškosios vertybės ir 

kul tūra šiandien", skirta rašy
tojui, žurnalistui, krikščionybės 
apologetui Gilbert Keith Ches-
terton. Pasak vienos konferen
cijos organizatorių dr. Eglės 
Laumenskaitės, konferencijoje 
siekta aptarti kultūros situaciją 
šiandien klausiant, kaip sugrą
žinti ja i krikščioniškąjį mat
menį bei gyvybingumą. Pasak 
Eglės Laumenskai tės , konfe
rencija taip pat skirta G. K. 
Chesterton apsilankymui 1927 
m. Vilniuje paminėti. 

Pirmoji konferencijos diena 
prasidėjo viešbučio „Barbacan 
Palace" konferencijų salėje. 
Konferencijos atidarymo proga 
žodį ta ręs kardinolas A. J. 
Bačkis klausė: kas svarbiau -
sukrikščioninti kultūrą ar 
įkultūrinti krikščionybę? „So
vietiniais metais praradusi 
krikščioniškąjį matmenį Lietu
vos kultūra prarado vertybinę 
ašį bei galimybę tiesiogiai 
remtis į ją suformavusią tradici
ją. Nedaug truko, kad nostalgija 
kaimui ir pasididžiavimas 
Trakų pilimi liktų vieninteliai 
tarsi vertybiniai kultūros orien
tyrai. Tad sukrikščioninti ar, 
greičiau, atkrikščioninti kultū
rą — tai sustiprinti jos stuburą 
ir drauge nepaprastai išplėsti tą 
lauką, iš kurio prisipildo kul
tūros aruodas", - sakė konfe
rencijos dalyviams kardinolas. 
Pasak kard. A. J. Bačkio, „visas 
kultūrinis kraštovaizdis, pen
kiasdešimt metų nuolat ardy
tas, dar ilgai turės gydytis ero
zijos žaizdas. Pirmiausia - ver
tybinės erozijos žaizdas. Juk 
dažnam inteligentui šiandien 
tiesiog drovu prisipažinti, kad 
jis turi tam tikrą apibrėžtą, juo 
labiau - krikščionišką pasau
lėžiūrą. Vadinamasis atviru
mas, tolerancija, 'platus žvilgs
nis' dažniausiai pridengia aiš
kios pozicijos nebuvimą, pri
dengia nenorą prisiimti įsi
pareigojimus, susijusius su 
apsisprendimu tarp gėrio ir blo
gio, tarp asmens orumo ir prag
matinių interesų". Dalydamasis 
savo įžvalgomis, kardinolas 
akcentavo kad Chesterton „už
krečia savo tikėjimu, kurio nesi
varžo jokiomis aplinkybėmis. 
Užkrečia ryžtu iš savo tikėjimo 
pozicijų kritiškai vertinti pačias 
įvairiausias gyvenimo sritis ir 
nepaisyti „korektiškų" nuomo
nių. J is užkrečia gyva, veikian
č ia , žmogų ir pasaulį keičiančia 
krikščionybe". Baigdamas svei
kinimo žodį kard. A. J . Bačkis 
konferencijos dalyviams linkėjo 
„dar kartą įsitikinti, o kitiems -
gal pirmą sykį patirti, kad, ta
riant Chesterton žodžiais, krikš
čioniškoji visata žada daug nuo
tykių". Dr. Irena Vaišvilaitė 
perskaitė prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimą konfe
rencijos dalyviams ir svečiams. 

I sesijoje Bazilijaus ordino 
kunigas. Tikėjimo ir kultūros 
instituto New Jersey valstijoje 
prezidentas Ian Boyd skaitė 
pranešimą tema „G. K. Ches
terton - vilties mokytojas". 
Pasak prelegento, dvi esminės 
G. K. Chesterton mintys šian
dien yra itin iškalbingos Lie
tuvai: „kiekvieno krikščionio 
gyvenimas yra žemiškoji istori
ja, turinti dangišką prasmę" (tai 
pasakytina ir apie krikščio
niškos tautos gyvenimą) ir 
„krikščionio gyvenimas - tai lyg 
Kristaus gyvenimo tąsa". Todėl, 
Chesterton akimis, Lietuvai, 
kaip šaliai, atgavusiai laisvę po 
ilgos totalitarinės priespaudos, 
idant ji galėtų tikėtis vilties 
pavasario - tautos atgimimo ir 
žmogiškos laimės, svarbu su
vokti prasmę tos kančios, kuri 
atrodo beprasmiška. Prelegen
tas aptarė kai kuriuos garsius 
rašytojo romanus, o pranešimą 

baigė Kafkos citata. F. Kafka, 
perskaitęs jo knygą „Žmogus, 
kuris vadinosi Ketvirtadienis'', 
parašė: „Nežinau, kas tas 
Chesterton, bet jis toks laimin
gas! Esu beveik tikras, kad jis 
yra radęs Dievą". 

Dr. Natalija Trauberg, filo
logė ir Chesterton vertėja, 
apžvelgė Chesterton leidinius ir 
skaitytojų ryšį su jais dabart
inėje Rusijoje. Natalija Trau
berg pabrėžė, kad Chesterton 
yra nei džiugsmo nei tikro 
skausmo nejaučiančio homo 
sovieticus priešingybė. Šiandien 
Chesterton yra itin reikalingas, 
nes j i s sujungia uolumą ir 
nuoširdumą, tvirtą vertybių sis
temą ir Edeno lengvumą, jis 
spinduliuoja laisvę be liberalu
mo ir nuolankumą be depresi
jos. 

Filosofas Stratford Calde-
cott, Chesterton instituto Oks
forde vadovas, remdamasis J. 
R. R. Tolken ir C. S. Lewis, 
kalbėjo apie vaizduotės evange-
lizavimą per pasakojimą. Vaiz
dingas pasakojimas gali ne tik 
perduoti svarbias tiesas apie 
žmogišką būvį, jis taip pat gali 
parengti sielą priimti antgam
tinę tikėjimo tiesą. Pranešėjo 
teigimu, net Chesterton apolo
getiniai kūriniai, ginantys 
krikščionišką tikėjimą, visada 
yra nepaprastai vaizdingi ir iš 
dalies būtent dėl šios prie
žasties paveikūs. 

Literatūros ir kultūros apž
valgininkė, vertėja Rasa Draz-
dauskienė gilinosi į „dingusį G. 
K. Chesterton detektyvų 
pasaulį". Detektyviniai romanai 
bei apysakos pagrįstai gali būti 
laikomi savo laikų visuomenės 
veidrodžiu. Anot prelegentės, 
Chesterton detektyviniai kū
riniai priklauso vadinamie
siems „aukso amžiaus" detekty
vams, kurie grindžiami teisin
gumo pasaulyje egzistavimo ir 
būtinos bausmės už nusikal
timą idėja. Moderniaisiais 
laikais detektyvinio žanro 
pobūdis iš esmės pasikeitė: 
detektyvuose neliko tikėjimo 
prigimtiniu pasaulio gėriu, kurį 
kaip pamatinę savo pažiūrų 
idėją skelbė G. K. Chesterton. 
Vakaro pabaigoje buvo ins
cenizuoti Chesterton ir Bernard 
Shaw debatai. 

Rugsėjo 14 d. prasidėjo ry
tinėmis šv. Mišiomis Vilniaus 
arkikatedroje, po jų II sesijoje 
dr. Vytautas Radžvilas nagri
nėjo Lietuvos atgimimo šian
dien problemas ir perspektyvas. 
Pasak kalbėjusio, po trumpo 
pakilimo laikotarpio išryškėję 
nusivylimo atkurtos nepriklau
somos valstybės tikrove požy
miai peraugo į rimtą dvasinę, 
moralinę ir politinę šalies vi
suomenės krizę. Okupacijos 
metu gelminis krikščioniškosios 
pasaulėžiūros irimas privedė 
prie to, kad ryšys su tradicija 
savaime, be sąmoningų pas
tangų jau nebegali atsikurti. V. 
Radžvilas atkreipė dėmesį, kad 
komunizmo paliktos žaizdos 
gydomos liberalizmo siūlo
momis priemonėmis, kurios 
neretai atrodo pavojingesnės už 
pačią ligą. 

