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Nemakščių naujoji bažnyčia Žemaitijoje METINIS

Anakls 
Relsgys

Prezidento 
metinis 

pranešimas
Balandžio 12 

d. Prezidentas 
Valdas Adamkus 
Seime perskaitė 
savo metinį prane
šimą. Kaip kiek
vienais metais, 

taip ir šiemet Prezidentas plačiai apžvelgė 
Lietuvos valstybės raidą, iškeldamas trū
kumus ir duodamas sugestijas Vyriausybei, 
kad išvengus klaidų ateityje. Prezidento 
rūpestis - visų žmonių gerovė ir tautos vie
ningumas, jos ateitis demokratinių valsty
bių šeimoje.

Gal vienas iš trumpiausių susumavu
siųjų pranešimų, tai “Lietuvos žinių” 
balandžio 13 d. publikacija: “Prezidentas 
Valdas Adamkus įvardijo tolesnės šalies 
raidos orientyrus ir ragino visus susitelkti 
trijų didelių iššūkių akivaizdoje: pilieti
nės visuomenės kūrimo, sparčios ekono
minės plėtros kliūčių šalinimo ir iš to ky
lančio socialinio teisingumo stiprinimo bei 
tautos nykimo stabdymo.”

Nėra abejonės, kad didžiausią atgarsį, 
ypač koalicinėje vyriausybėje, sukėlė Pre
zidento užuominos apie galimą oligarchi- 
nio valdymo grėsmę, nes Prezidentas 
retoriškai paklausė: “Ar pasidavę fataliz
mui ir nesiimdami valingų politinių spren
dimų neartėjame prie oligarchinio valdy
mo, prie modelio šalies su įtakinga oli
garchų grupe ir didele, tačiau lengvai 
manipuliuojama skurdo klase?”

Lietuvos medikų streikas
Jau eilę metų Lietuvos gydytojai ir 

pagalbinių instancijų darbuotojai mėgina

ft

Antano Kramiliaus 
uotraukoje - Ne
makščių naujoji 
bažnyčia Žemaiti
joje, kuriai savo pa
likimą paliko sydnė- 
jiškis prelatas Pet
ras Butkus MBE. 
Prisimenant a.a. 
prelatą, 12-tųjų 
mirties metinių 
proga spausdina
me Antano Krami
liaus prisimini
mus psl. 3.
Nemakščių klebo
nas kun. Romual
das Gečas praneša, 
kad Nemakščių 
bažnyčia yra galuti
nai užbaigta, skolos 
išmokėtos.

Lietuvos įvykių apžvalga
išsivaduoti iš sovietmečio apgailėtinos 
atlyginimų sistemos. Paskutiniu metu vi
siškai pribrendo streiko akcijos būtinu
mas. Naujųjų seimūnų, sėdinčių ant aukš
tų atlyginimų, prastai suprantančių savo 
darbą, o darbo metu važinėjančių po pa
saulį, mintys supykdė daugelį medikų ir jie 
pasisakė už visuotinio streiko akciją.

Dėl streiko balsavo virš 70% medici
nos darbuotojų. Iš jų apie 98% pritarė, 
kad būtų streikuojama. Aktyviausi balsuo
tojai buvo Mažeikių ir Druskininkų medi
cinos darbuotojai - po 98%, o Vilniaus 
universiteto Santariškių klinikose dėl 
streiko pasisakė 72%.

Medikų atstovas spaudai, pabrėžė, jog 
dar yra galimybė susitarti dėl kompromi
so: “Nuolaidų jau esame pasiūlę, bet jokiu 
būdu nesutiksime, kad atlyginimai kiltų 
mažiau negu 50%.”

Tuo tarpu Sveikatos apsaugos ministras 
Žilvinas Padaiga aiškino, kad “šiemet kol 
kas negalime pakelti algų 50%, bet pa
žadame, jog metų pabaigoje, kai jau bus 
aiškus kitų metų biudžetas, vėl persvars- 
tysime savo galimybes”.

Ministras minėjo, jog tokiam atlyginimų 
pakėlimui reikėtų 350 mln. sumos.

“Jei valstybė šiandien neturi šitų lėšų, 
po trijų metų jų jau nereikės”, pareiškė 
Gydytojų sąjungos vadovas Liutauras 
Labanauskas.

Visuotinis medikų streikas prasideda 
gegužės 17 dieną ir jame žada dalyvauti 
daugiau kaip 50.000 Lietuvos gydymo 
įstaigose dirbančių specialistų. Medikai 
protestuosią tol, kol vyriausybė įvykdys jų 
reikalavimus.

Lietuvos žmonės susirūpinę, nes įsi
vaizduoja, jog gydytojai gali eiti į gatves,

Nukelta į 2 psL

VAdamkus įžvelgia pavojus
(ELTA). Nevienoda ekonominė ir 

socialinė Lietuvos plėtra, technologinis ir 
kultūrinis krašto bei atskirų regionų at
silikimas - tai dar viena didžiulė Lietuvos 
problema, kurios neišsprendus kraštas 
gali priartėti prie oligarchinės valstybės 
modelio. Tai pabrėžė V. Adamkus, balan
džio 12 d. skaitydamas metinį pranešimą 
Seime.

“Socialinio teisingumo ir solidarumo 
stoka greitai virsta socialinės įtampos 
židiniais, skurdo ir nevilties, pykčio ir 
abejingumo salomis. Ar pasidavę fatalizmui 
ir nesiimdami valingų politinių sprendimų 
neartėjame prie oligarchinio valdymo, prie 
modelio šalies su įtakinga oligarchų grupe 
ir didele, tačiau lengvai manipuliuojama 
skurdo klase?”, - klausė V. Adamkus.

Visa tai glaudžiai susiję su trečiuoju - 
Lietuvos tautos nykimu. Netolygi raida, 
ūkinis, socialinis atskirų regionų atsili
kimas ir nusivylimas viešuoju gyvenimu ir 
galimybėmis sėkmingai gyventi Lietuvoje, 
pasak V. Adamkaus, tiesiogiai daro įtaką 
demografiniams ir emigracijos procesams.

—Pasak Prezidento, užtenka pervažiuoti 
Žemaitiją ar Aukštaitiją, kad įsitikintum: 
Lietuvą ištiko miestelių tuštėjimo metas, 
gabūs jauni žmonės emigruoja, valstybė 
praranda daug darbo rankų, daug jaunų 
protų. Be to, Lietuvos visuomenė sparčiai 
sensta. V Adamkus čia pat priminė ir de
mografijos prognozes, įspėjančias, kad vos 
po kelių dešimtmečių Lietuvos gyventojų 
bus gerokai mažiau nei trys milijonai.

“Manau, kad iš šių trijų iššūkių kyla ir 
trys strateginiai Lietuvos tikslai - sukurti 
savarankišką piliečių visuomenę, politinę 
tautą, įveikti krašto ir jo regionų ekonominį, 
socialinį, technologinį atsilikimą ir kartu 
padėti pagrindus didesniam socialiniam 
teisingumui - atkurti piliečių pasitikėjimą 
savimi, savo tauta, savo valstybe, užtikrinti 
gyvybingą tautos ateitį”, - kalbėjo V. 
Adamkus.

Tačiau čia pat V. Adamkus pabrėžė, jog 
būtina sąlyga piliečių pasitikėjimuivalstybe

Kaunui - paminklas vysk. M.Valančiui
(ELTA). Kauno miesto savivaldybei 

pasiūlyta priimti neįprastą dovaną - 
granitinį 3 m aukščio paminklą Motiejui 
Valančiui (1801-1875). Jį tikimasi pastatyti 
Kauno senamiestyje šių metų vasaros pa
baigoje arba rudens pradžioje.

Paminklo dovanojimo raštą Kauno 
merui atsiuntė JAV gyvenantis Lietuvos 
pilietis dr. Rimvydas Sidrys. Šis Amerikos 
lietuvis teigia savo lėšomis padengsiąs 
paminklo gamybos išlaidas ir neturėsiąs 
jokių pretenzijų Kauno miestui

Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne vėliau 
pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 12 noon.

stiprinti - pačios valstybės tarnybos, valsty
binių institucijų permainos, kurių darbui 
būtinas viešumas, skaidrumas, atvirumas. 
V. Adamkus apgailestavo, jog per penkio
lika metų nepavyko pasiekti, kad valsty
bės tarnautojai ištikimai tarnautų pilie
čiams ir valstybei.

Prezidento teigimu, piliečiams nesuvo
kiama, kodėl šių klausimų vis neatsiranda 
Vyriausybės ir Seimo darbotvarkėje. Kol 
kas kova su korupcija nėra efektyvi. Tai, 
anot V. Adamkaus, paliudija ir neseni 
visuomenės nuomonės tyrimai— net 81% 
Lietuvos gyventojų mano, kad dauguma 
arba beveik visi valstybės tarnautojai yra 
korumpuotl Prezidentas paragino rimtai 
kovoti su korupcija, kuri yra ne tik teisė
saugos, bet ir rimta nacionalinio saugumo 
problema, todėl šiuo klausimu būtina su
sitarti visoms parlamentinėms partijoms, 
realiai vykdyti šiuo metu jau galiojančių 
apie 10 korupcijos prevencijai skirtų 
įstatymų.

Visuomenės pasitikėjimą politikais, 
anot VAdamkaus, padėtų skatinti ir 
savivaldos institucijų sustiprinimas Va
karuose išsilavinimą įgijusiais žmonėmis. 
Taip pat - aiškūs etiniai įsipareigojimai 
visuomenei. V. Adamkus sakė palaikąs 
Seimo nusiteikimą priimti Politikų etikos 
ir Valstybės tarnautojų etikos kodeksus, 
tačiau pabrėžė, jog etikos kodeksų projektus 
reikėtų kuo greičiau aptarti su visuomene.

Skulptūrą kuria skulptorius prof. Leo
nas Žuklys. Jis jau yra pagaminęs 3.12 m 
aukščio skulptūros maketą, o netrukus 
kūrinys bus pradėtas kaldinti iš rusvo 
granito. Skulptūra stovės ant 1 m aukščio 
postamento. Paminklo pagrindu turės 
pasirūpinti miesto savivaldybė. Manoma, 
jog šio paminklo vertė gali siekti kelis 
šimtus tūkstančių litų. Paminklo modelį 
įvertinusi Lietuvos dailininkų sąjungos 
komisija jį pripažino, jog jis atliktas gerai 
Vieta jamkolkas dar neišrinkta. □
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patais Trumpai iš visur Išleidžia daugiau nei uždirba
♦ Kiekvieną sa
vaitgalį didžiuo
siuose Kinijos 
miestuose tęsiasi 
masinės demons
tracijos prieš Ja
poniją ir japonus. 
Jos prasidėjo ba
landžio 9 d. Dau
žomi japonų pre
kybos bendrovių, 

konsulatų ir net ambasados langai, pasta
tai apmėtomi akmenimis, buteliais, dažais, 
kiaušiniais ir išmatomis.
Kiniečiai protestuoa prieš naujausią Ja
ponijos mokyklų istorijos vadovėlį, kuris 
būk tai nutyli apie japonų žiaurumus Ki
nijoje 1937 - 45 metais. Padėtį dar aštrina 
įsiliepsnojęs ginčas tarp Kinijos ir Japoni
jos dėl teritorinių vandenų ir ekonominių 
zonų pasidalinimo Pacifike.
♦ Balandžio 8 d. Pasaulio Sveikatos Or
ganizacija sužinojo, kad pernai privati la
boratorija Cincinati mieste JAV per klai
dą į 3700 laboratorijų ir eilę gydytojų ka
binetų išsiuntė pavojingo gripo viruso pa
vyzdžius patikrinimui. Išsiuntinėti gripo 
H2N2 atmainos pavyzdžiai. Šis virusas 
1957 m sukėlė epidemiją, nuo kurios mirė 
iki 4 milijonų žmonių. Žmonės nebeturi 
imuniteto šiai gripo atmainai, tad stengia
masi surasti ir sunaikinti visus po pasaulį 
išsiuntinėtus viruso pavyzdžius.
♦ Balandžio 11d. viena iš Čikagos ligo
ninių (Northwestern Memorial Hospital) 
paskelbė tyrimų rezultatus, įspėdama vi
sas ligonines, kad dabar ligoninėse visur 
naudojami kompiuteriai sudaro rimtą ap- 
krėtimo pavojų. Kompiuterių klaviatūro
je įsiveisia bakterijos, kurios nuo menkiau
sio prisilietimo apkrečia gydytojų ir slau
gių pirštus ar gumines pirštines ir iš ten 
nukeliauja pas pacientus.

Lietuvos {vykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
išvykti atostogų, uždarys gydymo įstaigas, 
ligonines. Bus visiškas chaosas.

