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Šalti žvilgsniai G-8 susitikime 

Sergejus Lavrovas ir Condoleezza Rice. 

Berlynas, gegužės 31 d. (,,Reu-
ters"/BNS) — Prieš šešiasdešimt dve
jus metus Potsdame Harry Tru-
manas ir Josifas Stalinas atrodė kaip 
du draugai, demonstruojantys labai 
artimus santykius, todėl mažai kas 
tikėjosi, kad tokia bičiulystė greitai 
atšals. Po nacistinės Vokietijos pasi
davimo vykusioje konferencijoje 
Jungtinių Valstijų prezidentas tyliai 
gavo žinią: „Kūdikėliai puikiai gim
domi". Tai reiškė, kad buvo atliktas 
pirmas sėkmingas branduolinio gink
lo bandymas Los Alamos. Šaltasis ka
ras ir keturis dešimtmečius trukusių 
ginklavimosi varžybų pradžia buvo 
visai netoli, rašo „Newsweek". 

Trečiadienj didžiųjų valstybių 
atstovai vėl susitiko Berlyno prie
miestyje Potsdame, tik šįkart dėl G-8 
susitikimo. Tokie suvažiavimai pa
prastai yra gana draugiški - taip ir 
stengėsi elgtis delegatai. Tačiau po 
nutaisytomis grimasomis JAV valsty
bės sekretorė Condoleezza Rice ir 
Rusijos užsienio reikalų ministras 
Sergejus Lavrovas apsikeitė lediniais, 
netgi baisokais žodžiais, kurie leido 
suprasti, kad naujas Šaltasis karas 
nėra neįmanomas. „Ginklavimosi 
varžybos vėl prasideda" - tiesiai švie
siai konstatavo S. Lavrovas. 

Aktualiausias klausimas buvo 
priešraketinės gynybos sistema, ku

rią JAV mėgina įkurdinti Lenkijoje ir 
Čekijoje. C. Rice, dar prieš susitiki
mą, buvo paneigusi Maskvos nuogąs
tavimus, kad šis gynybinis skydas 
yra nukreiptas prieš Rusiją. Ji tiki
no, kad JAV nori apsisaugoti nuo ga
limų branduolinių atakų iš tokių 
valstybių, kaip Šiaurės Korėja bei 
Iranas. Tačiau Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas, vis dar pykstan
tis dėl George'o W. Busho vienašališ
ko pasitraukimo iš antibalistinių ra
ketų sutarties, perspėjo JAV, kad ši 
Europą gali paversti „parako stati
nai te" , bei pademonstravo savo 
naują tarpkont inent inę balistinę 
raketą. 

Rusijos vicepremjeras ir galimas 
V Putino įpėdinis Sergejus Ivanovas 
gyrėsi, kad Rusija „turi naujus takti
nius ir strateginius kompleksus, ku
rie sugeba prasiskverbti pro bet ku
rias esančias ar būsimas priešraketi
nės gynybos sistemas". Paklaustas 
apie C. Rice komentarus Potsdame, 
užsienio reikalų ministras S. Lavro
vas buvo griežtas ir nelinkęs į kom
promisus. „Nėra nieko absurdiško 
dėl Rusijos nuogąstavimų", — tvirti
no jis. Susidariusią įtampą sumažin
ti švelniu juokeliu mėgino C. Rice. 
„Norėčiau pastebėti, kad preziden
tas V Putinas vakar pareiškė, jog 
Rusija gali sunaikinti bet kurį skydą. 
Mes visiškai sutinkame", - sakė ji. 
Po to kambaryje pasigirdo keletas ki
kenimų. Tačiau juokai baigėsi S. 
Lavrovui atrėžus: „Tikiuosi, kad nie
kam nereikia įrodinėti, kad Condi 
yra dėl to teisi." 

Kaip susirinkimui, kuris kaž
kiek demonstruoja „poistorinio pa
saulinio" ramybę, tokia retorika yra 
gana šiurkšti. Atmosfera tarp Wa-
shington ir Nukelta j 6 psl. 
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Mirė aktorius Laimonas Noreika 
Vilnius, gegužės 31 d. (BNS) — 

Eidamas 81-uosius metus, ketvirta
dienio naktį Vilniuje mirė vienas po
puliariausių lietuvių teatro ir kino 
aktorius, skaitovas Laimonas Norei
ka, patvirtino Lietuvos teatro sąjun
ga. 

L. Noreika gimė Joniškėlyje, mo
kėsi Šiaulių gimnazijoje, bet jos ne
baigė, nes 1944 metais režisierius 
Borisas Dauguvietis pakvietė į Vil
niaus valstybinį dramos teatrą. 

Vėliau L. Noreika mokslus tęsė 
dramos studijoje Vilniuje, Lunačars-
kio teatro meno institute Maskvoje, 
dirbo Kauno muzikiniame dramos 
teatre, Kauno dramos teatre, Vil
niaus akademiniame dramos teatre. 
L. Noreika vaidino kino filmuose, su
kūrė apie šimtą dramos vaidmenų. 

Žymiausiais jo vaidmenimis tapo 
Riabcovas Maksimo Gorkio „Prie
šuose", Prozorovas, Gajevas Antono 
Čechovo „Trijose seseryse", Ragūnas 
Juozo Grušo dramoje „Herkus Man-

Laimonas Noreika. 
Tomo Černiievo (ELTA) nuotr. 

tas", Dausprungas, Masalskis, Maž
vydas, Piladas Justino Marcinkevi
čiaus „Mindauge", „Katedroje", 
„Mažvyde", „Prometėjuje", „Ikare" 
i r k t . 

Nacionalinės premijos laureatas 
buvo plačiai žinomas ir kaip poezijos 
skaitovas. Didelio susidomėjimo su
laukė jo parengtos Vinco Mykolaičio-
Putino, J. Marcinkevičiaus, Pauliaus 
Širvio poezijos programos. 
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Valdis Zatlers. 
„Scanpuc" nuotr. 

Latvijos 
prezidentas — 
Valdis Zatlers 

Ryga, gegužės 31 d. (BNS) — 
Latvijos parlamentas ketvirtadienį 
septintuoju šalies prezidentu išrinko 
garsų šalies chirurgą Valdį Zatlerj, 
kuris buvo kritikuojamas dėl to, kad 
ėmė iš pacientų pinigus. 

Nukelta į 7 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 
FUTBOLAS 

Paruošė Ed. Šulaitis 

LIETUVOS KREPŠINIO „TĖVĄ" 
PRISIMENANT 

Praėjus 15 metų nuo K. Savicko mirties 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Greitai bėga metai. Sunku pati
kėti, kad birželio 2 d. minėsime 15 m. 
sukakt] nuo Lietuvos krepšinio „tė
vu" vadinamo Konstantino Savicko 
mirties, kuri jį ištiko netikėtai Či
kagoje, išsiliejus smegenyse kraujui. 

Lietuviai sporto mėgėjai šį žmo
gų gerai prisimena. Jis buvo vadina
mas ne vien tik krepšinio „tėvu", bet 
buvo ir šios sporto šakos žaidėjas, 
treneris, knygelės apie krepšinį auto
rius. J is buvo ir geras plaukikas, 
plaukimo treneris, sporto organizato
rius. 

Gimė 1908 m. spalio 14 d. Puns
ke. Vaikystėje kartu su tėvais atvyko 
į Čikagą ir čia baigė mokslus North-
\vestern universitete, kur įgijo teisės 
daktaro laipsnį (1932 m.). Teisės sri
tyje ir dirbo. Ilgokai jis priklausė Či
kagos miesto advokatų grupei, kurį 
laiką buvo jos vadovu. 

Tačiau Konstantiną (tarp ame
rikiečių žinomą Konie vardu) traukė 
Lietuva. Ten jis lankėsi 1935 metais 
ir treniravo krepšininkus bei plauki
kus. Grįžęs į Čikagą, jis ten pasiuntė 
du savo draugus — krepšininkus 
Praną Talžūną ir Feliksą Kriaučiūną, 
kurių dėka 1937 m. Lietuva laimėjo 
Europos krepšinio čempionatą. 1938 
m. jis vėl leidosi į savo tėvų žemę 
kar tu su JAV lietuvių sportininkų 
grupe į Pirmąją Lietuvos tautinę 
olimpiadą. Tada jis vėl ilgėliau užsi
liko ir t reniravo Lietuvos sporti
ninkus. 

Tačiau 1938 m. rudenį Europoje 
pradėjus pūsti neramiems vėjams ir 
Lietuvai pradėjus pranašauti nekokią 
politinę padėtį, K. Savickas susirinko 
krepšius ir grįžo į Čikagą. 

Antrojo pasaulinio karo metuos 
buvo pašaukta- i JAV kariuomene ir 

joje atliko karinę prievolę. Kaip karo 
veteranas visą laiką iki mirties prik
lausė Amerikos Legiono lietuviškam 
Don Varnas postui (kurį laiką buvojo 
vadovu). 

Į savo tėvų žemę K. Savickas dar 
kartą grįžo 1991 metais, kai Lietuva 
jau buvo atkūrusi nepriklausomybę. 
Tada jis keliavo su sportininkų 
grupe, vykusia į Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes. Ten jis buvo atitin
kamai pagerbtas. Iš savo pusės čika-
gietis finansiškai parėmė Lietuvos 
sporto organizacijas, „Sporto" laik
raštį, įsteigė sportinių prizų. Tada ir 
šių eilučių autoriui buvo proga kartu 
tėvynėje lankytis ir stebėti šio daug 
Lietuvai nusipelniusio žmogaus 
džiaugsmo akimirkas. 

K. Savickas buvo numanęs ir vė
liau nuvažiuoti į Lietuvą, bet 1992 m. 
birželio 2 d. jis netikėtai buvo pa
šauktas į Amžinybę. 

Reiktų bent trumpai paminėti ir 
kitą K. Savicko veiklos sritį — darbą 
Lietuvos Vyčių organizacijoje. Jis ne 
tik buvo šios Amerikos lietuvių kata
likų jaunimo organizacijos nariu (vė
liau — garbės nariu), bet 1933—1935 
metais jis redagavo ir „Vyties" žur
nalą. Kadangi tuo metu JAV buvo 
depresijos laikas ir daug kas juto fi
nansinius sunkumus, K. Savickas iš 
savo lėšų padėjo žurnalui išsilaikyti. 

Pažymėtina, kad savo testamen
te nemažą sumą pinigų K Savickas 
paliko Lietuvai, didelę dalį Kauno 
technologijos universiteto bibliotekai 
įrengti. Šioje bibliotekoje vėliau buvo 
surengta didžiulė paroda, liečianti šio 
daug Lietuvai nusipelniusio vyro 
veiklą bei darbus. 

Šiandien labai pasigendame 
Konstantino Savicko — žmogaus, ku
ris visą gyvenimą ne tik galvojo, bet 
ir dirbo Lietuvos naudai. 

Lietuvos krepšinio . . tėvu" vadinamas Konstantinas Savickas (k) su šio 
straipsnio autoriumi. 

„Lituanicos" futbolininkai 
žais su „ I n t e r n a t i o n a l " 

„Lituanicos" futbolo vienuolikė 
šį sekmadienį, birželio 3 d., žais 
„Metropolitan" lygos pavasario rato 
6-ojo turo rungtynes. Jos įvyks na
muose, Lemont (Bambrick Park), 3 
vai. p.p. 

„International" ekipa yra viena 
iš stipresniųjų komandų I divizijos 
„raudonojoje" grupėje. Ji su 17 taškų 
yra trečioje lentelės vietoje, o „Litua-
nica" įsitvirtinusi pirmoje vietoje (29 
taškai). 

Paskutines trejas pirmenybių 
rungtynes lietuviai žais išvykose: 
birželio 10 d. (prieš „Highlanders") ir 
birželio 17 d. (prieš „Connections"). 
Beje, „Connections" lipa mūsiškiams 
ant kulnų ir dabar yra atsilikusi tik 
dviem taškais. 

Futbolo treniruotės Lemont 

„Lituanicos" futbolo klubas jau 
treti metai ruošia futbolo treniruotes 
įvairaus amžiaus vaikams ir jaunuo
liams. Jos jau vyksta nuo gegužės 7 
d., pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 6 v.v. iki 8 vv. 
Treniruočių vieta — mažoji aikštė 
prie PL centro Lemont. 

Treniruotes veda Linas Jakov
levas ir Česlovas Minginas. Telefonas 
pasiteiravimui: 708-369-5075. 

Šį šeštadienį — ČLFL sezono 
pradžia 

Šį šeštadienį, birželio 2 d., savo 
trečiąjį sezoną pradeda Čikagos lietu
vių futbolo lyga — ČLFL. Jose, kaip 
ir praėjusiais metais, rungtyniaus 8 
komandos. 

Šeštadienį po atidarymo iškilmių 
(jos prasidės 2 vai. p.p.) PLC mažojon 
aikštėn išbėgs „Alytaus" ir 3 rung
tynės. Bus rungtyniaujama kiek
vieno šeštadienio popietę iki vasaros 
pabaigos. 

Lietuvos futbolo rinktinė 
žais s u Gruzija 

Lietuvos futbolininkų laukia 
dvejos 2008 m. Europos čempionato 
B grupės atrankos rungtynės. Pirmo
sios iš jų bus šį šeštadienį, birželio 2 
d., S. Dariaus ir S. Girėno stadione 
Kaune (pradžia 9 vai. vak.). 