Dr. Dermot Quinn. Seton 
Hali universiteto istorijos dės
tytojas, skaitydamas pranešimą 
„Lietuva ir šeima", akcentavo, 
kad Chesterton akivaizdžiausia 
ir brangiausia laisvė šeimoje -
dvasiškai gražūs vyro ir žmo
nos, tėvų ir vaikų tarpusavio 
ryšiai Industriniame pasaulyje 
šeimai nuolat gresia pavojus 
iširti. Jei iš naujo neatrasime 
tikros šeimos laisvės - dvasines 
laisvės, visa esanti politine 
laisve mūsų neišgelbės. 

Dr Arūnas Poviliūnas ap
žvelgė, kaip atkuriama kaimo 
bendruomene Vytautas Ali
šauskas, remdamasis šian
dieniniu politiniu kontekstu. 

Vilniaus katedros detale. 

pažvelgė į Chesterton, kaip į 
radikalių sąjūdžių mokytoją, 
galintį pasiūlyti gaires, kaip 
permąstyti antiglobalizmo, 
ekologizmo ir panašių ideologi
jų principus. 

III sesijoje "dr. Mantas Ado
mėnas apžvelgė G. K. Chester
ton laikyseną jo meto pasaulio 
atžvilgiu, teigdamas, kad jis 
nebuvo nei konservatorius, nei 
romantikas, rašytojo santykį su 
dabartimi pavadino „blaiviai 
reakcingu". Dr. Eglė Laumens
kaitė, svarsčiusi, a r galime 
vieni kitais pasitikėti ir kaip, 
nagrinėjo, kas yra pasitikėji
mas kaip nuostata ir kaip san
tykis visuomenės mastu. Dr. 
Irena Vaišvilaitė savo prane
šime mėgino atsakyti į klau
simus: ar tikėjimas atsispindi 
istoriko požiūryje į istoriją, ar 
galima apčiuopti katalikišką 
požiūrį į visuomenę ne tik 
rašiniuose apie praeitį, bet ir 
dabarties apžvalgose. 

Vakare konferencija per
sikėlė į Chodkevičių rūmus, 
kur buvo surengtas seminaras 
„Menas ir vertybės". 

Rugsėjo 15 d. rytinė IV sesi
ja buvo skirta asmens ir ugdy
mo temai. Dr. Margaret Atkins, 
kalbėjusi apie švietimą, at
kreipė dėmesį, kad Lietuva, 
siekianti integruotis į tarp
tautinę kultūros terpę, rūpin
damasi savo švietimu, turėtų 
tai daryti sąmoningai, apsvars
čiusi šį rūpinimąsi grindžian
čius principus ir tikslus. Anta
nas Saulaitis, SJ, akcentavo 
ugdymo bendruomeniškam 
gyvenimui svarbą, Remigijus 
Vilys savo pranešimą, rem
damasis konkrečiais pavyz
džiais, pabrėžė meninės veiklos 
ugdantį yaidmenį. 

Popietinėje V sesijoje, pava
dintoje „Žiniasklaida ir mo
ralė", dr. William Oddie svars
tė, ar šiuolaikinė žiniasklaida 
formuoja, ar tik atspindi vie
šąją nuomonę. Virgis Valenti
navičius apibūdino, koks vaid
muo tenka prietarams Lietuvos 
žiniasklaidoje. Žurnalistas pa
brėžė, kad „prietarai neapsiri
boja vien bulvarine spauda, jie 
yra visateisiai rimčiausiuose 
dienraščiuose, televizijos ir 
radijo programose. Stipri šios 
rūšies prekių paklausa poko
munistinėje visuomenėje ir 
žiniasklaidos pasiryžimas šią 
paklausą tenkinti sukuria 
užburtą ratą". 

Dr. Paulius Subačius dali
josi savo įžvalgomis Napie nepa
prastumo menkystę ir recenziją 
kaip tarnystę. J i s atkreipė 
dėmesį, kad .pastarojo dešimt
mečio lietuviškoms recenzijoms 
būdingi anemijos bruožai. Di
džia dalimi tai tekstai, sukurti 
dėl institucinių įsipareigojimų, 
parašyti draugų apie draugus 
arba atsiradę iš tuščio pasi
puikavimo. Recenzija nebeat-
lieka autoriui, redaktoriui, lei
dėjui, o labiausiai skaitytojams 
tarnaujamo žanro misijos. Bai
me užgauti autorių tampa 
pretekstu atsisakyti kritiško 
patarnavimo visuomenei. G. K. 
Chesterton pamokos, kaip de

rinti pagarbą asmeniui su 
įžvalgiu ir šmaikščiu nepakan
tumu klaidingiems bei ydin
giems veiksmams, labai pa
rankios posovietiniams recen-
zavimo papročiams apmąstyti". 

Bernardas Gailius kėlė 
klausimus, ar gali žiniasklaida 
atskleisti tiesą? Kokią įtaką ji 
daro baudžiamajam procesui. 
Remdamasis pasaulio ir Lietu
vos patirtimi, pranešėjas paro
dė, kad žiniasklaidos kišimasis 
dažniau trukdo nei padeda, nes 
rizika sukompromituoti nekal
tuosius yra didesnė už tą 
naudą, kurią atneša kaltųjų 
nustatymas. 

Baigiamųjų diskusijų metu 
buvo svarstyti įvairūs klausi
mai, pavyzdžiui, bendruomenių 
kūrimas ir kūrimasis, ant kokio 
pagrindo ir kaip turi augti ben
druomenės. Išvados buvo gana 
niūrios: sovietinis palikimas 
neapmąstytas, atgimimo meto 
lūkesčiai žlugę, vakarietiškoji 
vartotojiškoji kultūra tik dar 
labiau gilina krizę ir neskatina 
bendruomenių, o bendruo
menių kūrimas „iš viršaus" pri
mena Sovietų Sąjungos patirtį. 
Kita vertus, palikta be inici
atyvos bendruomenė neauga. 
Vėliau buvo prieita prie tokių 
išvadų: bendruomenes reikėtų 
ne atkurti, bet dalyvauti jas 
kuriant, nes reali bendruomenė 
randasi ne kalbant, o darbuo
jantis. Remiantis Chesterton, 
kuriam niekas pasaulyje nebu
vo svetima, pavyzdžiu, buvo 
kviečiama į šventumą, ragina
ma išlikti realybėje, čia ir 
dabar, matyti jos grožį. Šian
dien iššūkiai yra išbandymai, 
kuriuos sąmoningas krikščionis 
turi priimti neužsisklęsdamas 
ir nesijausdamas auka. 
Bendruomenės pamatas - tai 
Kristus Logos, o ne gerai finan
suojama socialinė inžinerija. 

Bažnyč ios ž in ios , 
2004 m. Nr. 18 

Platinkite „DRAUGĄ' 
DRAUGAS 

ANIAM «ro*iD WIDC •:•* 

T o m o Černiševo f Elta > nuotr. 

BALTARUSIJOS 
KARDINOLO 
PAGERBIMAS 
Kastelgandolfe popiežius 

įteikė Minsko-Mohiliovo arki
vyskupui kardinolui Kazimierz 
Swiątek „Tikėjimo liudytojo" — 
„Fidei tęstis" premiją. 89-erių 
metų Baltarusijos kardinolas 
yra seniausias amžiumi Euro
pos vyskupas ordinaras. Įteik
damas Pauliaus VI instituto 
įsteigtą premiją Šventasis 
Tėvas priminė, kad kardinolas 
Swiątek, įšventintas kunigu 
dar prieš II pasaulinį karą, nuo 
1941 m. ėjo persekiojimų ir 
kentėjimų kelią. Dievo dovano
tu tvirtu tikėjimu atlaikė iš
bandymus ir pasirodė esąs įti
kinantis tikėjimo liudytojas. 

Kardinolas Swiątek Stalino 
režimo metais 10 metų praleido 
kalėjimuose ir lageriuose. 1991 
m. popiežius paskyrė 76 metų 
amžiaus dvasininką Minsko ir 
Mohiliovo arkivyskupu. 1994 
m. jis buvo pakeltas kardinolu. 

(BŽ) 

POPIEŽIAUS 
KNYGA 

Vatikano spaudos centro 
vadovas Joaąuin Navarro Valis 
Frankfurto knygų mugėje 
pranešė apie penktosios 
asmeninės popiežiaus Jono 
Pauliaus II knygos pasirodymą. 
Knyga skirta 20 a. totalitarinių 
sistemų: nacionalsocializmo ir 
komunizmo temai. Šventasis 
Tėvas knygoje dalijasi tiek savo 
asmeniniais išgyvenimais, tiek 
platesniais apmąstymais totali
tarizmo tema, taip pat rašo 
apie didžiuosius šių dienų 
iššūkius. Jonas Paulius II 
parengė knygos tekstą savo 
vasaros atostogų metu. 