Lietuvos gydytojų sąjungos preziden
tas Liutauras Labanauskas ramina saky
damas, jog tą dieną visi medikai, slaugyto
jai, ligonių valytojos bei medicinos įrangą 
prižiūrintis personalas bus savo darbo 
vietose. Mes gerbiame įstatymus. Jei li
gonio gyvybei iškils grėsmė, jis nebus 
paliktas likimo valiai. Netenka uždaryti 
ligoninių durų ir išvaryti pacientų. Labo
ratorijos taip pat atliks tik tuos tyrimus, 
kurie yra būtini. Daliai ligonių teks palauk
ti. Tačiau mūsų streikas bus visuotinis, 
aiškino L. Labanauskas.
Kauniškiai “Raketa” vėl į Nidą

Po ilgos pertraukos iš Kauno į Nidą vėl 
pradės reguliariai plaukioti “Raketos” tipo 
keleivinis laivas “Aistė”. Vidaus vandens 
kelių direkcija pasirašė sutartį su “Nemuno 
linija”bendrove, kad ši perima maršrutą 
Kaunas - Nida. Jau gegužės mėnesį ben
drovė pradės bandomuosius plaukimus.

Sparnuoto laivo greitis iki 70 km ir ga
li nuplukdyti 58 keleivius. Nemuno van
dens lygiui nusmukus, laivas greitį turi 
sumažinti. Be raketos į Nidą kursuos ke
leivinis “Polesės” tipo greitaeigis spar
nuotas laivas “Kristė”, tik jis kiek lėtesnis 
ir nuplukdys 52 keleivius.
Rusija nukerta Lietuvos - Rusijos 

kultūrinius ryšius
Prieš porą metų, artinantis Kara

liaučiaus (Kaliningrad) 750 metų miesto 
įsteigimo sukakčiai, Karaliaučiaus mies
to mero pavaduotojas kreipėsi į Vilniaus 
miesto merą, kad gerų santykių užtikrini-

Mūsų Pastogę Nr. 15, 2005.04.20, psl.

♦ Angolos Uige provincijoje smarkiai 
plečiasi Marburg viruso epidemija. Labai 
užkrečiamas virusas, panašus į Ebola 
virusą, numarina žmones kraujavimu ir 
kepenų sutrikimu. Iki balandžio 15 d. nuo 
jo mirė 215 žmonės, jų tarpe daug medi
cinos personalo. Vaistų nuo šios ligos nėra, 
miršta bent ketvirtis užsikrėtusių žmonių.
♦ Balandžio 13 d. Naujosios Zelandijos 
ministrė pirmininkė Helen Clark išgyve
no nemalonų incidentą. Jai skrendant dvi
motoriu Piper Aztec lėktuvu iš Rotorua į 
Wellington, audringame ore atsidarė lėk
tuvo durys. Du skridę policininkai kovojo 
su durimis, kad jas prilaikytų. Lėktuvas lai
mingai nusileido artimiausiame oro uoste, 
gi iš savo sėdynės ištraukta ministrė pir
mininkė tik nusibrozdino ranką.
♦ Balandžio 15 d. JAV prez. George W. 
Bush paskyrė buvusį Pasaulinio Banko 
pirmininką James Wolfensohn specialiu 
pasiuntiniu prižiūrėti Izraelio pasitrauki
mą iš Gazos ruožo. Žydų tėvų sūnus, James 
Wolfensohn gimė Sydnėjuje 1933 m. ir 
baigė teisės mokslus Sydney Universitete, 
vėliau įsigydamas biznio administracijos 
magistro laipsnį Harvard Universitete 
(JAV). Jis atstovavo Australijai fechtavime 
Melbourne olimpinėse žaidynėse 1956 m. 
Su tėvais emigravo į Angliją, o vėliau j JAV. 
Jis yra JAV pilietis, nuo 1995 birželio iki 
2005 m. jis buvo Pasaulio Banko pirmi
ninkas.
♦ Balandžio 17 d. Australijos min. pirmi
ninkas John Howard, Darwin mieste atsi
sveikindamas su australų kariais, išvykstan
čiais tarnybai Irake, paskelbė, kad naujuoju 
Australijos gynybos pajėgų viršininku yra 
paskiriamas oro maršalas Angus Houston, 
nuo 2001 m. buvęs Australijos karo avia
cijos viršininku. Jis pakeis šiais metais į 
atsargą pasitraukiantį generolą Peter 
Cosgrove. n 

mui Karaliaučiuje būtų įkurtas Lietuviš
kas skveras. Vilniui j pa-galbą atėjo kiti 
Lietuvos miestai ir darbas skubotu keliu 
buvo pradėtas.

Dabar Kaliningrad miesto tarybos 
posėdyje meras Jurij Savenka pareiškė, 
kad Lietuvai neleidžiama statyti Lietu
vos - Rusijos kultūros centro jau anks
čiau skirtoje vietoje, nes tam esą priešta
rauja vietos gyventojai.

Dar sausį televizijos džiaugėsi suakty
vėjusiais ryšiais tarp Lietuvos ir Kalinin
grad srities, džiaugėsi ir sveikino lietuvių 
finansuojamo kultūros objekto statybą. 
Smerkė šiai idėjai neprijaučiančius vietos 
gyventojus. Iki šiol į projektą investuota 
apie 200,000 litų.

“Pastaruoju matu, atsiradus įvairiems 
niuansams, jaučiame regioninės valdžios 
neryžtingumą. Dairomasi į didžiąją po
litiką, kažko lūkuriuojama”, apagailestavo 
Antanas Petrauskas - Tautinių mažumų 
departamento direktorius.
Reikalaujama atidaryti archyvus

Balandžio 13 d. Prezidentas V. Adam
kus priėmė mokslo ir kultūros bendruo
menės atstovus. Prezidentui buvo įteiktas 
prašymas su daugiau nei 500 mokslo ir 
kultūros atstovų parašais, raginantis Pre
zidentą imtis iniciatyvos teikti Archyvų 
įstatymo pataisas. Šiuo metu net moksli
ninkai, atvykę iš kitų šalių negali naudotis 
sovietmečio archyvine medžiaga. Tai ne
įtikėtina Vakarų mokslininkams.

Prezidentas pažadėjo, kad išsamiau 
susipažinęs su pastabomis ir siūlymais, dėl 
Archyvų įstatymo kreipsis į Seimą. 
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau

da, ELTA, BNS ir IJ3ITIC biuleteniais.
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(ELTA). Lietuvos gyventojų vartojimo 
išlaidos pernai kiek viršijo oficialiai gautas 
pajamas. Išankstiniais duomenimis, pernai 
vienas Lietuvos gyventojas pinigais ir na
tūra per mėnesį vidutiniškai gavo 496 litus 
pajamų - 8.3% daugiau nei 2003-iaisiais. 
Įvertinus infliaciją, realiosios pajamos 
padidėjo 7%, pranešė Statistikos departa
mentas. Miestiečių pajamos vienam žmo
gui per mėnesį 2004 metais buvo 540 litų, 
kaimo gyventojų - 407 litai.

Vartojimo išlaidos 2004 metais buvo 
512 litų per mėnesį. Piniginės išlaidos su
darė 443 litus, arba 86% visų vartojimo 
išlaidų. Palyginti su 2003 metais, vartojimo 
išlaidos padidėjo 5.2%. Vartojimo išlaidos 
viršijo gaunamas pajamas dėl kelių 
priežasčių.

Viena iš jų - tyrimų respondentai yra 
linkę nuslėpti dalį pajamų, ypač “vokuose” 
gautą darbo užmokestį, nedeklaruotos 
veiklos pajamas. Tyrimas įskaito į namų 
ūkių pajamas tik tas užsienyje dirbančių 
asmenų gautas pajamas, kurios reguliariai 
siunčiamos kaip pagalba Lietuvoje li

Atsigaus Kauno pilis
(ELTA). Kauno miesto savivaldybė 

stengsis iki šių metų birželio 1-osios atver
ti Kauno pilies duris visuomenei, nelau
kiant, kol bus visiškai baigti šio istorinio 
paminklo tyrinėjimo, projektavimo bei visi 
avarinės būklės likvidavimo darbai.

Nesant elementarių patogumų Kauno 
pilis jau senokai nebeatveria durų lanky
tojams. Artimiausiu metu miesto savival
dybė numato skelbti konkursus vanden
tiekio, kanalizacijos ir elektros darbams 
atlikti, taip pat galimybių studijai pareng
ti. Tikimasi, jog po dviejų mėnesių bent į 
pirmo aukšto pilies patalpas galės įsikelti 
Turizmo informacijos centro filialas ir 
lankytojai pagaliau galės patekti į apleistos 
Kauno pilies vidų.

Be to, pradėjus veikti pirmam aukštui 
pilis būtų labiau apsaugota nuo ją 
niokojančių piktavalių bei čia neretai už
klystančių “puotautojų”.

Šiame istoriniame paminkle įsikūrus
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Ilgiausias džiazo festivalis Lietuvoje
(ELTA). Balandžio 21 d. Kaune prasi

dės jubiliejinis 15-asis “Kaunas Jazz” fes
tivalis. Jis bus pats didžiausias ir ilgiausias 
savo istorijoje. Jis truks 11 dienų ir jo metu 
bus pristatytos 44 programos.

Į Kauną suvažiuos džiazo žvaigždės iš 
17 šalių, festivalyje dalyvaus beveik 300 
dalyvių. Jų skaičių labai padidins penke
tas bigbendų. Džiazo mylėtojai tradiciškai 
plūs į Vytauto Didžiojo universiteto kon
certų salę, o po koncerto linksminsis nak
tinėse džiazo sesijose, kurios vyks klube

Anglijoje lietuvis įkalintas 21 metams
Į Angliją dirbti išvažiavęs 28 metų 

alytiškis Darius Stasionis Londone nuteis
tas kalėti 21 metus. Jis nubaustas už ketu
rių moterų užpuolimą, kėsinimąsi išža
ginti ir vienos jų išžaginimą.

Moteris jis užpuldinėjo 2003 metų 
vasarą. Pirmąja jo auka tapo 32 metų 
moteris, iš kurios jis pavogė ir jos mobi
lųjį telefoną. Vogtu telefonu alytiškis į 
Lietuvą priskambino už 1,500 svarų 
sterlingų (apie 7,400 litų).

Nepraėjus nė dviem savaitėms po 
pirmojo išpuolio, D.Stasionis išprievarta
vo 21 metų merginą.

Netrukus jis užpuolė dar vieną 20 me
tų merginą. Ją taip pat kėsinosi išprie
vartauti, bet tai padaryti sutrukdė pasiro
dę praeiviai. Užpuolikas paspruko.

Paskutine D.Stasionio auka tapo 49 

kusiems šeimos nariams. Grįžtant parsi
vežti užsienio šalyse uždirbti pinigai lai
komi santaupomis, sukauptomis iki tyri
mo laikotarpio.

Kita priežastis - labai daug prekių 
įsigyjama išsimokėtinai, tai yra skolinto
mis lėšomis. Lietuvos banko duomeni
mis, pernai privatiems asmenims bankų 
išduotos paskolos išaugo 84.9% - iki 4.5 
mlrd. litų.

Pagrindinis pajamų šaltinis - darbo 
pajamos, tai yra darbo užmokestis ir ne
samdomojo darbo pajamos. Tyrimo duo
menimis, darbo pajamos sudarė 69% visų 
pajamų, socialinės išmokos (įvairios pen
sijos, pašalpos) - 24%, vadinamosios kitos 
pajamos (stipendijos, alimentai, giminių 
parama, laimėjimai loterijose ir panašiai) 
-6%.

Darbo pajamų dalis, palyginti su 2003 
metais, nepasikeitė. Miesto namų ūkiuose 
darbo pajamos sudarė 72% visų gau
namų pajamų, kaimo - 63%, socialinės 
išmokos mieste sudarė 20%, o kaime - 
net 32%. □

Turizmo informacijos centrui ar kitai pa
našiai įstaigai, vyktų tolesni pilies atstaty
mo darbai. Manoma, jog pilyje reikalinga 
įrengti istorinę ekspoziciją, o kai kuriose 
pilies patalpose galėtų įsikurti maitinimo 
įstaiga.

Praėjusių metų pabaigoje Kauno mies
to savivaldybė Kauno pilį juridiškai perė
mė iš Kultūros ministerijos. Būtiniausiems 
pilies gelbėjimo darbams Kultūros verty
bių apsaugos departamentas yra pažadė
jęs skirti apie 100,000 litų. Dar 100,000 
litų numačiusi skirti Kauno miesto savi
valdybė.

Nemuno ir Neries ųpįų santakoje XIII 
amžiuje pastatyta Kauno pilis laikoma 
seniausia mūrine pilimi Lietuvoje. Ji buvo 
viena svarbiausių lietuvių kovos prieš 
kryžiuočius atsvaros punktų. Šiuo metu yra 
išlikusios pilies liekanos - bokštas ir 
apsauginiais stogais apdengtos buvusio 
pusiau uždaro kiemo sienos likučiai. □

“Naktinė Oazė”. Platesniam klausytojų 
ratui vėl vyks didysis koncertas Kauno 
sporto halėje. Kadangi “Kaunas Jazz” jau 
nebe pirmus metus skelbiamas dvimies- 
čio festivaliu, tradiciškai paskutinę rengi
nio dieną Vilniaus kongresų rūmuose 
koncertuos klausytojų pageidaujamas 
atlikėjas. Pusė festivalio renginių - ne
mokami. Tai tradiciniai koncertai Vie
nybės aikštėje, Vytauto Didžiojo bažny
čioje, Kauno sinagogoje, Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje. □ 

metų moteris. Ją lietuvis jau buvo par
griovęs ant žemės, tačiau išgirdę besigi
nančios moters šauksmus jai į pagalbą 
atskubėjo du praeiviai. Užpuolikui ir šį
syk pavyko pasprukti, tačiau netrukus jis 
buvo sulaikytas.