Lietuvos rinktinė sparčiai ruo
šiasi šiems pasirodymams. Treniruo
čių stovykloje prakaitą lieja 23 žaidė
jai, suvažiavę iš įvairių valstybių ir 
pačios Lietuvos. Rinktinės treneris A. 
Liubinskas sako, kad treniruotės 
vyksta gerai, o žaidėjų fizinė forma ir 
pasiruošimas — normalūs. 

Beje, Lietuva ir Gruzija FIFA 
pasauliniame reitinge stovi šalia — 
dalijasi 92-93 vietas iš daugiau negu 
200 valstybių. Yra laukiama apylygės 
kovos, nors mūsiškiai, žinoma, steng
sis laimėti. 

Kiek sunkesnės rungtynės lietu
vių laukia ateinantį trečiadienį, 
birželio 6 d. (pradžia 9:45 vai. vak.), 
tame pačiame stadione Kaune. Tą 
vakarą Lietuvos ekipa turės susikibti 
su pasaulio čempionais — italais. 
Kadangi pirmame rate lietuviai įs
tengė išplėšti lygiąsias ir laimėti 
vieną tašką, į Kauną italai atsiveža 
pačius geriausius savo futbolininkus 
ir čia stengsis iškovoti tris taškus. 
Žinoma, Lietuvos futbolininkai ir šį 

kartą žada nepasiduoti ir bent su
žaisti lygiomis, nors kai kurie žada ir 
pergalę. 

Lietuvoje pirmenybės Kauno 
FBK „Kaunas" 

Lietuvos A klasės futbolo pir
menybėse FBK „Kaunas", S. Dariaus 
ir S. Girėno stadione įveikęs „Vilnių" 
1-0, atitrūko nuo kitų komandų šios 
klasės pirmenybių lentelėje. 

Pažymėtina, kad sostinės koman
dos žaidėjų daugumą sudaro iš Bra
zilijos atvykusieji futbolininkai, ku
rių yra užregistruota net dešimt. 
Tačiau šių legionierių lygis nėra toks 
geras, kad jie galėtų Lietuvoje domi
nuoti. 

Tikimasi, kad į FBK „Kaunas" 
gretas iš Edinburgh (Škotija) 
„Hearts" komandos sugrįš lenkas A. 
Klimek, taip pat dar keli tam klubui 
paskolinti žaidėjai. Tada kauniečių 
pajėgumas dar padidės. 

E. Š. 

Daugiau sporto žinių 
skaitykite 9 psl. 
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NORAS IŠGYVENTI VYRIAUSYBĘ 
VERČIA BĖGTI NUO 

SUDĖTINGESNIŲ SPRENDIMŲ 
ANDRIUS KUBILIUS 

„Standart & Poor's" — garsi ver
tinimų kompanija paskelbė perspė
jimą dėl Lietuvos ekonomikos per
kaitimo. Tą patj nuosprendi ji padarė 
ir dėl Latvijos ekonomikos. Tad Lie
tuvos vyriausybei jau nėra kaip sėdėti 
nieko nedarant. Iki šiol makroeko
nominė situacija nereikalavo kokių 
nors Vyriausybės veiksmų — eko
nomika pati save reguliuodavo. Svar
bu būdavo tik, kad Vyriausybė neda
rytų klaidų. Dabar to neužteks. Rei
kia aktyvios Vyriausybės politikos ir 
nedaryti tokių klaidų, kokios buvo 
daromos prieš savivaldos rinkimus, 
kai Vyriausybė nutarė pasigerinti 
balsuotojams, vienu ypu atidavusi 
visus indėlius. Rinkėjams tai gerai, 
bet makroekonominei situacijai, kai į 
rinką išmetamas toks pinigų kiekis 
— nėra labai gerai. 

Galimas tarptautinių įvertinimų 
sumažėjimas yra pakankamai rimtas 
iššūkis Vyriausybei ir nemaža proble
ma ekonomikai ateityje. Tai dauge
liui vartotojų gali skaudžiai padidinti 
skolinimosi palūkanas, taip pat 
sumažint i Lietuvos patrauklumą 
investuotojams. 

Visiškai paradoksaliai tokiu 
metu skamba naujo socialdemokratų 
vadovo ryžtas svarstyti progresinių 
mokesčių įvedimą. Tai svarstoma ne 
dėl kokių nors ekonominių prie
žasčių, o tik dėl gryno socialdemok
ratinio populizmo, nes socialdemok
ratai nežino jokios kitos socialde
mokratinės idėjos, kaip tik progre
syvinius mokesčius. Jeigu ši idėja bū
tų įgyvendinta, tai gali turėti ir labai 
skaudžių pasekmių. Ir pirmiausia 
todėl, kad tai dar labiau sumažintų 
Lietuvos patrauklumą užsienio in
vesticijoms. 

Vidurio Europoje investicijų me
džioklėje laimi tos valstybės, kurios 
šalia daugelio kitų savybių pasižymi 
ir mokesčių sistemos paprastumu bei 
patrauklumu. Tokia jau nuo seno 
buvo Estija. Prieš keletą metų ra
dikalią mokesčių reformą įgyvendino 
Slovakija, įvedusi taip vadinamą 

,,plokščių mokesčių" (flat taxes) sis
temą, kurios pavydėjo net kaimyninė 
Vokietija. Taip Slovakija sugebėjo pri
traukti stambiausias investicijas. 
Lietuva, atrodo, ir toliau yra pasi
ruošusi padaryti viską, kad jas 
atbaidytų. 

Todėl tenka perspėti Vyriausybę, 
kad neeksperimentuotų su makro
ekonomine situacija ir nebūtų abejin
ga stebėtoja to, kas su ja darosi. To, 
kas buvo daroma iki šiol, neužtenka. 
Net ir Fiskalinės drausmės įstatymą, 
kurį dabar kaip panacėją nuo visų 
bėdų žada Vyriausybė, parengti 
paragino ne koks nors finansų minis
tras, bet Seimo Europos reikalų 
komitetas. Fiskalinės drausmės įsta
tymas rezultatus duotų geriausiu 
atveju po pusantrų, dvejų metų, tuo 
tarpu Vyriausybės veiksmų, reaguo
jant į tarptautinių reitingų agentūros 
perspėjimus, reikia šiandien. Kitaip 
bus kaip ir su euro įvedimu. Ryžtin
gai veikti jau prieš keletą mėnesių 
ragino ir TVF. Šiai Vyriausybei ateina 
metas parodyti, ką ji sugeba, nelau
kiant, kol opozicija imsis iniciatyvos 
sprendžiant problemas. Kaip rodo ir 
Fiskalinės drausmės įstatymo rengi
mo istorija, lig šiol Vyriausybę reikė
davo stumti ir traukti, kad tokie 
instrumentai atsirastų. 

Kartais kyla abejonių, ar mes 
tikrai turime europietiška Vyriau
sybę. Susidaro vaizdas, kad turime 
Premjerą ir trylika ministrų, kurių 
kiekvienas kapstosi savo darželyje, 
tačiau nei bendros vizijos, nei ben
dros programos, nei bendros koman
dos nėra. Ir kaip gali nesutikti su 
teiginiu, kad vienintelis dalykas, kas 
vienija tokią Vyriausybę — tai 
išgyvenimo siekis. Bet noras išgyven
ti verčia bėgti nuo sudėtingesnių 
problemų ir nuo sudėtingesnių 
sprendimų. Gerai, kol tai gali ne
sunkiai atitolinti. Tačiau „Standard 
&Poor" pareiškimas tokių galimybių 
nebepalieka. Vyriausybei, kaip ir abi
turientams, ateina egzaminų metas. 

Parengta pagal spaudos konferen
ciją, įvykusią gegužės 30 d. (tekstas 
sutrumpintas) 

KAIP MIGRANTAI VEIKIA 
SAVO IR KITŲ DARBO 

UŽMOKESTĮ? 

JAV LB perima 
Lietuvos Kaimo fondo globq 

Gegužės 24 dieną Anykščiuose 
JAV Baltijos fondo atstovas Jeff 
Nelson pasirašė bendradarbiavimo 
memorandumus su dešimties Lietu
vos rajonų nevyriausybinėmis organi
zacijomis (NVO), kurios šią vasarą 
rengs vasaros stovyklas Lietuvos kai
mo vaikams. 52,000 dol. suma dali
mis bus pervesta Akmenės, Alytaus, 
Anykščių, Marijampolės, Molėtų, 
Raseinių, Skuodo, Ukmergės, Ute
nos, Zarasų rajonų NVO atstovams. 
Numatoma, kad už amerikiečių pa
aukotas lėšas daugiau nei 2,700 vaikų 
galės dalyvauti Švietimo ministerijos 
remiamose 2-3 savaičių vasaros sto
vyklose, kurių metu gaus nemokamą 
maitinimą, tobulins kompiuterini 
raštingumą, aplankys istorines vie
tas, tobulės fiziškai. 

Susitikime dalyvavęs buvęs Lie
tuvos ambasadorius JAV, o dabar 
Jungtinėje Karalystėje, vienas iš 
Kaimo vaikų fondo steigėjų Vygaudas 
Ušackas padėkojo JAV lietuviams ir 
Lietuvos draugams už skiriamą lab

darą Lietuvos kaimo vaikams. Jis 
taip pat pasidžiaugė, kad 4 metus 
veikusi JAV Baltijos fondo Kaimo 
vaikų paramos programa prisidėjo 
prie labdaros tradicijų skleidimo 
Lietuvoje. 

Ceremonijos metu buvo praneš
ta, kad JAV Lietuvių Bendruomenė 
(JAV LB) nuo šio rudens prisiima 
atsakomybę administruoti ir plėtoti 
Lietuvos Kaimo fondą JAV 

JAV-Baltijos fondas buvo įsteig
tas 1990 m. demokratinėms refor
moms ir laisvajai rinkai Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje remti. Šiandien 
Baltijos valstybėse fondas remia 
nemažai labdaros projektų ir skatina 
Baltijos valstybių situacijos suvokimą 
JAV Kiekvienais metais Washington, 
DC, JAV Baltijos fondas rengia kas-
metinj Baltijos valstybių draugų/ 
rėmėjų susitikimą bei Amerikos-
Baltijos apdovanojimų įteikimo iš
kilmingus pietus. 

Pagal www.lietuviam8.com 

TOMAS RINKUNAS 

Yra daug priežasčių, dėl kurių 
kinta gyventojų darbo užmokestis. 
Štai naujų technologijų įdiegimas 
gamyboje lemia darbuotojų našumo 
didėjimą. Pavyzdžiui, sekretorei ne
bereikia vargti spausdinimo maši
nėle, nes biuras jau turi personalinį 
kompiuterį. Jie per valandą sukuria 
daugiau prekių arba paslaugų ir todėl 
atlygis už darbą galiausiai turėtų 
pakilti. Darbo užmokestis taip pat 
kyla ir dėl alternatyvos uždirbti dau
giau kitame darbe. Mokėk man dau
giau už krovėjo darbą, nes kitaip aš 
eisiu dirbti daugiau apmokamą tin
kuotojo ar dažytojo darbą. Ir apskri
tai, kuo šalis yra turtingesnė ir dau
giau pagamina — turi didesnį ben
drąjį vidaus produktą (BVP), tuo dau
giau turėtų uždirbti ir jos gyventojai. 
Taigi jei BVP auga, ir atlyginimai 
turėtų augti. 

Bet šį kartą aš norėčiau atkreipti 
dėmesį į visai kitą priežastį, lemian
čią darbo užmokesčių kitimus. Šiuo 
metu tai ypač aktualu Lietuvoje gy
venantiems, nors galbūt ne visi tai 
pastebi. Tai yra gyventojų migracija. 
Tiesa, jau nuo pat nepriklausomybės 
paskelbimo išvykstančių lietuvių 
buvo daugiau nei atvykstančių gy
venti į Lietuvą, bet tik paskutiniais 
metais, Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą, neigiamas migracijos saldo 
(emigrantų daugiau nei imigrantų) 
itin išryškėjo. Taip atsitiko dėl labai 
paprastos priežasties: sumažėjo gy
ventojų migracijos suvaržymas. Da
bar Vakarų Europoje jau nebereikia 
dirbti nelegaliai ir rizikuoti būti 
deportuotam į Lietuvą. Taigi darbo 
jėga tiesiog pradėjo lengviau „tekėti" 
aukštesnio darbo atlygio link. Net 
nesiryžtu skaičiuoti, kiek lietuvių 
dirba Airijoje ir Anglijoje: ko gero 
apie kelis šimtus tūkstančių. 

Kadangi Lietuvoje gyventojų — o 
juolab perspektyvių jaunų darbuoto
jų — nėra labai daug, darbdaviai 
pradėjo jausti darbuotojų stygių. Bet 
kaip susijęs darbo užmokestis ir 
migracija? Kai yra didelė darbuotojų 
pasiūla, darbdavys gali pasirinkti sau 
tinkamą kandidatą iš daugelio, jam 
labai lengva kontroliuoti darbuotojų 
atlyginimą. Darb-daviai bet kada gali 
pasakyti, kad toks jau yra rinkos 
valandinis atlygis. Ir jei darbuotojas 
vis dėlto lieka nepatenkintas ar nus
prendžia išeiti iš darbo, darbdavys 
žino, kad lengvai ras jam pakaitalą — 
juk didelis nedarbas ir darbuotojų 
pasiūla didžiulė. Dėl panašios prie
žasties ir patys darbuotojai mažiau 
linkę reikalauti aukštesnės algos. 
Jie džiaugiasi, kad apskritai rado 
darbą. 

