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Iš užsienio Lietuvon - 
beveik3 mlrd. litų

(ELTA).Privatūs asmenys pernai į Lie
tuvą atsiuntė rekordinę pinigų sumą - be
veik 3 mlrd. litų. Didžiąją dali šios sumos 
sudaro emigrantų sutaupyti pinigai. Pa
lyginti su 2006 m., pernai gyventojai iš už
sienio j Lietuvą atsiuntė beveik 44% dau
giau pinigų, iš viso - 2.9 mlrd. litų, rašo „Lie
tuvos lytas“. Tai sudarė 3% Lietuvos ben
drojo vidaus produkto. Spėjama, kad dar 
daugiau pinigų emigrantai Į Lietuvą pernai 
atvežė grynaisiais arba siuntė juos kitais 
būdais.

Užsienyje gyvenantys žmonės pra
ėjusiais metais atsiuntė 1.5 karto daugiau 
pinigų, nei jų Lietuva gavo iš Europos Są
jungos fondų (2 mlrd. litų).

Finansų ekspertų įsitikinimu, emig
rantai didžiąją dalį pinigų siunčia Lietu
voje likusiems šeimos nariams. Šios lėšos 
turėjo teigiamos įtakos ir šalies ekono
mikai, kadangi skatino vartojimą. Kiek 
tiksliai pinigij atsiunčia emigrantai, nėra 
žinoma, tačiau gali būti, kad tai dukart 
didesnė nei per bankus atsiųsta suma. □

Lietuvos įvykių apžvalga V. Adamkus - į NATO susitikimą

Seimo 
Pirmininkas 

renka 
komandų
Balandžio 2 

d. paskirtas nau
jasis Seimo Pir
mininkas Čes
lovas Juršėnas 
jau pradėjo for

muoti savo komandą. Sekre toriato vadove 
paskirta buvusi Seimo Pirmininko pirmojo 
pavaduotojo patarėja Danutė Karaliūnie
nė. Seimo Pirmininko atstove spaudai 
dirbti pakviesta žurnalistė Juventa Mudė- 
nienė, prieš tai šį darbą dirbusi Viktoro 
Muntiano sekretoriate.

D. Karaliūnienė yra Vilniaus pedagogi
nio universiteto socialinių mokslų magis
trė. Vilniaus universitete baigusi Istorijos 
fakultetą, .1. Mudėnienė yra dirbusi kores
pondente ir vedėja televizijos laidose - “7 
Kauno dienos”, “Panorama”, “Labas rytas”. 
“Geri laikai, blogi laikai”. 2007 m. žurna
listė kūrė TV laidą apie Seimo darbą “LRS 
studija” irTV3 kanalu rodomą “Seimas - 
tiesiogiai”.

K. Čilinskas apie Seimo 
Pirmininką

Seimo narys teisininkas Kęstutis Či- 
linskas mano, kad dabartinė tvarka, pagal 
kurią politikas tampa Seimo Pirmininku, 
yra ne rinkimai, o labai neatsakingas pa
skyrimas. Tačiau ir paskyrimo procedūra, 
jo vertinimu, buvo teisiškai ydinga.

Kad padėtis pasikeistų, K. Čilinskas pa
teikė Seimui Statuto pataisas, nustatančias 
Seimo Pirmininko rinkimų procedūrą, ku
rios metu sudaromos sąlygos kelti alter
natyvias kandidatūras ir svarstyti jas 
frakcijose. Pagal projektą, Seimo Pirminin
ku laikomas išrinktas tas kandidatas, kuris 

slapto balsavimo metu surinko daugiau 
kaip pusę visų posėdyje dalyvavusių Sei
mo narių balsų. Jei kandidatų yra dau
giau kaip du ir nė vienas iš jų nesurinko 
reikiamo balsų skaičiaus, vyksta pakarto
tinis balsavimas, kuriame dalyvauja du 
daugiausia balsų surinkę kandidatai. Seimo 
Pirmininku laikomas išrinktas tas iš dviejų 
kandidatų, kuris surinko daugiausia balsų.

Kaip pastebi K. Čilinskas, Seimo Pir
mininką: yra antras po valstybės vadovo 
asmuo, Konstitucijoje numatytais atvejais 
pavaduojantis Respublikos Prezidentą. 
“Todė /•, turi būti išrinktas teisiškai soli
džiu bill 11. Tiio tarpu antradienį viskas vyko 
žaibišk ii. Rytą Seimo Pirmininku dar buvo 
Vikto as Muntianas. Vos tikjani atsistaty
dinus, darbotvarkėje atsirado klausimas 
dėl naujo Seimo vadovo ir valdančiųjų 
frakcijų politikų pateiktas nutarimo pro
jektas “išrinkti” Seimo Pirmininku Č. Jur
šėną. Skubiai buvo organizuotas ir baigtas 
balsavimas”, - primena K. Čilinskas.

Skubus, per kelias valandas įvykęs 
klausimo dėl naujo Seimo Pirmininko 
įtraukimas, kandidato pasiūlymas ir balsa
vimas, pasak K. Čilinsko, negali būti pri
pažintas rinkimais, nes Seimo nariai ne
buvo iš anksto informuoti apie tokių “rin
kimų” įtraukimą į darbotvarkę. “Rinkimų 
klausimas nebuvo apsvarstytas frakcijose. 
Žaibiškas procesas nesudarė galimybių 
Seimo nariams, frakcijoms aptarti kitų 
kandidatūrų galimybes, tartis dėl jų 
iškėlimo”, - pastebi teisininkas.
Įregistruoti “Laisvės” konkurso 

dalyviai
Lukiškių aikštės vizija tapti Lietuvos 

sostinės Vilniaus miesto centro akcentu, 
pabrėžiančiu Lietuvos žmonių kovas už 
laisvę ir pergalę, įgauna realių kontūrų. 
Norą dalyvauti savivaldybės ir Lietuvos

Nukelta į 2 psl.

Prezidentas Valdas Adamkus su darbo 
vizitu lankosi Rumunijos sostinėje Buka- 
reštę, kur balandžio 2-4 dienomis daly
vauja NATO valstybių vadovų susitikime. 
Bukarešto.susitikime planuojama priimti 
sprendimus dėl tolesnės NATO plėtros. 
Aljanso nariai svarstys NATO narėmis 
siekiančių tapti Albanijos, Kroatijos ir bu
vusios Jugoslavijos Respublikos Makedo
nijos kand idatūras.

Susitikime bus kalbama apie NATO 
“Narystės veiksmų plano” suteikimą Gru
zijai ir Ukrainai. Prezidentas V. Adamkus 
ne kartą yra pabrėžęs, jog Lietuva palaiko

Jau nėra kontrolės ir oro uostuose
Nuo šiol lėktuvais po Šengeno erdvę 

keliaujantiems Lietuvos piliečiams panai
kinta pasieniečių kontrolė. Sekmadienį, 
kovo 30 d.. Vilniaus tarptautiniame oro 
uoste buvo surengta iškilminga Šengeno 
erdvės vidinės oro sienos kontrolės pa
naikinimo ceremonija. Pirmaisiais regu
liariais skrydžiais iš Berlyno ir Helsinkio 
atvykusius keleivius skambant orkestro 
maršams pasitiko aukšti valdžios atstovai 
ir gausus būrys žurnalistų.

“Mes dalyvaujame istoriniame įvykyje. 
Dabar žlugo paskutiniai geležinės uždan
gos, skyrusios Lietuvą nuo Vakarų pasau
lio, likučiai”, - sakė Europos Parlamento 
narė Margarita Starkevičiūtė.

Naujai padėčiai jau yra pasirengę trys 
oro uostai-Vilniaus, Kauno ir Palangos. 
Darbai vykdomi ir Šiauliuose, tačiau kada 
šio miesto oro uostas bus parengtas Šen
geno reikalavimams, dar neaišku.

Lietuva ir dar aštuonios Europos Są
jungos valstybės - Latvija, Estija, Čekija, 
Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir 
Slovakija - visateisėmis Šengeno erdvės 
narėmis tapo praėjusiais metais. Sausumos 
ir jūrų sienų kontrolė buvo panaikinta 
prieš pat Kalėdas. Kita vertus, nepaisant to. 

Gruzijai ir Ukrainai palankų sprendimą. 
Šių valstybių narystę stipriai remia JAV, 
bet jai priešinasi didžiosios Europos 
valstybės, ypač Vokietija ir Prancūzija.

Bukarešte numatyti V. Adamkaus dvi
šaliai susitikimai su Lenkijos Prezidentu 
Lech Kaczynski ir Moldovos Prezidentu 
Vladimir Voronin. Aljanso valstybių vado
vai taip pat aptars organizacijos misijas 
Afganistane, Kosove ir Irake, ilgalaikį įsi
pareigojimą užtikrinti taiką ir stabilumą 
šiuose regionuose. Susitikime taip pat bus 
diskutuojama apie priešraketinę gynybą, 
energel inio saugumo ir gynybos klausimus.

kad privalomo dokumentų tikrinimo ne
beliko, valstybių sienas kertantys keleiviai 
ir toliau privalo turėti asmens tapatybę 
įrodančius dokumentus.

Šengeno sutarties pradžia laikomi 1985- 
ieji metai, kai birželio 14 d. nedideliame 
Liuksemburgo mieste Schengen Belgijos, 
Vokietijos. Prancūzijos, Liuksemburgo ir 
Nyderlandų vyriausybės pasirašė susitari
mą, siekdamos suteikti galimybę visiems 
valstybių narių piliečiams laisvai kirsti 
vidaus sienas ir sudaryti sąlygas laisvam 
prekių ir paslaugų judėjimui.

Saugumą Šengeno erdvėje užtikrina 
sustiprinta išorinių sienų kontrolė, inten- 
syvėjantis Šengeno šalių sienos apsaugos 
tarnybų, policijos ir teisinis bendradarbia
vimas, bendra Šengeno šalių vizų politika 
ir Šengeno informacinės sistemos fiinkcio- 
navimas.

Lietuva, siekdama atitikti Šengeno tei
syno keliamus reikalavimus, įgyvendino 
142 Šengeno priemonės programos pro
jektus už daugiau kaip 615 mln. litų. Tiek 
kainavo Lietuvos pasirengimas sudaryti 
sąlygas savo piliečiams ES teritorijoje 
laisvai keliauti ir jaustis saugiai.