Gyvendamas Lietuvoje D.Stasionis 
niekur nedirbo. Jis buvo du kartus teistas 
už vagystes. Pirmąsyk alytiškis įkliuvo už 
tai, jog kartu su bendrininkais apiplėši- 
nėdavo parduotuves. Už tai D.Stasioniui 
buvo skirta šešerių metų laisvės atėmimo 
bausmė. Jį gynė valstybės skirtas advoka
tas. D.Stasionis iš įkalinimo įstaigos buvo 
išleistas nepasibaigus bausmės terminui. 
Bet netrukus nusikalto ir vėl sėdo į kalė
jimą. Po to laisvėje ilgai neužsibuvo - iš
vyko į užsienį ir vėl pateko į kalėjimą.

Pagal “L.r.”
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Bendruomenės baruose AtA prelatą Petrą Butkų 
prisiminus

Stalas
Elvira Šurnienė

Ginta susitinka su Stase Lietuvių Klubo 
koridoriuje. Abi draugės apsikabina. Ginta 
patapšnoja Stasės patj: “Nebežinau, kas 
man atsitiko. Visai nebeturiu laisvo laiko”. 
Stasė šypteli: “Ar tu negirdėjai, kad tero
ristai manipuliuoja laikrodžius? Mano 
kaimynė juos dažnai naktimis mato...”

Didžiulis bildesys pasigirsta prie Klubo 
priekinių durų. Turbūt teroristai ir čia 
lenda! Būrys mažų lietuviukų su lazdomis 
rankose įsiveržia į Klubo patalpas ir pra
deda žaisti rimtą indėnų karą. Susikalbėti 
visai neįmanoma. Stasė šaukia Gintai: “Eik 
į valgyklą! Aš irgi greit ten ateisiu su Zig
mu! Aš užsakiau mums šešių vietų stalą”.

Ginta mauna į Klubo valgyklą. Deja, 
valgykloje irgi girdisi daug triukšmo. Ginta 
dairosi aplink valgyklos salę, bet nemato 
nė vieno neužimto stalo. Mat, Klube šian
dien verda didžkukulius. Ginta prisistato 
prie naujo valgyklos vedėjo Vinco ir tei
raujasi, kur yra Stasei rezervuotas stalas. 
Vincas nė nemirkteli. “Nagi palikau tau ir 
Stasei kampinį stalą. Jūs ten mėgstate kartu 
sėdėti, ar ne?” Ginta nustemba:”Bet, Vin
cai, ten jau sėdi dvi visai nepažįstamos mo
terys!” Vincas atidžiai klausosi ir šypsosi: 
“Gali pykti ar nepykti ant manęs, Gintele, 
bet aš negalėjau kitaip susitvarkyti. Tos 
“nepažįstamos moterys” atvyko neseniai iš 
Lietuvos. Jos aplankė mūsų Klubą pirmą 
kartą. Pažįstamų žmonių čia nesutiko. Tai 
ką aš turėjau daryti? Joms sakyti: “Čia jums 
nėra vietos. Kaip Erodo laikais Betliejuje?”

Ginta nurausta - ji pasijunta kalta ir be 
reikalo nusikalbėjusi. Vincas ima Gintą už 
rankos ir kalbina: “Einame, Gintele, prie 
to kampinio stalo. Pakalbėsime su naujomis 
viešniomis. O po to būsite pažįstamos”. 
Ginta seka Vincą link kampinio stalo ir 
bando šypsotis.

Vincas, praeidamas pro baro langą, 
linksmai šūkteli baro prižiūrėtojui Jonui: 
“Suorganizuok greitai raudono vyno butelį, 
keturis vyno stiklus ir riešutų! Ir pristatyk 
man ant žmoniško padėklo!” Prie kam
pinio stalo Vincas kreipiasi į abi viešnias: 
“Va, ir sugrįžau kiek pavėlavęs. Bet paga
vau Gintą ir atsivedžiau pas jus. Jeigu jūs 
norite sužinoti ką nors apie mūsų Klubą, 
tai Ginta gali paaiškinti”. Vincas patraukia 
nuo stalo laisvą kėdę, lengvai paspaudžia 
žemyn Gintos petį. Gintai nelieka nieko 
kito daryti, tik sėstis. Ginta galvoja: “Tegu 
bala tą Vincą! Ir iš kur toks atsirado? Grei
tai visus mus surikiuos. O gal ir gerai.” Jo
nas irgi atsiranda prie svečių stalo su 
žibančiu padėklu, ant kurio stovi butelis 
vyno, keturi stiklai, lėkštelėje riešutai ir 
saldainiai magaryčioms. Vincas kreipiasi į 
Joną: “Per ilgai mūsų viešnios čia turėjo 
sėdėti prie tuščio stalo. Leisk joms galų gale 
paragauti australiško vyno! ” Jonas pradeda 
pilti vyną į stiklus.

Ginta stebi abi viešnias. Vyresnioji yra 
vidutinio amžiaus. Drabužiai brangūs ir 
madingi. Ant jos rankų neeiliniai žiedai, 
tačiau akyse matosi nuovargis. Plaukai 
gražiai sušukuoti. Jaunoji viešnia turi gal 
dvidešimt metų. Jos veido bruožai primena 
senesnės moters veidą. Tačiau jų panašumas 
čia ir baigiasi Mat, jaunosios veidas tiesiog 
spinduliuoja jaunatvės spalvomis. Jos ilgi 
šviesūs plaukai netvarkingai dengia jos 
pečius ir krinta ant akių. Ji nesėkmingai 
bando nustumti plaukus nuo veido. Jos 
drabužiai padėvėti

Vincas stengiasi nežiūrėti į jauną vieš
nią. Tačiau Vincui tai nesiseka, mat, per 
graži... Tačiau gražuolės žvilgsniai yra nu
kreipti į Joną. Bet tas slunkis gražuolės sig
nalų nepastebi Gintą ima juokas. “Įdomu, 

kai naujižmonės Klube pasirodo.” Vyres
nioji viešnia ištiesia savo ranką Gintai. 
“Mes čia atvykome iš Vilniaus prieš tris 
mėnesius. Aš esu Lionė Bekienė.” Po toji 
rodo į jaunąją viešnią: “O šita ožkelė yra 
mano duktė Lėta.” Lėta visiškai nesijaudina 
dėl motinos stiliaus ją pristatant sveti
miems. Ji ir toliau spokso į Joną. Vincas 
kelia vyno stiklą:”Už Lionę ir Lėtą! Kad 
jos nepamirštų mūsų Klubo adreso! Pra
šome visi prisidėti! ”

Iš baro pusės pasigirsta dūžtančio stiklo 
garsai. Jonas nuskuba atgal į barą. Lėtos 
nusivylęs žvilgsnis lydi Joną. Vincas pastebi 
nepaliestą Lėtos vyną. Jis kreipiasi į Lėtą: 
“Gal galime Jums pasiūlyti kokio kito 
gėrimo, panele Lėta?” Lėta sėdi ir tyli. 
Lionė kumšteli Lėtą: “Ar negirdi, ko tavęs 
klausia? Gal nori gulbės pieno?” Lėta vie
nu ypu ištuština savo vyno stiklą. Po to ji 
vėl susiraukusi ramiai sėdi.

Lionė kreipiasi į Gintą: “Nebežinau, 
kaip su savo ožkele turiu elgtis.” Ginta 
nusišypso:”© aš turiu panašias dvi avis 
namuose. Tikiuosi, gal kada nors jos ir 
išaugs.”

Lėta pasiima riešutų, saldainių, ir pra
deda juos valgyti. Po to ištraukia iš ran
kinuko žirkles ir karpo rankų nagus. Vin
cas stebi, kaip Lėtos nagų gabaliukai krin
ta žemyn. Paraudonavusi Lionė spokso į 
dukterį. Ginta paliečia Lionės ranką: “Ne
reikia kreipti dėmesio į smulkmenas.” 
Lionės akyse Sužiba ašaros: “Ačiū už tokį 
auksinį patarimą!* Lėta staigiai susirūpina 
motina: “Ko tu dabar žliumbi?”

Lionė suploja rankomis ir aiškina: “Jau
ni šiandien visai nesupranta senesniųjų! Aš 
verkiu iš džiaugsmo! Va, pirmą kartą atvy
kome į šį Klubą. Ir priėmė mus kaip savus 
žmones! Ir pasodino prie bendro stalo! Kaip 
savus. Nieko mūsų neklausinėjo, ko at
vykome į šį kraštą! Ir pavaišina. Tai kaip 
neverkti?”

Lėta supyksta:”Seniai sakiau tau, - nueik 
į Lietuvių Klubą. Kodėl nėjai?” Lionė 
paraudonuoja: “Ko klausi, ką pati žinai?” 
Vincas įsikiša: “Aš irgi noriu sužinoti, jeigu 
galima!”

Lionė tyli. Lėta sušunka: “Mama, imk 
ir pasakyk! Niekas neduos tau per galvą!” 
Lionė atkerta: “Bet pavardžių neminėsiu! 
Mes čia turime pažįstamų lietuvių iš Vil
niaus. Jie atvyko prieš keletą metų. Jie mus 
perspėjo nelankyti šio Klubo, mat, aiškino, 
kad neužtenka naujiems atvykėliams sta
lų. Mažai kas juos prakalbina. O kai kal
bina, tai klausia tokius klausimus, į kuriuos 
net kunigui neatsakytum. Nejaugi imigran
tai čia nelaukiami.”

Ginta žiūri į Vincą. “Atrodo, kad reikės 
kai ką skubiai pakeisti.” Ji kreipiasi į Lio
nę: “Ar galėtum atsivesti tuos savo pažįs
tamus pas mus?” Lionė šypsosi: “Jeigu no
rite, tai pabandysiu.”

Ginta pastebi prie durų stovinčią Stasę 
su Zigmu ir nuskuba prie jų. Stasė teirau
jasi Gintos: “Kokios ten dvi svetimos mo
terys sėdi prie mūsų stalo?” Ginta šypsoda
masi uždeda Stasei pirštą ant jos lūpų: 
”Shhh! Prie mūsų stalo nėra jokių svetimų 
moterų. Einame, pamatysite, kad jos yra 
mums visiškai savos.”

Zigmas piktai rikteli Stasei: “Ar neži
nai, ko mes čia šiandien atėjome?” Stasė 
atšauna: “Kaip visuomet, - susitikti savų 
žmonių! ” Zigmas pabąla: “O aš atvykau per 
tą prakeiktą trafiką užvalgyti didžkukulių. 
Tujų namuose nenori virti. Ir kodėl?”

Zigmas staiga pastebi Vincą, kuris už
silipęs prie kampinio stalo ant kėdės moja 
jam signalu - “Ateik!” Zigmas griebia 
Gintos ranką ir ją krato: “Tai tu čia šian
dien suorganizavai, kad turime stovėti 
tarpduryje! Liepk savo draugei Stasei kad 
eitų kuo greičiau prie stalo! Vincas mus

1992 m. lapkričio 2 d., trečiadienio 
vakaras. Drebančiomis rankomis pakuoju 
daiktus. Rytoj (1992.11.03) 10 vai. turiu 
prisistatyti į Prince Henry ligoninę širdies 
operacijai. Reikia triple bypass (užsikim- 
šusios trys arterijos prie širdies).

8.40 vakare suskamba telefonas. 
Mažiausiai laukiu telefono skambučio. 
Mintys tarp dangaus ir žemės, nors bandau 
to nerodyti žmonai.

Gi kalba prelatas Petras Butkus.
“Žinai, Antanėli, turiu svarbių reikalų”, 

- sako prelatas Petras.
Nieko nenujausdamas, beveik grubiai 

atsakau: “Kas jau čia tokio degančio?”
“Antanėli, jau gavau mirties nuospren

dį...”
“ - Ar čia tikrai, kas jus baudžia, ar tik 

juokaujate?”
“Antanėli, nejuokauju. Turiu inkstų ir 

kepenų vėžį... Atvažiuok greitai pas ma
ne, reikia perrašyti testamentą.”

“Prelate”, - sakau, “aš rytoj važiuoju į 
ligoninę širdies operacijai...”

“Tu neturi nei sirgti, nei mirti. Pirmiau 
turi mane palaidoti”, - įsakmiai sako 
prelatas Petras.

Nežinodamas jo tikros padėties ir ligos 
stovio, sėdu į mašiną ir po valandos atsi
randu prelato bute Lewisham. Randu suvy
tusį, ligos pakeistą veidą. Prelatas atsineša 
keturių lapų seniai rašytą testamentą ir 
butelį “Great Western” šampano. Ir prade
dame eiti paragrafą po paragrafo, pakeis
dami papildydami Pagaliau, netoli vidurnak
čio, prieiname prie laidotuvių paragrafo.