(BŽ) 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzfe CNcago, IL 60629 
Prekyba, rstafovrnas, aptemsNfrnas 

Licensed — Bonded— Insured 

775-778-4007 
775 551 1853 

IŠNUOMOJA 

Prie Kedzie A ve. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas. 
Kaina $420. 

Te!. 708-425-7160. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank /Upolis (versle 49 metai* 
Off. Mgr. Auksė S. Karte. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t . 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

ii 
MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Fif t ie th lesson. (Fiftyet leson) 
— Penkiasdešimta pamoka. 
Doing t h e l a u d r y . (Dūing tha 
londry). Skalbimas. 
I r a n ou t of c l e a n c lo thes , I 
need t o d o my l a u n d r y . (Ai 
ręn aut af klyn clouz, ai nyd tū 
dū mai londry) — Aš pritrūkau 
švarių drabužių, man reikia 
skalbti. 
Me too, I have t o c h a n g e my 
shee ts a n d pi l low cases . (My 
tū, ai hev tū ėendž mai šyts end 
pilou keises) — Aš taip pat, 
man reikia pasikeisti paklodes 
ir pagalvių užvalkalus. 
I have t o go to t h e l a u n d r o -
mat because I don ' t h a v e a 
w a s h e r o r a d r y e r . (Ai hev tū 
gou tū tha londromęt bykoz ai 
dont hev e uašer or e draijer) — 
Aš turiu važiuoti į skalbyklą, 
nes neturiu nei skalbimo maši
nos, nei džiovintuvo. 
I use t h e l a u n d r o m a t for b ig 
i t e m s , l i k ę b e d d i n g , be 
cause t h e w a s h e r a n d d r y e r 
in my a p a r t m e n t a r e smal l . 

j (Ai jūz tha londromęt for big 
aitems, laik beding. bykoz tha 
uašer end draijer in mai apart
ment ar smol) — Aš pasinaudo
ju skalbykla dideliems daik
tams (skalbiniams), pavyz
džiui, patalynei, nes mano bute 

Į skalbimo mašina ir džiovintu-
! vas yra maži. 
Let 's p l an t o go toge the r , 
we can visit wh i l e w e do 

, o u r l aund ry . (Lets pl^n tū gou 

together, ui ken vizit uail ui dū 
aur londry) — Planuok ime 
važiuoti sykiu, ska lbdamos 
mes galėsime pabendrauti . 
I will m e e t you in a n h o u r , I 
h a v e t o c h a n g e t h e s h e e t s 
o n m y bed . (Ai uil myt jū in en 
aur, ai hev to čeindž t h a šyts 
an mai bed) — Aš su tavim 
susitiksiu po valandos, tu r iu 
ant savo lovos pakeisti pak
lodes. 
Good , I h a v e s p o t t h a t I 
n e e d t o r e m o v e f rom m y 
b l o u s e . (Gud, ai hev e spa t 
thet ai nyd tū remūv fram mai 
blauz) — Gerai, man reikia iš
valyti dėmę iš palaidinukės. 
I will t a k e a n e e d l e a n d 
s o m e t h r e a d w i t h m e , I 
n e e d t o s ew on a b u t t o n o n 
m y p i l low c a s e . (Ai uil teik e 
nydle ęnd sam thred uit my, ai 
nyd tū sou e baton an mai pilou 
keis. ) — Aš pasiimsiu adatą ir 
siūlų, reikės įsiūti sagą į 
pagalvės užvalkalą. 
S o u n d s good to m e , w e c a n 
t a k e m y c a r , I will p i c k y o u 
u p in a n h o u r . 'Saundz gud 
tū my, ui ken teik mai kar , ai 
uil pik jū ap in en aur) — 
Skamba gerai (tad sutar iame) , 
mes gal ime važiuoti m a n o 
mašina, aš tave pasiimsiu už 
valandos. 
I wil l b e vvait ing for y o u 
w i t h m y l a u n d r y . (Ai uil by 
ueiting for jū uit mai londry) — 
Aš tavęs lauksiu su savo 
skalbiniais. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
Landmark "Gį-.-

:~~l*5, proDerties W^ 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 530-314-433C 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patimavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
Vflioe\t4 7734i54.7S20 
Fax: 708-361-961S 

E-mail: 
d.i.mayer(" worldnet.att.net 
DANA Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sa/inmgai patarnauja nuo 19X6 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

,Dratt<jo" ske lb imu skyr ius 
Tel. 1-773 5SS-9500 

SIŪLO DARBĄ 

SPA CONSTANTINE NOVV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

N'AII, TECH Experienced in all 
nail services. Busy Naperville. 
lilinois Salon & Spa. Gurantee. 

Benefits. Full time or part time. Call 
630-420-8700 Fax 630-416-2595 
or e-mail elegantesds<? aol.com. 

KALĖDINIŲ S iUNT 'N lŲ P R I Ė M I M A S 
PRATĘSTAS IKI LAPKRIČIO 8 DIENOS. 

M ū s ų a t s t o v a i : 
B r a V O c o f V e a a n d d e l i 

238 Main Str. LEMONT, IL 60439, tel: 630-257-3300 
K A L Y N A c o r p . 

Z1Z S. RohIwing Road PALATINE. IL 60067, te!: 847-776-7766 
2719 W. 71 Str. Chicago. IL 6D629. /773}434-7919 

8801 S. 78 th Ave. Bndgeview. l t 60455, {708)-599-9680 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg — $620 - $650. 

2mieg. - $ 7 1 0 - $ 7 5 0 . 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAV INGS 
AND LOAV ASSOCf ATION OF CHICAGO 

2212 Wcst Ccrmak Road. Chkago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M Oksas, Prcfident 

Patarnaujam Čikagm ir Apylinkių Lietuviams Daugiau kaip 95 Metus. 

http://worldnet.att.net
http://aol.com


Pasaulio naujienos 
(Renkantis AFP. Reuters, AP, tnjerfax, ITAR-TASS. BNS 

jįrtų agentatų pranešimais-) 

LL EUROPA 

ATĖNAI 
JAV „buvusiąją Jugoslavi

jos Makedonijos Respubliką" 
pripažino „Makedonijos" pava
dinimu, nors jį pastaruosius 13 
metų griežtai ginčija Graikija. 
Graikijos užsienio reikalų mi
nistras Petros Molyviatis sakė, 
kad jo vyriausybė nedelsdama 
pareiškė protestą JAV ambasa
doriui Thom Miller. Makedoni
jos pavadinimas Graikijoje yra 
tarp daugiausiai emocijų ke
liančių politinių klausimų. To
kiu pačiu pavadinimu vadinasi 
š iaurinė Graikijos provincija, 
kurioje yra gimęs Aleksandras 
Makedonietis. Abi kaimyninės 
valstybės daugiau kaip dešimt
metį dalyvavo derybose dėl pa
vadinimo, kuris būtų priimtinas 
abiem šalims. 

MASKVA 
Čečėnijos prorusiškos vy

riausybės pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Ramzan Kadyrov 
pareiškė pasiryžęs surengti te
roristų likvidavimo operaciją 
Gruzijos Pankis tarpukalnėje. 
„Teroristai bus naikinami jų 
irštvoje ir jiems nebebus 
leidžiama sukti lizdų aplink 
Rusiją", sakė R. Kadyrov. Rusija 
ne kartą priekaištavo Tbilisiui 
už ta i , kad Gruzijos Pankis 
tarpukalnė, kur rado prieglobstį 
tūkstančiai pabėgėlių iš Čečėni
jos, tapo kovotojų čečėnų prie
globa. 

nius tikslus, ketvirtadienį rašo 
JAV dienraštis „The New York 
Times". Visų pirma, numatoma 
toliau mažinti pajamų mokesčio 
tarifą. Antra, numatoma dalinė 
socialinio sektoriaus privatiza
cija, kuri ilgainiui turėtų suma
žinti biudžeto išlaidas, tačiau iš 
pradžių dar padidins biudžeto 
deficitą. Jei G. W. Bush pavyks 
įgyvendinti savo mokesčių ma
žinimo programą, per ateinantį 
dešimtmetį biudžeto deficitas 
gali siekti 5 trln. JAV dolerių. 