(Pagal DELFI)
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Trumpai iš visur Seimui vadovaus Česlovas Juršėnas

♦ Kovo 31 d. bri
tų archeologai 
pradėjo kasinė
jimus prie paslap
tingosios Stone
henge šventovės. 
Pirmą kartą per 
44 metus jie gavo 
leidimą ribotiems 
kasinėjimams. Jie 
bandys moder

niais metodais nustatyti šių akmens 
amžiaus šventovės likučių tikrąjį amžių.
♦ Kovo 31 d. Tiananmen aikštėje Bei- 
džinge su iš Graikijos atskraidinta ugni
mi buvo iškilmingai uždegtas olimpinių 
žaidynių fakelas. Visa sritis apie Tianan
men aikštę vieno kilometro spinduliu 
buvo visiškai izoliuota, kad apsisaugotų 
nuo galimų protesto demonstracijų.
♦ Londono Heathrow aerouoste kovo 27 
d. atidarytas naujas keleivinis terminalas 
nepajėgia priimti nustatytą keleivių skai
čių. Reikėjo atšaukti didelę dalį planuotų 
skrydžių.Ypač atsilieka keleivių bagažo 
skirstymas. Balandžio 2 d. dar buvo nc- 
išskirstyta 19000 bagažo vienetų. Dalis jų 
buvo skirstymui išsiųsta į Milaną Italijoje.
♦ Balandžio 3 d. Kinija paskelbė, kad 
užsienio turistams bus leidžiama lankytis 
Tibete nuo gegužės 1 d. Tą pačią balan
džio 3 d. Beidžingo Liaudies Teismas Nr.l 
nuteisė disidentą Hu Jia kalėti 3,5 metų 
už tai, kad jis internete kritikavo komunis
tų partiją ir ragino suteikti platesnę au
tonomiją tibetiečiams.
♦ Balandžio 3 d. NATO lyderiai, posė
džiavę Rumunijos sostinėje Bukarešte, 
pakvietė Kroatiją ir Albaniją įstoti į nariais 
įNATO. Graikija vetavo sumanymą pakvies
ti nare Makedoniją, protestuodama dėl šios 
valstybės vardo pasirinkimo. NATO vado
vų nuomonės išsiskyrė dėl galimos narystės

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
architektų sąjungos skelbtame atvirame 
Lukiškių aikštės ir simbolio “Laisvė” su
kūrimo architektūrinio, meninio projekto 
konkurse pareiškė 89 asmenys.

Balandžio 3 d. vykusiame Vertinimo 
komisijos posėdyje priimta konkurso daly
vių medžiaga. Konkursui pateikti 27 pro
jektai, iš kurių du neatitiko konkurso są
lygų, todėl buvo atmesti. Kitame Vertini
mo komisijos posėdyje gegužės mėnesį bus 
atrinkti patys geriausi 7 užkoduoti pro
jektai. Vertinimo komisijos pirmininkas 
Vilniaus miesto meras Juozas Imbrasas 
tikisi, kad šis projektas bus sėkmingas ir 
įgyvendintas minint Lietuvos tūkstantmetį. 
Pasak miesto mero, kol kas viskas vyksta 
sklandžiai.

Šiuolaikinis memorialinis akcentas — 
kompozicija “Laisvė” turėtų atspindėti 
Lietuvos žmonių kovą už laisvę. Pagal kon
kurso reikalavimus reprezentacinėje ir 
memorialinėje Lukiškių aikštės dalyje 
numatyta rengti valstybines šventes bei 
kitus renginius, kuriuose galėtų dalyvauti 
ne mažiau kaip 1,500 žmonių.

G. Steponavičius apie dvigubą 
pilietybę

Seimo Žmogaus teisių komiteto pir
mininkas Arminas Lydeka darbo grupės 
vardu Seimo posėdžių sekretoriate įregis
travo naujos redakcijos Pilietybės įstaty
mo projektą, kuris numato atvejus, kada 
Lietuvos Respublikos piliečiai gali būti 
kitos valstybės piliečiais.

Pasak Seimo nario Gintaro Steponavi
čiaus, Liberalų sąjūdžio atstovo šioje darbo 
grupėje, atliktas didelis darbas, tačiau 
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Gruzijai ir Ukrainai. Prieš jų įstojimą yra 
nusistatę Prancūzija ir Vokietija, nenorė
damos gadinti santykių su Rusija.
♦ Balandžio 4 d. piratai iš Somalijos 
Adeno įlankoje pagrobė liuksusinę pran
cūzų jachtą “Ponant”, be keleivių plauku
sią iš Seišelų salų j Viduržemio jūrą. 
Pagrobta 30 žmonių laivo įgula. Prancūzų 
karo laivai seka pagrobtą laivą Indijos 
vandenyne, bet tik iš tolo, nenorėdami 
rizikuoti įkaitų gyvybėmis.
♦ Balandžio 5 d. savo namuose Beverly 
I lills, Kalifornijoje mirė 84 metų amžiaus 
kino aktorius Charlton Heston, daugelyje 
filmų vaidinęs pagrindinius vaidmenis. Jis 
ypač išgarsėjo kaip Ben Hur to pat vardo 
1959 m. statytame filme. 2002 metais jis 
pranešė savo gerbėjams, kad susirgo liga, 
panašia į Alzhcimerio ligą.
♦ Balandžio 5 d. Zimbabvės valstybės 
opozicijos advokakatai kreipėsi į Aukš
čiausią teismą, kad jis privcrstiĮ Zimbab
vės Rinkiminę komisiją paskelbti kovo 29 
d. prezidento ir parlamento rinkimų re
zultatus. Manoma, kad rinkimus įtikinan
čiai laimėjo opozicijos kandidatai. Valsty
bę diktatoriškai valdančio Robert Mugabe 
vadvaujama ŽAVU - PF partija kreipėsi į 
Rinkiminę komisiją, kad abiejų rinkimų 
rezultatai būtų iš naujo perskaičiuoti, ne
skelbiant pirmojo skaičiavimo rezultatų.
♦ Balandžio 6 d. tamilų tigrų savižudys 
susisprogdino Šri Lankoje netoli Colom
bo tarp svečių prieš prasidedant marato
no bėgimui atžymint naujų metų pradžią. 
Žuvo Šri Lankos Plentų ministras, keli žy
mūs sportininkai, apie 50 sunkiai sužeistų.
♦ Balandžio 6 d. Soči vasarvietėje prie
Juodosios jūros susitiko George Bush ir 
Vladimir Putin. Susitikimas praėjo 
draugiškai, bet nepasisekė susitarti NATO 
plėtros bei antiraketinės gynybos Euro
poje klausimais. □ 

siūlomas dvigubos pilietybės problemos 
sprendimas yra nepakankamas. Jis teigia, 
kad vienas svarbiausių darbo grupės pa
siekimų yra pataisose įtvirtinta galimybė 
Lietuvos pilietybę išsaugoti asmenims, 
įgijusiems kitos ES valstybės narės pilie
tybę. Tačiau kartu jis pažymi, kad darbo 
grupėje nebuvo pritarta siūlymui leisti 
išlaikyti LR pilietybę ir asmenims, įgiju
siems NATO valstybės narės pilietybę, dėl 
ko, anot politiko, parengtas įstatymo 
projektas neatitinka laikinai ar ilgesniam 
laikui išvykusių Lietuvos piliečių teisėtų 
lūkesčių, o kartu ir ilgalaikio lietuvių tau
tos ir vaistytais intereso išlaikyti išvykusius 
piliečius Lietuvos kultūrinėje erdvėje, 
neprarasti su jais pilie t inio ryšio.
Klaipėdos gamybininkai gundomi 

Danės upę atiduoti miestui
Gamybos okupuotas Danės pakrantes 

atverti visiems miestiečiams senokai 
svajojanti uostamiesčio valdžia imasi 
konkrečių veiksmų - derybos su didžiau
siomis įmonėmis pradėtos, ir kai kurios iš 
jųjaų svarsto išsikėlimo galimybę.

Išsikrausčius pramonei nuo pat Biržos 
tilto iki Palangos plento pradėtų kilti 
gyvenamieji kvartalai su darželiais bei 
mokyklomis, nusidriektų sporto aikšty
nai, upe plaukiotų laiveliai. Čia galėtų 
atsirasti 13 uostelių, per upę vestų keli 
pėstiesiems bei dviratininkams skirti tiltai. 
Vienas iš siūlymų - ir vėjo malūnų muzie
jus-parkas po atviru dangumi. Tokios 
ateities vizijos pristatomos rengiamoje 
Danės upės slėnio teritorijos konversijos ir 
panaudojimo vandens bei kultūros turizmo 
plėtrai specialiojo plano koncepcijoje.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, EITA, BNS, LGITICir “Bernardinai”.

Iš Seimo Pirmininko 
pareigų atsistatydinus Vik
torui Muntianui. naujuoju 
Seimo Pirmininku tapo po
litikos senbuvis, jau anks
čiau vadovavęs Seimui 
Česlovus Juršėnas (žiūr. 
nuotr. dešinėje). Slaptu 
balsavimu už jo kandida
tūrą balsavo 76 Seimo na
riai, 46 buvo prieš, 6 lape
liai sugadinti. Seimo Statu
tas numato, kad kandidatas 
laikomas išrinktu, jeigu jį palaiko daugiau 
kaip pusė balsavusių Seimo narių.

Česlovas Juršėnas gimė 1938 metų 
gegužės 18 dieną Vilniaus krašte, Švenčio
nių apskrities Panižiškės kaimo valstie
čių šeimoje. 1955 m. jis įstojo į Vilniaus 
universitetą, kur 1960 m. įgijo žurnalisto 
diplomą. Po to jis 15 metų dirbo žinia- 
sklaidoje: savaitraštyje “Statyba”, dienraš
tyje “Tiesa”,Televizijos ir radijo komitete 
tarptautiniu apžvalgininku bei Televizijos 
informacijos redakcijos vyriausiuoju re
daktoriumi.