“Žinai, kad apsisprendžiau grįžti su 
karstu į Nemakščius. Vis tik ten palikau 
savo palikimą bažnyčiai, ten guli mano tė
vai ir kiti giminės. Tegul įmūrija mane j 
kriptą, tos naujos bažnyčios rūsyje”, - sako 
prelatas Petras Butkus.

Apie tai pranešiau vyskupui Antanui 
Vaičiui Telšiuose. Jis patarė, kad geriau 
laidoti šventoriuje. Taip ir buvo padaryta. 
Šiandien ten stovi masyvus juodo marmu
ro paminklas ir amžinai žaliuoja rūtos. 
Apie laidotuves esu jau rodęs filmą.

Velionis prelatas j paskutinę poilsio 
vietą buvo palydėtas kaip pridera kunigui 
Lietuvoje. Dalyvavo: trys vyskupai, 34 
kunigai, Telšių kunigų seminarijos klie
rikai, šimtai tikinčiųjų ir prelato jaunystės 
draugų iš visos Lietuvos.

“Jeigu paliksiu čia”, - sako prelatas, 
“kas mane aplankys po jūsų?” 

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba reiškia padėką 
p. Antanui Kramiiiui O AM, a.a. prelato Petro Butkaus 
testamento vykdytojui, parėmusiam “Mūsų Pastogę” $100 auka a.a. 
prelato P. Butkaus atminimui jo mirties 12-ose metinėse.

Vytautas Patašius
LB Spaudos Sąjungos Valdybos vardu

jau šaukia! Ko 
gero, dar didžku
kulių nebegau
sime. Pirmi atėję 
viską suryja!”

Zigmas mau
na prie kampinio 
stalo. Ginta ir 
Stasė, nutaisę ne
kaltas minas, jį 
nuseka.

Mieli skaity
tojai, gal bent da
linai su manimi 
sutiksite, kad sta
las yra ypatingai naudingas žmonijos iŠ- kaip tylų ir sėkmingą tarpininką spren- 
radimas. Todėl stalą reikia kuo dažniau džiant keblius klausimus. n
naudoti ir mūsų išeivių Bendruomenėse,

Mūsų Pastogė Nr. 15, 2005.04.20, psl. 3'

a.a. prelatas Petras Butkus.

Taip ir įrašėme testamente, kad jo 
palaikai būtų parvežti į Lietuvą. Išgėrėme 
po stiklelį to rūgštaus šampano, kuris tar
si primena tą mūsų gyvenimą, kuris čia 
nebuvo labai saldus. Prelatas sukalba 
maldelę ir patepa mane šventais aliejais.

“Atsarga gėdos nedaro”, - sako prelatas 
Petras.

Ačiū Dievui ir prelatui Petrui už mal
das. Jų turėjo būti nemažai. Štai jau 10 me
tų dar vaikštau ir bandau pagal išgales 
būti naudingas mūsų Bendruomenei. Už 
tai vieni įvertina, o kiti pasišaipo, lygiai 
kaip elgėsi su mūsų dienų dvasiniu vado
vu. Atleisk jiems Viešpatie, nes jie nežino 
ką daro.

Amžinos ramybės Tau, mielas, brangus 
prelate Petrai. Ilsėkis žalioje Žemaitijos 
žemėje. Lai nevysta tos žalios rūtos ant Ta
vo kapo, kurioms Tu rašei savo eiles...

Prelato Petro Butkaus kapą prižiūri 
nemakštietė Petronėlė. Jeigu atsirastų 
norinčių pasiųsti jai dovanėlę, su malo
numu patarnausiu.

Antanas Kramilius
♦ ♦ ♦

Su savo prisiminimų eilutėmis apie a.a. 
prel. Petrą Butkų MBE, jo 12-tųjų mirties 
metinių proga skiriu jo atminimui abiems 
laikraščiams po $100.

Šv. Mišios už prelato Petro vėlę bus 
laikomos balandžio 17 d. Lidcombe. 
Mišias aukos kun. Jonas Stankevičius.

Antanas Kramilius,
Testamento vykdytojas

j
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| Lietuva iš arti Į
Į Lietuvą - prakaitu uždirbti milijonai

Neoficialiais duomenimis (oficialios 
statistikos Lietuvoje nėra), per pastaruo
sius dešimt metų iš Lietuvos į užsienį 
uždarbiauti išvyko maždaug 600,000 
žmonių. Apie 70% jų triūsia Europos Są
jungos šalyse: maždaug pusė Didžiojoje 
Britanijoje ir Airijoje, apie 30% - Ispani
joje ir Portugalijoje, 20% - Skandinavijos 
šalyse ir Vokietijoje. 25% išvykusių Lietu
vos piliečių uždarbiauti pasirinko JAV ir 
Kanadą, beveik 5% Rusiją ir mažiau nei 
1%-arabų šalis.

Ir išvykusieji uždarbiauti, ir emigra
vusieji vienaip ar kitaip palaiko su Lietu
va “finansinį ryšį” - siunčia sunkiai sve
timoje žemėje uždirbtus pinigus. Kol kas 
nėra oficialių duomenų apie pinigų “im
portą” arba tie duomenys neatskleidžia 
tikrojo vaizdo. Štai Lietuvos bankas, sek
damas į Lietuvos bankus patenkantį pinigų 
srautą, skelbia, jog pernai per devynis mė
nesius, palyginti su 2003 m., privačių as
menų perlaidų padidėjo 113.5 mln. Lt. Ta
čiau pinigai į Lietuvą dažniausiai keliauja 
paštu, kišenėse ar pasitelkus privačių 
kompanijų paslaugas.

Tarptautinės migracijos organizacijos 
Vilniaus biuro vadovė dr. Audra Sipavi
čienė taip suskaičiavo: jeigu vienas emig
rantas per metus į Lietuvą parsiunčia ar 
parveža bent 100 JAV dolerių, Lietuvoje 
“nusėda” arti milijardo litų. Tai tik pati 
minimaliausia suma, kuri skaičiuojama 
vadovaujantis sunkiai apčiuopiamais ir 
neįvardijamais emigrantų srauto duome

Naujos statybos butai Lietuvoje išgraibstomi dar nepastatyti

Elitinio būsto kategorijai priskiriamas Vilniuje įgyvendinamas UAB “Sklypo servisas” 
projektas ‘Valakampių rezidencija”.

Akvilė Verbliugevičiūtė, VDU 
(specialiai “Mūsų Pastogei”)

Pasaulio bankas per artimiausius keletą 
metų Lietuvai prognozuoja 6% metinį 
ekonomikos augimą. Gerėjant gyvenimo 
sąlygoms ir esant palankioms paskolų 
gavimo aplinkybėms, smarkiai šoktelėjo 
gyvenamųjų namų kainos, todėl lietuviai 
suskubo rūpintis būsto įsigijimu.

Nekilnojamasis turtas pastaraisiais 
metais tapo labiausiai viliojančia investi
cija tiek užsieniečiams, tiek ir patiems 
lietuviams. Per 2004 metus naujos statybos 
butai pabrango 20 - 40%.

Jau tapo įprasta, jog gyvenamųjų namų 
statyba brangsta kasmet. Būsto kainų po
kytį nulėmė ryškus žemės sklypų, statybinių 
medžiagų bei darbo jėgos pabrangimas.

Staigiam būsto kainų šuoliui įtakos tu
rėjo Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą. 
Atsiradus galimybei legaliai įsidarbinti
užsienio kompanijose, nemaža dalis sta
tybininkų išvyko dirbti svetur, taip suda
rydami darbo jėgos trūkumą Lietuvoje. 
Darbdaviai, norėdami išlaikyti statybi
ninkus, buvo priversti kelti atlyginimus ir 
branginti statybų darbus.

Nepaisant to, pasak AB banko “Han
sabankas” privačių asmenų finansavimo 
departamento projektų vadovo Tomo 
Puliko, per ateinančius 10 -15 metų Lie
tuvos gyventojų siekis apsirūpinti būstu 
bus didžiausias iš Centrinės ir Rytų Eu
ropos šalių. Prognozuojama, kad šiemet 
vien Vilniuje bus pastatyta apie 3600 butų, 
tačiau šis skaičius nekilnojamojo turto 
rinkos anaiptol neužpildys. Nekilnojamo
jo turto specialistai tvirtina, kad būstas 
per šiuos metus vidutiniškai dar brangs 10 
-15%.

Šiuo metu Vilniaus centre naujos sta
tybos butų su daline apdaila kainos svy
ruoja nuo 7,000 iki 10,000 litų už kvadra
tinį metrą, Antakalnio mikrorajone - 3,500
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nimis. Gyventojų surašymas parodė, kad 
nuo 1990 iki 2000 m. iš Lietuvos išvyko 
apie 270,000 žmonių. Pasak pašnekovės, 
kasmet šalis praranda ne mažiau kaip 
20,000 gyventojų.

Nemaža dalis iš Lietuvos kilusių emig
rantų ir toliau darbuojasi nelegaliai. “Tik 
nedidelė dalis emigrantų legalizavosi 
Anglijoje, Airijoje, o daugelyje šalių - Vo
kietijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Ameriko
je daugybė lietuvių ir toliau dirba nele
galiai. Štai tokių valstybė nepajėgi nei 
suskaičiuoti, nei apmokestinti. Tačiau ši
tie žmonės, lygiai taip pat kaip ir legalai, 
siunčia pinigus, veža juos kišenėse”, - sakė 
ASipavičienė.

Tautiečiai pinigus siunčia per banką, 
kuriame turi atsidarę sąskaitą, pašto per
laidoms, naudojasi firmų, užsiimančių pi
nigų siuntimu, paslaugomis arba tiesiog 
įdeda pinigus į voką arba siuntinį. Vilnietė 
Daiva, palikusi mamai auginti savo sūnų, 
kas mėnesį siųsdavo po 300 svarų. Pinigus 
ji slėpdavo nedideliame siuntinėlyje. “Įvy
niodavau pinigus į foliją ir sumaišydavau 
kartu su saldainiais. Kodėl į foliją? Todėl, 
kad žinojau, jog peršviečiant siuntinį pi
nigų nesimatys”, - sakė Daiva. Negana to, 
siuntinys keliaudavo ne į Vilnių, bet į vieną 
Lietuvos kaimą, nes Daiva buvo įsitikinu
si, kad ten jis nukeliaus saugiau. Išties vi
sus porą metų pinigai saugiai pasiek
davo artimuosius.

Taigi pirmas ir labai patikimas būdas - 
siųsti pinigus per banką. Galima siųsti

- 5,500 Lt, “miegamuosiuose rajonuose” - 
nuo 2,700 iki 3,700 litų už kvadratinį 
metrą.

Kylant butų kainoms, proporcingai 
didėja ir suinteresuotumas imti būsto 
paskolas. AB banko “Hansabankas” pro
jektų vadovo T. Puliko teigimu, per 2004 
metus Lietuvos bankuose buvo pasirašyta 
19,700 būsto paskolų, kurių vidutinė su
ma siekė 100,000 litų. Šiemet prognozuo
jama, kad kreditų būstui įsigyti skaičius 
išaugs iki 25,000, o pageidaujama suma - 
iki 140,000 litų.

Užsienyje gyvenantiems ar dirban
tiems lietuviams sudaromos sąlygos gauti 
paskolą “Hansabanke”, įgaliojus arti
muosius Lietuvoje sutvarkyti visus su tur
to įsigijimu ir kredito gavimu susijusius 
dokumentus. “Hansabankas” savo klien
tams parengė pavyzdinę formą, pagal kurią 
būtų lengviau parašyti įgaliojimo tekstą.

Nekilnojamojo turto kompanijos pasta
ruoju metu labai pamėgo sąvoką “elitinis 

-būstas”, kuri neatsiejama nuo prestižinės 
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dviem būdais - čekiu ir perlaida. Kiek
vienas bankas yra numatęs šių paslaugų 
įkainius. Tačiau patirties turintys lietuviai 
sako, kad pinigus siųsti čekiu yra dvigu
bai pigiau nei perlaida. Tarkim, siunčiant 
iš Londono čekiu sumokama 10 svarų, o 
perlaida - 20 svarų.

Kai kurie bankai turi sutartis su Lie
tuvos bankais. Tarkim, “Lloyds” bankas yra 
pasirašęs sutartį su Vilniaus banku, todėl 
pasinaudojus šių bankų paslaugomis pi
nigų siuntimas kainuoja pigiau. Viena bė
da - siuntėjas turi būti atsidaręs sąskaitą 
“Lloyds” banke. Naudojantis banko paslau
gomis perlaida siunčiami pinigai adresa
tą pasiekia per 4-7 darbo dienas, siunčiant 
čekiu trunka dvigubai ilgiau.

Dar vienas būdas, kuris itin populiarus 
tarp emigrantų, vadinamas kišeniniu - 
pinigai artimiesiems perduodami per 
pažįstamus, vykstančius į Lietuvą.

“Lietuvos paštas” priima ir siunčia pi
nigines perlaidas, neviršijančias 50,000 Lt. 
Ši paslauga kainuoja 240 Lt. Tačiau, pasak 
“Lietuvos pašto” perlaidų ir mokesčių sky
riaus viršininkės Romualdos Griciukie- 
nės, šia paslauga negali pasinaudoti 
Anglijoje, Airijoje, Amerikoje ir kitose ša
lyse dirbantys tautiečiai, nes nėra suda
rytų tarptautinių sutarčių. Tačiau “Lietuvos 
paštas” ir “Hansabankas” yra pasirašęs 
sutartį su Tarptautine finansinių paslaugų 
korporacija “Western Union”, kuri pini
ginę perlaidą atsiunčia per 15 min. Ši pa
slauga nėra pigi, tačiau greita ir patikima.