NEW YORK 
JAV maisto ir vaistų admi

nistracijos (FDA) nurodymu at
liktas tyrimas verčia įtarti, kad 
rugsėjo mėnesį atšaukti iš pre
kybos farmacijos milžinės 
„Merck" vaistai nuo artrito ir 
skausmo „Vioxx" nuo 1999 m., 
kai šie vaistai pasirodė vaisti
nėse, galėjo tapti 27,785 širdies 
priepuolių arba mirčių priežas
timi. Tyrimas parodė, kad 
„Vioxx" didina širdies ir krauja
gyslių ligų riziką ir staigios mir
ties nuo širdies priepuolio rizi
ką. Didelė vaistų dozė didino šią 
riziką 3.7 karto, o įprasta dozė 
— 1.5 karto, palyginti su konku
ruojančiais „Pfizer" parduoda
mais vaistais „Celebrex". 

Gydytojai Paryžiuje sakė, kad 
Y. Arafat buvo be sąmonės dėl 
to, kad imant stuburo kanalo 
skystį, teko taikyti narkozę. 

TEHERAN 
Trečiadienį keli tūkstančiai 

iraniečių Teheran degino JAV 
vėliavas ir George W. Bush iš
kamšas, taip pažymėdami 25-
ąsias išpuolio prieš Amerikos 
ambasadą Teheran metines. 
2002 m. G. W. Bush Iraną kar tu 
su Iraku ir Siaurės Korėja pava
dino „tarptautine blogio ašimi". 
Tačiau nesantaikos tarp JAV ir 
Irano ištakos siekia net 1979 
m., kai radikalūs musulmonų 
s tudenta i užgrobė Amerikos 
ambasadą ir 444 dienas joje lai
kė įkaitais paimtus 52 žmones. 
Minia, kurią daugiausia sudarė 
nuo užsiėmimų atleisti mokslei
viai ir studentai, skandavo šū
kius „Mirtis Amerikai" bei 
„Mirt is korumpuotai Vakarų 
kul tūra i" ir klausėsi kalbų, 
triuškinusių „Didįjį šėtoną" — 
taip Irano valdžia vadina JAV 

AZIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHEVGTON, D. C. 
Naujoji JAV ekonominė pro

grama orientuota į du pagrindi-

RAMALLAH 
Palestiniečių pareigūnai Va

karų Krante ketvirtadienį sakė, 
kad prezidentas Yasser Arafat 
nėra komos būsenos, neigdami 
ankstesnius spaudos praneši
mus. Palestiniečių ministrų ka
bineto narys Saeb Erekat sakė 
kalbėjęs su Y. Arafat žmona Su-
ha, kuri jam pasakiusi, kad jos 
vvro būklė sunki, bet stabili. 

TOKYO 
Tą patį Šiaurės Japonijos 

regioną, kuriame praėjusį mė
nesį įvyko 38 žmonių gyvybių 
pareikalavęs žemės drebėjimas, 
ketvirtadienį vėl sukrėtė pože
miniai smūgiai, kurių stipru
mas siekė 5.2 balo. Informacijos 
apie nukentėjusius žmones ne
gauta, išskyrus pranešimą apie 
vieną maždaug 40 metų vyrą, 
kuris gamindamas maistą ap
sidegino. Tačiau naujausi pože
miniai smūgiai išgąsdino gyven
tojus, kurie dar nespėjo atsigau
ti po spalio 23 d. įvykusio žemės 
drebėjimo. 

JAV ir Europos dienraščiai vertina rinkimus 
Washington, D.C/Vilnius 

lapkričio 4 d. (REUTERS/ 
AP/ELTA). 

JAV dienraštis „The 
New York Times" 

„George W. Bush antradienį 
pasiekė solidžią pergalę. Ta
čiau šalis lieka susiskaldžiusi. 
Net 49 procentai rinkėjų, norė
jusių kitokios vyriausybės, yra 
nusivylę ir su nerimu žvelgia į 
ateitį. Pirmoji jų užduotis — 
pripažinti daugumos valią". 

„Ateinančiais metais G. W. 
Bush gali nekeisti vykdytos po
litikos, arba pradėti galvoti apie 
savo vietą istorijos vadovėliuo
se. Vakar jo sakyta kalba sutei
kė vilties, jog jis pasuks šiuo ge
nesniu keliu. 'Nauja kadencija 
— tai nauja galimybė suvienyti 
valstybę', teigė jis John Kerry 
rinkėjams. Deja, patirtis rodo. 
kad tokie mąstymo posūkiai il
gai netrunka", rašo „The New 
York Times". 

JAV dienraštis 
„Washington Post" 

„G. W. Bush vakar visiškai 
teisingai pastebėjo, kad jam rei
kalinga visų amerikiečių para
ma. Tačiau mes norėtume iš
girsti, jog prezidentui egzistuoja 
ir kitos tautos. Jis susiduria ne 
tik su susiskaldžiusia Amerika, 
bet ir su pasauliu, kurio politi
kai ir piliečiai turi savo nuo
monę apie rinkimų rezultatus". 

Italijos laikraštis „La 
Repubblica" 

„Tai, ką Amerika prieš ket
verius metus gavo netikėtai, da
bar ji turi tautos pareikšta va
lia. J is meldėsi, kaip pats vakar 
savo kalboje sakė, kad gautų 
valdžią, atitinkančią jo siekius'. 
Ir jis ją gavo. Nuo šiol jis netu
rės ko kaltinti už savo nesėk
mes, tačiau nebebus ir tėvo, ku
riam reikia dėkoti už pergales. 
Pirmoji kadencija Baltuosiuose 
rūmuose Bush klanui buvo ne
laukta dovana. Antroji kadenci
ja priklauso tik jam, o sūnus, 
galiausiai, aplenkė tėvą." 

Didžiosios Britanijos 
dienraštis 

„The Independen t " 
„Nėra viskas taip blogai. G. 

W. Bush pergalė gali paskatinti 
europiečius susivienyti ir prisi
minti savus interesus. Tokiu at
veju daugiausiai prarastų Tony 
Blair, kuris vėl turėtų rinktis 
tarp Europos ir Amerikos. Ta
čiau kol kas pralaimėtojai yra 
demokratai. J. Kerry nebuvo 
idealus kandidatas. Jo retori
niai sugebėjimai, šiais televizijų 
amžiaus ir daugumos amerikie
čių paprastumo troškimo lai
kais, neatitiko realijų. Liūdna 
pripažinti, kad prezidentas ne
buvo nubaustas už padarytas 
grubias klaidas. Su šiomis pa
sekmėmis ateityje turės taikytis 
ne tik Amerika, bet ir visas pa
saulis". 

Austrijos dienraštis 
„Der Standard" 

..Kaip galėjo nutikti, kad 
'tiek daug pasiekęs' prezidentas 
absoliučiais skaičiais surinktų 
daugiau balsų nei bet kuris ki
tas išrinktas JAV vadovas, įs
kaitant Jefferson, Lincoln ir F. 
D. Roosevelt? Tai nulėmė dvi 
priežastys. Pirma — teroriz
mas. Valdant G. W. Bush šis žo
dis tapo tikra amerikiečių mani
ja, kurioje negrįžtamai susipynė 
realios ir išgalvotos baimės. 
Kiekvienas, kuris visa tai su
dvasina, tampa pakantus savo 
vyriausybės klaidoms. Antra. 
Dar niekada tiek daug ameri
kiečių savanoriškai neatsisakė 
savo ekonominių interesų religi
nės moralės vardan. Kaip taik
liai pažymėjo iš Kansas kilęs ra
šytojas Thom Frank: 'Kas šian
dien JAV praranda darbą, rytoj 
eis į protesto mitingą prie arti
miausios nėštumų nutraukimo 
klinikos". 

Lenkijos laikraštis 
„Rzeczpospolita" 

„Už prezidento perrinkimą 
amerikiečiai balsavo, nes suvo
kė, jog karo metais vadovai ne
keičiami. Karu jie laiko po 2001 

m. rugsėjo 11 dienos išpuolių 
prasidėjusią kovą su teroru. 
Daugumai europiečių toks stip
rus pavojaus jausmas svetimas, 
todėl jie viską mato kitoje švie
soje. Senąjį žemyną užvaldęs 
nepakantumas Amerikai ir jos 
vadovui peržengė įprastas nuo
monių skirtumų ribas ir virto is
terija. Tačiau to negalima pasa
kyti apie Lenkiją, kur G. W. 
Bush gali džiaugtis tokia pat 
parama, kaip ir gimtajame Te-
xas. Konfliktas tarp Europos ir 
Amerikos, dėl kurio negalima 
kaltinti tik JAV prezidento, ne
tarnauja Lenkijos interesams. 
Šie nesutarimai trikdo ir NATO 
veiklą". 