1973 m. jis baigė tolesnes žurnalistikos 
studijas Leningrado aukštojoje partinėje

Kiek partijos turi narių?
Partijų veikloje Lietuvoje dalyvauja be

veik 100,000žmonių. Tai sudaro apie 3.5% 
visų rinkimų teisę turinčių Lietuvos gy
ventojų. Praėjusiais metais partijų narių 
skaičius šiek tiek padidėjo. Pasak dien
raščio “Kauno diena”, šiuo metu Lietuvo
je įregistruotos 38 politinės partijos ir 
organizacijos. Dalis jų nevykdo jokios 
realios veiklos, netgi nedalyvauja rinki
muose, kur paprastai kandidatus kelia 15- 
20 partijų.

Kasmet iki kovo pradžios Lietuvoje 
veikiančios partijos turi Vyriausiajai rin
kimų komisijai (VRK) pateikti ataskaitas 
apie savo praėjusių metų finansus, kitus 
duomenis, tarp jų - apie esamų narių skai
čių. 2007-tjjų deklaracijas pateikė 30 parti
jų. Likusios aštuonios dingusios kaip į 
vandenį. “Galima sakyti, jų nėra, nes jau 
kelerius metus jos neatneša deklaracijų, o 
mes negalime rasti jokių kontaktų, net ne
galime informuoti, kad deklaracijas reikia 
užpildyti ir pateikti”, - dienraščiui sakė 
VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas.

Jonas Mekas pagerbtas Austrijoje
ELTA praneša, kad New York’e gyve

nusiam pokario pabėgėliui filmų kūrėjui 
ir archyvistui Jonui Mekui antradienį, 
balandžio 1 d., Vienoje, Austrijos Prezi
dento rūmuose, buvo įteiktas aukščiausias 
Austrijos apdovanojimas už nuopelnus 
meno ir mokslo srityse - Pasižymėjimo 
ženklas. Apdovanojimą lietuvių kilmės 
kūrėjui įteikė Austrijos federalinis Prezi
dentas I leinz Fischer. Įteikus apdovano

Europai Lietuva savo
Europos Sąjungos (ES) institucijose 

pastaruoju metu intensyviai dairomasi 
išmintingiausių ir įtakingiausių verslo, 
politikos, kultūros ir sporto žinovų iš 
įvairių ES šalių. Išrinkti j Svarstymų gru
pę, jie per kelerius metus turėtų pareng-ti 
tolesnę Bendrijos plėtros viziją. Svarsty-mų 
grupė neformaliai dar vadinama “Išminčių 
taryba”.

Užsienio reikalų ministerijos atstovas 
Vidmantas Purlys dienraščiui “Lietuvos ži
nios” sakė, kad dar nėra aišku, ar Svarstymų 
grupėje dirbs autoritetingas I .ietuvos atsto
vas, nes kandidatus renkasi pats grupės 
vadovas Felipe Gonzales.Tačiau Lietuvos 
diplomatai “išminčiaus” iš Lietuvos nesiū
lys. Jų nuomone, tai nėra taip svarbu.

Svarstymų grupė buvo sukurta pra
ėjusiais metais. Ją turėtų sudaryti 9 nariai. 

mokykloje ir vėliau kelerius 
metus dirbo Lietuvos ko
munistų partijos (LKP) Cen
tro Komitete bei Ministrų 
Taryboje. 1978-1983 m. Č. 
Juršėnas vadovavo “Vakari
nių naujienų” dienraščiui, 
vėliau grįžo dirbti j LTSR 
televiziją. 1989 metais, atsi
radus Vyriausybės informa
cijos atstovo pareigybei, Č. 
Juršėnas tapo pirmuoju 
Lietuvos valdžios atstovu 

spaudai, vėliau - atsakingu už ryšius su 
Aukščiausiąja Taryba.

Seimo nario mandatą Č. Juršėnas turi 
nuo 1992 metų. 1992 m. Č. Juršėnas buvo 
išrinktas Seimo Pirmininko pavaduotoju, 
o Algirdui Brazauskui 1993 metais tapus 
Prezidentu, pradėjo eiti Seimo Pirmininko 
pareigas. Vėlesnių kadencijiĮ Seime jis 
vadovavo Lietuvos demokratinės darbo 
partijos (LDDP) frakcijai. Dabartiniame 
Seime Č. Juršėnas buvo Seimo Pirmininko 
pirmuoju pavaduotoju.

Č. Juršėno žmona Jadvyga - žurnalis
tė, sūnus Saulius - habilituotas gamtos 
mokslų daktaras. (Pagal Lietuvos spaudą)

Pareigūnai pripažįsta, kad kol kas nėra 
sistemos, kuri leistų patikrinti, ar partijos 
teisingai nurodo, kiek iš tikrųjų turi narių. 
Tačiau tikimasi, kad šį pavasarį Seimas 
pataisys įstatymą ir tokia sistema bus 
sukurta. Prižiūrėti, kiek partijos realiai tu
ri narių, reikės todėl, kad numatoma įs
tatymu įtvirtinti, jog visos įregistruotos po
litinės organizacijos galėtų pretenduoti 
gauti dotacijas iš valstybės biudžeto. Dabar 
jos skiriamos tik vos kelioms parlamente 
atstovaujamoms partijoms.

Dabar daugiausia narių yra deklaravu
si valdančioji Socialdemokratų partija - 
per 15,000. Per metus socialdemokratų gre
tos pagausėjo 600 žmonių. Pernai daugiau 
kaip tūkstančiu padidėjo ir opozicinė Tė
vynės sąjunga. Dabar konservatorių par
tijoje yra beveik 14,000 narių. Mažėja (V. 
Uspaskich’o) Darbo partijos narių skai
čius. Dabar jų - apie 13,600. Kitos partijos 
turi kur kas mažiau narių. Seime atsto
vaujamos politinės organizacijos vienija 
nuo 1,500 iki 6,500 žmonių. LGITIC 

jimą, Jonas Mekas taip pat tapo Austrijos 
Menų komiteto nariu. Ceremonijos išva
karėse Austrijos kino muziejuje buvo pri
statytas Jono Meko filmas “Remincscenci- 
jos apie kelionę į Lietuvą”. New York’e 
gyvendamas Jonas Mekas pasižymėjo kaip 
kino avangardistas, teoretikas ir šios sri
ties žurnalo leidėjas. Austrijos apdovano
jimas jam buvo skirtas už nuopelnus 
propaguojant Austrijos meną ir kultūrą. □

“išminčiaus” nesiūlys
Tačiau jos sudėtis dar nėra aiški. Kol kas 
išrinktas tik grupės vadovas, juo tapo bu
vęs Ispanijos premjeras Felipe Gonzales. 
Išminčių tarybos vicepirmininkų parei
gos atiteko buvusiai Latvijos prezidentei 
Vaira Vyke-Freiberga ir mobiliųjų telefo
nų milžino “Nokia” valdybos pirmininkui 
suomiui Jorma Ollila. Dėl kitų grupės na
rių F.Gonzales turėtų apsispręsti per kitą 
šių metų pusmetį.

Specialiai sudaryta išminčių grupė 
turėtų parengti galimą Europos plėtros 
2020-2030 metais scenarijų. Ekspertai 
pagrindinį dėmesį turėtų skirti ekonomi
kai ir globalizacijos iššūkiams. Nuošalyje 
taip pat neturėtų būti palikti ir energeti
kos, klimato kaitos bei teisingumo klau
simai. Savo išvadas Europos išminčiai tu
rėtų pateikti 2010 metų birželį. LGITIC
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Bendruomenės baruose
Musų Pulgis

Isolda Požclaitč - Davis AM
Šių metų rugsėjo 28 d. sueis 38-ri me

tai nuo mūsų Pulgio Andriušio mirties 
Adelaidėje. Kažkodėl taip įpratau jį vadin
ti “mūsų” adelaidiškiu rašytoju, kad ir vėl 
nuklydau į Adelaidės laikus Pietų Austra
lijoje. O jie primena man ir jo dukrą Lais
vę, kuri lankė Lituanistinius kursus Ade
laidėje ir kurios rašinio “Einu apsipirkti” 
negaliu pamiršti. Jis buvo toks gyvas, toks 
sąmojingas - tikras perliukas bendramoks
lių tarpe. Tada ir pagalvojau: “Matai, 
obuolys netoli nuo obels krenta.” Tai sa
kau pačia tauriausia šios patarlės prasme. 
Laisvė buvo ir gabi, ir stengėsi įsisavinti 
lietuvių kalbos plonybes. Mokytojai buvo 
aišku, kad jai rūpi pasiekti užsibrėžtą tiks
lą. Koks tai puikus atpildas pedagogui/ci, 
ir kaip retai jis gaunamas.

O jos tėvelis, Pulgis Andriušis, pagar
sėjo ne vien tik savo taikliu ir kartkarte- 
liais netgi kandžiu humoru, betgi ir savo 
talentu aprašyti esminiais, lyriškais bruo
žais anų laikų mūsų kaimą, jo gyventojus, 
jų darbą ir gamtą. Betgi mane Pulgis pa
vergė trimis trumputėmis apysakaitėmis iš 
rinkinio “Anoj pusėj ežero”. Tie užburban
tys kūriniai yra: “Snaudalis dirvonėlyje”, 
“Santa Lucia” ir “Naktis parugėje”. Apy
sakaitėse autoriaus vaizduojami augalai ir 
gyvūnyja bei meistriškai atkurta nakties 
garsų simfonija prie gimtojo Silio ežero

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Praėjusią savaitą informavome “Mūsų 

Pastogės” skaitytojus apie Klubo Valdybą 
ir einamuosius Klubo reikalus bei pa
grindines problemas.

Klubo nariai pilnai supranta, kad 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenė nebuvo 
ir nebus pajėgi išskirtinai išlaikyti Klubą 
“Dainava”.

Dabartinė Klubo Valdyba vienbalsiai 
pritaria minčiai, kad, bandant išspręsti 
daugelį finansinių problemų, turime pa
naudoti Klubą kaip pokylių ir pramogų 
centrą (vestuvės, krikštynos, šermenys, 
jubiliejai ir verslo pobūviai).

Sklandus Klubo virtuvės darbas turi 
didelę įtaką sprendžiant šiuos klausimus. 
Nėra vieno stebuklingo patiekalo, kuris 
patenkintų visus skonius.