Nekilnojamojo turto agentūrų darbuo
tojų teigimu, kompanijos sulaukia daug 
potencialių butų pirkėjų, sugrįžtančių 
trumpam į Lietuvą tik tam, kad galėtų 
išsirinkti gyvenamąjį būstą. “Daugelio už- 

vietos, solidžios kaimynystės, aukštos 
kokybės ir įmantrios architektūros.

“Lietuviai gali būti vadinami namisė
domis, kadangi jie, skirtingai nei kiti eu
ropiečiai, daug laiko praleidžia namie, tad 
natūralu, kad gyvenamasis būstas ir jo 
aplinka turi didelę, gal net pagrindinę 
reikšmę gyvenimo kokybei”, - sako AB 
banko “Hansabankas” privačių asmenų 
finansavimo departamento direktorė Jū
ratė Gumuliauskienė. Anot jos, esant 
didelei būsto paklausai Lietuvoje, butai 
parduodami dar nepastatyti, o rezervuotis 
pradedama vos įrengus namo pamatus.

Užsienio šalių investuotojus labiausiai 
vilioja ramioje išskirtinėje aplinkoje sta
tomi namai arba butai, esantys arti nuo 
Vilniaus centro. Įsigytus butus užsieniečiai 
dažniausiai išnuomoja.

Nekilnojamojo turto kompanijos “Pro
gresyvios investicijos” rinkodaros vadovas 
Giedrius Krasauskas tvirtina, kad nau
jausias jų parduodamas projektas “Vala
kampių rezidencija” iš kitų išsiskiria tuo, 

sienyje laikinai dirbančių tautiečių planai 
nusipirkti gyvenamąjį plotą Lietuvoje taip 
pat didina butų kainas”, - tvirtina Klai
pėdoje veikiančios nekilnojamojo turto 
agentūros ‘Turėta” darbuotojas Robertas. 
Jis papasakojo ne vieną atvejį, kai užsieny
je dirbantys tautiečiai kasmet grįžta ir 
investuoja į nekilnojamąjį turtą. “Vienas 
mūsų klientas nusipirko butą už 60,000 Lt. 
Po metų sugrįžęs jis tą butą pardavė ir 
uždirbo 130,000. Lt. Vėliau, pardavęs kelis 
turėtus butus, jis nusipirko namą Vilniu
je”, - sakė Robertas. Pasak pašnekovo, 
užsienyje uždarbiaujantys lietuviai butus, 
žemės sklypus perka ne tik Klaipėdoje, 
bet ir Gargžduose, Kretingoje, Plungėje. 
Priklauso nuo to, kokią pinigų sumą par
siveža ar kur ateityje nori apsistoti. Pasak 
pašnekovo, pastaruoju metu atsirado ir 
tokia veikla: nusipirkę po 2-3 butus vėliau 
juos nuomoja, o išvykdami atgal į užsienį 
juos prižiūrėti palieka agentūrai.

Galų gale, svarbiausias klausimas:
Dabar išvykdamas į užsienį, kaip 

manote, ar grįšite į Lietuvą? Jei taip, tai 
kada?

Atsakymai pagal apklausą, kurią pra
vedė Pilietinės visuomenės institutas: 
Tikrai negrįšiu 1%
Veikiausiai negrįšiu 16%
Gal grįšiu, bet nežinau, kada 31%
Tikrai grįšiu, bet negaliu pasakyti, kada 16% 
Grįšiu vėliausiai po metų ar dvejų 8% 
Grįšiu per artimiausius 3-4 metus 4% 
Grįšiu per 5-10 metų 6 %
Grįšiu, kai pasieksiu karjerą/užsidirbsiu pa
kankamai pinigų tolesniam gyvenimui 11 % 
Grįšiu sulaukęs pensijos 3% 
Kita 4%

“Veidas” (sutrumpinta)

kad mėgstantiems kokybišką gyvenimą 
gali pasiūlyti visas elitiniam būstui pri
valomas savybes. Valakampių pušyne 
stovintys mažaaukščiai namai išsiskiria ne 
tik itin originalia architektūra, bet ir soli
džia kaimynyste.

Busimiesiems naujakuriams siūloma 
apsigyventi netoli Lietuvos Prezidento ir 
kitų aukščiausių valstybės vadovų namų. 
Būsimiems gyventojams suteikiama gali
mybė įsitraukti į būsto kūrimą: patiems 
išsirinkti namo fasado spalvas, suplanuoti 
gyvenamąsias erdves.

“Vienas iš sunkiausių nekilnojamojo 
turto kompanijų uždavinių - rasti tokį 
sklypą namui, kuris ne tik būtų išskirtinis, 
bet ir išbaigtas. Didelis privalumas apsi
gyventi name, kai gali būti tikras, jog vėliau 
aplink neišdygs dar keletas daugiaaukščių 
namų”, - sako G.Krasauskas.

Rinkodaros vadovo teigimu, UAB “Pro
gresyvios investicijos” neapsiriboja kuriuo 
nors vienu klientų segmentu, todėl turi ką 
pasiūlyti tiek pasiilgusiems ramybės, tiek 
miesto šurmulį vertinantiems klientams. 
Filaretų gatvės namai, įsikūrę tarp Užupio 
ir Antakalnio mikrorajonų, skirti tiems, 
kurie visada nori būti įvykių centre ir pra
mogų sūkuryje.

“Hansabanko” ekspertų vertinimu, di
džiausią įtaką statybos ir paskolų rinkai 
daro vis didėjantis kokybiško gyvenimo 
siekis, kurį pateisinti skuba nekilnojamojo 
turto kompanijos, siūlančios tiek jaukius 
butus arti miesto centro, tiek modernius 
apartamentus gražiuose ir atokesniuose 
gamtos kampeliuose.

UAB “Progresyvios investicijos” par
davimų vadybininkė Raimonda Raulonytė 
tikino, kad jų klientai rezervuotis butą gali 
tiek užėję į interneto svetainę www.pin.lt 
tiek telefonu. Galimybė nekelti kojos iš 
namų suvilioja tris iš penkių klientų, ke
tinančių rezervuotis patikusį butą. Be to, 
informacija bei konsultacijos telefonu 
teikiamos ir po darbo valandų, o j stato
mus namus pardavimų vadybininkai 
klientus palydi ir savaitgaliais. □
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Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

siunčiu Jums poeto Broniaus Žalio po- . 
rą eilėraščių. Šiuo metu jis daug rašo, bet 
pats, būdamas pernelyg kuklus, neišdrįsta 
pasiųsti, nors žinau - mintimis jis labai 
susijęs su Australija, kur praleido didžiąją 
dalį gyvenimo. Man gi rodos, kad būnant 
tokio amžiaus ir esant tokiam produk
tyviam-beveik išimtinis reiškinys.

Esu jo kraštietė. Rūpinausi, kad po tiek 
metų grįžęs į tėvynę su žmona Palmyra 
pasijustų savi, pritaptų prie šionykščio 
gyvenimo, vėl suaugtų su savo gimtine.

Jūs jau žinote, kad poetas susirašinėja, 
susitinka su gimtojo krašto Šimonių pa
grindinės mokyklos mokiniais. Pastarasis 
susitikimas įvyko praėjusių metų gegužės 
mėnesį. Labiausiai nustebino tai, kad ta 
proga visi 14 penktosios klasės mokinių 
parašė ir įteikė poetui savos kūrybos eilė
raščius. Ir dabar mokiniai poetui nuolat 
siunčia laiškus. Dvi šios klasės mergaitės 
(dabar jau šeštokės) tikrai sukuria dėme
sio vertus posmus. Manau, kad poetas sa
vo laiškais, dalyvavimu atlieka nemažą 
jaunosios kartos auklėjamąjį darbą.

Eugenija Gurklytė, Vilnius

Rudeniškos godos
(apdūmojimai 83-čiuosius baigiant)

RUDUO—-
Toks šaltas vėjas pučia 
vogčiomis pasukęs nuo Neries!..

...iš viršūnės klevo
krinta rausvas lapas,
tyliai atsisveikindamas brolius, 
liekančius šakose ...

>n Leidžiasi ir .nesiskundžia, r
kad buvo vasara tokia trumpa,

kad niekad, 
niekad, niekada

jis į viršūnę klevo jau nebesugrįš. —

... nežinojau, 
ar laimingesnis aš esu už klevą,
nors praleidau metų net 83?..
Žaliavau ir augau, kaip tas gelsvas lapas, 
bet dabar ir man ruduo,

ruduo, 
ruduo gilus,

tik nežinau, kada manasis lapas žemėn 
b■ nu, įris?

Žinau, kad ne Šalna užkrito mano 
plaukus 

ir raukšlių prisėjo skruostuos, kažkada 
rausvuos, 

nors išvaikščiojau pasaulį platų, 
betjaunystės-nebeprivijau!..-----

... prabėgo greit tos vasaros auksinės, 
lyg jų būt buvusi tiktai viena, 
tad norėčiau būt kaip klevo lapas 
ir nežinot, kada įžemę aš krisiu!..

EILĖRAŠTIS APIE SAVO MINTIS
Bandau rašyt eilėraštį------

O mintys - lyg pasiutę šokinėja - 
čia apie meilę suokia jos, 
čia vėlei nulekia su vėjais 
ir jau kalnų viršūnėse
sau žaidžia saulės spinduliais...
O jeigu ne -gal vandenyno bangomis 
grakštutėš tokios tyliai jodinės jos 
(trumpai - gal tik sekundę arba dvi!..)

O vis tiktai mintis 
daugiau nei šokiruojantis miražas - 
jos viso ko pradžių pradžia!..
Jos tai žmogus, tai jo valia - 
Tik jų pagalba sumanymai šauniausi 

gimsta mūsų prote!.. 

Ir kiek tu jas (atjos tave) brandina 
tu kartais net nebežinai, 
tiktai jauti, kad “sumanei” kažką 
ir, skatinamas proto, jau kuri, darai, 
užmiršęs pirmąjį grakščios minties 

“skambutį”...
♦ ♦♦

Ateiki vėl tu pas mane, žavi mintie, 
kad aš tave ant popierio pažerčiau 

mielais žodžiais 
ir liktum tu, kaip nuotaka graži, 
įamžinta manų eilėraščių knygutėje - - - 
... kitaip tavęs, išdykėlė, aš niekad jau 

nebeprišauksiu - 
nes tu patižinai: nenuorama esi 

užgimusi!.

RUOŠAĮDIDŽIĄJĄKELIONĘ
Y ra Dievas, yra visur - 
manyje, tavyje...
Nėra vietos visatoje, kur Jo nebūtų.

Jis - gyvybė. Jis oras, kuriuo 
kvėpuojame, 

Jis švelnus džiaugsmas, sutiktų draugų 
būry, 

džiaugsmo ašara mylinčios moters 
akyse, 

sutikus tą, kurio ji laukia,

Močiutės lamentas
Mikutis Simankevičius, kuris ką tik 

nusileidęs nuo skardžio, taip gražiai šyp
sosi “Mūsų Pastogės” penktame puslapyje 
(2005.04.06., Nr. 12-13), tikriausiai ne
siskųs, kad jį Dovilė pavadino “Miku 
Šimkevičium”, tačiau vienos močiutės jis 
atpažintas vaikaičiu, Miku Simankevi- 
čium - šeimos alpinistu, abseiling “žino
vu”. Ar jis ir per vamzdį lindo, pateikta do
kumentacija nekalba.

Skriaudą šiek tiek kompensuoja tame 
pačiame puslapyje pasirėmusio ir giliai 
dvasiškio pateiktus planus studijuojančio 
kito vaikaičio, Rimuko, nuotrauka.

mielas, gal garsiai nepasakytas, žodis, 
kuriuo išreiškiame “myliu tave”!..

Taip, tu Jo nematai, 
bet Jį jauti visu savim - 
Jo ištiesta ranka saugo tave, ramina - - -

- Dievas nematomas?
Matomas, bet Jis toks didelis, 
kad mes per maži Jį matyti

Viešpatie, didysis mano Tėve, 
atleisk man, kad aš dažnai 
tiktai apie save galvoju, pamiršdamas 

kitus, 
kuriems gal reikia mano meilės, 
gelbstinčios rankos ar bent švelnaus 

žodžio!..

Atleisk man, Viešpatie, 
kad tiktai kelio gale matau, 
kaip daug, vai daugel klydau; 
koks savanaudiškas buvau 
ir per gyvenimą lėkiau 
lyg įsisiautęs vėjas, 
užmiršęs viską 
ir susirūpinęs tiktai savim-----
Atleisk, ir grįžtantį namo - priimk!..

Kaip bebūtų, ačiū Dovilei už vaizdingus 
skautų veiklos reportažus.