Prancūzijos dienraštis 
„Le Monde" 

„Vienintelės pasaulio su
pervalstybės vadovas, nuspren
dus perskaičiuoti balsus, galėjo 
atsidurti Ohio valstijos balsų 
skaičiuotojų rankose. Demokra
tija, kuri pasauliui pristatoma 
kaip pavyzdinė, sudaro prastą 
įspūdį: rinkėjai balsuoja iki vė
lyvo vakaro, nuolat genda bal
savimo mašinos ir be perstojo 
perskaičiuojami balsai. Dauge
lyje demokratinių valstybių to
kia netvarka yra neįsivaizduo
jama, ir garbės JAV nedaro. Da
rosi neramu, jog pasaulio liki
mas priklauso nuo tokios archa
jiškos rinkimų sistemos". 

Ispanijos dienraštis „EI 
Mundo" 

„Amerikiečių teroro baimė 
ir s t ipraus vadovo troškimas 
buvo stipresnis nei potraukis 
naujovėms. Dauguma nori pa
prastų atsakymų į sudėtingus 
klausimus. Beveik nelieka abe
jonių, jog G. W Bush aplinkoje 
esantys 'vanagai'rinkimų rezul
ta tus suvoks kaip paskatinimą. 
Irake prezidento politika nepa
sikeis. Augs įtampa tarp JAV ir 
arabų valstybių. Tikras para
doksas, jog balsuodami už G. W. 
Bush amerikiečiai ne tik nepa
kenkė, bet ir padėjo radikaliems 
musulmonams". 

HOLLYVVOOD „SHREK 2 
| KINO ŽIŪROVUS 

PRABILS LIETUVIŠKAI 

DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 5 d., penktadienis 

Žinomi profesionalūs lietu
vių aktoriai didžiajame ekrane 
pirmą kartą prakalbino ani
macinio filmo „Shrek 2" herojus. 
Lietuviškai įgarsinto filmo 
premjerą nuo spalio 29 dienos 
galės pamatyti Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio visų kartų žiūrovai. 

Pasak „Forum Cinemas" 
projektų vadovo Gintaro Plyt-
niko, holivudinio filmo įgarsini
mas lietuvių kalba kino ekra
nuose - tai precedento neturin
tis įvykis nepriklausomoje Lietu
voje. Šis žingsnis vertinamas ne 
tik kaip komercinis, bet ir 
kultūrinis postūmis, leidžiantis 
valstybine lietuvių kalba įgar
sinti didesnę dalį animacinių 
filmų. Gimtąja kalba „Shrek 2" 
prakalbintas ne tik Lietuvoje, 
bet ir Latvijoje. 

Lietuvišką versiją žiūro
vams dovanoja Lietuvos įrašų 
studija „UP Records", pradėjusi 
bendradarbiauti su Hollyvvood 
studija „Dream Works SKG". 
Pasak lietuvių aktorių balsus 
įrašiusios studijos vadovų, pir
masis darbas at l iktas preci
ziškai ir gerai įvertintas ame
rikiečių. Konkurse vaidmenis 
įgarsinti pretendavę 5-6 lietu
vių aktoriai, o geriausius balsus 
atrinkę patys amerikiečiai. 

Žaliojo žmogėdros Shrek 
vaidmenį įgarsino „keistuolis" 
Aidas Giniotis, jo mylimosios 
Fionos balsu kalba Neringa 
Varnelytė, o judviejų nuolatinį 
palydovą Asilą „prakalbino" 
Algirdas Dainavičius. 

Karaliaus Haroldo ir kara
lienės Lilijos vaidmenis atlieka 
Sigutis Jačėnas ir Jurga Ku-
rauskaitė. Savo išvaizda susi
rūpinusį Žavųjį princą garso 
takelyje „įkūnija" dar vienas 
Keistuolių teatro aktorius 
Andrius Kaniava, o nepakarto
jamą Batuoto kat ino Pūkio 
vaidmenį ispanišku akcentu 
įgarsino Kostas Smoriginas. 

Originalioje filmo versijoje 
animacinius personažus įgarsi
na tokios Hollywood žvaigždės, 
kaip aktoriai Eddie Murphy, 
Cameron Diaz, Julie Andrews, 

Rupert Everett ir kt. Nors ori
ginale Shrek kalba škotišku 
akcentu, lietuviai atsisakė idė
jos jį prakalbinti žemaitiškai 
arba dzūkiškai. 

Pasak dialogo režisieriaus 
Algimanto Puipos, įgarsinimo 
darbas vyko apie du mėnesius. 
Visi filmo veikėjai ne tik šneka 
lietuviškai, bet net ir personažų 
lūpų judesiai atitinka lietuvių 
kalbos garsus, o to pasiekti 
buvę ypač sunku. Filme lietu
viškai skamba ir viena iš dainų 
- ją atliko klastingą Gerąją fėją 
įgarsinusi aktorė ir dainininkė 
Larisa Kalpokaitė-Braškienė. 

Pasak dubliavimo kūrėjų, 
priekabiai įgarsinimą vertinę ir 
visaip jį tikrinę, amerikiečiai 
nesitikėję, kad lietuvių kalba 
tokia daininga ir muzikali, todėl 
rezultatu likę patenkinti. Pasak 
A. Puipos, galbūt grįš tie laikai, 
kai aktoriai turės profesionalų 
užsiėmimą - garsinti anima
cinius filmus, o įgarsinimo stu
dijoms tai būsiantis kokybės ir 
profesionalumo išbandymas. 

Tikimasi, kad šis filmas 
sulauks daugiau žiūrovų negu 
pirmoji subtitruota jo dalis, 
kadangi antrąją dalį supras 
įvairių kartų žiūrovai, o tėve
liams nebereikės versti savo 
atžaloms personažų kalbos. 
Pasak kino rodytojų, žiūrovams 
labiau patinka girdėti, negu 
skaityti t i trus ir juos per
pasakoti anglų kalbos nesu
prantantiems kaimynams. 

Lietuviškame vertime, sie
kiant nenudailinti personažų 
kalbos ir suteikti jai gyvumo, 
pasitaiko žargonizmų, kaip 
„tačkė", „šutink iš čia", „varom" 
ir kitų, tačiau įgarsintojai tikisi, 
kad valstybinės kalbos sergėto
jai šiuo atveju būsiantys atlai
desni. 

Filmo platintojas „Forum 
Cinema" iš animacinės nuoty
kių komedijos „Shrek 2" tikisi 
surinkti apie pusę milijono litų 
pajamų. Po filmo premjeros 
didžiuosiuose šalies miestuose, 
jį numatoma rodyti ir mažesnių 
miestų kino salėse. 

(Elta) 

Savo išvaizda susirūpinusį Zavųj} princą „įkūnija" Keistuolio teatro akto
rius Andrius Kaniava. 

Tomo Černiševo 'Elta) nuotr. 

PASJNAUDOKTTE „DRAUGCT SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus 
vėje.-Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnes spaustuves visoje 

Amerikoje. ..Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, 
žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus 

eklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių 
aiškų popierių su siuntėjo, organizacijų 

adresais, pasirinktais šūkiais. 
Nedaug yra spaudos darbu, kurių dienraščio ..Draugo" 

soaustuvė negalėtų atlikti. Kiekvienas spaudos darbas, duotas 
Draugo" spaustuvei, yra parama dienraščiui. „Draugas" turi 

atlikti daug papildomų spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir 
daryti pažangą. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų 
lietuviškų draugijų vadovybe pasinaudoti ..Draugo" spaustuvės 
atarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų 

spaustuve gali Jums suteikti. 
Remkife „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizaci
jas, todėl nėra kito to*oo. išer^a jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 

Va!enthas Krumplis 
DRAUGAS 4545 W. 53 Street: Chtcago 

Su dideliu l iūdesiu pranešame, kad 2004 m. spalio 14 
d. mirė 

A t A 
LEONARDAS ŽALNIERIŪNAS, 

Venezueloje, Valencijos mieste išgyvenęs 56 metus. 
Nuliūdime liko: žmona Dora (Montero), sūnus Alek

sandras su žmona J u d i t h , anūkai Aleksander ir Ronier, 
dukra Ambar Riera su vyru Ričardu ir anūke Aranksa; 
seserys: Irena Sodeikienė su vyru Leonu ir Aurelija Ro-
bertson su vyru Glen, j ų šeimos ir kiti giminės bei arti
mieji Amerikoje ir Lietuvoje. 