Pasirenkant naujus virtuvės šeimi
ninkus, Klubo Valdyba atsižvelgė į pasto
viai besilankančių narių atsiliepimus ir 
pageidavimus. Taip pat mes įvertinome 
narių ir svečių, kurie dėl tam tikrų 
priežasčių daugiau nebesilanko Klube, 
nuomonę.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo restorano “Europa” šefai (iš kairės) Gary ir Algis.,

Pulgis Andriušis (šaržas).

krantų, skverbiasi į skaitytojo sielą. Pulgio 
vaizduojamas mikrokosmas-jo augalė
liai ir vabzdžiai yra suasmeninti, turintys 
žmogiškų ypatybių ir ryškių bruožų. Pul
gis juos stebi - žavisi jų išdaigomis ir 
meilinga plunksna dokumentuoja jų gyve
nimą. O jie kaip kaleidoskope - išnyra ir 
vėl dingsta. Bet kokie tai šaunūs aktoriai, 
cirko akrobatai, o netrūksta ir drovių šio
kiadienio būtybių. Skaitytoją jie pavergia 
savo liliputiškomis išdaigomis ir būdin-

Malonu pranešti kad sugrįžta pirmieji 
Klubo “Dainava” virtuves virėjai- Algis ir 
Gary. Klubo restoranas “Europa” pradės 
darbą trečiadienį balandžio 9 dieną.

Algis ir Gary maloniai kviečia visus 
apsilankyti.

Taip pat informuojame, kad Klubo 
“Dainava” šventinimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 20 dieną. Pradžia -1 vai. p.p. po 
šv. Mišių Lidcombe bažnyčioje. Kunigas 
Jonas Stankevičius pašventins mūsų naują 
Klubą. Po Šventinimo pakelsim šampa
no taures už naująjį Klubą. Po to įvyks 
iškilmingi pietūs, kuriuos paruoš šefai 
Algis ir Gary. Kaina asmeniui - $30, 
įskaitant dviejų patiekalų pietus, kavą,vy
ną ir sultis.

Užsakymus prašome pateikti telefonu 
9522 8275 Jadvygai Burokienei iki ba
landžio 15 dienos.

Sumokėti galima Klubo raštinėje iki 
balandžio 19 dienos.

Kviečiame visus narius ir svečius 
gausiai dalyvauti.

Sydnėjaus Liet. Klubo Valdyba 

gurnu. Ne gana to, autorius puikiai atkuria 
ir šio pasaulėlio šlamėjimus, šiugždėjimus 
ir subtilius virptelėjimus. Praleidęs “Naktį 
parugėje” skaitytojas išgyvena stulbinantį 
kosmoso koncertą, kurio milžiniškas or
kestras groja nuostabią žemės ir vandens 
simfoniją.

Pulgio Andriušio žodingumas stebina 
skaitytoją. Apsilankymas bibliotekoje, 
botanikos skyriuje, padėjo geriau įvertinti 
jo talentą įvairių žolelių, čiobrelių ir kitų 
augalų bei augalėlių aprašyme. “Bemedžio
jant” storose enciklopedijose jo aprašyto 
mikrokosmo prasmes, staiga išniro prieš 
akis dailininko A. Žmuidzinavičiaus, gi
musio Seirijuose, Aukštaitijoje, paveikslas 
“Pakrančių gėlės” (1931m.). Jame gam
tovaizdis, ypač atmosfera, labai panašūs į 
Pulgio vaizduojamą sėlių krašto kampelį.

A. Zubras labai tiksliai apibūdina 
Pulgio įnašą į mūsų tautos kultūrinį kraitį: 

“Retas kas suabejotų, kad Pulgis An
driušis išeivijoje buvo pats lietuviškiausias 
ir originaliausias rašytojas. Ir apskritai, 
visoje mūsų literatūroje jo vieta negin
čijamai ryški ir reikšminga.”

Antroji Pulgio Andriušio talento savy
bė gal buvo mažiau nagrinėta spaudoje - 
tai sugebėjimas susidaryti ryšius su įdo
miais tautiečiais Vokietijoje. Šie ryšiai, gal 
ne visi, nusidriekė netgi iki Australijos 
žemyno. Man buvo didelė laimė, kad šei
ma leido žvilgterėti į jo korepondcncijos 
lobyną, mesti žvilgsni į įdomius “užkuli
sius.” Šiame straipsnyje atskleisime mažy
tę dalelę to įdomaus susirašinėjimo. Kalba 
bei skyrybos ženklai netaisyti ir laiškų 
ištraukas pažymėjome tik inicialais.

Iš korespondencijos 
Vokietijoje

Vyresnysis Broli Hum oryje:
Nors esu visai tikras, kad Patsai už eilutes 

honoraro nemoki, vistiek prisėdau parūkyti 
laiškų. Savaime aišku, kad dėl aukščiau 
paminėtų priežasčių, jis bus trumpas. Rei
kalas toks, kad aš sugalvojau, kaip gauti 
honorarų už laiškų rašymų...

Linkėdamas visokiausios dipietiškos 
linksmybės, baigiu šių apymiogių gromatėlę.

VB. 17-je dienoje spalinio mėnesio 
IV-se Emigracijos Metuose.

Pagarba Aukštaičiui:
Dėkoju už sveikinimus ir linkėjimus šiems 

metams. Savo ruožtu linkiu Tau sėkmės ir 
geros nuotaikos.

Tavo girdas, kad pas mus, Biberache, 
dirbami kaklaraiščiai, mažiausia pusę me
tų pavėluotas... Ne kažin kokie buvo tie kak
laraiščiai, bet, po kaklu parišus, vis dailiau 
atrodė, kaip šiaudinė kuliaraiša...

K.O. ■ Biberach, 1948 m. sausio 9 d.
Malonus Pulgi:
...Žinai, Pulgi, jeigu Tu sutiktum mums 

perleisti savoJ'eljetonų apie valdžios grįžimų į 
Lietuvų ir apie valsų su savom, tai parodytum 
didžiausių prietelystę, kokių tik gali...

Kaip sekasi “kryželį”nešti? Ar vis dar toks 
sunkus, kaip buvo? Rašyk.

J.V. Memningen, 1948.V111.31
Mielas Pulgi,
■..Žurnalas turėtų būti mėnesinis, maž

daug dviejų lankų. Man krito sunki pareiga 
bent laikinai apsiimti sukti mašinų. Žinau, 
kad neturiu nei reikiamo patyrimo nei var
do. Einu į darbų tik su gerais norais. Jeigu 
kartais pasisuktum Tuebingcne, ar Reut- 
lingene, būtinai aplankyk mane (ir čierkų tam 
reikalui tausoju) Laiške nieko neišdėstysi...

V.T. Tuebingen, 10.08.48
Mieliausias Pulgi,
Kur Tavo razumas? Kur Tavo galva ir visi 

kili galai, kad į tokių peklų nusprendei 
nuvažiuoti? Man baisu ir stojasi plaukui ant 
galvos. Tu mokeis geografijos... Australija? 
Bet šiaip imk, ar taip versk - vis tiek baisu...

J.P. Luebeckas, 49 24/I.Į
Mielas Prieteli,
... Pas mane jokių giedresnių naujienų. 

Pinigų reforma, kaip dratinis botagas per 
nuogas strėnas, kirto į DP kompanijų. Teks 
susitraukti, bet po kelių mėnesių juodas 

turgelis algys, atsigaus priblokšta vaizba, 
pajudės ir mūsų gyvenimukas.. .Rašyk.

L. D. Ingolstadtas - 22.11.48
Malonus Pulgi,
...KaipD.P. barometras rodo, mums dar 

teks praleisti šių žiemelę vokiečių žemėje, todėl 
be minėto darbo ruošiu ir rečitalį. Savo 
repertuaran esu įtraukęs ir paties veikalų 
“Neįleido” Šiuo metu dirbu gabaliukais, bet 
vis dar nesiseka pagauti Tavofilosofų Mykolų 
už uodegos...

U.K. 1 5.07.48
Iš korespondencijis JAV

Gerbiamas
Jum yra išsiųstas paketukas su mais

tu...Komei ta siuntinėli aplaikysi, pranešk 
ar jus tvarkingai pasekė.. .Justi Apisakaite 
skirta “Darbas”, tilpo N5.

NJ. 11-23-48
Didei gerbemas tamsta justi netikėtas 

laiškutis pasiekė mane kuris buvo man labai 
įdomus skaititi kad tamsta sakai kad manes 
ninai ir nežinai ka aš meikslu ir ko ne m. bet 
vis vien radęs mano adresu sumanei parašyti 
laiškuti tai dar prie to manes nepažindamas 
atduodi loki gražu kamplamenta...Taigi 
jeigu teip tamsta ingvertinate mano darbuote 
tai parašišiu kietis žodžius apei save...

M. D. 18 d. Liepos
Mielas Prieteliau,
... Tiesa čia žmonės juokiasi labai daug, 

bet kitaip ir iš kitų dalykų - grubių, storais 
pirštais apčiuopiamų, o geriausiai - cartoon 
formoje grafiškai pavaizduotų. Paties apsa
kymėliai betgi turi pasisekimo ir ameriko
niška publika Pulgį mėgsta. Tai nereiškia, 
kad iš to galėtum padaryti didelį biznį...

J.P. 1948.V.30
Ačiū Mielas!
Parašei ne juokais didelę panegirikų. 

Reiktų j didelę puikybę pasikelti, bet nėra iš 
ko. Esi mokytojas Izraelyje: plaki, kaip pra
našai savų tautų. O nori jai gero, kaip dau
gis iš mūsų. Kelias Paties sunkus, kaip ir 

{fitf,kunenoiėtlįio‘piUiesi?P' e-Uro.nii':
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Mielas Pulgi,
... Tavo šventė praėjo gražiai, tik publikos 

nedaug... Kadangi į visus “B”parengimus 
Žmonių nedaug tesirenka, tai ir nebuvo dau
giau tikėtasi. Žinoma, jei pats būtum daly
vavęs, o ne Varno pieštas portretas, publikos, 
tur būt būtų buvusi pilna salė...

R. 1952.5.7
Didžiai gerbiamasis,
...Raštai jo yra, apie juos jau nemažai 

yra parašyta ir visad bus galima rašyti, bet 
apie žmogų jau nedaug liko asmenų, kurie 
galėtų kų svarbaus pasakyti. Jūs turėjote 
įdomių susitikimų, jie neturėtų būti pamiršti, 
o Jūsų lengva plunksna duotų mums labai 
brangių puslapių.