Močiutė Danutė, Thomastown

Gerb. Redaktore,
Ačiū už įdomų laikraštį, jo kas savaitę 

su nekantrumu laukiu.
Su pagarba

R. Lekienė
P.S. įdedu Jums pora atvirukų iš mano 
darželio sudžiovintų gėlių.

Ačiū p. R. Lekienei už malonius žodžius, 
piniginę auką Bendruomenės savaitraščiui 
ir labai originalius atvirukus. Red.

TU pagirta tarp moterų
(“Naujoji Romuva”, 2004 m. Nr. 4)

Lidija Šimkutė

Tęsinys iš MP nr. 12-13
Iš tiesų jautresni vyrai, nors ir nepasi- 

žymintys ypatingu fiziniu vyriškumu, mo
terims dažnai yra įdomesni Marija paste
bėjo, kad išimtis - Marius Katiliškis, ku
ris atrodė ir labai vyriškas ir buvo įdomus, 
patrauklus žmogus.

Tęsėme pokalbį apie tai, kad tarp vyrų 
mes dažnai ieškome savo antrosios pusės, 
bet labai retai atsitinka, kad viename 
žmoguje rastume viską. Tiesiog yra reta 
likimo dovana surasti savo antrąją pusę. Ir 
nereikia priešintis tam potraukiui, bet 
svarbu išlaikyti savo orumą ir neprarasti 
vertės. Marijos nuomone, moteris dažnai 
atsisako savo dvasinio bei profesinio 
potencialo dėl vyro. Šito niekada neturė
tų būti, nes visi - ir vyrai, ir moterys - turi 
išpildyti savo pašaukimą žemėje. Pasakojo, 
kad būtent todėl ji ir išsiskyrė su savo vy
ru, nes buvo varžoma. Jei nebūtų išsisky
rusi, būtų sužlugusi. Jos vyrui, istorikui, jo 
darbai buvo svarbiausi, o jos pasiekimai - 
antraeiliai. Ji pasakojo, kaip kentėjo 
svarstydama, ką daryti: yra vaikai, atsa
komybė ir pasižadėjimas, kuris buvo duo
tas tuokiantis. Ir visgi nusvėrė aiškus su
vokimas, kad ji turi ryštingai apsispręsti, 
kad turi išlikti savimi Gyvenimas jai atsi
vėrė, nors pradžioje teko daug vargti „Be 
darbo mes nieko nepasieksim, turim būti 
labai ryžtingi žinoti savo tikslą ir kelią,” - 
sakė ji

Iš tikrųjų kartais mes savo gyvenime 
sutinkame žmones, kurie mus uždega ar 
sustiprina. Kai kada tuos žmones vadina

me dangaus pasiuntiniais ar mokytojais. 
Marija mano gyvenime buvo tarsi tokia 
pasiuntinė. Ji suteikė man daug stiprybės. 
Šnekučiuodavomės su ja apie įvairius 
dalykus ir apie*literatūrą. Kartais prašyda
vo, kad paskaityčiau savo eilių, sakydavo, 
kad mano poezija jai suteikia „požeminių 
žinių”. Ji skatindavo skleistis ta linkme, 
kurią diktuoja siela, būti nevaržoma jokių 
barjerų. Sakydavo - “Nevaržyk savęs 
konvencijomis.“

Kai grįžome į Los Angeles, turėjau 
palaukti keletą dienų iki savo skrydžio į 
Australiją. Ji nuvežė mane pas Moniką 
Lembertienę, nes pati turėjo išvykti į 
archeologinius kasinėjimus. Pas p. Moniką 
teko susitikti su poetu Bernardu Braz
džioniu, kuris buvo pakviestas popietei 
drauge su keletu Los Angeles poniučių. 
Gerbiamas poetas labai puikavosi simpa
tingų moterų tarpe. Linksmai praleidome 
popietę.

1983 m pakeliui į Santaros suvažiavi
mą ketvirtą kartą lankiausi pas Mariją. Šį 
sykį Marija mane pasitiko oro uoste ir 
nuvežė tiesiai į Los Angeles lietuvių ben
druomenės balių. Sėdėjome kartu prie 
stalo su Brazdžioniais, Railais, Visvydu, 
Trumpa ir Ale Rūta sujos vyru Edmundu 
Arbu.

Vėl nuvažiavome įjos dykumą. Daug 
vaikštinėdavome ir ankstyvą rytą, ir 
mėnesienoje. Tuomet ji prasitarė serganti 
Vėžys. Marija buvo įsitikinusi, kad ligą 
nugalės.

Grįžusios praleidome keletą dienų To- 
pangoje. Šį sykį apvažinėjome įvairias hi
pių komunas, užsukome į subkultūros 

muzikos festivalį. Pakelėje nusipirkdavo
me turgeliuose naminės duonos, sūrio, 
daržovių ir vaisių.

Vieną vakarą nuvažiavome į indėnų 
rezervatą. Marija domėjosi vietinių Ame
rikos gyventojų indėnų pažiūromis. Be 
abejo, ji buvo daug skaičiusi apie jų kul
tūrą ir tradicijas, domėjosi jų pažiūromis, 
mėgo bendrauti su jais. Sakė, bendrauda
ma, žvelgdama į akis, žymiai geriau juos 
suprantanti. Ir šį kartą nuvažiavus pas 
indėnus į rezervatą, jos pasitikti išėjo keli 
indėnai Buvo aišku, kad ji ten dažnai 
lankėsi. Pasilikome ten visam vakarui. 
Užkūrę laužą, indėnai šoko ritualinius 
šokius. Marija atsigulė ant suolo, padėjo 
galvą ant mano kelių. Pajutau jos liūdesį, 
nors ji buvo įsitikinusi, kad išsigydys 
natūraliu būdu-be vaistų. Indėnai jai davė 
žolių, darė kažkokius užbūrimus. Ji medi
tavo kartu su indėnais, ir, rodos, su kaž
kuriuo iš jų konsultavosi Per daug apie tai 
neklausinėjau. Grįžusi tą vakarą į namus, 
jautėsi pavargusi. Paprašė, kad pamasa
žuočiau jai sprandą

Trumpai sutikau Mariją Vilniuje 1988 
metais. Neseniai buvo išėjusi jos knyga 
“Baltai”. Tuomet ji skaitė paskaitą apie 
Deivę paleolito ir neolito kultūrose. Vėliau 
dar atsiuntė man knygą “Deivės kalba” 
kartu su laiškeliu. Jame minėjo, kad grįžo 
į darbą po ligoninės ir jaučiasi kaip ta 
supjaustyta gyvatė, negalinti nusibaigti... 
Mane visada stebindavo jos ryžtingumas ir 
noras gyventi

Dar kartą pamačiau Mariją 1993 metais 
Vilniaus universitete po Santaros-Šviesos 
suvažiavimo. Labai apsidžiaugiau. Ji buvo 
apsupta daugybės žmonių. Jau ilgą laiką 
buvau jos nemačiusi Priėjau prie jos. Ji 
mane apkabino. Sakau: “Marija, taip būtų. 

gera vėl vaikščioti dykumoje.” Ji atsakė: 
“Gal dar vaikščiosim.” Bet ji žinojo, kad 
jau ne... Sakau Marijai: “Tu taip gerai 
atrodai”. Ji atsakė: “Labai pavargstu. Na, 
bet čia šventė.” Nusišypsojo kaip visada.

Taip ir turėjo būtų kad paskutinį kartą 
susitikome Lietuvoje.

Išgirdusi apie jos mirtį, parašiau užuo
jautą dukroms ir paskutinį atsisveikinimą 
su Marija. Ji man buvo tarsi motina žemė.

Marija! Marija! Tu ilgai gyvensi pagirta 
tarp moterų...

Lidija Šimkutė
(Skirta Marijai Gimbutienei)

LYNOJANČIĄ VASARĄ 
eidama Vilnelės pakrante 
užtikau tavo šypseną 
šakoto medžio kamiene

prasivėrė dangus

tarsi iš kito pasaulio 
pasigirdo balso pusnis 
šermukšnių krūmuose

sustojo laikas 
tu buvai greta

tegul staigmenos pagauti 
šnabždesiai nuaidi
link Topangos uolų 
ir dykumoje numinto tako 
kur mūsų delnai suliepsnojo 
chtoniško mėnulio šviesa
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Kas - kur - kaip?
Antanas 
Laukaitis

Tėvynė ar 
pinigai?

Labai įdomus ir
sveikintinas socialinių mokslų profeso
riaus, habilituoto daktaro Kęstučio Miški
nio straipsnis buvo išspausdintas laikraš
tyje “Sportas” Nr. 10. Jame jis labai argu
mentuotai pasisako apie žinomą profesio
nalą krepšininką Žydrūną Ilgauską. Ne tik 
jis, bet ir aš, stebėjęs Atėnų olimpiadoje 
mūsų krepšininkų žaidimą, matėme, kad 
Lietuvos komandai trūko aukštaūgių cen
tro puolėjų. Net ir Amerikos rinktinės žai
dėjas Le Bron James manė, kad jei būtų 
žaidęs Ilgauskas, tai lietuviai būtų laimėję 
auksą. Kaip rašo profesorius, Ž. Ilgauskas 
Lietuvai dar nieko nedavė, tik ėmė iš jos. 
Jis buvo išugdytas Lietuvoje, treniruotas 
Lietuvos trenerių, operuotas Lietuvos 
chirurgų.

Tai, kad Ž. Ilgauskas nežaidė Lietuvos 
olimpinėje komandoje, pasmerkė daugelis 
Lietuvos žmonių. Ir ne tik Lietuvos, 
Australijos, bet man teko sutikti nemažai 
kitų kraštų sportą mėgstančių ir eilinių, 
paprastų žmonių, kurie Ilgausko poelgio 
nepateisino. Kaip sako profesorius, ir tai 
yra tikra teisybė, kad “garbės už pinigus 
nenupirksi ir peršasi išvada, kad Ilgauskas 
kažkur garbę pametė, o gal jis jos iš viso ir 
neturėjo”. Atrodo, ne tik garbės, bet ir 
mandagumo jam labai trūksta, nes anks

čiau, kai į jį laišku kreipėsi net Lietuvos 
premjeras, tai jis įšį laišką neatsakė.

Kai krepšininkas buvo traumuotas, visi 
jį užjautė ir nepriekaištavo, kad negalėjo 
žaisti. Tačiau dabar, kai jis yra sveikas ir 
pats sako, kad jaučiasi labai gerai ir jokių 
sveikatos problemų neturi, tai yra tik 
nenoras žaisti už tėvyne be atlyginimo. 
Amerikos profesionalų krepšinis yra daug 
kietesnis ir daugiau jėga paremtas, negu kad 
olimpinis. Kas liečia pinigus, tai Ilgauskas 
yra jau labai turtingas, nes tik per pasku
tiniuosius kelis metus jis uždirbo daugiau 
nei 70 milijonų dolerių. Tačiau, priešingai 
buvusiems Amerikoje populiariems krep
šininkams - Š. Marčiulioniui ir A. Sabo
niui, kurie Lietuvoje įsteigė jaunimui spe
cialias krepšinio mokyklas ir labai daug 
padeda Lietuvos jauniesiems krepšinin
kams, naujasis milijonierius Ž. Ilgauskas 
dar nėra nei doleriu Lietuvai atsilyginęs. 
Tokiems “patriotams”, kaip rašo “Lietuvos 
rytas”, yra daug maloniau pasakoti apie 
savo labai prabangias vestuves (vedė ne 
lietuvaitę), o ne kas buvo padaryta Lietu
vos labui.

Profesorius savo pasisakyme mini, kaip 
“Kauno diena” siūlo šiam krepšininkui 
pasklaidyti istorijos puslapius ir pasiskai
tyti, kokia kaina pokario metais Lietuvos 
partizanai sumokėjo už Tėvynę ir jos mei
lę. Pagal profesoriaus pasisakymą, labai 
keistai skamba ir kai kurių žurnalistų 
pasisakymai, suteikiantys prioritetą ne 
Tėvynei, bet pinigams. Tokios mintys yra 

labai pavojingos, nes jomis gali pasekti ir 
mūsų jaunesnieji sportininkai. Baigdamas 
savo puikų ir pamokantį straipsnį profe
sorius sako: “Jis atsižadėjo Tėvynės, 
dezertyravo, todėl ir lieka be Tėvynės ir 
tegul Tėvynė jį ištrina iš savo atminties”.

Sveikinu man gerai pažįstamą, buvusį 
Lietuvos kūno kultūros instituto rektorių, 
prof. dr. Kęstutį Miškinį už puikų straips
nį, ir manau, kad ir daugelis Australijos 
lietuvių jam pritars.