Visai kitokia situacija, kai darbo 
pasiūla yra sumažėjusi. Darbuotojai 
jau mato, kad naujų darbo vietų skel
bimų yra padaugėję. Jie jau ko gero 
eina į kelias ar net keliolika pokalbių 
dėl darbo ir supranta, kad gali derėtis 
dėl atlyginimo bei ieškoti patrauk
lesnio darbo. Darbdavių ankstesnis 
argumentas „tokia jau darbo rinka" 
pamažu praranda galią ir jie priversti 
mokėti atlyginimus. 

Taigi lietuviai, išvykę ieškoti 
laimės bei aukštesnių atlyginimų sve
tur, sudaro darbo jėgos trūkumą 
Lietuvoje ir taip netiesiogiai pagelb
sti savo kolegoms Lietuvoje. Žinoma, 

Tomas Rinkūnas 

atidesni skaitytojai pastebės, kad 
darbuotojai turi skirtingas profesijas, 
o jų įgūdžiai taip pat skiriasi. Bet 
tokiu atveju būtų galima juos su
skirstyti į skirtingas grupes pagal 
profesiją, išsilavinimą, profesinę pa
tirtį ir kitus kriterijus bei nagrinėti, 
kaip darbo atlyginimas kinta tose 
grupėse. Mes pastebėtume tą patį: 
dėl emigracijos sumažėjusi darbo 
paklausa kilstels atlyginimą, palygi
nus su atlyginimu, kai migracija dar 
nebuvo taip įsibėgėjusi. 

O kas vyksta šalyje, tokioje kaip 
pavyzdžiui, Anglija, kuri priima 
darbo jėgos antplūdį? Kad atsaky
tume į šį klausimą, turėtume pasi
telkti tą patį argumentą: padidėjus 
darbo jėgai, darbdaviams yra leng
viau rasti naujų darbuotojų, kurių 
jau nebereikia vilioti patraukliais 
atlyginimais. Taigi darbo užmokestis 
Anglijoje turėtų nukristi. Tiesa, tai 
ko gero žemos kvalifikacijos darbuo
tojų atlygis, nes dauguma imigrantų 
pradeda būtent nuo pačių papras
čiausių ir mažiausiai apmokamų 
darbų. Taigi peršasi viso straipsnio 
išvada: Lietuvos emigrantai išvykda
mi sukuria palankias sąlygas darbo 
užmokesčiui augti Lietuvoje, bet tuo 
pačiu yra priežastis, kodėl žemiausios 
kvalifikacijos darbų atlyginimai lieka 
ganėtinai žemi tose išsivysčiusiose 
šalyse, kurios laisvai priima imigran
tus. 

Bet gal ir gerai, kad atlyginimai 
kyla Lietuvoje sparčiau, nei diktuoja 
šalies ekonomika, o „parsidavėliai" 
emigrantai netiesiogiai patys sau 
kartina gyvenimą? Deja, nėra taip, 
kaip galėtų pasirodyti iš pirmo žvil
gsnio. Ir tokio tipo migracija tikrai ne 
į gera Lietuvai. Juk Lietuvą palieka 
daug savo srities specialistų, kuriems 
yra nepriimtini Lietuvoje mokami 
atlyginimai. Atlyginimai, kurie, ko 
gero, nelabai tesiskiria nuo žemiau
sios kvalifikacijos darbuotojų atlygi
nimų Lietuvoje. O nuvykę į svečią 
šalį, ypač jei nelabai gerai dar įvaldę 
svetimą kalbą, pradeda nuo pačių 
menkiausiai apmokamų darbų. Bet ir 
tų pačių darbdavių Lietuvoje kantry
bė nebus geležinė. Galiausiai jie ras 
būdų, kaip prisivilioti užsieniečius iš 
mažiau išsivysčiusių šalių, tokių kaip 
Indija, Šri Lanka ar Pakistanas. 
Tokia migracija tikrai nėra tai, ko 
reikia Lietuvai. 

http://www.lietuviam8.com
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MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS 
Gegužės 28 dienq ir Šv. Ka

zimiero lietuviu kapinėse, prie 
SteigėJŲ paminklo, įvyko tradi
cinės mirusiųjų. Atminties iškil
mės. 

Jono Kuprio nuotraukose 
mirusiujŲ atminties pager

bimo iškilmiŲ dalyviai. 
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LIETUVIŠKOSE KAPINĖSE 

Įplaukdami į Nilą, jūroje, dešinėje pusėje, ma
tėme keletą nelabai didelių laivų. Didesni čia ir 
negali praplaukti, nes nėra uosto, tik laikina prie
plauka; čia iškrautą laivą dėl saugumo įtraukia į 
upę. Prie pat miesto stovėjo trys laivai karamuza-
nai, t.y mažesnieji, dėl to teisingai taip pavadinti. 

Plaukdami Nilu, krantuose matėme daugybę 
gandrų. Tuo metu, t.y. rugpjūčio mėnesį, jie 

ten suskrenda iš mūsų kraštų. Tada Nilas patvins
ta, o atslūgdamas visur laukuose suneštame dumb
le palieka daugybę šliužų, kuriais jie maitinasi. Pa
krantėse taip pat labai daug ilgakojų žalių ir raus
vų ančių, tokių kaip Haifoje vyskupas buvo man 
padovanojęs. Kairėje matyti daugybė daržų. Bus 
gausus derlius, ypač ryžių. Juos čia daugiausiai sė
ja krantuose upės, kuri daugeliu vagų išsilieja į jū
rą. 

Tvirtovė stovi už vienos mylios nuo miesto. 
Ketvirtadalį tos mylios nukeliavę, upėje matėme 
keturis jūros arklius (hipopotamus). Išvaizda, kai
liu ir dydžiu jie labai primena mūsų taurus, tik be 
ragų. Jie daro labai didelius nuostolius ryžių pasė
liams, dėl to apie daržus yra gilūs perkasai. Mat tų 
gyvulių kojos trumpos, tad jie ant pylimo negali 
užlipti. Darže radę žmogų, kandžiodami lengvai 
pribaigia. 

Iššovėme į juos iš keleto ilgųjų šaudyklių (bom
bardų), bet nežinia, ar kokį nušovėme, nes gyvu
liai dideli, tvirti, tik iš kokios didesnės patrankos 
iššovus, tegalėtų būti užmušti. Kai kurie tuos jūrų 
arklius norėtų pavadinti odontotironais, nes jie 
dantimis kandžiojasi. Graikai juos vadina amfibi
jomis, nes tai gyvūnai, pusiau vandeny, pusiau sau
sumoje gyvenantys. Cedrenas rašo tą gyvulį esant 
tokio dydžio, kad dramblį galėtų praryti. Nelabai 
tikėtina. Vieno ypatingu didumu stebėjosi su 
mumis dzermoje plaukę vietiniai gyventojai, tačiau 
nė tas nebuvo didesnis už dramblį, tik ilgio buvo 
kaip dramblys. Esant Kaire, buvo atnešta netoli 
nuo ten užmušto vieno jūrų arklio galva — didžiulė 
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ir baisi pažiūrėti. Pražioti jo nasrai buvo pusantro 
uolekties pločio. Iš jų kyšojo taip pat įsidėmėtino 
didumo dantys. 

Dvidešimt trečią valandą atvykome į Damjetą, 
kadaise vadintą Peluzijumi, o kitų — Heliopoliu, 
taip pat vadintą Peluzijaus Vartais (Ostium Pelu-
sianum). Tai pirmasis Egipto miestas, gražiai 
išsidėstęs Nilo krante, apie pusės mylios ilgio. 

Esant vėlyvai valandai, sustojome ten, kur 
mokamas mokestis. Jį priima žydai. Tuojau prie 
mūsų pribėgo muitininkas, manydamas, kad esa
me pirkliai, tą naktį pernakvojo kartu su mumis 
dzermoje. Kad būtų saugiau, mes patys nudavėme 
esą pirkliai, nes šiems, mokantiems turkų impera
toriui didelį mokestį, Egipte paprastai saugiau esą. 

R u g p j ū č i o devintos dienos rytą iškratė mūsų 
nešulius; nesant prekių pasakėme jas turį 

Kaire, kur vykstame. Taip paleisti išlipome į sau
sumą ir nuėjome pas Venecijos vicekonsulą. Jis bu
vo graikas Tomas Kandiota. Visą dieną sugaišome 
apžiūrinėdami miestą, bet jokių vertų pamatyti 
senienų nepasitaikė. Tada pasisamdėme mažesnę 
dzermą vykti į Kairą. Pavakariais susinešėme į ją 
savo daiktus ir ten pernakvojome. Kad būtų sau
giau, plaukdami Nilu, pasiėmėme su savim du sar
gybinius. 

Rugpjūčio dešimtą dieną, saulei gerai pakilus, 
leidomės plaukti prieš srovę. Kadangi apie tą laiką 
paprastai pučia šiaurės vakarų vėjas Kauras, italų 
vadinamas Maestro, o Nilas teka iš pietų, tai, 

išskleidę bures, sėkmingai plaukėme. Tiktai upės 
posūkyje užnešė a n t seklumos, tad upeiviai kurį 
laiką tempė laivą virvėmis. Prieš pusiaudienį pra
plaukėme turtingą ir didelį Serbino miestą. 
Nakčiai atvykome į vieną mažą miestelį. Saulė jau 
krypo žemyn, todėl ten ilsėjomės. 

Atidžiau įsižiūrėję, pamatėme įrengimus, 
panašius j krosnis, kuriuose dirbtinai perina 

viščiukus. Tai apvalios, iš šiaudų supintos, iš visų 
pusių moliu aplipdytos būdelės. Viršuje mažas, ap
valus langelis, kad tiesioginiai saulės spinduliai 
nepakenktų viduje sudėtiems kiaušiniams. Jie 
greitai išvirtų, nes vidudienį žemė nuo saulės taip 
įkaista, kad kažin ar kas apsiavęs vieną „Tėve 
mūsų" sukalbėjimo laiką iškęstų ant jos stovė
damas. O vietos gyventojai vaikščioja basi. Nuo pat 
vaikystės papratę, todėl jų padai nuo karščio taip 
sukepę ir sukietėję, kad, kaip patyrėme, plaktuko 
smūgį ne daugiau pajunta kaip arkliai kalant 
pasagas. Tos būdelės iš pietų pusės turi dureles, iš 
šiaurės — skylę. Pro ją naktį tas „krosnis" šildo 
galvijų mėšlu, kad kiaušiniams nepakenktų šaltis. 
Dieną saulė per molį teikia saikingą šilumą tai 
„krosniai". Jos grindiny kiaušiniai sudėti taip, kad 
nesusiliestų. Taip be didelio rūpesčio, be perekšlių 
vištų viščiukai greičiau išsiperi. Visuose mieste
liuose ir kaimuose prie ūkininkų namų yra prista
tyta tokių būdelių. Kai kurios tokios didelės, kad 
jose lengvai telpa trys tūkstančiai kiaušinių. 

Užsiminus apie Egipto klimatą, jau iš to gali
ma lengvai suprasti, koks čia karštis, kad, išplaukę 
iš Damjetos, kai gerai įsižiūrėjome į smėlynus, 
mums rodėsi, jog visur matome karštą, verdantį 
vandenį; smėlis taip spindėjo, kad akys jo bijojo ir 
raibo kaip nuo krosnyje degamos stiklo masės. Mat 
daugiau kaip per dešimtį mylių nuo jūros ir visame 
Egipte tarp daržų ir kaimų, ir pačiuose laukuose 
žemė yra smiltinga. Ją tokią labai mėgsta datulių 
palmės. 

Bus daugiau. 
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Amžiaus dvikova: klimatas prieš istoriją 

J 
Tokie architektūros šedevrai kaip Romos Partenonas ateityje gali atsidurti dide
liame pavojuje. 

Marmurinės Partenono statulos 
kenčia nuo rūgštinių lietų. Gotikinės 
bažnyčios eižėja nuo šiluminių smū
gių. Agridžento šventykloms Sicilijo
je gresia pražūtis: akmenys, iš kurių 
jos pastatytos, trupa. Ikonos altorių 
nišose aptrauktos pelėsiais. Nuo vi
suotinio atšilimo naftos epochoje 
kenčia ne tik žmonės ir gyvūnai - iš
kilo grėsmė visai mūsų istorijai, rašo 
„Balsas.lt", remdamasis Italijos dien
raščiu „La Repubblica". 

Istorijos ir kultūros paminklai, 

atlaikę tūkstantmečius, pergyvenę 
karus ir negandas, rizikuoja likti su
niokoti ar išvis pražūti dėl naujos at
mosferos, pripildytos „šiltnamio du
jų", klastos. 

Tokią išvadą priėjo projekto „At
lante di Vulnerabilit" vykdytojai. Šis 
projektas - tai Europos Komisijos 
finansuojamos programos „Nojaus 
laivas" dalis, jį koordinuoja Bolonės 
Atmosferos ir klimato tyrimų institu
tas. Atliekant projekte numatytus 
tyrimus buvo sudaryti įvairūs že

mėlapiai, liudijantys, kad istorijos pa
minklams iškilęs pavojus per šį šimt
metį nuolat didės. 

Pavyzdžiui, Siaurės Europos ša
lyse paspartės marmuro erozija, per 
metus suirs iki 35 mikronų storio 
marmurinių paviršių sluoksnis. Su
stiprės ir geležies, bronzos bei cinko, 
kurie buvo naudojami paminklų sto
gams, erozijos procesai. Pasak specia
listų, tai lems didėjantis aplinkos už
terštumas ir kylanti vidutinė metinė 
temperatūra. 