VS. 1967.VIII.30
Įdomu paskaityti-ir tuoj pat susidaro 

įspūdis apie žmogaus išsilavinimą ir gal
voseną. Įdomumo dėlei parinkau ir porą 
senųjų emigrantų laiškų. Bent man taip 
atrodė. Gal ir klystu? Net ir žmonės, kurie 
nuo mažens yra išmokę taisyklingai nau
doti kalbą ir tai po ilgo laiko gyvenant ki
tos kalbos aplinkoje, pradeda kiek pa
miršti kalbos taisykles. Be to, išeivija daž
nai naudoja žodžius, kuriems gerą pakai
talą kalbininkai surado tėvynėje.

Visgi senieji Lietuvos emigrantai JAV, 
taip ilgai pragyvenę anglų kalbos ap
linkoje, neužmiršo tėvų kalbos. Garbė 
jiems!

Įdomu ir tai, kad ilgai būnant užsienyje 
pirmiausiai prapuola “nosinės,” “taškai” 
ir “ū”žmonių rašyboj. Po to seka ir “iai” 
ir“ei”galūnių sumaišymas.

Turiu porą laiškų iš senų Lietuvos 
emigrantų Argentinoje. Juose pastebimi 
labai panašūs kalbos prasilenkimai, kaip 
ir aukščiau paminėtuose laiškuose.

Beje, jeigu neklystu, tai Pulgio An
driušio archyvas jau Lietuvoje. Dabar rei
kia tik, kad jo veikalai sukurti išeivijoje 
būtų spausdinti Lietuvoje. □

Musų Pastogė Nr. 14, 2008.04.09, psl. 3
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Lietuva iš arti________________
Lietuva - ketveri metai NATO narė

(ELTA). Šeštadienį, kovo 29 dienų, 
sukako ketveri metai, kai Lietuva tapo 
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organi
zacijos) nare. NATO sudaro 26 nepriklau
somos valstybės. Lietuva, kartu su Latvija, 
Estija, Bulgarija, Slovakija, Slovėnija ir 
Rumunija įsijungė 2004 metų kovo 29 
dienų. 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos 
vėliava buvo iškelta prie NATO būstinės 
Briuselyje.

NATO narės įsipareigojo 1949 metais 
Washington’e pasirašytos Šiaurės Atlanto 
sutarties tikslams. Vienas svarbiausių 
įsipareigojimų - diplomatinėmis, o prirei
kus ir karinėmis, priemonėmis išsaugoti 
tarptautinę taikų beisavo nepriklausomybę.

Nuo pat pirmos narystės NATO die
nos Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erd
vę saugoti pradėjo NATO narių naikin
tuvai. Šiuo metu Šiaulių oro uoste dislo
kuota jau šešioliktoji NATO pajėgų, 
vykdančių oro policijos misiją, pamaina. 
NATO sankcionuotoje misijoje yra da
lyvavę Belgijos, Danijos, Jungtinės Kara
lystės, Nyderlandų, Vokietijos, JAV, Is
panijos, Prancūzijos, Turkijos, Rumunijos, 
Portugalijos karinių oro pajėgų kariai.

Šiuo metu misiją antrą kartą vykdo 
Lenkijos karinių oro pajėgų kariai, prieš 
porą savaičių misiją perėmę iš taip pat ne 
pirmą kartą misijoje dalyvaujančių Nor
vegijos karališkųjų karinių oro pajėgų.

Siekdamos sustiprinti oro erdvės ste
bėjimo ir kontrolės efektyvumą, Lietuva, 
Latvija ir Estija 2007 m. kovo mėnesį įstei
gė bendrą Valdymo ir pranešimų centrą. 
Karmėlavoje veikiantis centras jau yra 
integruotas į NATO oro erdvės gynybos 
centrą ir leidžia operatyviai valdyti 
NATO oro policijos misiją vykdančius 
naikintuvus.

Lietuvos kariai sėkmingai tęsia da
lyvavimą NATO vadovaujamose tarptau
tinėse operacijose. 2005 metų birželio 
mėnesį pradėtas Lietuvos vadovavimas 
Goro provincijos atkūrimo grupei Afga
nistane suteikia valstybei svarią politine 
reikšmę NATO.

Šiandien Lietuvos kariai taip pat to
liau profesionaliai vykdo užduotis Koso
vo provincijoje vykdomoje NATO ope
racijoje Lenkijos ir Ukrainos bataliono 
POLUKRBAT sudėtyje, tarnauja “Kosovo 
Force” operacijos štabe. Lietuvos kariai

Kaip Lietuvoje žiūrima į homoseksualus?
Eglė Digrytė, Vilnius

Homoseksualai neturėtų tapti kunigais, 
tarnauti armijoje, dirbti policijoje ir mo
kyklose, - įsitikinę bent pusė Lietuvos gy
ventojų. Tačiau tiek pat tvirtina, kad šie 
žmonės privalo darbo rinkoje turėti lygias 
galimybes su heteroscksualais. Daugiau 
nei pusei mintys apie ly t inius santykius tarp 
vyrų ar moterų kelia pasibjaurėjimą, kai 
kurie atsisakytų bendrauti su homosek
sualiu bendradarbiu, draugu, net savo vaiku.

Tokį Lietuvos visuomenės paveikslą 
atskleidė tyrimų centro „Vilmorus” at
liktas tyrimas apie homoseksualių asmenų 
ir kitų socialinių grupių diskriminaciją. 
Apie tai buvo diskutuota Vilniuje sureng
tame tarptautiniame seminare. Sociologi
nės apklausos rezultatai parodė, kad, gy
ventojų nuomone, Lietuvoje labiausiai dis
kriminuojami pagyvenę ir neįgalūs asme
nys bei moterys. Homoseksualai atsidūrė 
ketvirtoje vietoje (28%).
Atviras prisipažinimas - galas draugystei?

Sužinojusios, kad bendradarbė yra les- 
bietė, 37% moterų priimtųjų tokią, kokia 
yra, tačiau 13% atsisakytų su ja bendrauti.
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dalyvauja ir NATO Irako saugumo pajė
gų mokymo misijoje, tarnauja NATO 
Tarptautinių saugumo paramos pajėgų 
štabe Kabule ir NATO Tarptautinių 
saugumo paramos pajėgų Vakarų regio
ninėje vadavietėje Herate. Nuo praėjusių 
metų vasaros Afganistano pietuose NATO 
tarptautinių saugumo paramos pajėgų 
operacijoje užduotis vykdo Lietuvos spe
cialiųjų operacijų junginio eskadronas.

Nuo šių metiĮ pradžios NATO Grei
tojo reagavimo pajėgose šešių mėnesių 
trukmės budėjimą pradėjo eskadronas 
“Aitvaras” ir Lietuvos logistikos vienetas. 
Praėjusių metų gegužės mėnesį buvo 
pradėtas formuoti naujas trišalis Baltijos 
batalionas, kuris iki 2010 m. turi būti 
pasirengęs vykdyti operacijas keturio
liktos NATO Greitojo reagavimo pajėgų 
pamainos sudėtyje.

Ketvirtieji narystės NATO metai buvo 
svarbūs ir Lietuvos kariniam laivynui - 
praėjusių metų rugpjūtį minų paieškos ir 
išminavimo laivas “Sūduvis" buvo oficialiai 
paskelbtas NATO greitojo reagavimo 
pajėgų nuolatinės parengties priešmirti
nių laivų junginio nariu.

Lietuva ir toliau aktyviai rėmė Ukrai
nos ir Gruzijos euroatlantinės integra
cijos siekius, talkino Ryti? Europos ir 
Pietų Kaukazo valstybėms įgyvendinant 
reformas saugumo ir gynybos sektoriuose.

Ketvirtaisiais narystės NATO metais 
Lietuvoje vyko keletas tarptautinio dė
mesio sulaukusių renginių, kurių svar
biausias - šių metų vasario pradžioje 
Vilniuje surengtas NATO gynybos 
ministrų susitikimas.

Praėjusių metų vasarą Klaipėdoje buvo 
surengtos vienos didžiausių Baltijos ša
lyse NATO pratybos “Gintarinė viltis”, 
kuriose dalyvavo apie 1700 karių ir ci
vilių iš 10 valstybių - NATO narių bei 
šalių, bendradarbiaujančių su NATO pa
gal programą “Partnerystė taikos labui”.

Iš vyrų taip elgtųsi atitinkamai 27% ir 19%.
Jei išgirstų, kad dirba su gėjumi, 39% 

moterų ir 26% vyrų priimtų jį tokį, koks 
yra, o 15% ir 23% atsisakytų bendrauti.

Du iš penkių respondentų, sužinoję, kad 
draugas ar draugė yra homoseksualus, 
priimtų tokį, koks yra, šiek tiek daugiau 
nei penktadalis atsisakytų bendrauti ir 
dešimtadalis mėgintų pakeisti.

„Nemažaižmonių yra tolerantiški, bet 
tų, kurie atsisakytų bendrauti ar neturi 
nuomonės, kiekis yra nemaža atsvara tei
giamiems skaičiams”, - pažymėjo semina
ro vadovas. Jei vaikas prisipažintų esąs 
homoseksualus, daugiau nei pusė moterų 
stengtųsi visokeriopai jį palaikyti, 40% 
kreiptųsi psichologinės pagalbos sau, 
trečdalis mėgintų jį pakeisti, 15% slėptų 
šį faktą nuo pažįstamų, o 0.5% išsižadėtų, 
'lito tarpu kas antras vyras stengtųsi savo 
atžalą pakeisti, 39% - palaikyti, 32% 
kreiptųsi į psichologą, 20% slėptų nuo ki
tų artimųjų, per 3 % išsižadėtų.

Bęyeįk.trcčdalis apklausos dalyvių įsi
tikinę, kad homoseksualius santykius drau
džiantys įstatymai gali sumažinti homosek
sualų skaičių visuomenėje, beveik pusė - 

-kad gėjus ir lesbietes reikia gydyti. Du 
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II Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas

II Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimo dalyviai Šiluvoje.