Nul iūdus i šeima 

A.A MARIJONA LIPIENE 
Marijona Grinkevičiūtė — 

Lipienė gimė 1915 meta i s 
Simno valsčiuje, Gluosnykų 
kaime. Velionės tėvai, Mag
dalena Gumauskaitė ir Leonas 
Grinkevičius, abu Amer ikos 
lietuviai, 1914 m. aps ivedė 
Rochester, NY. Poves tuv inė 
kelionė jaunuosius a tvedė į 
Lietuvą, kur juos po trijų sa
vaičių viešnagės užklupo pra
sidėjęs Pirmasis pasau l in i s 
karas. Karo audros a tk i r s t a ir 
negalinti grįžti j a u n a šeima 
įsikuria Gluosnykų kaime, kur 
gimė pati pirmoji dukra Marytė 
ir po jos Juzefą. Vėliau šeima 
persikėlė į Liudvinavo miestelį, 
susilaukė sūnaus Juozo. Tėvui 
grįžus į Ameriką, šeima per
sikėlė gyventi į Marijampolę. 
Čia Marytė labai sėkmingai 
baigė gimnaziją ir įstojo į 
Marijampolės Mokytojų semi
nariją. Aktyviai veikė skautų , 
ateitininkų ir šaulių organi
zacijose, daug sportavo. 1937 
metais ji baigė Kauno 

Aukštuosius kūno ku l t ū ro s 
kursus ir išvažiuoja mokytojau
ti drauge su savo sužadėt iniu , 
atsargos karininku Juozu Li
pu, į pirmą paskyrimo vietą — 
Zarasų mokyklą. Neramių 
1941 metų pavasarį gimė pir
masis jų sūnus Juozas . Šeima 
persikėlė gyventi į Kauną, ku r 
VDU statybos inžinerijos mok
slus pradėjo vyras Juozas . 

Baisūs okupuotos tėvynės 
įvykiai keitėsi dideliu greičiu. 
Laimingas p a s i t r a u k i m a s iš 
mokytojavimo Zarasuose išgel
bėjo jauną šeimą nuo t rėmimų. 
Daug bendradarbių mokytojų 
šeimų užkaltuose vagonuose 
buvo išvežti į Sibirą. 

Prasidėjus Antram pasau
liniam karui, Lipai į s ikū rė 
Kazliškyje, jo tėviškėje. Vokie
čių okupacijos meta is abu 
mokytojavo Rokiškyje. Čia 
susilaukė dukrelės Lilijanos. 
Karui baigiantis ir s ta ig ia i 
rusų frontui a tk i r tus visus 
galimus kelius pas i t raukt i iš 
Lietuvos, šeima a t s idūrė Ku
piškyje. Marija su vyru Juozu 
mokytojavo, kol vėl teko slėp
tis nuo okupantų teroro. Vyro 
tėvus iš Kazliškio i švežus į 
Sibirą, jie per vieną nakt į 
susiėmę vaikus, bėgo į Kauną, 
kur didesnė galimybė išlikti 
nepastebėtiems. Marija moky
tojavo vakarinėje darbo vidu
rinėje mokykloje, d ė s t y d a m a 
matematiką, o vyras — dailės 
mokykloje. Čia, Kaune, gimė 
dukros Edita ir Livija, čia mirė 
dukrelė Lilijana. 

Marija Lipienė, i šdi rbusi 
mokytoja 33 me tus , 1970 
metais pasitraukė į pensiją. 
Ryšiai su Marijos t ėva i s 
Amerikoje per visą tą laiką 
buvo okupantų s lopinami . 
Tačiau po dešimties metų pas
tangų, dabar jau pensininkei 
Marijai buvo leista aplankyt i 
tėvus. Kartu į kelionę vyko ir 
vyriausioji dukra Edita Dukra 

Marijona Lipienė. 

ištekėjo už Edvardo Mattis, o 
Marija labai sunkiai susirgo. 
Sovietų komisarai grasino ir 
reikalavo, kad ji grįžtų. Praėjus 
kuriam laikui ir sovietų pa
re igūnams apr imus . Marija 
pradėjo mokytis kolegijose, 
baigė verslo ku r sus ir gavo 
darbą banke , o vėliau Los 
Angeles County. Dirbdama 
mokėsi vakara is verslo mok
slus, kol gavo nekilnojamos 
nuosavybės pardavėjos licen
ziją. Išdirbusi vienuolika metų 
County ta rnybose , ji j au 
būdama 74 m., an t rą kar tą 
išėjo pensijon. 

Vyras, l ikęs su sūnum 
Juozu ir dukra Livija Lietu
voje, po ilgos kovos su sovietų 
valdžia, daugelio Amerikos 
Kongreso atstovų reikalavimu 
ir pagalba, pagaliau atvyko į 
Los Angeles. Nuo pirmo Mari
jos prašymo susijungti šeimoms 
iki sūnaus Juozo atvykimo, 
praėjo lygiai 31 metai. Šeimos 
susi jungimas buvo Marijos 
kovos nuopelnas. Tik ji pajėgė 
tai padaryti . 

Nusipi rkę namus Ocean-
side, toliau nuo Los Angeles 
triukšmo, abu su vyru pasodino 
didelį sodą, gėlyną; džiaugėsi 
vaikais, vaikaičiais ir geru 
jūros oru. Vyras Juozas Lipas 
susirgo širdies liga ir po trejų 
metų mirė. 

Marija Lipienė visą gyve
nimą buvo mokytoja. Ji savo 
draugams paliko daug puikių 
savo kūrybos eilėraščių, ypač 
daug raudų . Mokėjo daug 
kalbų, padėjo pažįstamiems 
pildyti prašymus, buvo dosni 
ir rūpestinga. Baisios okupaci
jos metais mokytoja Marija 
buvo didelė parama savo mo
kiniams savo vidine kultūra, 
intelektu ir taut ine sąmone. Ji 
buvo stiprybės uola savo šei
mai. 

Marija Lipienė mirė 2004 
metų rugpjūčio 1 dieną, tik 
prieš vieną dieną atšventusi 
89-tą gimtadienį . Palaidota 
prie vyro mokytojo Juozo Lipo. 
Dideliame skausme liko sūnus 
Juozas, dukros Edita ii" Livija, 
brolis Juozas Grinkevičius ir 
vaikaičiai: Aras, Aidas, Daiva, 
Daina, Edva rdas bH Rūta 
(Lietuvoje). 

Regina Gasparonienė 

'3-585-95:0: Rix: 
L 60629 

3-585-828^ 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PUIKUS GIMTADIENIS! 

SV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios bus šį šešta
dienį, lapkričio 6 d., 9:30 v.r., 
seselių motiniškame name, 
2601 West Marąuette Road, 
Chicago. Mišias aukos kun. 
William Sullivan, OSA, au-
gustijonas. Prašome dalyvauti. 

MANIGIRDAS MOTEKAITIS 
akompanuos, o Faustas Strolia 
diriguos Lietuvos Vyčių choro 
metiniame pokylyje sekma
dienį, lapkričio 7 d., 2 v.p.p. 
Polonia Banąuets salėje, 4604 
S. Archer Ave., Čikagoje. 
Maloniai prašome atsilankymu 
paremti seniausią lietuvių 
chorą Amerikoje. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAURAGĖS 
klubo metinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 11 d., ketvirta
dienį, 1 v.p.p. Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. Kviečiame 
visus narius gausiai dalyvauti. 

ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS GEN. 
T. Daukanto Jurų šaulių kuo
pos narius bus aukojamos lap
kričio 7 d., sekmadienį, 10:30 
v.r. tėvų jėzuitų koplyčioje: 56th 
ir Claremont. Visi nariai prašo
mi dalyvauti ir pasimelsti už 
mūsų išėjusius narius. Po 
pamaldų susirinksime Jaunimo 
centro kavinėje pietums. 

ŠVENTĖS ARTĖJA! Išmokime 
kepti meduolį ir šližikus. 
Kviečiame tuoj pat užsire
gistruoti kepimo pamokai su 
Violeta Abariute, vyksiančiai 
lapkričio 20 d., nuo 10 v.r. iki 1 
v.p.p. Skambint i Dianai Tu-
kienei, tel. 248-449-4047, arba 
Ritai Kasputienei, tel. 248-553-
0135 ir ei. paštu: 

amberoses@hotmail.com. 