Žiemos sportas Lietuvoje
Nors jau žiema Lietuvoje baigiasi ir 

pavėluoto pavasario saulės spinduliai 
ištirpdė paskutinį sniegą, tačiau žiemos 
sporto mėgėjai buvo patenkinti puikiu 
slidinėjimo sezonu. Jau kuris laikas, be 
tradicinių didžiosios Lietuvos sporto 
draugijos “Žalgirio” vasaros žaidynių, 
sutraukiančių perkelis tūkstančius mėgė
jų sportininkų, kas metai vyksta ir žiemos 
sporto “Žalgiriada”. Šiais metais ji vyko 
gražiojoje Ignalinoje. Joje dalyvavo virš 
250 dalyvių. Gražioji Ignalina turi ne tik 
puikias vasaros vandens sporto bazes, bet 
yra ir puikios sąlygos žiemos sportui. Šios 
bazės direktorius - buvęs geras slidinin
kas Bronius Cicėnas. Jo rūpesčiu yra 
tobulinamos slidinėjimo trasos, jau veikia 
du keltuvai ir dvi linijos. Vykusioje “Žalgi- 
riadoje” rungtyniavo ir tėveliai, ir mamytės, 
ir vaikai. Daugumas iš jų net savo slidžių ir 
aprangos neturėjo. Tačiau direktoriaus pas
tangomis, jau yra per 100 kalnų slidinėjimo 
ir 60 slidžių porų. Ateityje numatoma plėsti 
šią bazę, statyti naują keltuvą.

Žaidynes stebėjo ir dovanas įteikė “Žal
girio” prezidentas ir Sporto departamento 

gen. direktorius Vytas Nėnius, kuris džiau
gėsi, kad dalyvių ir sportininkų buvo pilna 
Ignalina, kuri vos galėjo sutalpinti visus 
atvykusius. Miestų grupėje geriausiai pasi
rodė Vilniaus, Panevėžio ir Kauno koman
dos, o rajonų grupėje laimėjo Alytus, toliau 
Jonava, Trakai

Kalnų slidinėjimas
Paskutiniu metu Lietuvoje kalnų slidi

nėjimas darosi labai populiarus. Atidarytos 
kelios trasos su keltuvais ir net sniego 
patrankomis. Daug mėgėjų vyksta ir į 
užsienį. Tokį didelį kalnų slidinėjimo po
mėgį paaiškina ir Federacijos prezidentas, 
buvęs ir pas mus Australijoje, geras mūsų 
draugas Algimantas Kepežėnas: Pernai 
Prancūzijoje vyko Pasaulio liet, sporto 
žiemos žaidynės. Vien tik iš Lietuvos į jas 
buvo atvykę per 800 kalnų slidininkų. Gi 
šiemet Lietuvos čempionatą rengėme 
Šveicarijoje ir čia dėl medalių kovojo virš 
80 dalyvių, o atvykusių stebėtojų buvo apie 
500. Jie taip pat savo malonumui slidinėjo. 
Lietuvoje yra gal apie 10,000 kalnų slidi- 
nėtojų ir jų skaičius vis didėja. Lietuviai 
slidinėtojai keliauja dažnai ir į elitines 
Austrijos, Italijos ir Prancūzijos trasas. Pa
grindinis mūsų slidininkų amžius yra 30 - 
50 metų, nors yra nemažai 70-ties ir daugiau 
metų. Būtų daugiau ir jaunimo, bet jie dar 
neturi tam pakankamai pinigų, nes šis 
sportas yra gana brangus. Vienai išvykai rei
kia ne mažiau 3000 Lt. Tačiau jau ir Lietu
voje yra keletas gana gerų trasų - Vilniaus 
Liepkalnio, Birštono, Ignalinos, rengiama 
Druskininkuose, Aykščiuose ir Molėtuose. 
Lietuvoje yra ir keli asmenys, kurie užsie
nyje išlaikė ir gavo trenerių licenzijas. □

Lietuvos Įvaizdis - Japonijoje
Lietuva vis labiau įsitvirtina gigantiškose pasaulinėse parodose, kurios žinomos “EXPO” 

vardu. Kaip Australijos lietuviai prisimins, pirmą kartą šitaip Lietuva pasirodė 1988metais, 
kai EXPO vyko Brisbanėje. Bet tuomet Lietuva dar tik atstovavo Sovietų Sąjungai -nors jau- 
gan savarankiškai. Apie EXPO -2005, dabar įsikūrusią Japonijoje, rašo “Lietuvos ryto” 
reporterė Rasa Karmazaitė. Red.

Parodoje „Expo 2005“ į Lietuvos pa
viljoną užsukę japonai gurkšnoja „Švytu
rio“ alų ir bendrovės „Stumbras“ alkoho
linius gėrimus, tačiau negali paragauti 
lietuviškų šakočių ir kitų gardumynų.

400 kilogramų šakočių laivo konteine
riuose pusantro mėnesio keliavo į Japoniją. 
Nagojos miesto Aiči prefektūroje, kur kovo 
25-ąją duris atvėrė viena didžiausių pasau
lyje parodų, jie nepasiekė. Šakočių krovinys 
įstrigo Japonijos muitinėje. Šios šalies 
maisto kontrolės tarnyba uždraudė pasau
linėje parodoje prekiauti lietuvišku gardė
siu, kai produkto sertifikate rado jo gamy
bai naudojamą maisto priedą E263 (kalcio 
acetatą). Šis konservantas Europoje nėra 
uždraustas.

„Kur dėti šakočius?“ - Nagojoje svarstė 
bendrovės „Sauluva“ atstovai, organizavę 
maisto ir suvenyrų prekybą Lietuvos pavil
jone. Japonai patarė siųsti konteinerius su 
šakočiais atgal į Lietuvą. Bet jūros kelias 
lietuviškiems gardėsiams - per ilgas, baigsis 
jų galiojimo laikas. „Sauluvos“ atstovai ilgai 
derėjosi, kol japonai leido suvalgyti šako
čius patiems parodoje dirbantiems lietu
viams.

. Patekti į Japonijos rinką nelengva. Ant 
prekystalių Lietuvos paviljone nebus ir 
lietuviškų sausainių, mineralinio vandens, 
arbatos. Kai lietuviai bandė įvežti minera
linį vandenį „Vytautas“, japonai įspėjo, kad 
šito gėrimo patikrinimas užtruks taip il
gai, kad paroda „Expo 2005“ jau bus pa
sibaigusi. Po trijų mėnesių lietuviams bus 
pranešta, ar galima prekiauti gira. Tik ben
drovės „Stumbras“ alkoholiniai gėrimai ir 
aštuonios tonos „Švyturio“ alaus statinėse 
bei buteliuose muitinėje įveikė visus kon
trolės barjerus.

Japonai ilgai nesvarstydami už bokalą
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„Švyturio“ alaus sumoka 1100 jenų (28 Lt).
Įvežant maisto produktus į Japoniją 

reikia pateikti produkto sertifikatą, kuriame 
nurodyta jo sudėtis. Kai kurios užsienio 
bendrovės, ketinusios prekiauti jų šalies 
paviljonuose, nepanoro atskleisti savo 
gaminio sudėties, kad japonai jo nenuko
pijuotų. Tačiau tokios griežtos taisyklės 
turbūt taikomos ne visiems. Vargu ar 
„Coca-Cola“, kuria užversta visa Japonija, 
atskleidė japonams savo kruopščiai sle
piamą formulę.

Lietuvos ambasadorius Japonijoje Al
girdas Kudzys bei Lietuvos ekspozicijos 
parodoje generalinis komisaras, aplinkos 
ministro patarėjas Romas Jankauskas kovo 
25-ąją, parodos atidarymo dieną, lengviau 
atsipūtė.

Kaip įvežti maistą ir gėrimus į Japoniją 
- tik viena problemų, kėlusių galvos skaus
mą Lietuvos ekspozicijos rengėjams.

121 šalis į savo paviljonų ekspozicijas 
investavo milijonus.

Japonai stengėsi, kad užsieniečiai kuo 
daugiau prekių pirktų jų šalyje, kad paroda 
būtų naudinga jų šalies ekonomikai.

AKudziui ir R. Jankauskui teko išklau
syti daugybę japonų reikalavimų ir greitai 
surasti išeitį iš kebliausių situacijų. Pavyz
džiui, japonai reikalavo, kad ekspoziciją 
montuojantys lietuvių specialistai avėtų tik 
jų šalyje pagamintą specialų apavą, nors 
patys vaikštinėjo su sportiniais bateliais. 
Ant šalmų irgi turėjo būti užrašas „paga
minta Japonijoje“. Iš Lietuvos atsivežtų 
kopėčių ilgis siekė 2.2 metro. Japonijoje 
leidžiamas ilgis - 1.8 metro. Teko įsigyti 
naujas kopėčias. Japonams nepatiko ir iš 
Lietuvos atgabenti pastoliai, mat ant jų 
nebuvo užrašo, kokį svorį atlaiko. Tą kartą 
lietuviai išsisuko - ant popieriaus užrašė 
,400 kilogramų“ ir lipnia juosta priklijavo 

prie pastolio. Japonai liko patenkinti. 
Lietuviškos statybinės apdailos medžiagos 
į paviljoną nepateko. Japonai leido naudoti 
tik jų šalyje sertifikuotą gipsą, grindų dan
gą, kabelius. Iš Lietuvos atgabentas medžia
gas teko išmesti.

Iš japonų galima pasimokyti ne tik vie
tos rinkos apsaugos. Jie itin rūpinasi savo 
šalies specialistais, kad šie būtų kuo labiau 
užsiėmę. Visos parodoje dalyvaujančios 
šalys turėjo samdyti vietos architektus, 
kurie prižiūrėjo, kaip montuojama eks
pozicija. Daug darbo jie-neturėjo - tik 
pasirašydavo dokumentus'. Pirkti apdailos 
medžiagas teko kartu su įrengimo paslau
ga - patys japonai montavo gipso plokš
tes, klojo grindis, tiesė kabelius. Įvežant 
krovinius į „Expo“ teritoriją buvo reko
menduojama naudotis dviejų Japonijos 
krovos kompanijų paslaugomis.

Liepos 6-oji bus Lietuvos diena pasau
linėje parodoje. Į Nagoją atvyks premjero 
Algirdo Brazausko vadovaujama delega
cija, didžiulis būrys dainininkų, muzikantų, 
šokėjų iš Lietuvos, Amerikos lietuvių an
samblis „Spindulys“. Tą dieną lietuviams 
teks samdytis japonus apsaugininkus, nors 
Japonija - viena saugiausių šalių pasaulyje.

173 ha teritorija šalia Nagojos miesto 
dabar virtusi mažu pasaulio modeliu. 
Pusmetį Japonijoje veiksiančioje „Expo 
2005“ paviljonus įrengė 121 valstybė, pen
kios tarptautinės organizacijos, didžiau
sios Japonijos verslo korporacijos.

Lietuva vienintelė iš trijų Baltijos vals
tybių ryžosi nepagailėti 10 milijonų litų ir 
dalyvauti pasaulinėje parodoje. Latvija ir 
Estija ilgai svarstė, o kai panoro dalyvauti, 
jau buvo per vėlu. Estai dabar prašo prie
globsčio Lietuvos paviljone: galbūt lietuviai 
galėtų paplatinti jų šalies lankstinukų?

Vaikštant po parodą akys raibsta nuo 
spalvų ir užmojų. Ukraina savo paviljoną 
išmargino oranžinėmis saulėgrąžomis, o 
viduje pakabino oranžinę vėliavą su savo 
šalies prezidento Viktoro Juščenkos pa
varde. Tai turėjo patikti į parodos atida
rymą atvykusiam jo broliuk

Šalia Lietuvos paviljono įsikūrę rusai 
išsiskyrė lakia fantazija - atgabeno ne tik 

kosminio laivo ir lėktuvo modelius, bet ir 
mamuto griaučius. Iš televizorių ekranų į 
parodos lankytojus žvelgia Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin.

Austrija pagamino medinį kalną, kuriuo. 
kiekvienas norintis gali nuskrieti rogutėmis.

Nebūtina vykti į Šveicariją, kad įsiamžin
tum Alpėse - jos stūkso pačiame paviljone.

Amerikiečiai net ir vienoje saugiausių 
pasaulio šalių apsidraudė - prie įėjimo į' 
paviljoną įrengė metalo detektorius ir rent
geno aparatus. Uniformuoti pareigūnai 
stebi kiekvieną lankytoją, einantį į kino salę 
pasižiūrėti filmo apie aplinkosaugą.

Patys japonai demonstruoja technikos 
laimėjimus. Lietuvos ambasadorius AKu- 
dzys kantriai laukė eilėje prie kompanijos 
„Misui-Toshiba“ paviljono. Čia buvo nu- 
skenuotas jo atvaizdas, ir AKudzys išvydo 
save kino juostoje, rodomoje didžiuliame 
ekrane. Ambasadorius tapo kosminio 
erdvėlaivio įgulos nariu.

Užsukę į Lietuvos paviljoną japonai 
smalsiai apžiūrinėja ekspoziciją - dvi di
džiules DNA biomolekulės spirales, ant 
kurių sumontuotuose ekranuose be palio
vos rodomas filmas apie Lietuvą.

„Kokios tai uogos?“ - klausinėjo mo
terys, išvydusios spanguoles.

„Kodėl jūsų šalies žmonių amžiaus 
vidurkis - tik 60-65 metai? Gal jūsų mais
tas blogas arba mažai dirbate?“ - kraipė 
galvą vyrai

Buvusiam architektui 80 metų Kindzi 
Kanedai, į šią parodą atėjusiam su žmona, 
dviem dukterimis ir anūku, Lietuvos ekspo
zicija pasirodė panaši į lėktuvą. Šis senyvas 
japonas ilgam įsitaisė ant pufo. Vyriškis 
sakė, kad Lietuvos paviljonas jam jaukesnis 
ir ne toks triukšmingas kaip kitų šalių. Kai 
paklausiau K.Kanedos, ar jis žino, kur yra 
Lietuva, šis papurtė galvą. Jo duktė Kyomi 
susimąstė: gal Europoje?