Kovo 25 - 28 d. Lietuvoje vyko II Eu
ropos lietuvių katalikų dvasininkų suva
žiavimas, kuriame dalyvauja lietuviai ku
nigai, dirbantys sielovadoje su emigran
tais Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, Punske, 
Kaliningrade, Novosibirske, taip pat at
stovai iš Šv. Pranciškaus Mažesniųjų bro
lių ordino bei Jėzaus draugijos. Suvažia
vimas prasidėjo kovo 25-osios vakare Vil
niuje, Eucharistijos šventimu Bernardinų 
bažnyčioje, liturgijai vadovavo Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos delegatas rūpintis 
užsienio lietuvių sielovada prel. Edmundas 
Putrimas.

Kovo 26 d. Suvažiavimo dalyviai mel
dėsi Vilniaus arkikatedros bazilikos šv. 
Kazimiero koplyčioje, homiliją skelbė LVK 
generalinis sekretorius mons. Gintaras 
Grušas. Po to posėdžiai, kuriems vadovavo 
prel. E. Putrimas, vyko Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos patalpose. įvadinės konfe
rencijos metu buvo aptarta problema, kai 
išvykdami uždarbiauti emigrantai palieka 
Lietuvoje savo vaikus, o tai jau atsiliepia 
skaudžiomis pasekmėmis. Buvo pasidalin
ta įvairių kraštų patirtimi minėtu klausi
mu ir sielovadinėmis galimybėmis spren
džiant šią opią problemą. Vėliau buvo 
kalbėtasi ne tik apie sielovadines, bet ir apie 
ekonomines bei socialines tendencijas 
užsienyje, susijusias, be abejo, ir su mūsų 
tautiečių gyvenimu.

Suvažiavimo dalyvius aplankė kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis, o kiek vėliau 
ir Apaštalinis nuncijus arkivysk. Peter 
Stephan Zurbriggen, kurie ne tik pasvei
kino susirinkusiuosius, bet ir tarė padrąsi
nantį ir dar labiau misionieriškai veiklai 
paskatinantį žodį. Susitikimų metu buvo 
paraginta kurti ilgalaikę ir trumpalaikę 
misionieriškos veiklos strategiją ir ieškoti 

trečdaliai respondentų prisipažino, kad 
mintis apie homoseksualius santykius 
jiems kelia pasibjaurėjimą.

Maždaug 70% apklaustųjų nesutiko, 
kad gėjams ir lesbietėms turėtų būti leista 
įsivaikinti vaikus ar tuoktis. Klausiami, kaip 
elgtųsi išgirdę įžeidinėjant ar niekinant 
homoseksualus, dešimtadalis atvirai prieš
tarautų. trečdalis mėgintų pakeisti pokalbio 
temą, daugiau nei pusė liktų neutralūs, o 
7% entuziastingai palaikytų pokalbį.
Kaip apie loleraucįją galvoja patys žmonės?

Kad netradicinės lytinės orientacijos 
žmonės diskriminuojami, dažniau mano 
išsilavinę asmenys ir jaunimas iki 29 m. 
amžiaus (daugiau nei pusė). Kuo respon
dentai buvo vyresni, tuo mažiau jie norėjo 
sutikti su tokiu teiginiu. Iš vyresnių nei 60 
m žmonių mažiau nei 15% pritarė, kad 
tokia diskriminacija egzistuoja.

Taip dažniau galvoja moksleiviai ir stu
dentai (beveik 60%), namų šeimininkės, 
kvalifikuoti dttrbininkai ir vidutinio lygio 
specialistai (vidutiniškai du iš penkių). 
Netolerantiškiausi šiuo atžvilgiu buvo fizi
nį darbą dirbantys žmonės (26%). vadovai 

galbūt t visiškai naujų būdų jai įgyvendinti.
Popietinėje dalyje du pasauliečiai pa

liudijo apie savo misionierišką patirtį 
Baltarusijoje bei Kazachstane, Azerbai
džane ir Gruzijoje. Vėliau tcol. dr. Artūras 
Lukašcvičius pasidalino savo pranešimu 
“Misiologija šiandien”, įvardindamas Lie
tuvos parapijose vyraujančias katalikiško 
gyvenimo sampratas bei pateikdamas 
praktinį modelį galimam emigravusių 
lietuvių sielovados planavimui. Prelegento 
mintis lydėjo svarūs atsakymai j suvažia
vimo dalyvių gausius ir jiems aktualius 
klausimus.

Kovo 27 d. suvažiavimo dalyviai viešėjo 
Šiluvoje, kur 12 vai. šventė Eucharistiją su 
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmi
ninku arkivysk. Sigitu Tamkcvičiumi SJ. Po 
pietų Jono Pauliaus II namuose Arkivys
kupas su atvykusiais kunigais kalbėjosi apie 
jiems svarbius sielovados reikalus, atsa
kinėjo į klausimus, pasidalino savo patirti
mi. Viešnagę Šiluvoje užbaigė Kauno ar
kivyskupijos atstovo spaudai ir “Artumos” 
žurnalo redaktoriaus filos. lie. Dariaus 
Chmieliausko pranešimas “Informacinių 
technologijų panaudojimo sielovadoje 
galimybės”.

Susirinkę dvasininkai baigė savo susi
tikimą kovo 28-ąją Vilniuje, apibendrin
dami girdėtas mintis bei numatydami sie
lovadines gaires ateičiai, kelericms me
tams j priekį. Suvažiavimo darbą vainika
vo iškilmingas Eucharistijos šventimas 
Dievo Gailestingumo šventovėje, vadovau
jant Vilniaus arkikatedros bazilikos ad
ministratoriui kun. Ričardui Doveikai.

Prel. Edmundas Putrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 

delegatas rūpintis 
užsienio lietuvių sielovada

(23%), bedarbiai (29%) ir pensininkai (be
veik 15 %). Šiek tiek daugiau net 40% ap
klaustųjų teigė pritariantys įstatymams, 
kurie gina homoseksualius žmones darbe, 
18% jiems nepritaria. Tiesa, 65% žmonių 
sutiko, kad jie privalo turėti tokias pat 
galimybes darbo rinkoje kaip ir heterosek- 
sualūs asmenys. Tačiau klausiami apie 
konkrečias profesijas ar veiklos sritis 
žmonės buvo kurkas kategoriškesni. 69% 
teigė sutinkantys, kad homoseksualūs as
menys neturėtų dirbti mokyklose, 66% - 
tapti kunigais, 50% - dirbti policijoje, 46% 
- tarnauti armijoje. Beveik du trečdaliai 
respondentų bijotų, jei jų vaiki? mokytoja(- 
as) būtų homoseksuali(-us).

Apsimesti ?
Pasak seminaro vadovo, dėl netoleran

cijos ir homofobijos, slapstymasis išlieka 
fundamentaliu homoseksualų socialinio 
gyvenimo bruožu: „Atrodyti ir apsimesti 
heteroseksualiu viešojoje sferoje vis dar yra 
ne pasirinkimas, o būtinybė didžiajai daliai 
Icsbiečių ir gėjų”. Jo teigimu, tarp vilniečių 
netolerantiškų žmonių yra maždaug penk
tadalis. (Pagal DELFI, sutrumpinta)
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Į Bendruomenės baruose Į
Mūsų Wojtekas pakviestas į 

tarptautinį konkursą
9-asis Tarptautinis Sydnėjaus pianistų 

konkursas prasidės liepos 18. Jame da
lyvaus 36 profesionalūs pianistai atrinkti 
iš 240-ties muzikantų, atstovaujančių 17 
šalių. Perklausos vyko Neapolyje, Vienoje, 
Hamburge, Paryžiuje, Maskvoje, Londone, 
Niujorke, Tokio, Beidžinge, Šanchajuje ir 
Sydnėjuje. Neseniai paskelbtame “laimin
gųjų” sąraše - ir mūsų Wojtekas. Na, ži
noma, taip jįvadina tik Sydnėjaus „Dainos“ 
choristai ir vadovai, su kuriais jis nesiskiria 
jau ketverius metus. Oficialiame šio presti
žinio tarptautinio renginio dalyvių sąraše 
jis įvardinamas kaip Lenkijos atstovas 
Wojciech Wisnievski, atrankos konkursą 
praėjęs Sydnėjuje.

Interviu „Mūsų Pastogei“ pats Wojtekas 
sakė esąs nepaprastai laimingas vien dėl to, 
kad pakviestas dalyvauti konkurse. Gavęs 
laišką iš organizatorių jis beveik nenorėjo 
jo nė atplėšti, nes buvo tikras, jog ten ras 
tik mandagią padėką už dalyvavimą at
rankoje ir palinkėjimą sėkmės bandant 
laimę po ketvertų metų...

Šių eilučių autorei užtikrinus, kad jis 
konkursą laimės ir kad tuo neabejoja nie
kas, kas yra bent kartą girdėjo Wojteką 
grojant (kad ir lietuviškame parengime), jis 
mandagiai padėkojo ir paaiškino, kad la
bai džiaugsis, jeigu pateks į antrą turą.

Sydnėjaus pianistų konkursas yra vie
nas žymiausių pasaulyje, jo programa su
dėtinga, reikalavimai labai aukšti. Pianistai 
varžysis penkiais etapais. 1 - 4 vyks 
Seymour Centre, o finalas - Sydnėjaus 
operoje. Pirmame ir antrame etape visi 26 
dalyviai turės patys vieni groti po 20 mi
nučių. Po jų šeši dalyviai atkris, o likusieji 
trečiame etape gros 45 minutes (irgi vieni
patys, tai vadinasi rečitalis). 12 patekusių į 
ketvirtą “pragaro ratą” turės atlikti daugiau 
nei valandos programą, dalį jos - su ka
meriniu orkestru. 6 finalistai dėlnugalėto- 
jo vardo varžysis, kaip minėjau, garsiuose 
Sydnėjaus rūmuose, koncertų salėje. 
Kiekvienas jų turės sugroti du koncertus 
fortepijonui su orkestru (Sydnėjaus sim
foniniu). Tai truks 3-4 valandas.

Po trijų dienų finalinių varžybų ge
riausiu pripažintas pianistas, atsiėmęs 
apdovanojimus ir išklausęs oficialias kalbas 
bei sveikinimus, publiką pamalonins solo 
koncertu (rečitaliu). Viso konkurso eiga 
bus transliuojama per ABC Classic FM 
radijo programą Australijoje ir Naujojoje

Naujosios Zelandijos lietuvių naujienos
Šių metų kovo 9 d. įvyko pirmasis nau

jai išrinktos NZ Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos susirinkimas, kuriame buvo 
išrinktas Valdybos pirmininkas - Gerald 
Sharrock ir sekretorė-iždininkė - Dalia 
Kubiliūtė.