Viduržemio jūros baseino šalyse 
grėsmę kels negatyvus saulės radiaci
jos poveikis. Su šiuo fenomenu susi
durs Italija, Ispanija, Portugalija, 
Graikija ir Balkanų šalys. Visą Euro
pą apims vadinamasis „druskų kris
talizacijos" efektas, kuris ypač pavo
jingas akytoms medžiagos. Smiltainį 
ir plytas kamuos vidiniai mechani
niai stresai, dėl kurių šios medžiagos 
gali net visiškai suirti. 

Pasak projekto vadovės C. Sab-
bioni, tyrimo išvadose pabrėžiama 
vandens kaip neigiamo faktoriaus 
reikšmė. 

„Nors klimato pokyčių metu 
temperatūra labai dažnai laikoma 
svarbiausiu kintamuoju, kultūros 
vertybių požiūriu svarbiausią vaid
menį vaidina ne tiek ekstremalūs 
reiškiniai - liūtys, potvyniai ir au
dros, bet kur kas mažiau pastebimi ir 
kur kas labiau paplitę fenomenai. Jie 
daro struktūrinę žalą perdangoms, 
stogų šlaitams ir kraigams. Be to, pa

didėjusi drėgmė sudaro geresnes są
lygas plisti mikroorganizmams ak
mens ir medžio struktūrose. Ji skati
na paviršius ardančių druskų forma
vimąsi ir spartina korozijos proce
sus", — tvirtina projekto vadovė. 

Siame amžiuje istorijos pamink
lai turės atlaikyti du smūgius. Viena 
vertus, keturiose geografinėse zonose 
- Alpėse, Balkanuose, Skandinavijoje 
ir Pietų Islandijoje - spartėja grybelių 
augimas (iki 30 mikrogramų kvadra
tiniame centimetre), kita vertus, dėl 
sausringesnių vasarų didžiojoje Eu
ropos dalyje sukietės dirvožemis, sau
gantis dar neatrastus archeologinius 
objektus. 

Dar prieš 5 metus Italijos Cen
trinis restauravimo institutas ir Ap
linkos apsaugos agentūra bandė at
kreipti dėmesį į aplinkos užterštumo 
problemą, primindami, kad rekon
strukcijos efektas smogo sąlygomis 
gali trukti tik trejus metus. 

„Nuskutimo efektas" prapuola, 
juodosios dalelės vėl ima kurti paste
bimą patiną ant bažnyčių ir statulų 
paviršiaus, ir, siekiant grąžinti ba
roko stiliaus fasadų ar imperinių 
triumfo arkų grožį, reikės vėl nuimi
nėti jų akmeninio paviršiaus milimet
rus, taip vis labiau ardant paminklų 
struktūrą. 

Dabar klimato pokyčiai grožio iš
saugojimo procesą pavers dar sudė
tingesnį ir brangesnį, rašo „La Re
pubblica". 

Lietuvos verslininkai bijo žiniasklaidos 
Vilnius, gegužės 31 d. (BNS) — 

Absoliuti dauguma apklaustų Lie
tuvos verslininkų tiki, kad nepa
lankios žiniasklaidos publikacijos ir 
transliacijos gali sužlugdyti jų verslą, 
bet beveik pusės iš jų nedomina ži
niasklaidos pajamų šaltiniai. 

Tai atskleidžia sociologinis—kri-
minologinis tyrimas, kurį ketvirta
dienį pristatė korupcijos reiškinius 
analizuojančios nevyriausybinės or
ganizacijos ,,Transparency Interna
tional" Lietuvos skyrius. Tyrimo me
tu apklausti 502 vidutinio ir stam
baus verslo atstovai. 

Beveik 62 proc. apklaustųjų sako 
visiškai tikį ir per 29 proc. greičiau ti
kį, kad nepalankios žiniasklaidos 
publikacijos ir transliacijos apie 
konkretų asmenį arba įmonę gali tą 
asmenį arba įmonę sužlugdyti. 

Beveik 43 proc. apklaustų versli
ninkų nuomone, visoje šalyje platina
ma nacionalinė spauda dažnai ir la
bai dažnai mainais už reklamos užsa

kymus skelbia reklamos užsakovui 
palankias publikacijas, beveik 34 
proc. apklaustųjų mano, kad tai labai 
dažnai ir dažnai daro regioniniai laik
raščiai ir beveik 29 proc. taip mano 
apie nacionalinius TV transliuotojus. 

Užsakomuosius straipsnius ir 
laidas, kurie palankiai nušviečia įmo
nių reikalus, tačiau nėra aiškiai pa
žymėti kaip reklama, teigiamai verti
na beveik 18 proc. respondentų, be
veik 43 proc. — neutraliai ir beveik 
40 proc. — neigiamai. 

Iš visų apklaustųjų, kurie turėjo 
reikalų su žiniasklaida, 13 proc. teigė 
žiniasklaidai atsilyginę pinigais, rek
lama ar skelbimais už palankių pub
likacijų paskelbimą. 

Nors verslininkai įtarinėja ži
niasklaida korupcija, tačiau per 43 
proc. apklausos dalyvių į klausimą, 
ar jų įmonei pakanka žinių apie ži
niasklaidos priemonių finansinius 
šaltinius ir jų kilmę atsakė, kad tuo 
nesidomi. 

Šalti Rusijos ir JAV žvilgsniai C-8 susitikime 

* Penktosiose NBA pirmeny
bių Vakarų konferencijos finalo 
rungtynėse San Antonio „Spurs" 
komanda trečiadienį namuose 109:84 
sutriuškino Utah „Jazz" krepšinin
kus bei, laimėjęs seriją iki keturių 
pergalių 4:1, trečią kartą per penkis 
pastaruosius sezonus iškopė į lygos 
finalą. Pirmąsias dvejas serijos rung
tynes savo arenoje ,,Spurs" laimėjo 
108:100 ir 105:96, trečiąjį susitikimą 
išvykoje pralaimėjo 83:109, o ketvir
tajame susitikime svečiuose varžovus 
įveikė 91:79. 

* Treč iadieni antros iose 
NHL Stanley taurės turnyro fi
n a l o rungtynėse Anaheim 
, ,Ducks" komanda namuose 1:0 
įveikė Ottavva „Senators" ir pirmau

ja serijoje iki keturių pergalių 2:0. 
Pirmąjį susitikimą savo aikštėje 
„Ducks" ledo ritulininkai laimėjo 
3:2. Pergalingą įvartį trečiajame kė
linyje įmušė Samuelis Pahlssonas 
(54:16). Rungtynių didvyriu tapo ir 
šeimininkų vartininkas Jeanas-Se-
bastienas Giguere'as. J is atrėmė vi
sus 16 varžovų metimų ir šeštą kartą 
karjeroje NHL Stanley taurės tur
nyre bei pirmą kartą šį sezoną ne
praleido įvarčio į ginamus vartus. 

* ITF serijos moterų teniso 
turnyre Italijoje ketvirtoji pagal 
reitingą Linos Stančiūtės ir vo
kietės Kathrin Woerle pora ket
virtfinalyje 6:2, 7:5 nugalėjo ame
rikietę Tiffany Dabek bei serbę Aną 
Veselinovič ir iškopė į pusfinalį. 

Atkelta iš 1 psl. 
Maskvos taip išaugo ne tik dėl 
priešraketinio skydo, bet ir dėl rusų 
energetikos naudojimo politiniais su
metimais, dėl JAV bandymų postso
vietines šalis integruoti į NATO ar 
net dėl Kosovo klausimo, kad G. W. 
Bushas griebėsi vienintelės galimos 
kortos - artimų asmeninių ryšių su 
Rusijos prezidentu. Baltieji rūmai 
trečiadienį pareiškė, kad prezidentas 
kviečia V Putiną dviem dienom liepos 
mėnesį pasisvečiuoti Bushų šeimos 
rezidencijoje Maine valstijoje. Tarsi 
nujausdama, kad padėtis Potsdame 
išėjo iš kontrolės, C. Rice pertraukė 
trečiadienio spaudos konferencijos 
pabaigą siekdama neformaliai papa
sakoti apie vizitą. Tuo tarpu S. Lav-
rovas sausai pareiškė: „Įvairios sri
tys, kuriose mūsų pozicijos nesutam
pa, bus aptariamos Maine." 

Nuo Sovietų Sąjungos subyrėji
mo įprastinė Washington logika buvo 
ta, kad naujas Šaltasis karas nebėra 
įmanomas nebeegzistuojant JAV ir 
SSRS ideologiniams skirtumams. Bet 
argi tai tikrai tiesa? Vienas G. W. Bu-
sho administracijos pareigūnas tei
gia, kad buvęs žingeidus Amerikos 
laisvosios rinkos, demokratinių refor
mų bei nūdienos Rusijos ypatumų ty
rinėtojas tapo dar vienu žvėrimi. V 

Putino vyriausybė pradėjo manipu
liuoti taisyklėmis, kurias lemia nau
jos fašizmo formos, laisvos rinkos ir 
valstybinė kontrolė. Neišdrįskite su 
Rusijos elitu kalbėti apie demokrati
jos šlovę: jiems jau pakako amerikie
čių patarimų. 

Vis tik niekas daugiau nejaudina 
kaip dabartiniai nesutarimai dėl G. 
W. Busho priešraketinio skydo ir V 
Putino raketos bandymo. Tas pats 
amerikiečių pareigūnas sakė, kad Ru
sija „pamažu tampa revizionistine 
galia, norinčia peržiūrėti 1989-ųjų ir 
1991-ųjų metų įvykių rezultatus", 
užbaigusius Šaltąjį karą. „Tai tikrai 
neraminanti mintis." Geriausias re
vizionistinių siekių pavyzdys - Rusi
jos moratoriumas Konvencinės gin
kluotės Europoje sutarčiai, kuri ribo
ja ginklų ir karių skaičių Europoje. 

Liūdna, tačiau tai žymi tam tik
ras slinktis po Šaltojo karo susikūru-
siame pasaulyje. Lyginant su situaci
ja prieš dešimt ar šiek tiek daugiau 
metų, tikėjimas mesianistine demok
ratijos ir laisvų rinkų galia pasiekė 
naujas žemumas. G. W. Bushas prisi
dėjo prie šios tendencijos sudaryda
mas sąlygas Irakui dezintegruotis į 
visišką liūną, demonstruojantį 
didžiausias demokratijos nesėkmes 
nuo Veimaro Respublikos laikų. 

Buti tėvais — brangu, vaikais — nesaugu 
Vilnius, gegužės 31 d. (BNS) — 

Lietuvoje šeimos su vaikais neišgali 
apsirūpinti būtiniausiais dalykais, o 
prieš vaikus vis dažniau griebiamasi 
smurto, rodo Statistikos departa
mento surinkti duomenys. 

Tyrimų duomenimis, namų 
ūkiuose, auginančiuose vaikus iki 18 
metų amžiaus, 2006 m. vidutinės 
vartojimo išlaidos sudarė 568 litus 
vienam asmeniui per mėnesį (namų 
ūkiuose be vaikų — 740 Lt) ir, paly

ginti su 2005 m., padidėjo 73 litais. 
Namų ūkių, auginančių du vai

kus, vartojimo išlaidos sudarė 80 
proc, o auginančių tris ir daugiau 
vaikų — 56 proc. vidutinio šalies ly
gio. 

Vidaus reikalų ministerijos duo
menimis, 2006 m. nuo nusikalstamų 
veikų nukentėjo 5,100 vaikų, t.y. 186 
vaikais daugiau nei 2005 m. Daž
niausiai nukenčia 14—17 metų am
žiaus paaugliai. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

krato šaltiniu. Ta galvijų banda ste
bima. Buliuko mėsa buvo nusiųsta į 
Lenkijos veterinarijos instituto cen
trą Pulavų mieste. Apie kempinligės 
atvejį informuota Europos Komisija. 

Tikrieji žudikai — Londone? 

Londone gyvenantis Rusijos verslininkas Borisas Berezovskis. 

Maskva, gegužės 31 d. („Reu
ters/BNS) — Verslininkas Andrejus 
Lugovojus, kurį britai kaltina buvu
sio rusų saugumiečio Aleksandro Lit-
vinenkos nunuodijimu, ketvirtadienį 
neigė, kad yra su tuo susijęs, ir sakė, 
kad labiau galima įtarti Didžiosios 
Britanijos žvalgybą ir Britanijoje gy
venantį rusų multimilijonierių Bo
risą Berezovskį. 

A. Lugovojaus bandymai atremti 
jam metamus kaltinimus yra naujas 
posūkis šioje sensacingoje nužudymo 
byloje, kuri atgaivino prisiminimus 
apie šaltąjį karą ir smarkiai pakenkė 
Britanijos ir Rusijos santykiams. 

„Britanija daro iš manęs atpirki
mo ožį", — Maskvoje per spaudos 
konferenciją, kurią tiesiogiai trans
liavo valstybinė televizija, pareiškė A. 
Lugovojus, kuris atrodė pasitikintis 
savimi ir kovingai nusiteikęs. 

A. Lugovojus, kuris pats anks
čiau buvo KGB agentas, sakė, jog 
tiksliai nežino, kas pernai lapkritį 
Londone nunuodijo A. Litvinenką ra
dioaktyviu poloniu, bet pridūrė, kad 
yra trys galimi įtariamieji: britų žval
gyba, mafija ir magnatas B. Bere
zovskis, kuris susipykęs su preziden
tu Vladimiru Putinu iš Rusijos pabė
go į Londoną. 