Kai kurie parodoje „Lietuvos ryto“ kal
binti japonai žinojo apie Lietuvą.

30-metis valdininkas Nobuyuki Fukui 
pernai spalį lankėsi Lietuvoje, tad specialiai 
parodoje ieškojo mūsų šalies paviljono. Jis 
sakė nesitikėjęs, kad ekspozicija bus įreng
ta taip moderniai □
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In menturiam
Atsisveikinant su Jurgiu Reisgiu

Ir vėl atsivėrė Vėlių varteliai, kurie 
priėmė mūsų brangų Bendruomenės narį 
- Jurgį Reisgį, sulaukusį 91-rių metų. Il
gas ir prasmingas jo gyvenimas buvo nu
klotas svarbiais kultūriniais darbais tiek 
išeivijoje, tiek ir pačioje Lietuvoje.

Jurgis Reisgys iš tikrųjų buvo prūsas 
lietuvininkas, kurio šeimos kelios kartos 
tvirtai kovojo prieš nacių, o vėliau ir prieš 
sovietų okupaciją. Jo tėvas - Martynas 
Reisgys - garsusis kovotojas už Klaipė
dos ir viso prūsų krašto prijungimą prie 
didžiosios Lietuvos, sovietų ir nacių val
dymo laikais buvo abiejų valdžių suim
tas, kalintas ir galiausiai nacių nukankin
tas Mauthauseno koncentracijos stovyklo
je, Austrijoje. Motina mirė Sibiro tremtyje.

Reisgių šeima, kurioje augo šeši vaikai, 
gyveno Jurgių kaime, Dovilų valsčiuje. Visi 
kaimo gyventojai, išskyrus mokyklos mo
kytoją, kalbėjo lietuviškai, nebodami vo
kiečių grasinimų. Jurgis Reisgys baigė vie
tinę vokiečių mokyklą, bet aukštesnio 
mokslo siekėjau lietuviškoje Klaipėdoje, 
kur baigė gimnaziją, ir 1935 m. Tauragės 
Mokytojų Seminariją. Čia būdamas do
mėjosi skulptūra, kurią dėstė meno moky
tojas Robertas Antinis. Iki sovietų okupa
cijos mokytojavo įvairiose Lietuvos mo
kyklose, o pasitraukęs į Vokietiją, apsigy
veno Eichstaett’e, kur pabėgėlių stovyk
lose įrengtose lietuvių mokyklose vėl tęsė 
pedagoginį darbą. Ten vedė mokytoją Te
resę Daukutę.

1949 metai atvykus į Australiją, buvo 
paskirtas dirbti valytojų Geležinkelio 
Valdyboje, kur išdirbo iki pat pensijos 1971 
m. Tačiau jo intelektas ieškojo kelių lie
tuvių kultūrai kelti, ypač jaunimo tarpe. 
Jis buvo vienas iš lietuviškos Yagoonps ir 
Bankstowno mokyklos kūrėjų ir mokytojų. 
Bendradarbiavo ir Bendruomenės laik
raštyje “Mūsų Pastogė”.

Dėmesys į skulptūrą po truputį vėl 
grįžo. Nors menininkas ir bandė dirbti su 
moliu, tačiau galutinai apsisprendė už. 
medį, kadangi, jo žodžiais sakant, “medis 
yra gyvas”. Pirmiausia Reisgys pradėjo 
meniškai ornamentuoti lazdas, o vėliau 
perėjo ir prie didesnių objektų. 1979 jis 
įstojo į Skulptūros Centrą, esantį The 
Rocks priemiestyje, tapo Sydnėjaus 
Skulptorių draugijos narys ir rašė straips
nius į “Sculptors’ Bulletin”.

Reisgio temos įvairavo, bet labiausiai 
unikalios buvo jo skulptūros lietuvių tau
tosakos tema. Jis geriau nei kiti žinojo 
prūsų tautosaką ir senuosius jų tikėjimus, 
sielų pomirtines keliones bei jų apsisto
jimo vietas. Taip jis sukūrė medinius”Senų- 
jų prūsų antkapius”, kad pirmąsias tris die
nas mirusi siela rastų prieglobstį prieš 
didžiąją kelionę į Dausas.Bankstowno 
Lietuvių Namuose yra išstatyta jo išraiškin
ga Pelėdos skulptūra, apipinta neramiais 
pasakojimais bei legendomis.

Skulptorių domino ir kitos gamtos pa
slaptys, kaip pumpuro sprogimas bei gė
lių ir vaisių brendimas. Menininkas labai 
vykusiai atrado tinkamą stilių šiam gyvy
bės atsiskleidimo procesui įgyvendinti 
statinėje medžiagoje.

Kiekvienas Bendruomenės nario išly
dėjimas į nežinią yra didelė mūsų netek
tis ir skriauda, tačiau didžiausia skriauda 
yra prarasti talentingą žmogų, kuris ne tik 
pasyviai dalyvauja mūsų kultūriniame 
gyvenime, bet pats kūrybiškai prisideda 
prie jos kūrimo.

Jurgis Reisgys savo kūryba praturtino 
ne tik savo, bet mūsų visų gyvenimą. Ačiū 
jam

Reiškiu gilią užuojautą visiems Jurgio 
Reisgio šeimos ir giminės nariams, sie
kiantiems jau tris kartas.

Genovaitė Kazokicnė

At A Jurgiui Reisgiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį Anskį - Lietuvių Bendruomenės Spau

dos Sąjungos Valdybos narį, Velionio vaikus, anūkus ir artimuosius
Liet. Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

ir “Mūsų Pastogės” Redakcija

Nuotraukoje iš kairrės - Ignas Bieliūnas, Jurgis Reisgys, Vladas Meškėnas, Genovaitė 
Kazokienė, Josonia Palaitis per AL DienasSydnėjuje 1986 m.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems užjautusiems ir prisidėjusiems palydint į amžiną 

poilsį mylimą žmoną Irtą Mikėnieną. Su pagarba,
liūdįs vyras Rimas Mikėnas

At A Kastutei Jurskienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Vytautą ir vaikus su šeimomis. Liūdime 

kartu
Birutė ir Ignas Bieliūnai

Linda ir Dean Wollaston

At A Kastutei Jurskienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiu vyrą Vytautą ir visą šeimą.

Danutė Skorulienė

At A Konstancijai Jurskienei
mirus, netekties valandoje giliai užjaučiame vyrą Vytautą su šeima ir visus 

artimuosius.
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

Pagerbdama

Af A Jurgį Reisgį
jjĮ Jo prisiminimui “Mūsų Pastogei” aukoju $50

Danutė Skorulienė

Pagerbiant

At A Kastutės Jurskienės
prisiminimą, aukojame “Mūsų Pastogei” $50.
Lietuvių Sodybos Engadine gyventojai

Žinomam lietuvių bendruomenininkui

At A Jurgiui Reisgiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį Anskį ir Martiną Reisgius su šeima, 

Jurgio vaikus - Rimantą, Gražiną ir Jūratę su šeimomis. Užjaučiame seserį Evą 
ir brolį Martin, gyvenančius Mannheim’e, Vokietijoje.

Vida, Algis, Milda, Rimas ir Paulius Kabailai

At A Jurgiui Reisgiui
mirus, brolį Anskį su žmona Martina, dukteris Gražiną ir Jūratę, sūnų Rimą 

bei visus artimuosius giliai užjaučia
Tamara ir Benius Vingiliai

Padėka
ALB Melboumo Apylinkės Valdybos vardu pranešu, kad Australijos lietuviai 

dosniai paaukojo $990 paremti UNICEF “TSUNAMI APPEAL”.
Aukų vajus buvo pradėtas ALB Krašto Tarybos paskutinio posėdžio metu - 

2004 m. gruodžio 31 d. Melbourne.
Valdyba dėkoja Joan Songailienei iš Gold Coast ir dr. Ted Reilly iš Geelongo, 

kurie padėjo Valdybai rinkti aukas. Vajus buvo tęsiamas sausio mėnesį.
Pinigai buvo man perduoti ir po to pervesti UNICEF per ANZ banką. Auko

tojų sąrašas ir kvitų knyga yra pas Valdybos iždininką.
Dėkojame visiems, kurie paaukojo šiam vajui.

Birutė Prašmutaitė
ALB Melboumo Apylinkės Valdybos vardu
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Lithuanian Language and 
Culture Summer Course

Date: July 18 - August 12
Duration: 4 or 2 weeks

Lithuania, Kaunas, Vytautas Magnus University is 
something incredible waiting for you to be discovered.

Among other things, you will find:
• a very diverse, dynamic and interesting group of learners
• a relaxed way of living and studying
• supportive and friendly teachers, staff and locals
• countless cultural events and parties
• North - South - West - East Lithuania sightseeing

Summer course
The course provides intensive Lithuanian language classes at different levels and an 

opportunity to get acquainted with Lithuanian culture. Lithuanian language lectures are 
given in the mornings. The afternoon lectures aim at giving a broader view of the Lithuanian 
culture by focusing on issues and various aspects of the society including history, literature, 
arts and politics. The lectures are given in English.

Extra-curricular activities, such as participation in cultural events and excursions to 
historic places, museums, sports events are organised as well. Three weekend excursions 
are planned to the most interesting places of Lithuania.

All you have to bring with you is your open mind, heart, good mood and good will.
We guarantee you: a warm friendly atmosphere, memories and friendships that could 

last for a life-time, traditional Lithuanian food, dances and songs, a glance on day/night 
city life, the purity and charm of Lithuanian countryside, the beauty of the seaside.

There are no limitations regarding age or formal education, we try to meet individual 
needs and interests. Hope to see you in Kaunas!

Application forms and more detailed information can be obtained from the Interna
tional Relations Office or the Department of Regional Studies, or via Internet:

http://w.w.w. vdu.lt/LTcourses/
All applications should be received by July 10,2005.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kvieciil visus narius ir jų svečius lankytis 
savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais.

DARIA’S restoranas dirba:
• šeštadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.00 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti skanius lietuviškus patiekalus, pagamintus
Darijos Meginienės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai
tel.: 0414 218 633.

Darijai išvykus atostogauti, iki gegužės 1 5 dlBROS 
Lietuvių Klubo virtuvės šeimininke bus Regina.

TURGUS įvyks sekmadienį, balandžio 24 d., 230 vai. p.p.

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$261 - Marija Linge (W.A)

a.a. Antano Šimkaus atmi
nimui vietoj gėlių

$20 - J. Balčiūnas ( $3550)
a.a Kazimero Bartaškos at
minimui vietoj gėlių

$20 - J. Balčiūnas ( $3570)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
ALF iždininkas

Motinos Diena Sydnėjuje
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba rengia Motinos Dienos minėjimą sekmadienį, 

gegužės 8 dieną, Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne.
Lietuvos Baleto Bičiuliai parodys video filmą - Lietuvos operos ir baleto 

pastatymą “Vienos kraujas”
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

PAPILDYMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 12-13,3 psL, atspausdintoje nuotraukoje šalia Lidijos Šimkutės 

ir Marijos Gimbutienės sėdinti Joan Marler redagavo Marijai knygą “From the Realm of 
the Ancestors: An Anthology in Honor of Marija Gimbutas”, Manchester, Corm.: 
Knowledge, Ideas and Trends, Inc. 1997. Ji taip pat ruošia biografiją apie Mariją 
Gimbutienę. Red.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Pranešimas dėl LR Generalinio konsulato 
Melbourne darbo laiko

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Melbourne nuo 2005 m. kovo 
28 d. dirbs penktadieniais, nuo 9.00 vai. iki 17.00 vai. Konsuliniais klausimais 
prašau skambinti Gintarei Verbickaitei penktadieniais, telefonu (03) 9819 5515.

Andrius Žilinskas,
LR Garbės generalinis konsulas

I •' -A.r . .. '

Australijos lietuvių literatų dėmesiui
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga į savo poezijos almanacho TEN, SIDAB

RO VINGY... (2000-2009) VI tomą priims ir jų kūrybą.
5-7 eilėraščius, vizitinę savo nuotrauką ir trumpą kūrybinę biografiją skubiai siųs

kite adresu: Vladas Buragas, Taikos pr. 73 - 69,
LT - 50437 Kaunas - 41, LITHUANIA.

Pasiteirauti: vlabur@one.lt
Pagarbiai, Vladas BURAGAS

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Įvyks sekmadienį, gegužės 1 dieną, 1130 vai. ryto St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe. 

Kartu prisiminsime ir Motinos Dieną. Po pamaldų lankysime lietuvių kapuose mūsų mi
rusius. Giminės ir draugai prašomi aptvarkyti savo artimųjų kapus.

Sekančios pamaldos lietuviams - gegužės 15 d. Parapijos Taryba

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddens Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:...... South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul
25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail: jvabolis@seneLcom.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

Jurisdiction:..... .Victoria and Tasmania.................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 pjn. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge 
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Oiganizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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