ATITAISYMAS. Laiške „Ar tai 
tas • pats kritikas?" (Stasės 
Semėnienės, spalio 27 d.) 
nelaimei įsivėlė klaida, visiškai 
pakeitusi žodžio prasmę. 
Vietoje išspausdinto „Daytona 
Beach, FL, gyvenęs Jurgis 
Janušai t is . . ." turi būti „gy
venąs". Labai atsiprašome 
mielą mūsų fioridietį už 
nenaudėlę įsibrovėlę. 

DAIVA LITVINSKAITĖ, Illinois 
universiteto Lituanistikos kate
droje baigianti studijas ma
gistro laipsniu ir Ramoną Lu-
kauskaitė, Illinois universitete 
studijuojanti anglų ir vokiečių 
literatūrą, o Lituanistikos kate
droje baigianti lituanistines 
studijas bakalauro laipsniu, 
kalbės apie poetės Eglės 
Juodvalkės kūrybą literatūros 
vakare lapkričio 12 d., 7 v.v. 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. 

ČIKAGOS RAMOVĖNAI, talki
nant birutietėms ir šauliams, 
rengia 86 m. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo sukakties 
paminėjimą lapkričio 21 d., 
Šaulių namuose, Čikagoje 
Minėjimas prasidės pakeliant 
vėliavas prie Laisvės kovų 
paminklo Jaunimo centro sode
lyje. Iškilmingos pamaldos bus 
10:30 v.r. tėvų jėzuitų koplyčio
je. Jas aukos ir pamokslą sakys 
kun. Antanas Gražulis, SJ, 
giedos ir vargonuos muz. Ma-
nigirdas Motekaitis. Minėjimas 
Šaulių salėje prasidės 12:30 
v.p.p. Pagrindinis kalbėtojas -
generalinis konsulas Arvydas 
Daunoravičius, o meninę dalį 
atliks Algimantas Barniškis. 
Kviečiame organizacijas atsi
nešti vėliavas, o visuomenę gau
siai dalyvauti. Po minėjimo -
užkandžiai ir kavutė 

SESELĖ KAZIMIERIETĖ Johanna 
M. Shainauskas , programos 
koordinatorė, praneša, kas L V 
Vidurio Amerikos apygardos 
choras ruošia metinį koncertą ir 

pietus šį sekmadienį, lapkričio 
7 d., PoloRia pokylių salėje, 
4604 Archer Ave., Chicago, IL. 
Koncerto pradžia 1 v.p.p. Po 
koncerto pietūs. Dėl informaci
jos skambinti seselei Johann 
tel. 773-778-8211. 

ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS 
Čikagoje maloniai prašo visus 
klubo narius atvykti į metinį 
susirinkimą ir vaišes, vyk
siančias lapkričio 7 d., sekma
dienį, 12 v. Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU
VIŲ draugijos narių susirinki
mas vyks sekmadienį, lapkričio 
7 d., 12:30 v.p.p. Tėviškės 
bažnyčios salėje, 6641 S. Troy 
Ave., Chicago. Visi nariai ir jų 
bičiuliai kviečiami dalyvauti. 
Programoje: valdybos praneši
mai, dabartinių reikalų tvarky
mas, bendri pietūs, Prof. 
Giedriaus Subačiaus paskaita 
„100-osios spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo metinės" 
ir valdybos siūlomų renginių 
aptarimas. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 
kuopa nr. 3 šaukia narių 
susirinkimą, kuris įvyks lap
kričio 6 dieną, šeštadienį, 3 
v.p.p., Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje. 

LIETUVIŲ OPEROS METINIO 
vajaus baigiamasis pokylis vyks 
lapkričio 20 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre. Šio renginio 
vadovas Jurgis Vidžiūnas prašo 
visus, kurie dar negrąžino lote
rijos šaknelių, kuo skubiau tai 
padaryti, nes pokylio metu bus 
ištrauktos laimingųjų pavardės. 
J i s taip pat kviečia ir šiais 
metais nepraleisti šio šaunaus 
pokylio, jo aukšto lygio koncer
t inės programos, puikios va
karienės ir smagių šokių, gro
jant G. Jukniui ir A. Pilibaičiui. 
Vietas bei stalus prašome 
užsisakyti telefonu 773-767-
5609, kviesti J. Vidžiūną. 

POEZIJOS VAKARAS „Pavasaris 
rudenį", skirtas laureatei poetei 
Eglei Juodvalkei, įvyks 2004 m. 
lapkričio 12 dieną, penktadienį, 
7 v.p.p. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Vakarą rengia 
Lietuvių rašytojų draugija. 

LAPKRIČIO 14 D., sekmadienį, 
12:30 v.p.p. PLC didžiojoje salė
je įvyks madų paroda „Rudens 
simfonija 2004". Pietūs 
Aldonos Šoliūnienės, muzika -
A. Andriekaus, parodos ren
gėjos - Vida Kosmonienė ir Vida 
Girdvainienė. Norintys užsi
sakyti vietas arba stalus, skam
binkite telefonu Žibutei 630-
257-0153 arba Elzytei 630-257-
8617. 

LAPKRIČIO 7 D, SEKMADIENĮ 
1-3 v.p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia vaikus, 
tėvelius ir senelius į lietuviškų 
kalėdinių atvirukų kūrimo 
užsiėmimą. Profesionalios dai
lininkės Rasa Ibianskienė ir 
Virginija Morrison pažadins 
jūsų kūrybingumą ir padės 
sukurti meniškus kalėdinius 
atvirukus iš įvairiausių medžia
gų. Atsineškite nuotraukų, 
džiovintų gėlių, klevo lapų ir 
žalumynų, klijus, žirkles. Mes 
pasirupisime popieriumi, akva
relėmis ir kitais reikmenimis. 
Registruotis telefonu 773-582-
6500, kviesti Rita Janz. 

XI TEATRO FESTIVALIS įvyks 
lapkričio 26 - 28 dienomis 
Jaunimo centre, Čikagoje. Fes
tivalyje dalyvaus Los Angeles 
dramos sambūris, Čikagos 
„Žaltvykslė", Detroito mėgėjų 
teatras ir New York „The Baltic 
Theatre". Sekmadienį, po pas
kutinio spektaklio, vyks vaišės 
ir „Oskarų" apdovanojimų 
teikimas, kurio metu bus pris
tatyta nauja knyga apie išeivi
jos teatralus. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos kun. Jau
nius Kelpšas. Mišių pabaigoje, 
buvo pasveikintas gimtadienio 
proga. 

E. Oželienė įteikė puokštę 
gėlių. Choras, vadovaujamas 
choro vadovo A. Barniškio, su
giedojo Ilgiausių metų, giedojo 
ir visi parapijiečiai. 

Tai buvo staigmena, kun. J. 
Kelpšas to nežinojo. 

Klasė, sesutės Veronikos ir 

jos draugių, buvo gražiai iš
puoš ta — daugybė balionų, 
gėlių. Stalas pilnas patiekalų, 
kuriuos paruošė kun. sesutė su 
draugėmis ir mūsų moterys — 
Monika Sudai t ienė , Birutė 
Juodva lk ienė bei Salomėja 
Daulienė. Kvepėjo kava, o gim
tadienio pyragas ir kiti ska
numynai viliojo akis. 

Sus i r inkę parapij iečiai , 
draugai , lietuvaičiai, visi kar tu 
šventė visų mylimo kun. J . 

Kelpšos gimtadienį. Tarp svečių 
buvo ir iš Lietuvos atvažiavusi 
sesutės Viktorijos uošvienė. 

Vikaras Nerijus Šmeraus-
kas svečius pavaišino šampanu, 
pakėlę taures, visi sugiedojome 
ilgiausių metų, linkėjome svei
katos ir ilgai, ilgai dirbti mūsų 
parapijoje. 

Kun. J. Kelpšas yra ener
gingas jaunas kunigas. Jo dėka 
mūsų' parapiją papildė jauni

mas. 
Mūsų senoji karta smarkiai 

praretėjo. Vieni išsikraustė į 
užmiestį, o kiti išėjo jau į amži
nus namus. Mes džiaugiamės, 
kad dar galime apsiginti nuo 
kitų atėjūnų. 

Nerijus Šmerauskas pra
vedė dar daugiau gražių dainų. 

Sekmadienio popietė taip 
greitai prabėgo, jog nepajutome, 
kad jau reikia bėgti į namus. 

Ačiū Dievui, kad sekmadie
nis buvo toks gražus. Rudenio 
saulutė taip maloniai mus pašil
do, pamyluoja. Puikus ruduo! 

O kiek mūsų kun. J . Kelp
šai metų? — Paslaptis! 

Tad, ilgiausių metų, svei
katos ir ilgai, ilgai dirbti mūsų 
parapijoje! 