Pasak A. Lugovojaus, tiek A. Lit
vinenką, tiek B. Berezovskis dirbo 
Britanijos žvalgybos agentūroms, ir 
A. Litvinenkos nužudymas yra susi
jęs su ta veikla. 

Tačiau Britanija atsikirto, kad 
jos prašymas išduoti A. Lugovojų, ku
rio Maskva sako negalinti patenkinti, 
neturi nieko bendra su britų žvalgy
ba. 

„Tai kriminalinis reikalas, o ne 
žvalgybos, — sakė britų Užsienio rei
kalų ministerijos atstovas. — Lon
done buvo nužudytas Britanijos pilie
tis, buvo keliamas pavojus Jungtinės 
Karalystės piliečiams ir lankyto
jams". 

B. Berezovskis yra pagrindinis 
Kremliaus neapykantos objektas 
Londone, nes nuolat griežtai kriti
kuoja V Putiną ir atvirai pripažįsta, 
kad nori finansuoti revoliuciją vy
riausybei Rusijoje pakeisti. 

Britanijos sprendimas suteikti 
prieglobstį B. Berezovskiui papiktino 
Maskvą, kuri siekia jo išdavimo ir no
ri jį teisti dėl jam Rusijoje pateiktų 
kriminalinių kaltinimų. 

A. Litvinenkos pareiškime, kurį 
po jo mirties perskaitė jo draugai, sa
koma, kad dėl jo nunuodijimo kaltas 
Rusijos prezidentas V Putinas. 

Latvijos prezidentu išrinktas Valdis Zatlers 
Atkelta iš 1 psl. 

Politikos naujokas V Zatlers, ku
rį rėmė keturių partijų — Liaudies 
partijos, „Tėvynei ir laisvei"/ ir Ju
dėjimo už Latvijos nacionalinę ne
priklausomybę susivienijimo (TL/ 
JLNP), Latvijos pirmosios partijos ir 
„Latvijos kelio" susivienijimo (LPP/ 
LK) bei Žaliųjų ir valstiečių sąjungos 
(ZVS) — valdančioji koalicija, pakeis 
Vairą Vikę-Freibergą. 

Per slaptą balsavimą, kuriame 
dalyvavo 98 iš 100 parlamentarų, jis 
gavo 58 balsus ir aplenkė savo varžo
vą — buvusį Konstitucinio Teismo 
teisėją Aivarą Endzinį, kuris surinko 
39 balsus. 

V Zatlerio šalininkai teigė, kad 
neoficialios pacientų dovanos medi
kams Latvijoje yra įprastas dalykas, 
todėl tai nereiškia, kad jis yra korum-
puotas. 

Tikimasi, kad V Zatleris nekeis 
šalies provakarietiškos pozicijos. Jis 
yra kritikavęs vyriausybę dėl menkų 
pastangų infliacijai pažaboti. 

Latvijos prezidentas turi ribotus, 

bet svarbius įstatymų leidybos įgalio
jimus ir atlieka svarbų vaidmenį ša
lies užsienio politikoje. 

Sakydamas trumpą kalbą po iš
rinkimo V Zatleris padėkojo už paro
dytą pasitikėjimą, kuris jį įpareigoja 
„sąžiningai tarnauti valstybei" 

Pasak V Zatlerio, šiuo metu būti
na pagalvoti apie du dalykus — tiks
lus ir idėjas. 

„Istorija rodo, kad tauta gali 
daug pasiekti, jeigu turi bendrų tiks
lų ir idealų, ir dabar reikia padaryti 
viską, kad vėl taip ir būtų. Jeigu to 
nebus, tauta bus suskaldyta", — sakė 
išrinktasis prezidentas. 

„Mano garbė — tautos garbė. 
Garbė tarnauti Latvijai", — sakė jis. 

Per spaudos konferenciją po savo 
išrinkimo V Zatleris pabrėžė, kad jo 
svarbiausias uždavinys prezidento 
poste — vienyti tautą. 

„Mums būtina surasti priežastis, 
kurios skaldo tautą. Jas pašalinti, 
kaip piktžoles, — sakė jis. — Jeigu 
mes nesurasime šių priežasčių, tebe-
vyks susiskaldymas". 

EUROPA 

LONDONAS 
Tremtyje gyvenantis rusų oligar

chas Borisas Berezovskis per inter
viu vienam laikraščiui, kuris skelbia
mas ketvirtadienį, sakė, kad finan
suoja šachmatų legendos Gario Kas
parovo vadovaujamą opozicinę orga
nizaciją „Kitokia Rusija". B. Be-

i rezovskis taip pat pakartojo savo 
nuomonę, kad Rusijos prezidentas 
Vladimiras Put inas kelia „realią 

! grėsmę Vakarams". Didžiojoje Bri-
I tanijoje gyvenantis oligarchas laik

raščiui „Financial Times" sakė, kad 
Rusijoje su dviem deputatais mėgino 

I įkurti opozicinę partiją, bet jie abu 
j buvo nužudyti. „Tuo metu supratau, 
j kad šiuo būdu opozicija neveiks, bent 

jau man. Štai kodėl nusprendžiau pa
sirinkti kitą būdą", — teigė B. Be
rezovskis, paaiškindamas, kodėl fi
nansuoja organizacijas Rusijoje. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Viktoras 

Juščenka grasina pirmalaikius rin
kimus rengti po 60 parų, jeigu parla
mentas ketvirtadienį nerealizuos pa
siektų susitarimų. Prieš išvykdamas 
į Kroatiją V Juščenka pratęsė vienai 
dienai — gegužės 31-ajai — galimybę 
nacionalinio parlamento deputatams 
priimti įstatymus, kurių reikia rug
sėjo 30 d. planuojamiems pirmalai
kiams Aukščiausiosios Rados rinki
mams surengti. Kaip sakoma prezi
dento įsake, valstybės vadovas pri
dėjo prie dviejų įsako paleisti vyriau
sybės šalininkų kontroliuojamą 
Aukščiausiąją Radą sustabdymo die
nų — gegužės 29-osios ir 30-osios — 
dar ir ketvirtadienį, gegužės 31-ąją. 

VARŠUVA 
Opolės vaivadijoje Vakarų Len

kijoje užregistruotas kempinligės at
vejis, pranešė Opolės radijas, kuris 
nurodo, kad ši liga nustatyta pusės 
metų buliukui. Veterinarijos inspek
cija negali pasakyti, kaip šis buliukas 
užsikrėtė, nes jį laikantis ūkininkas 
iš Kendzežyno-Kozlio apskrities savo 
gyvulių nešėrė kaulų miltais, kurie 
laikomi vieninteliu kempinligės už-

JAV 

NEW YORK 
JAV bevielio ryšio telefonų ga

mintoja „Motorola" planuoja šiemet 
atleisti dar 4,000 darbuotojų išlai
doms sumažinti. Atsikratyti nuosto
lių siekianti įmonė anksčiau skelbė 
ketinanti iki birželio 30 dienos at
leisti 3,500 darbuotojų. Įskaitant pa
pildomus atleidimus, įmonės darbo 
jėga sumažės 11 procentų. Įmonės 
skaičiavimais, sumažinus darbuotojų 
skaičių ir įgyvendinus ki tas prie
mones kasmet bus sutaupyta apie 
600 mln. JAV dolerių. Smukus par
davimams ir telefonų kainoms, pir
mąjį šių metų ketvirtį „Motorola" 
užbaigė su nuostoliais. 

ČIKAGA 
Trečiadienį pietinėje Indiana 

valstijos dalyje sudužo kovinis nai
kintuvas F-15, pranešė Jung t in ių 
Valstijų federalinė aviacijos adminis
tracija (FAA). Pasak FAA regioninės 
atstovybės Čikagoje atstovo Tony 
Molinaro, kol kas daugiau duomenų 
apie nelaimę, įvykusią maždaug už 
80,4 kilometro šiauriau Evansville, 
neturima. T. Molinaro teigė, kad 
apie avariją Federalinei aviacijos ad
ministracijai pranešė karinės struk
tūros. Apygardos šerifo tarnyba tvir
tina, kad lakūnas katapultavosi ir 
saugiai nusileido žemėn. 

MIAMI 
Kalėjime Amerikos karinėje ba

zėje Guantanamo (Kuboje) trečiadie
nį mirė belaisvis iš Saudo Arabijos, 
kuris tikriausiai nusižudė, pranešė 
JAV kariškiai. Miami įsikūrusi JAV 
Pietų vadovybė pranešė, kad nebe
kvėpuojantį kalinį jo kameroje rado 
sargybiniai; gydytojai jau negalėjo iš
gelbėti jam gyvybės. Kariškiai ne
skelbia kalinio vardo ir nenurodo, 
kaip jis mirė. Jeigu savižudybės ver
sija pasitvirtins, šis Saudo Arabijos 
pilietis bus ketvirtasis belaisvis 
Guantanamo, tokiu būdu pasitrau
kęs iš gyvenimo. Dar trys belaisviai 
— du iš Saudo Arabijos ir vienas iš 
Jemeno — kalėjime pasikorė pra
ėjusią vasarą. 
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Tarptautinė vaikų 
gynimo diena 

Galbūt nedaugelis mūsų skaitytojų žino, kad šiandien, birželio 1 dieną, 
minime tarptautinę vaikų gynimo dieną. 

,,...aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas... aš turiu teisę gyventi su 
savo mama ir tėveliu... kai aš sergu, man turi būti suteikta medicinos pagal
ba... aš turiu teisę lankyti darželį ir mokyklą... niekam nevalia manęs 
mušti... visi vaikai yra svarbūs... aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju... aš 
turiu teisę žaisti..." 

Deja, ne visada taip būna. Mes žinome, kiek daug vaikų pasaulyje tų 
teisių neturi, kiek daug jų gyvena skurde ir miršta iš bade. Daug vaikų ir 
Lietuvoje gyvena blogai, daugelis šeimų nesulaukia pagalbos, o kitos gal jos ir 
nenori. 

Todėl gražu, kad atsiranda žmonių, kurie iš visos širdies dirba tam, kad 
nelaimingų vaikų gyvenimas pagerėtų. JAV Lietuvių Bendruomenės nariams 
puikiai žinomas Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė", organizacija „Vaiko 
vartai į mokslą", neseniai Čikagoje įsikūręs Moterų klubas. Prie jų pridėčiau 
ir pagalbos Lietuvos mokytojams organizaciją APPLE, Mercy Lift. O kur dau
gybė pavienių žmonių, kurie vienokiu ar kitokiu būdu stengiasi padėti 

vaikams. Visų čia ir nesuminėsi. 
Tad džiaugdamiesi vasaros die
na palinkėkime visoms organi
zacijoms ir tiems, kurie rūpinasi 
jaunąja karta, stiprybės ir ištver
mės, te mūsų jaunoji kar ta auga 
sveika, laiminga. Jaun imas — 
mūsų ateitis ir mes visi tur ime 
visomis išgalėmis padėti j iems 
užaugti tikrais žmonėmis. 

O šiandien kar tu su vaikais 
pasidžiaukime jų kūrybingumu. 

Laima Apanav ič i enė 

Lietuviška mokykla 2120 m. 
moksleivio akimis 

Prasidėjo nauji 2120 mokslo me
tai ir vėl aš ėjau į savo mėgstamiausią 
lietuvišką mokyklą. Šiemet aš jau 7 
klasėje. Sutikau savo draugus iš šeš
tos klasės. Buvo Saulė, Romas, 
Audrius, ir Alexas. Dar pas mus atėjo 
naujas mokinys, jo vardas Jonas. 
Jonas tik atvažiavo iš Lietuvos ir 
mums daug papasakojo. Buvo labai 
įdomu, nes aną šeštadienį mes skri
dome į Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, į 
ekskursiją. 

Skridom mes ilgai, net dvi valan
das! Kol skridom, mes žiūrėjom filmą 
apie senų laikų moksleivių nuotykius 
(2007 m.). 

Vilniuje mes aplankėme Gedi
mino pilį ir ėjome į Istorijos muziejų, 
kur matėme mūsų mokyklos raši
nėlius 2007 m. Aš bandžiau surasti 
savo promočiutės, bet nebuvo laiko, o 
mes skubėjome į Kauno zoologijos 
sodą ir Klaipėdos geriausią pasaulyje 
Jūrų muziejų. 

Grįžome mes vakare apie šeštą 
valandą. 

Po savaitės pas mus atvažiavo 
moksleiviai iš Lietuvos. Mes paro
dėme jiems mūsų biblioteką. J ie 
nustebo, kai pamatė tiek daug pas 
mus knygų ir kad taip gerai kalbam 
lietuviškai. Po eksursijos Detroit , 
mes susirinkom salėje aptart i mūsų 
planus kito šeštadienio geografijos 
pamokos. Mes turėjom skristi į kos
mosą pažiūrėti į Lietuvos žemę ir 
pabaigti mūsų projektą apie Lietuvą. 

Aš taip džiaugiuosi, kad Lietuvos 
šeštadieninė mokykla pasidarė tokia 
populiari. Čia atvažiuoja žmonės iš 
viso pasaulio mokytis lietuvių kalbos. 
Man labai patinka, nes galima sutikti 
daug žmonių, kurie mokosi lietuvių 
kalbos. Man labai patinka, nes gali
ma sutikti daug žmonių iš viso 
pasaulio, kurie domisi lietuvių kalba 
ir kultūra. 