Valdyba aptarė darbo tikslus ir veiklą. 
Nuspręsta, kad Valdyba skatins narių 
skaičiaus didėjimą, rinks lėšas, organizuos 
lietuviškos bibliotekos kūrimą, Vasario 16- 
osios minėtiną, tautinės trispalvės pakėli
mą, Kovo 11-osios minėjimą, lietuviškos 
mokyklos atidarymą, Kaipara sudužusio 
laivo istorinės medžiagos rinkimą, tar
pininkaus garsaus Lietuvos filosofo Leo
nido Donskio mokslinių ryšių užmezgi
mui su Auckland’o Universitetu, palaikys 
ryšį tarp narių, Pasaulio LB bei TMID.

Pranešame apie šiais metais planuo
jamus renginius įvairiuose kraštuose:

Birželio 19-21 d. - Jurbarko 750-osios 
metinės www.jurbarkas.lt

Birželio 20-rugpjūčio 18 d. - Išeivių 
vaikams skirta 10 dienų mokykla

www.klimkync.lt
Liepos 6 d. - XHI-oji Lietuvių Tautinių 

Zelandijoje 
(tad Wojteką 
išgirsime per 
radiją, nepri
klausomai nuo 
to, kokią vietą 
jis užims) ir 
kasdien bus 
nušviečiama 
per ABC TV. 
Mat, ši radijo 
stotis drauge 
su Sydnėjaus
universitetu yra konkurso organizatoriai.

Iš pokalbio su Woiteku paaiškėjo, kad 
jis savo galimybes vertina kukliai todėl, 
kad jam sunku bus susilyginti su konkur
so dalyviais, kurie visą laiką skiria tik sa
vo menui, dažnai važinėja iš konkurso į 
konkursą su ta pačia gerai parengta 
programa, gali daug daugiau laiko kas
dien praleisti prie fortepijono, tobulinti 
techniką. Be to yra apsipratę su didele tarp
tautinių renginių įtampa, geriau suvaldo 
jaudulį scenoje.

Rengdamasis konkursui, Wojtekas ža
da groti mažiausiai keturias valandas per 
dieną, jei tik gali, ir dabar skambina dau
giau. (Tik atvykęs į Australiją jis pasikeis
damas su kitais muzikos studentais groda
vo Yamaha muzikos instrumentų parduo
tuvėje, aišku jau pirkėjams išėjus.)

Kadangi Australijoje jis yra vienas ir dar 
nori padėti nelabai kaip besiverčiantiems 
tėvams Lenkijoje, jam tenka nemažai lai
ko skirti, taip sakant, duonai užsidirbti, 
tai mokytojauja, akompanuoja daininin
kams. Bandė įsidarbinti Coles supermar
kete, bet darbo valandų negalėjo suderinti
su studijomis. Užtat pernai jis spėjo įsigyti 
ir muzikos bakalauro laipsnį su pagyrimu 
(Bachelor of Music with Honours), o da
bar pradėjo rengtis muzikos magistro 
laipsniui (Master’s of Music).

Prieš dvejus metus „Mūsų Pastogėje“ 
aprašiau „Dainos“ choro surengtas išleis
tuves mylimam akompaniatoriui išvykstant 
į tarptautinį pianistų konkurse Andoroje 
(Ispanija). Ten mūsų Wojtekas nieko ne
laimėjo, bet sakosi esąs laimingas tenai 
grojęs, kadangi užmezgė pažinčių, turėjo 
progos „apsitrinti“ tarptautinėje scenoje.

Tada aplankė ir tėvus Lenkijoje. Tėvų 
valia jis ir tapo pianistu. Dar pradinėje 
mokykloje jį iš gimtojo Nova Sol miestelio

Šokių Šventė Los Angeles
www.sokiusvente.com
Liepos 22 - rugpjūčio 18 d. - Kaune vyks 

Tarptautiniai lietuvių kalbos ir kultūros 
vasaros kursai užsieniečiams

www.vdu.lt/LTcourses
Gruodžio 26 d. - sausio 1 d. - Aus

tralijos Lietuvių Dienos Sydnėjuje.
2009 m birželį - liepą - Dainų Šventė
www.llkc.lt
Jei turite pasiūlymų ir pageidavimų, 

prašome kreiptis į Valdybos narius:
Gerald Sharrock
gsharrock@compuscrve.com

Dalia Kubiliūtė
daliakubiliute@windowslivc.com
Jurgis Pečiulaitis
jurgisjpec@hotmail.com
John Mak
johnmak@xtra.co.nz
Vitalis Skiauteris
vitalis.co.nz@gmail.com

Dalia Kubiliūtė
N. Zelandijos Lietuvių Bendruomenės 

sekretorė - iždininkė 

jie vežiojo jį į muzikos pamokas, vėliau iš
leido mokytis i Poznanę ir Varšuvą.

2004 m. Varšuvoje Frederiko Šopeno 
muzikos akademijoje jį pastebėjo iš Aus
tralijos talentų ieškoti atvykęs garsus pe
dagogas ir pakvietė muzikos studijas tęsti 
Sydnėjuje, pažadėjęs stipendiją. Deja, 
netrukus jo karjera baigėsi ir atrodė, kad 
pedagogo netekusiam Wojtekui teks stu
dijų nebaigus grįžti į Lenkiją. Australijos 
muzikos institutas reikalavo iš anksto 
susimokėti už mokslą, kaip užstatą, kad 
studentas nepabėgs gavęs stipendiją. Čia 
Wojtekui padėjo Lietuvių Klubas, kuriam 
stipendiją gavęs jis pinigus grąžino.

Su lietuviais lenkas pianistas susidrau
gavo atsitiktinai: bendramoksliui, irgi len
kui, atsisakius su „Dainos“ choru vykti į 
Canberrą iki koncerto likus trim dienom, 
Wojtekas apsiėmė jį pavaduoti, nors ir dre
bėjo, kad nesuspės natų gerai perskaityti.

Už tą pirmą pasirodymą jis gavo 500 
dolerių, buvo toks sujaudintas, kad atida
vęs studentiškas skolas, pasisiūlė už juos 
atidirbti. Jisai chorą, o choras jį pamilo ir 
dabar sunku įsivaizduoti kaip vienas be

Iš Redakcijos pašto
Gerb. Redaktore,

Sydnėjaus Lietuvių Klubui persike
liant į naujas patalpas ir šiek tiek keičiant 
savo veidą bei komercinio išsilaikymo 
planus, gal buvo susilpnėjęs Direktorių 
ryšys su nariais, kurių svarbiąją daugumą 
sudaro lietuviai. Todėl puiku, kad “Daina
vos” Valdyba išspausdino rašinį (“M.P.” 
nr. 13), kuriame rašoma apie pasikeiti
mus Valdyboje, naują vadovą (Manager) ir, 
nors trumpai, apie artimiausios ateities 
perspektyvas. Sydnėjaus lietuviai (o jie 
visada domėjosi savo pačių kadaise įsteig
tu Klubu) jau buvo supratę, kad persi
kraustymas, naujoji patarnavimų tvarka ir 
laukiamų papildomų lankytojų stoka 
atnešė daugiau nuostolių nei pelno. Todėl 
sveikintina, kad dabartinė Valdyba savo 
pranešime konkrečiai nurodė, kiek pertą 
permainų laikotarpį Klubas prarado fi
nansiškai. Sveikintina, žinoma, ne prane
šime minimi nuostoliai, bet kaip tik Val
dybos atvirumas, kitaip sakant, Valdybos 
noras Klubo reikalais, net bėdomis, pasi
dalinti su savo pagrindiniais nariais - 
lietuviais.

Suprantamas yra komerciškai pagrįs
tas sprendimas, kad Klubas nedirbs pir
madieniais ir antradieniais (išskyrus už
sakymus). Ypač malonu išgirsti, kad 
“sekmadienis, be abejo, lietuvių diena”. 
Juk, iš tiesų, lietuviai tebėra Klubo nu
garkaulis, o sekmadieniai tradiciškai 
sutraukia lietuvius per minėjimus bei ren
ginius. Be to, Klube veikia puikiai įkurta 
biblioteka, “Mūsų Pastogės” redakcija, 
“Talkos” skyrius. Valdybos pranešime-taip 
pat rašoma, kad nariams ruošiama naujų 
dalykų.

Taigi, matant Valdybos norus bei at
virumą nariams, atitinkamai mintis kryps-_ 

kito gyventų.
Paklaustas, ar jam, 26 metų jaunuoliui, 

nenuobodu bendrauti su daugvyresniais už 
save žmonėmis, Wojtekas net nustebo. „Ne, 
- sako, - su jais aš jaučiuosi geriau negu 
tarp savo bendraamžių. Kadangi negeriu, 
nerūkau, nemėgstu triukšmingų pasilinks
minimų. Be to ir mūsų tautų kultūros ar
timos.” Jis sako esąs labai dėkingas visiems 
choristams už jam parodytą šilumą, ma
terialinę paramą (jau nekalbant apie tai, 
kad į kiekvieną repeticiją tai sopranai, tai 
altai atgabena jam lyg mamos suteptų 
sumuštinių ir kitų skanėstų). Wojtekas sakė, 
kad visi jam mieli ir brangūs, nors kartais 
tenka ir pabarti, pavyzdžiui, vyrus, su ku
riais jis kas penktadienį repetuoja, jei 
koncerte nelabai tobulai sudainavo.

„Esu labai dėkingas visiems, nieko ne
norėčiau išskirti, tačiau negaliu nepasa
kyti. kad nepaprastai daug supratimo ir 
žmogiško nuoširdumo sulaukiau iš choro 
vadovės Birutės Aleknaitės, atjautos ir 
visokeriopos pagalbos - iš Valdybos pir
mininkės Albinos Liutackienės bei Garry 
Penfold, jų namuose jaučiuosi lyg būčiau 
šeimos narys,“ - sako Wojtekas.

Tarptautiniam konkursui pasibaigus, 
jaunasis pianistas visas jėgas skirs pasi
ruošimui Australijos lietuvių Dainų Šven
tei, o kitais metais drauge su choru pla
nuoja vykti į Lietuvą. Beje, Vilniuje Wojte
kas yra lankęsis 1999, tada septynioli
kametis jis dalyvavo tarptautiniame jaunų
jų pianistų konkurse, skirtame Šopeno 120 
metų mirties metinių proga.