Mes visi Jus mylim! 

S tasė Višč iuv ienė 
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Kun. Jaunius Kelpšas su mažaisiais sveikintojais jo gimtadienio proga. Kun. Jaunius Kelpšas gerbėjų būryje džiaugiasi gauta gimtadienio dovana - traukiamu lagaminėliu. 

Mykolas Vansauskas 
išvyko gyventi Lietuvon 

^ ^ H ^ K T 

Kuomet „Draugas" paskel
bė žinią, kad ieškoma skaityto
jų, kurie yra vienodo amžiaus 
kaip šis laikraštis ar dar vy
resni, tuojVat atsiliepė Čikagos 
vakariniame Lyons priemiesty
je gyvenęs mūsų tautietis My
kolas Vansauskas. J i s šiemet 
gruodžio 18 d. minės savo 96—jį 
gimtadienį. 

Ir kas svarbiausia — jis tą 
svarbią jo amžiaus sukaktį 
atšvęs Lietuvoje, į kurią gyven
ti sugrįžo visai neseniai — 
spalio 15 d. Mykolas jau seniai 
galvojo apie tokį žygį, kol, 
pagaliau, prisiruošė ir išvyko. 
Jis dar, palyginus, neseniai ten 
porą kartų viešėjo ir nusprendė 
auksines savo gyvenimo dienas 

užbaigti toje žemėje, kurią j is 
labai mylėjo ir kur i jį labai 
t r aukė . 

Mykolas nekartą mums 
pasakojo apie savo ilgą gyve
nimo kelią, kuris prasidėjo čia 
pat — visai netoli nuo Lyons — 
Cicero. Šiame Čikagos prie
miestyje jis gimė 1908 m. gruo
džio 18 dieną. Jį jaunutį tėvai 
1912 m. parsivežė į Lietuvą, 
kur gavo išsilavinimą Pane
vėžyje ir kitur, sukūrė šeimą (jo 
žmona, kur i mirė prieš 4 
metus , buvo žymiojo Lietuvos 
valstybės kūrėjo, ministro Sta
sio Šilingo vyriausioji dukra — 
Laima) . Tačiau j a m nebuvo 
lemta ilgėliau darbuotis Lie
tuvoje, nes artėjanti Raudonoji 

Mykolas Vansauskas kuomet dar buvo gyva jo žmona Laima Šilingaitė. 
E d . Su la i č io nuotraukos. 

Spaudos apžvalga 
Kultūros ir meno mėnesinio 

žurnalo „ K u l t ū r o s ' b a r a i " 
išleistas 2004 m. 10 numeris. 
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Skiltyje „Rūpesčiai ir lūkes
čiai" Bronislovas Kuzmickas 
gvildena temą apie lietuviškąjį 
sąmoningumą straipsnyje „Kur 

yra l ie tuviškasis sąmoningu
mas?" Norint būti nuosekliam 
šiose įžvalgose reikia apimti 
gana platų apmąstymų spektrą 
- valstybę, kultūrą, individą... 
O jau tuomet nustatyti kur jis 
yra, ir kaip kinta arba kaip 
galėtų kisti dinamiškame atei
ties pasaulyje. 

Skiltyje „Kūryba ir kūrėjai" 
Czeslavv Milosz atminti skirti 
s t r a ipsn ia i „Dvasios aristo
kratą prisimenant" ir „Didysis 
europietis" bei spausdinama jo 
kūryba iš „Teologijos traktato". 

Taip pat šioje skiltyje Vita 
Gruodytė rašo apie teatrišku-
mo apra iškas lietuvių muzikoje. 
..Sezono vaidmenys" - Rūtos 
Oginskaitės straipsnis apie jau
nų gabių aktorių sukurtus vaid
menis. Apie tradicines šventes 
ir jų tau tosaką bei gyvosios 
istorijos pamokas rašo Povilas 

armija jį, kaip ir daugelį kitų, 
privertė palikti savo namus ir 
rinktis pabėgėlio gyvenimą. 

Daug Mykolas ir jo šeima 
pergyveno Vokietijoje — jis 
apie tai mėgdavo pasakoti, 
kuomet pas jį tekdavo karts 
nuo karto užsukti. Džiaugėsi, 
jog buvo galimybė vėl atvykti 
į Ameriką ir kas įdomiausia, 
kurį laiką vėl apsigyventi savo 
gimtajame Cicero mieste. Ir 
tik po kurio laiko išsikelta 
kiek tolėliau į vakarus — 
Lyons ir čia išgyventa apie 50 
metų. 

Jis ir jo žmona Laima 
daug rūpinosi, kad į Lietuvą 
galėtų grįžti komunistų Sibi
ran ištremtas S. Šilingas. Po 
ilgų pastangų, kuomet jau 
buvo praradęs sveikatą, jam 
buvo leista tai padaryti, tačiau 
jis savo tėvynėje greitai mirė. 
Bet Laimos mama Emilija ir 
viena sesuo neatlaikė sunkių 
gyvenimo sąlygų ir ten mirė. 

Mykolas su žmona išaugi
no dvi puikias dukras Svają ir 
Rimantę. Ši jį palydėjo kelionėn 
į Lietuvą. O Svaja, kuri gyve
na netoli Anchorage mieto 
Aliaskoje, buvo atvykusi kartu 
su savo vyru Robertu išsivežti 
savo tėvo turtą, ypatingai dau
gybę nuotraukų, lietuviškų 
knygų. 

Beje, Svaja, kuri dėsto 
anglų kalbą ir literatūrą Alias
kos universitete, spalio mėnesį 
skaitė paskaitas dvejuose mok
slinėse konferencijose Oma-
hoje ir Atlantoje. Ji savo mok-

Mataitis straipsnyje „Lietuvių 
folkloro teatro keleto spektak
lių turinio ir idėjų bendri 
bruožai". Vėl gi apie teatrą. 
laiko dvasią bei „kultūrininkų" 
mentalitetą mąsto Krescencijus 
Stoškus straipsnyje „Teatras, 
sakralizavęs istorinę ir papro
tinę tradiciją, arba lietuviška
sis sarugaku-no". 

Skiltyje „Iš pasaulio ir į 
pasaulį" rašoma apie pasaulio 
kultūrines naujienas. Šį kartą, 
straipsnyje „Menas - tai dialo
gas", aprašoma liepos 4 d. 
Bonos meno ir kultūros fondo 
iniciatyva at idaryta paroda 
„The New Ten. Šiuolaikinis 
menas iš 10 naujų ES valstybių 
narių". Paroda veikė iki spalio 
10 d., po to buvo perkelta į 
Vieną, vėliau keliaus į Man
heimą ir Ostendę. Parodą kurą 
vo Raminta Jurėnaitė. Evelyn 
Vv'eiss ir Lorand Hegyi. Šiame 
numeryje spausdinami atsi-

Aliaskos atvykusi Svaja Vansauskas-Worthington su savo vyru 
Robertu prie buvusių namų Lyons, IL. 

sliniuose pranešimuose dažnai 
užsimena ir apie Lietuvą ir 
savo garsiojo senelio Stasio Ši
lingo nuopelnus jai. Be to, ji 
anglų kalba spausdinamuose 
leidiniuose yra paskelbusi ra
šinių apie S. Šilingą. Ji 2005 m. 
kovo mėnesį vėl žada važiuoti į 

liepimai apie parodą užsienio 
spaudoje. 

Skiltyje „Laikai ir žmonės" 
Vytautas Landsbergis rašo 
pastabas apie politikos kultūrą 
straipsnyje „Rusijos politika -
Lietuvos patirtis". 

Nauja knyga: Alvydas 
Jokūbaitis „Leonido Donskio 
filosofinės vaizduotės formos". 

Skiltyje „Visai nejuokingi 
skaitiniai" Krescencija Šurkutė 
rašo apie pirmąją lietuvišką 
roko operą, arba „Siaubo var
jetė Seimo prieigose". 

Parengė 
Vitalija Pu lok ienė 

savo gimtinę Lietuvą, kurią ji 
myli nemažiau kaip ir jos 
tėvas. 

O į Lietuvą gyventi sugrįžu
siam M. Vansauskui linkime 
dar daug sveikų ir laimingų 
dienų! 
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• Amerikos lietuvių radijas, 
vad. Anatolijus Siutas — 

kiekvieną sekmadienį 7 v r per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 773-
847-4903, adresas 4459 S 

Francisco. Chicago, IL 60632 

mailto:amberoses@hotmail.com