Viktorija S tanovaja 
Detroit lituanistinė „Žiburio" 

mokykla 7 sk. 
III vieta JAV LB Švietimo tarybos 

rašinio konkurse 

Gardūs ledai. 

Kristina Imshaitė, Gedimino lituanistinė m-la. III vieta JAV LB Švietimo ta
rybos piešimo konkurse. 

Gimtinė 
Nėra nuostabesnio krašto už 

Lietuvą. Tai kraštas, kur praleidau 
savo vaikystę. Lietuva yra maža, bet 
joje daug nuostabių vietų. Viena iš tų 
vietų — Trakų pilis. 

Trakų pilis labai garsi, daug 
žmonių atvyksta aplankyti šios pilies. 
Trakų pilyje vyksta įvairūs renginiai, 
kurie ir traukia turistus. Vienas iš 
įdomesnių renginių yra Riterių tur
nyrai. Trakų gamta taip pat nuos
tabi. Žmonės atvyksta pasigrožėt ne 
tik pilimi, bet ir gamta. Daug žmonių 
iškylauja prie nuostabių Trakų eže
rų. Trakų pilį supa ežerai ir nuos
tabios salelės. 

Dar viena nuostabaus gražumo 
vieta yra pajūris. Vakarais galima ste
bėti saulėlydį, tai nuostabus reginys. 
Lietuvoje apstu gražių vietų: Klai
pėdos uostas — neužšąlantis ir vei
kiantis ištisus metus, Vilniuje Ge
dimino pilis, Senamiestis, Druski
ninkai ir kitos vietos. 

Lietuva atrodo paprasta šalis, 
tačiau tai šalis, turinti nuostabią ir 
turtingą ne tik gamtą, bet ir istoriją. 
Ta šalis yra mano gimtinė, ta šalis — 
Lietuva. 

Šarūne Steckytė 
ČLM 10 kl 

£§«* cm s*r» 

Jfcfftpt* Į* 

94m *A«\M : 

Laiminga vaikvstė. 
Gabija Trečiokaitė, Maironio lituanistinė m-la. II vieta JAV LB Švietimo ta
rybos piešimo konkurse. 
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Aš žinojau, o ar žinojot Jūs, 
kad Jėzus... 

RIMANTAS GALVYDIS 

Giliai širdyje vidinis balsas man 
sakė, kad Jėzus turėjo mokinti žmo
nes sveikos gyvensenos. 

Prieš kelias savaites į mano ran
kas pateko knygelės kopija pavadini
mu „Sandoros ir sveikatos Evangeli
ja". Evangelija pagal Joną (ji ne
įtraukta i Naująjį Testamentą). Ant 
knygutės nugarėlės parašyta: 

„Greit sukaks du tūkstančiai me
tų nuo tos dienos, kai Dievo Sūnus 
buvo užgimęs Žmogumi su misija — 
atvesti žmoniją i Tiesos kelią. Jis 
nešė ligoniams sveikatą, neišmanan
tiems — išmintį, o nelaimingiesiems 
ir neturtėliams — laimę. 

Jo mokymas, kurj žinome iš Nau
jojo Testamento, nors ir ne iškart 
užrašytas, turėjo žmonijai didžiulės 
Įtakos, formavo visą vakarų civilizaci
ją. Mokytojo žodžiai, su niekuo nesu
lyginami, ir šiandien tebėra gyvybin
gi, visiems nepaprastai svarbūs. To
dėl čia ir skelbiame tai, ką iš tiesų yra 
pasakęs Jėzus, išvertę jo žodžius iš 
originalo. 

Si knyga — tik aštuntadalis ara
mėjų kalba parašyto manuskripto. 
Tačiau joje — didžiai vertingi Kris
taus pamokymai, kaip išvengti ligų, o 
kenčianti žmonija jų be galo stokoja. 
Kiekvienas, j juos įsigilinęs, akivaiz
džiai pajus nemirtingos gyvasties 
alsavimą ir tą amžinąją tiesą, kuri 
mums šiandien reikalinga labiau nei 
bet kada: dvasios ir kūno harmoniją 
išsiugdysime tik laikydamiesi Dievo 
priesakų." (Edmondas Seklis) 

Pagalvojau, jog tai labai įdomu, 
juk pats ieškau tiesos, kaip žmogus 
turi gyventi, jeigu nori būti sveikas ir 
laimingas. Tuojau pat pradėjau skai
tyti įžangą: 

„Pateikiame skaitytojams Ed
mondo Seklio nuodugniai ištyrinėtą 
manuskriptą, parašytą senąja slavų 
kalba ir saugomą karališkoje Habs-
burgų bibliotekoje. Vatikane randasi 
tapatus jo originalas aramėjų kalba, 
kuri buvo šnekamoji kalba Kristui 

gyvam esant. Šis manuskriptas — 
tiksliai a tku r t a Kristaus mokymo 
dalis, kurią persakė jo mylimasis mo
kinys Jonas, — parašytas krikščiony
bės pradžioje ir plačiai nušviečia 
gydomąją Kristaus veiklą. 

Daugelis bus tiesiog apstulbinti, 
pamatę, kiek daug evangelijoje esama 
fragmentų, aiškių aiškiausiai bylo
jančių, kad Kristus savo žemiškos • 
misijos metu i fizinį žmonių kūną 
kreipė dėmesio nė kiek ne mažiau, 
negu į jų dvasią. Mokytojas tai laikė 
savo pareiga: 'Aš privalau išvaryti 
demonus ir ligoniams grąžinti svei
katą' (Lk 13, 32). Taip darydamas 
Kristus ir savo mokiniams, ir tiems, 
kurie panoro žengti Jo nurodytu 
keliu, yra davęs aiškų paliepimą: 
'Gydykite ligonius, prikelkite miru
sius, nuvalykite raupsuotus, išvarinė-
kite demonus' (Mt 10, 8). Iš tiesų ste
bėtina, kad Kristaus nurodymų gy
dyti kūną mūsų laikais visiškai 
nepaisoma. J u k ir savo knygoje. 
'Kristus ir ligų išgydymas' aprašinė-
jau, kaip istorijos bėgyje ir Jėzus, ir 
šventieji yra sugrąžinę sveikatą 
daugeliui net nepagydomų ligonių. 

Šiuose Antikos laikų manuskrip
tuose yra duota tikslių, aiškiai nusa
kytų patarimų, kaip gyventi sveikai: 
Dera atsisakyti mėsos patiekalų, 
alkoholio, organizmą nuodijančių 
narkotikų, pasirenkant gyvastingus 
Gamtos faktorius — saulę, orą, van
denį ir žemę bei patį nuostabiausią 
natūralų maistą — šviežias daržoves 
ir vaisius. 

O jeigu mes nepaisome Gamtos 
dėsnių, nuolat nusižengiame moralei 
ir nesaikingai maitinamės, patiki
miausias kelias atgauti pašlijusiai 
sveikatai — dozuotas badavimas, nes 
jame iš tiesų slypi stebuklingos ga
lios. Pats Kristus kalba apie jį kaip 
apie idealų apsivalymo būdą. Jis 
troško išmokyti žmones tapti svei
kais, nes taip Kūrėjo jiems nuskirta. 
Todėl kam tikrai rūpi sveikata, gyve
nimo džiaugsmas bei savo dvasios 
ugdymas, tie be abejonės naudosis 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
GREIT PARDUODA 

,-m _-. First Landmark Realty 

PARDUODA 

Bus. 773-590-0205 
Re$. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Parduodamas g ražus 3 m i e g . 
mažas n a m u k a s . 10 m i n . nuo 

M k h i g a n C i ty Beach i r Bever iy 
Shores. Yra didelis daržas, židinys 

b e n d r a m e k a m b a r y j e , a r t i par
duotuvės. T ik S65,000. 

tel. 708-425-5015 Julija 

SIŪLO DARBĄ 

PASLAUGOS 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

E x p e r i e n c e d M a i e & Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have val id proof to 

w o r k in the Uni ted States. 
Mušt speak English & Drive. 

312-648-1565 

Stuburo ir skausmo ligos j Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR DALIAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elg in : 847 -289-8822 
M c H e n r y : 815-363-9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
wvvw. i l l i no i spa in . com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

antų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5lr6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

/A I \ I IJ I I Q U b 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Iš kairės j dešinę: Rimantas Galvydis, kun. Antanas Saulaitis ir kun. Rytis 
Gurkšnys. 

išmintingais ir naudingais higienos 
patarimais, iš tiesų gyvens taip, kaip 
moko Kristus. O tai — neišsen
kančios laimės šaltinis." (Daktaras 
Ed. Bertolė, Lozanos universiteto 
laureatas) 

Kas labiausiai man. turbūt ir 
jums, įstrigo Įžangoje, ten buvo para
šyta, jog „dera atsisakyti mėsos pa
tiekalų". Šio sakinio pagautas puo
liau skaityti toliau, knygelė plona, 
pagalvojau per kelias valandas ją 
įveiksiu, bet... Sugebėjau perskaityti 
tik du pirmus puslapius, kiekvie
name sakinyje slypėjo tiek išminties, 

kad mintys tuoj pat nuskrisdavo toli 
toli... Per savaitę įveikiau visą kny
gelę, ji pakeitė daug ką mano gyve
nime, tai lobis sveikuoliams. 

Tiems, k a s n o r ė t ų suž ino t i 
d a u g i a u , k v i e č i a m e b i r ž e l i o 3 
d i e n ą i Sveikuol ių sus i t ik imą, 
v y k s i a n t i , k a i p v i sada , p i r m ą 
m ė n e s i o sekmadien i , t u o p a č i u 
l a i k u 12:30 v. p .p . toje pač io je 
v ie to je Lemont , Pasaul io l ie tuvių 
c e n t r e , Bočių menėje. Poka lb io 
t e m a — „ J ė z u s mokina sve ika i 
gyvent i ." 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

Čia vieta Jūsų reklamai! ..^ 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
A N D LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO £2Nk 

"L-l—-jt I- J 

LENOER 

•*r -Jį 
T S | 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
i— '" (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

'•<?>-'' 

http://wvvw.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5lr6
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POVILO GAIDŽIO 70-SIS GIMTADIENIS 
EDVARDAS SULAITIS 

Gegužės 24 d. viena iš žymiau
siųjų Lietuvos teatro pasaulio figūrų 
— Povilas Gaidys - atšventė savo 70-
ąji gimtadienį. Nors ir 'gyvenant skir
tingose Atlanto pusėse, su šiuo vyru 
bent ketvirtj šimtmečio likimas vie
naip ar kitaip lėmė bendrauti, tam 
tikromis progomis būdavo galimybė 
susitikti, o gerokai anksčiau — kas
dien palaikyti ryšį. 

v 

Buvo atvykęs j Čikagą 
dirbti su mėgėjais 

1991 m. pabaigoje, pakvietus Po
vilą padirbėti su Čikagos scenos mė
gėjų grupe „Vaidilutė", jis leidos į to
limą kelionę per Atlantą. Tai buvo 
turbūt pirmas ir vienintelis atvejis, 
kuomet garsus Lietuvos teatralas ry
žosi tokiam žygiui. 

Pats būdamas profesionalas iš 
pradžių gal ir nenujautė, ką reiškia 
darbas su pradžiokais, ir dar tokiais, 
kurių dalis net ir lietuvių kalbos nėra 
tinkamai išmokusi. Tačiau atvažiavęs 
į Čikagą ir pamatęs liūdną situaciją, 
P Gaidys nesutriko — tuoj pat apsi
prato ir su dideliu entuziazmu kibo į 
darbą. Kartais lyg ir matydavosi jo 
veide netikrumo ir nevilties ženklų, 
tačiau jie netrukus išnykdavo ir re
žisierių jau buvo galima matyti links
mą, gerai nusiteikusį. Kaip atrodė, 
tai nebuvo jo vaidyba, o tikras nusi
teikimas, kuris džiugino ne vien tik 
šių eilučių autorių, bet ir visus kitus, 
kuriems teko su Povilu bendrauti. 

Po 5 mėnesių darbo čikagiečiai 
teatro mėgėjai Jaunimo centro di
džiojoje salėje stebėjo naują P Gaidžio 
surežisuotą premjerą — Petro Vai
čiūno komedijos „Patriotai" pastaty
mą. Ir kaip tiko šis prieškariniais lai
kais parašytas kūrinys naujai nepri
klausomybę atgavusiems Lietuvos 
žmonėms! Pirmą kartą scenos šviesą 
išvydusi Kauno dramos teatre 1926 
m. spalio 2 d., komedija „Patriotai" 
kreipėsi į tautiečių širdis po beveik 70 
metų. 

Si komedija buvo kelis kartus pa
kartota, ji parodyta ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seimo progra-

Povilas Gaidys. 

moję (PLC, Lemont). 
Beje, P Gaidys, tuo kartu pusme

tį praleidęs Cicero lietuvių telkinyje, 
ne tik režisavo P Vaičiūno komediją, 
bet ir dėstė dramos kursą Illinois 
University at Chicago lituanistinėje 
katedroje, kuriai tuo metu vadovavo 
lietuviško teatro žinovas dr. prof. 
Bronius Vaškelis. 

G e r a i va id ino , 
r ež i savo , įdomiai r a š ė 

Mūsų archyve yra daug laiškų, 
gautų iš sukaktuvininko P Gaidžio 
įvairiais laikotarpiais. Jis sugeba ne 
vien tik gerai vaidinti, režisuoti, va
dovauti teatrui, mokyti jaunuosius 
teatralus, bet ir vaizdžiai rašyti, gali 
gerai nušviesti net ir šių dienų Lie
tuvos politinę padėtį. Kartais jo ko
mentarai skamba suprantamiau ne
gu žurnalistų rašomos apžvalgos. 

Taip pat puikiai jis apibūdina ir 
savo šeimos šaknis. Kartą Povilas ra
šė: „Mes — iš paukščių giminės", ka
dangi jis — Gaidys, o jo žmona — 
Gaigalaitė. 1964 m. jiedu susilaukė 
sūnaus Žilvino, kurio profesija — pia
nistas, dėstytojas. 

Povilo žmona Elena Gaigalaitė 
1956—1962 m. buvo Marijampolės 
dramos teatro, o nuo 1963 m. iki šių 

CH1CAGOS LIETUVIŲ TEATRAS 

„VAIDILUTĖ" 

Chicagos „Vaidilutės" teatro vadovybė su režisieriumi ir dalimi artistų: 
priekyje (ii k.) ~ Irena Tiknienė, rež. Povilas Gaidys, dr. Petras 
Kisielius, Aldona Pankienė; antroje ctlcje -- Giedrė Griskėnaitė, Ona 
Soiaitienė, Edvardas 5ulaitis, Laima šulaitytė, Sigitas Gūdis, Regina 
Kiudulaitė. 

dienų — Klaipėdos dramos teatro ak
torė. 

S u k a k t i e s minė j imas — 
šeš tad ien į , b i rže l io 2 d. 

Nors P Gaidžio gimtadienis buvo 
gegužės 24 d., šventinis vakaras, skir
tas jo 70 metų sukakčiai, yra rengia
mas 2007 m. birželio 2 d. 6 vai. v. 
Klaipėdos muzikiniame teatre. Klai
pėdos dramos teatro pastate šiuo me
tu vyksta kapitalinis remontas ir jis 
dar ilgą laiką negalės būti naudoja
mas, tad teatralams tenka vaidinti 
įvairiose patalpose. Klaipėdos teatra
lai yra išblaškyti po įvairias miesto 
sales ir jiems yra sunku tinkamai pa
sirodyti. 

Beje, sukaktuviniame vakare P 
Gaidys daugiausia pasirodys su savo 
aktorinės klasės mokiniais — būsi
mais teatralais, kuriuos jau ne vieni 
metai ruošia šiam darbui. „Rodysime 
neilgas, linksmas ištraukas, kurios 
turėtų patikti publikai", — taip apie 
sukaktuvinį vakarą kalbėjo jubilia
tas, kuomet mes jį užkalbinome tele
fonu. 

Negalėdami asmeniškai dalyvau
ti šiame P Gaidžio pagerbime, siun
čiame jam kuo nuoširdžiausius lin
kėjimus, sveikinimus iš tolimosios Či
kagos, kurią vienu metu jis buvo ne 
juokais pamilęs. 

Į P Ga idž io p r a e i t i pažvelgus 

Apie šį teatralą per 25 metus 
(tiek maždaug teko su juo bendrauti) 
yra tekę surinkti nemaža medžiagos, 
kurios trumpomis ištraukomis čia pa
sidalinsime. 

P Gaidys gimė 1937 m. gegužės 
24 d. nedideliame Subačiaus mieste

lyje, kuris yra tarp Kupiškio ir Pane
vėžio. Panevėžys jam labai svarbus o, 
nes tame mieste dirbo Juozas Mil
tinis, su kuriuo jie teatrinėje srityje 
Lietuvoje išdirbo ilgiausiai — 44 
metus. Iš tiesų 44 metai bet kokiame 
darbe yra ilgas laiko tarpas. O 
teatriniame gyvenime, kur kiekviena 
diena galėjo atnešt i įvairių staig
menų, tai tikrai ilgas laikotarpis. 

Šių metų kovo ^mėnesį suėjo 44 
metai, kai Maskvos valstybinio teatro 
meno instituto (GITIS) režisūros spe
cialybės absolventas buvo paskirtas 
Klaipėdos dramos teatro vyr. režisie
riumi (jis buvo pats jauniausias teat
ralas Lietuvoje, paskir tas tokioms 
aukštoms pareigoms). Šiam teatrui 
jis liko ištikimas iki šių dienų. Jis ne-
siblaškė, kaip darė kiti jo kolegos, ir 
neieškojo nei daugiau pinigų, nei gar
bės. Jis savo darbu ir energija tai pa
siekė Klaipėdoje. Buvo ne vien tik ak
torius, bet ir vyr. režisierius, šio teat
ro vadovas, o dabar — meno vado
vas, nors dar kartais pasireiškia kaip 
aktorius bei režisierius. 

Per ilgą sceninį laikotarpį P Gai
džio kūrybiniame kraityje beveik 80 
pastatymų, arti 20 vaidmenų kino ir 
televizijos filmuose, dešimtis jo reži
suotų radijo pjesių. O kur jo pedago
ginis darbas, jaunų aktorių ruošimas 
ir daug kitų pareigų, kurias čia nėra. 
lengva net suminėti? Geriau šioje vie
toje padėkime tašką su pažadu ateity
je apie šį Teatralą (didžiąja raide) 
daugiau parašyti. 

Reikia manyti, kad Povilas Gai
dys, atšventęs šią neeilinę amžiaus 
sukaktį, liks toks žvalus ir kūrybin
gas, kaip anksčiau. Tikėkimės, jog ge
rasis Dievulis duos j am sveikatos ir 
jėgų dar ilgai reikštis jo pamėgtoje 
srityje! 

Susitikimai Lietuvoje 

P. Gaidžio Čikagoje režisuoto spektaklio programinis leidinėlis. 

Julija Švabaitė-Gylienė ir Magdalena B. Stankūnienė su Klampučių pag
rindinės mokykios mokiniais po koncerto. 

Gegužės 20 d. Vilkaviškio krašto muziejuje, Paežerių dvaro rūmuose įvy
ko poetės Julijos Švabaitės-Gylienės knygos „Ant vėlių suolelio" sutiktuvės. 
Dalyvavo J. Švabaitės dukra Aušra Karkienė, dailininkė Magdalena B. Stan
kūnienė, giminės ir pažįstami. Meninę programą, dainas ir eilėraščius iš poe
tės kūrybos atliko Klampučių pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. 

Poetė taip pat apsilankė Alvite, dalyvavo šv. Mišiose Alvito koplyčioje, 
susitiko su Alvito bažnyčios klebonu V Kajoku, kuris papasakojo apie baž
nyčios atstatymo pradžią. 

Vilkaviškio krašto muziejuje atnaujintos ekspozicijos, skirtos išeivijos 
menininkams ir filantropams: J. Švabaitei, K. Bradūnui, A. Vaičiulaičiui, K. 
Senkui, A. Keziui, K. Karužai ir D. Bindokienei. 

A. Ži l inskas 
muziejaus direktorius 
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Vasaros idilei - simpatiški 
lauko baldai 

Vis dažniau užplūsta mintys apie 
saulėtą dieną sode, nerūpestingus 
popiečio pokalbius po obelimi, poilsį 
pintame supamajame krėsle verando
je. Vasaros idilė... Gal ir jūsų sode yra 
jauki vietelė, į kurią tiesiog prašosi 
simpatiškas lauko baldų komplektas, 
padėsiantis sukurti tokią idilę. 

Kaip išsirinkti baldus? 

Išsiruošę į parduotuves ieškoti 
tinkamų sodo baldų, susidursite su 
be galo plačia jų pasiūla. Kokiems 
sodo baldams teikti pirmenybę, ko
kios medžiagos atspariausios, pat
variausios, praktiškiausios, kokie 
padės susikurti sode, vidiniame na
mų kiemelyje, terasoje ar pavėsinėje 
jaukią, atpalaiduojančią atmosferą? 

Plastikiniai lauko baldai lengvi, 
mobilūs, ekonomiški, atsparūs van
dens poveikiui. Tiesa, stiprūs saulės 
spinduliai gali suminkštinti nekoky
bišką plastmasę, be to, nepriekaištin
gai sutvarkytame sode gali atrodyti 
ganėtinai pigiai ir kasdieniškai. 

Pastaruoju metu vieni populia
riausių ir atspariausių yra tiko me
dienos baldai. Tačiau ne ką mažiau 
populiaresni yra ir prabangesni me
taliniai ir pinti iš vytelių baldai, kurie 
užkariauja vis daugiau ieškančių 
kokybiško poilsio vasarotojų širdžių. 

Atspa r i aus i - metaliniai baldai 

Nusprendę įsigyti metalinius 
sodo baldus, galite būti tikri, kad jų 
pakaks ilgiau nei tikitės - jie tvirti ir 
nereikalauja daug priežiūros, juos nė 
nesusimąstydami galite palikti lauke 
lyjant lietui ar net sningant. Iš meta
lo pagaminti lauko baldai nebijo nei 
saulės, nei šalčio, nei drėgmės, nei 
smūgių. Tiesa, jei norite, kad jų iš
vaizda nepakistų, žiemos sezonui 
reikėtų metalą ištepti alyva. 

Itin dekoratyviai atrodo kaltiniai 
baldai, kurių linijų grakštumas ir 
subtilūs rankomis kalti ornamentai 
suteikia sodui ar pavėsinei iškil
mingumo įspūdį. Pastaruoju metu 
kaltinio metalo stalų stalviršiai puo
šiami kruopštaus rankų darbo na
tūralaus akmens mozaika. Tokie 
gaminiai, nors gana brangūs, su
laukia vis didesnio susidomėjimo. 
Neretai kaltiniai baldai - suoleliai, 
staliukai ar šviestuvai - naudojami 
kaip išskirtiniai sodo ar namo ap-

www.laukbaldis.lt 

linkos papuošimo elementai. 
Metaliniai baldai turi tik vieną 

trūkumą: ant jų ne itin patogu sėdėti, 
o tuo labiau - gulėti. Tačiau prie me
talinių kėdžių galima nusipirkti spe
cialias sėdimąsias pririšamas pagal
vėles. Tai itin patogu, nes nenaudo
jant baldų tereikia tik jas nuristi, o 
baldai gali likti stovėti savo vietose. 
Siekiant sukurti kuo patogesnius bal
dus, metalinės jų konstrukcijos nere
tai derinamos ir su pintais elemen
tais, kurių gruboka faktūra suteikia 
šaltam metalui šilumos ir jaukumo. 

Pinti baldai - j a u k i a m poilsiui 

Pinti arba derinti su pintais ele
mentais metaliniai sodo baldai ne
nusileidžia iš aukščiausių populiaru
mo vietų, juolab kad vis dar jaučia
mas didelis susidomėjimas įvairiais 
etnostiliais. Itin estetiški, patogūs, 
tarsi persmelkti saulės, dvelkiantys 
natūralumu pinti baldai tarsi savai
me asocijuojasi su geromis tradici
jomis ir namų jaukumu. Iš vytelių 
pinti baldai pirmiausia vertinami dėl 
ekologiškumo bei nepriekaištingos 
estetiškos išvaizdos. Įprasti gluos
niai, rotango palmės, jūržolės, bam
bukas — šių augalų spalva, lankstu
mas bei faktūra labai skirtingi, todėl 
iš jų pagaminti baldai taip pat ski
riasi.. Be to, įvairovę sukuria ir 
skirtingi pynimo būdai, baldų kon
strukcijos bei dažai. 

Siekdami sukurti kuo ilgaam-
žiškesnį produktą, dauguma gamin
tojų pintus baldus padengia specialiu 
laku. Tačiau vis dėlto staigūs tempe
ratūros pokyčiai, dažna drėgnų ir 
vėsių bei karštų ir saulėtų dienų 
kaita gali labai sutrumpinti šių baldų 
tarnavimo laiką: jie tampa nebe tokie 
tvirti ir gana greitai ima atrodyti 
gerokai sudėvėti. Dėl šių priežasčių 
pintiems baldams geriausia surasti 
sode saugesnę vietelę ne po atviru 
dangum: galbūt verandoje, saulėtame 
žiemos sode, terasoje ar pavėsinėje. 
Beje, yra ir kita išeitis — ne taip se
niai pasirodę baldai pagaminti iš sin
tetinių vytelių. Jų išvaizda nelabai 
skiriasi nuo pintų iš natūralių auga
lų, tačiau jų ypatybės kur kas geres
nės: jie nebijo drėgmės ir kaitros, yra 
atsparūs temperatūros pokyčiams ir 
tarnauja kur kas ilgiau. 

Pagal „Mano namai" 

A t A 
ELENAI ZIMAVIČIŪTEI-CARTER 

mirus, jos sesutei JŪRAI GVIDIENEI reiškiame mūsų 
užuojautą. 

Anelė Juškėnienė 
Joana Natkevičienė 

SVEIKA, SENOJI EUROPA 
Žurnalas „Foreign Affairs" savo 

paskutiniame numeryje pateikia įdo
mią statistiką apie dabartinę Europą 
ir numatomą Europos ateitį 2030 
metais . Taip pat palygina ją su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. 

Nuo 1980 metų Vakarų Europos 
valstybės, priklausančios Europos 
Sąjungai, ekonomiškai atsiliko nuo 
Jungtinių Amerikos Valstijų. Tam 
turėjo įtakos ir demografiniai veiks
niai. Aiškiai matosi, kad Europos tau
tos sensta. Žmonių gimsta mažiau, 
negu miršta. Tačiau nors Europos 
tautos mažėja, jos yra nepaprastai 
sveikos. Tai gali prisidėti prie ekono
minio augimo, žinoma, jeigu žmonės 
ilgiau dirbs. Šiuo metu, nors žmonės 
ir gyvena ilgiau, anksčiau išeina į 
pensiją. 

2005 metais Vakarų Europoje 
gyveno 100 milijonų žmonių daugiau, 
negu Jungtinėse Amerikos Valstijo
se. Spėjama, kad 2030 metais tas 
skirtumas bus tik 35 milijonai. Ame
rikos gyventojų skaičius, galvojama, 
per tą laiką padidės 65 milijonais, tuo 
tarpu Europos tautų žmonių skaičius 
pasiliks tas pats. 2005 m. V Europa 
viršijo JAV visose amžiaus grupėse. V 
Europa viršijo JAV 37 proc. svarbiau
sioje darbingo amžiaus — tarp 35 ir 
49 metų - žmonių grupėje. Tačiau 
2030 metais tas skaičius susilygins, o 
žmonių jaunesnių nei 30 metų, Ame
rikoje bus daugiau. V Europa viršija 
JAV ir 80 metų bei vyresnių žmonių 
skaičiumi. 2005 metais Vakarų Euro
poje vidutinis amžius buvo 40 metų, o 
JAV tuo metu buvo 36 metai. 2030 
metais vidutinis amžius V . Europoje 
bus 47 metai, o JAV tik 39 metai. 
2030 metais vienas ketvirtadalis v. 
europiečių bus vyresni nei 65 m. — 
dvigubai daugiau, negu vaikų iki 15 
m. JAV tuo metu senieji sudarys tik 
vieną penktadalį, o vaikų bus dau
giau negu senų žmonių. 

V Europoje ekonomiškai aktyvių 
žmonių nuo 15 ir 64 metų amžiaus 
mažės. Todėl dirbančių žmonių san
tykis su senais žmonėmis V Europoje 
kris nuo dabartinio 3.8 iki 2.4 2030 

metais. Tuo tarpu JAV tas santykis 
kris nuo dabartinio 5.4 iki 3.1 2030 
metais. 

Kita problema — tai mažėjantis 
jaunų žmonių skaičius. 2030 metais 
V Europoje jaunų žmonių santykis su 
senais bus 71 jaunas žmogus — 15-24 
metų. 100 žmonių — 55-64 metų. 
2005 metais V Europoje gimimų ir 
mirčių santykis buvo maždaug lygus. 
203D metais tas santykis bus 4 mirtys 
3 gimimams. JAV tas santykis bus 2 
mirtys 3 gimimams. Tą problemą iš 
dalies gali išspręsti imigracija. 

Tačiau nepaisant imigracijos, 
žmonių skaičius V Europoje 2030 
metais sumažės apie pusę milijono 
kasmet. Be to, imigracija V Europoje 
bus problemiška. Islamo radikaliz
mas ir kitos problemos — nusikalti
mai, socialinė globa, kultūriniai skir
tumai — gali smarkia i pakenk t i 
socialiniam vieningumui ir vidaus 
saugumui. Pavyzdžiui, Olandijoje jau 
dabar daugiau emigruoja, negu imi
gruoja. Laimingi europiečiai, kad gali 
džiaugtis gera savo sveikata. Euro
piečiai gyvena vienais metais ilgiau 
už amerikiečius, o norvegai ir švei
carai - net 4 metais. Manoma, kad 
2030 metais Amerikos vyrų amžius 
bus 74.8 metai, Europos Sąungos — 
76 metai, Amerikos moterų — 80.1 
metų, o Europos Sąjungos — 81.7 
metai. 

Europoje tęsiasi didelė bedar
bystė. Daug darbingų žmonių leidžia 
laiką veltui. Tam turi įtakos Europos 
įstatymai. Kompanijai t en daug kai
nuoja socialinis draudimas, nor int 
pasamdyti žmogų, ypač senesnio 
amžiaus. Portugalijoje ir Prancūzijoje 
pensijų mokesčiai sudaro daugiau nei 
50 proc. visų pajamų, o Liuksembur
ge — net 85 proc. Tačiau Vakarų 
Europos padėtis nėra beviltiška. Jei 
Vakarų Europa nori išlaikyti aukštą 
gyvenimo lygį ir būti pajėgi konku
ruoti pasauliniu mastu, tur i keisti 
savo politiką — ilgiau dirbti, mažiau 
praleisti laiko be darbo, vėliau išeiti į 
pensiją. 

Vladas S i n k u s 

http://www.laukbaldis.lt
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ČIKAGOJ* llt APYUNKtSH 

• A . a. Valerijaus Jasaičio 30-ąsias 
metines minint, birželio 3 d., sekma
dienį, 10:30 vai. r. Jėzuitų koplyčioje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago bus 
aukojamos šv. Mišios. Prašome gimi
nes, draugus, pažįstamus prisiminti 
Valerijų Jasaitį maldose. 

• S v . Kazimiero kongregacijos se
serys maloniai kviečia dalyvauti šv. Mi
šiose ir pasimelsti, kad kongregacijos įs
teigėja Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta Palaimintąja. Šv. Mišios vyks 
birželio 2 d., šeštadienį, 9:30 vai. r. se
selių motiniškajame name, 2601 W. 
Marguette Rd., Chicago. Mišias aukos 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos klebonas kun. Antanas Markus. 

•Ate i t in inku šeimos šventė vyks 
sekmadienį, birželio 3 d., 9 vai. r. — 
šv. Mišios Pal. J. Matulaičio misioje. 
10:30 vai. r. vyks iškilmingas posėdis 
PLC didžiojoje salėje. Po posėdžio — 
Kun. Lipniūno/prez. Stulginskio moks
leivių ateitininkų kuopos paruoštas 
spektaklis. Ateitininkų namų šven-
tė-gegužinė vyks po vaidinimo. Bir
želio mėnuo skirtas dėmesiui alks
tančiam. Ateitininkų sąjungos prašo, 
kad ateitininkai atvykdami į šventę 
atneštų ir paaukotų maisto (siūlome 
atsinešti po skardinę ar dėžutę kiek
vienam šventės dalyviui). Surinktas 
maistas bus išdalijamas vargšams, 
benamiams ar skurstantiems. Lau
kiame visų! . 

•Birže l io 3 d. Center on Halsted, 
3656 N. Halsted St., Chicago 9 vai. r. 
vyks tarpreliginės pamaldos. Tel pasi
teiravimui: 773-593-7500 (kun. dr. Vi
lius Rudra Dundzila). 

•Biržel io 4 d. 8 vai. r. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje užsakytos pa
maldos už Lietuvių skautų sąjungos iš
vežtuosius narius, už Vydūno fondo rė
mėjus, palikimų palikėjus ir visus, kurie 
padeda lietuviškai studentijai siekti 
užsibrėžto tikslo. Vydūno fondo valdyba 
kviečia visus galinčius dalyvauti. 

• B i r ž e l i o 7 dieną, ketvirtadieni, 
12:30 vai. p. p. Čikagos miesto centre 
esančioje Daley Plaza aikštėje Lietu
vos Respublikos generalinis konsu
latas Čikagoje kartu su Vilniaus ir Či
kagos susigiminiavusių miestų komi
tetu rengia lietuvių liaudies muzikos 
ansamblio „Sodžius" (direktorius 
Gintaras Juknys, muzikinis vadovas 
Rimas Pumputis) ir lietuvių liaudies 

šokių kolektyvo „Suktinis" (vadovai 
Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai) 
koncertą. Dviejų l ietuvių liaudies 
muzikos kolektyvų koncertas Čika
gos miesto centre vyks Čikagos tarp
t au t inės susigiminiavusių miestų 
programos festivalio, prasidėsiančio 
birželio 4 d. ir vyksiančio keturias 
dienas, metu. 

• T ė v e l i u , tėvužėliu, tėtuku pager
bimo pietūs vyks Pasaulio lietuvių cen
tre, 14911 127th Street, Lemont birže
lio 10 d. 12:30 vai. p. p. Kviečiame visus 
tėvelius, mamytes ir jų atžalas bei anū
kėlius. Vietas užsisakyti galite tel. 708-
448-7436 (A. Palikienė). Kaina — 15 
dol. Pasidžiaukime kartu. Pagerbkime 
tėvelius, paremkime lietuvių centrą. 

• B a l z e k o l i e tuv ių kul tūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
maloniai kviečia į dailininkės Janinos 
Monkutės-Marks au tor inę parodą 
„Gyvenimas tęsiasi". Dailininkė eks
ponuos naujausius kūrinius. Parodos 
at idarymas penktadienį, birželio 15 
d. 7-9 vai. v. Atidaryme dalyvaus dai
lininkė, bus vaišės. Įėjimas nemoka
mas. Paroda veiks iki rugpjūčio 12 d. 
Muziejus atidarytas kasdien nuo 10 
vai. r. iki 4 vai. p. p. Telefonas pasi
teiravimui: 773-582-6500 (Rita Janz). 

• G e g u ž ė s 31 d. „ D r a u g e " (nr. 105) 
straipsnyje „Bendras JAV LB ir Lie
tuvos ambasados posėdis" po viena iš 
nuotraukų užrašas turė tų būti toks: 
Iš kairės į dešinę: sėdi Nida Dalman-
taitė, Marija Remienė, Audrius Brūz
ga ir Juozas Polikaitis. Atsiprašome. 

IŠARTIIRTOLl~ 

• K v i e č i a m e į Amer ikos l i e tuvių 
bibliotekininkų ir archyvų darbuoto
jų suvažiavimą, kurį birželio 15-17 
dienomis Putnam, Connecticut, ruo
šia JAV LB Kultūros taryba. Suvažia
vimas vyks Nekalto Prasidėjimo Se
serų vienuolyne, 600 Liberty High-
way, Putnam, CT. Seselės apnakvy-
dins ir pavalgydins. Registracijos mo
kesčio nėra. Nakvynė ir maistas dviem 
dienoms — 120 dol. asmeniui. Suvažia
vimas darbą pradės 10 vai. r. šeštadie
nį ir baigs sekmadienį 2 vai. p. p. Re
gis t ruot is adresu: Dalė Lukienė, 
15100 Interlachen Dr., Apt. 526, Silver 
Spring, MD 20906. Tel. pasiteiravimui: 
301-598-6657. EI. paštas: 

dalelukas@verizon.net 

iame į fi lmo premjerą 
Birželio 2 d., šeštadienį, 

7 vai. v. 
Jaunimo centre 

(5620 S. Claremont Ave., Chicago) 

vyks režisierės 
Ramunės Rakauskaitės 

filmo 
„Mimoza" 

premjera. 
Po filmo peržiūros gros grupė 

„The Glide", susitiksime su filmo 
kūrėjais, vaišinsimės vynu. Įėjimas 
— 15 dol. 

Tel.: 312-388-0665 

2007 m. rugpjūčio 19 - 26 dienomis 
Neringos stovykloje, Vermont 

ruošiama kūrybinė stovykla suaugusiems 

Meno8Dlenos 
Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 iki pensijinio am

žiaus, praleisti 8 dienas Neringos miške. Stovykloje žiniomis pasidalins ir 
praktinius užsiėmimus ves profesionalai lietuviai dailininkai ir rašytojai. 
Programa vyks lietuvių kalba. 

Siūlome stovyklauti visas aštuonias dienas, kad geriau įsigilintumėte 
i kūrybinius projektus ir pasisemtumėte Neringos ir Vermont gamtos 
{kvėpimo. Galima užsiregistruoti ir trumpesniam laikui. 

Prašome užsiregistruoti iki liepos 30 d. * 
Registracijos anketas prašome siusti šiuo adresu: Jane Venckutė-

Zirlienė, c/o meno8dienos neringoje, 131 Boardman Road, East Haddam, 
CT 06423. 

Stovykloje „Meno8Dienos" gimsta daug naujų sumanymų. Nuotraukoje: 
2006 m. stovykloje. 

Klaipėdos pilies teatro monospektaklis 

9^Aš laukiu tavęs, mielasis" 
Birželio 29 d. bus rodomas restorane „Magnolia" (123 Market St., Willow 
Springs, IL). Bilietai į šį spektaklį parduodami tik restorane „Magnolia" 
(tel. 630-669-4055). 
Birželio 30 d., šeštadienį, šis spektaklis bus rodomas Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje (14911127th St., Lemont, IL). 
Pagrindinį vaidmenį atlieka Klaipėdos dramos teatro aktorė Jolanta Puo-
dėnaitė. Prieš spektaklį — teatro „Žaltvykslė" pasirodymas. Bilietai par
duodami kavinėse: „Smilga" (tel. 630-427-0929), „Bravo" (tel. 630-257-
3300), parduotuvėje „Lithuanian Plaza" (tel. 708-599-9866). 

Scena Iš spektaklio „Aš laukiu tavęs, mielasis' 

Birželio 3 dieną po 10 vai. r. lietuviškų šv. Mišių Brightom Park Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, pagerbsime ilgametę 
parapijos narę ir visuomenininke gerbiamą Mariją Kinčienę. 

Marija ilgus metus buvo parapijos sekretore, parapijos tarybos ir visų 
lietuviškų organizacijų, veikiančių Brighton Park, veiklia nare, bažnyčios 
choriste, lektore ir kantore, eucharistijos ministrante. 

Kviečiame lietuvišką visuomenę, pažįstamus ir draugus pasinaudoti ga
limybe pabendrauti su Marija Kinčienę, nes ji jau išsikėlė gyventi į Čikagos 
vakarinį priemiestį. 

Pagerbimas įvyks parapijos Mozerio salėje, adresu 2745 W. 44th. Street 
Chicago, IL 60632 

mailto:dalelukas@verizon.net