Nors iki tarptautinio Sydnėjaus pianis
tų konkurso dar liko nemažai laiko, jau 
galime pradėti linkėti Wojtekui sėkmės. 
Juk ir mums visiems garbė, kad turime sa
vo gretose tokį gabų ir darbštų jaunuolį.

Beje, gal ne visi žinome, kad nuo 2004 
metų jis yra koncertavęs solo arba su 
kameriniu orkestru Sydnėjuje, Melbourne, 
Geelonge, Canberroje, Cairns-ir.net Dar-, 
wine. Musė Antsienaitė

ta ir į pačius narius. Būtų naudinga - ir 
nariams, ir Klubui - jei Klubo veiklą dar 
labiau užpildytų organizacijų renginiai. 
Gal net susikurtų naujų būrelių (pomė
giams, aktualijų diskusijoms ir t.t.), kurie 
pasinaudotų Klubo galimybėmis. Lanky
tojus patraukia žinojimas, kad “ten, tokiu 
laiku, kas nors vyksta”. O kas tai padarys, 
jei ne patys tautiečiai-ar tai vyresnieji, ar 
tai jaunesnieji?

V.V., Sydney 
(Pavardė Redakcijai žinoma)

Prašo pasirašyti peticiją
Ponia Isolda Poželaitė-Davis AM prašo 

per “Mūsų Pastogę” atkreipti dėmesį į tai, 
kad sergantieji lėtine mieloidine leuke
mija Lietuvoje negauna pakankamai fi
nansinės paramos.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ab
solventas Šarūnas Narbutas, patsai ser- 
giantis šia sunkia liga, yra sukūręs savo in- 
ternetinįpuslapį www.gyveusiu.lt irjame 
paskelbęs peticiją, kurią jau pasirašė apie 
50,000 žmonitĮ. Peticijoje sakoma, "...ne
norime. kad mus gydytų neveiksmingais 
metodais... Reikalaujame, kad atsakingos 
valstybės institucijos peržiūrėtų medika
mentų kompensavimo tvarką...”.

Ponia Isolda Poželaitė-Davis AM laiš
ke “M.P.” Redakcijai rašo:

“Kreipiuosi į Australijoje gyvenančius 
tautiečius, kurie turi kompiuterį arba gali 
juo pasinaudoti. Prašau juos pasirašyti 
peticiją portale www.gyvcnsiu.lt ... 
Suteiksime moralinės paspirties, kai 
pamatys, kad tėvynainiai tolimoje Aus
tralijoje nėra abejingi baisios ligos ištik
tiesiems Lietuvoje.”
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Sportas
A. Poviliūnas: Lietuva olimpiados neboikotuos

Jei Lietuvos (autinis olimpinis komi
tetas (LTOK) Šią vasarą boikotuotų Bci
džingo olimpines žaidynes, pagal dabar 
galiojančias nuostatas jis galėtų būti ku
riam laikui diskvalifikuotas, ir Lietuvos 
sportininkai nedalyvautų 2012 metų 
žaidynėse Londone. LTOK prezidentas 
Artūras Poviliūnas neslepia, kad yra 
spaudžiamas boikotuoti Bcidžingo olim
pines žaidynes.

Kaikurios tarptautinės žmogaus teisių 
gynimo organizacijos ir visuomenės Vei
kėjai ragina boikotuoti olimpines žaidy
nes, protestuojant prieš Kinijos veiksmus 
Tibeto autonominiame rajone. Tačiau 
Lietuvos sportininkai Beidžingo olimpia
dos boikotuoti neketina.

“Neabejoju, kad Bcidžingo žaidynės 
įvyks. Ir jose, kaip visada, garbingai ir oriai 
dalyvaus Lietuvos sportininkai”, - įsitiki
nęs LTOK vadovas A. Poviliūnas. Jis 
neslepia pasipiktinimo, kad sportas pai
niojamas su politika. Prisimindamas 
LTOK istoriją, jis teigia, kad Lietuvos 
sporto žmonės pilietiškumo egzaminus 
laikė nekartą.

“Mes pirmieji 1988-aisiais atkūrėme 
.ųlimpinį komitetą ir ryžtingai siekėme 
tarptautinio pripažinimo. Po 1990 m. Ko
vo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo 
akto paskelbimo mes pirmieji ir vieninte
liai iš Baltijos šalių atsisakėme dalyvauti 
TSRS rinktinėse ir čempionatuose. Ar 
Lietuvos politikai įvertino mūsų žingsnius? 
Ar padėkojo žmonėms, kurie ant nepriklau
somybės aukuro paaukojo savo sportinę 
karjerą?”

Lietuvoje - sovietmečio ir laisvoje
Alena 

Karazijienė

Tęsinys. Pra
džia “MP” nr.5.

Dolerinė
Dolerinė tai 

viena iš tų spec 
krautuvių, kur rei

kia mokėti doleriais (ar kokia kita tvirta 
valiuta). Sovietų piliečiams turėti užsie
nio valiutos - nusikaltimas! Vietiniai gy
ventojai} tą krautuvę įleidžiami tik su už
sieniečiais, kaip jų svečiai. Išvažiuojant iš 
Australijos, draugai įdavė dolerių, kad 
apipirkčiau jų gimines ir draugus.

Atvažiavus pradėjau skambinti draugų 
draugams ir giminėms - norėjau atsikra
tyti dovanų ir pinigų. Tai nebuvo taip 
lengva. Kai kurių žmonių tiesiog negalė
jau surasti, nes buvo išvažiavę vasaros 
atostogų, kitiems “buvo nepatogu” dabar 
susitikti - gal po savaitės, gal po mėnesio, 
kai grįš iš atostogų, kiti norėjo palaukti 
kol daugiau giminių suvažiuos, kad visi 
galėtų pamatyti tą stebuklingą “dolerinę”. 
Žodžiu, aš tų dolerių neatsikračiau beveik 
iki viešnagės pabaigos (ir pasimokiau 
ateičiai). Vienas atvažiavo su geru pluoštu 
dolerių, kuriuos buvo seniai surinkęs, ta
čiau dolerinėje man pasakė, kad jie jau 
išimti iš apyvartos. Žmogus prašė, kad aš 
savais pinigais padengčiau pirkinius, o 
paskui Amerikoje galėsiu banke išsikeisti 
- turbūt nežinojo, kad Amerika gana toli 
nuo Australijos. (Kai kuriems visi užsie
niečiai buvo “amerikonai”). Deja, to pa
tarnavimo aš nepadariau.

Dolerinėje buvo visko: drabužių, batų, 
kavos, ikrų, padangų, gintarų, audinių, 
televizorių, skalbimo mašinų - pirk ir 
neškis. (Kai susirgęs prof. Balys Dvarionas
__________________________________ .Matyt, dar ne.
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LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas.

Kai 2002 m. lietuviai rengėsi dalyvauti 
Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) 
patronuojamose pasaulio jaunimo žaidy
nėse Maskvoje, kurių atidarymas sutapo su 
mūsų šalyje minima Gedulo ir Vilties 
diena, pasipylė mūsų politikų skambučiai 
-jokiu būdu nedalyvauti!

“Ilgai svarstę su kolegomis latviais ir 
estais nutarėme dalyvauti ir per atidarymo 
ceremoniją žygiuoti prisisegę Lietuvos 
ženkliukus su gedulo juostelėmis. Taip pa
rodėme tos dienos svarbą. Patikėkite, tai 
gerokai efektingiau nciišviso nedalyvauti. 
(...) Lietuvos jaunieji sportininkai per 
žaidynes pasirodė puikiai ir įrodė pasauliui, 
kad Lietuva yra sporto šalis, gerbianti savo 
istoriją”, - sakė A. Poviliūnas

Į Beidžingo olimpines žaidynes Lietu
va ketina siųsti vieną didžiausių delega
cijų po nepriklausomybės atkūrimo. Ti
kimasi, kad ją sudarys per 60 at lėtų. Pasak 
A. Poviliūno, daug klausimų bus spren
džiama balandžio mėnesį per Beidžingo 
vyksiantį 205 nacionalinių olimpinių ko
mitetų susitikimą ir Generalinės Asamb
lėjos sesiją. (Sutrumpinta “L.Ž.”) 

labai norėjo juodųjų ikrų, nupirkau jam 
kilogramą, nes mažiau nepardavė! O sau 
aš tenai nusipirkau puikių drobinių 
paklodžių).

Su mano giminėm problemos dėl do
lerinės nebuvo, nors kai kurie tiesiog la
bai kuklinosi ir nenorėjo ten eiti. Pa
stebėjau, kad vaikai labai išrankūs - 
džinsų visi norėjo, bet tik “Levi”. Reikia 
pasakyti, kad visi žmonės, jei ir ne 
firminius, tai nešiojo labai tvarkingus 
drabužius - tokių tyčia sudraskytų džinsų 
kaip Melbourne, tenai nebuvo. Šiaip ar 
taip, ašį tą dolerinę ėjau, ir ėjau, ir ėjau. 
Ir kiekvieną kartą mane sustabdydavo ir 
paprašydavo parodyti pasą. Pastebėjau, 
kad kitų visai nestabdo. Rimutė man pa
aiškino kodėl: “Jie pirmiausia pažiūri į 
tavo sovietiškus batus”... (Aš jau pirmomis 
dienomis su Rimute pasikeičiau batais. 
Pamačiau, kad jai labai patinka manieji, tai 
ir atidaviau, o iš jos gavau medžiaginius 
senus batus, nešiotus archeologiniuose ka
sinėjimuose - smėlynuose ir dumblynuo
se - išmazgotus, bet gerokai apšiurusius. 
(Tai tie dolerinės tarnautojoms ir už
kliūdavo).

Kita generacija
. Vieną iš tų, kurias turėjau aplankyti ir 

apipirkti buvo mūsų draugo Ričardo 
Šemetos sesuo Lcsauskienė. Aš paklau
siau brolio, ar jis ją pažįsta. “O kokio ji 
amžiaus?’ “Na”, sakau, “kaip aš”. “Tai 
nepažįstu”. Kai jai paskambinau ir paaiš
kinau, kad gyvenu pas savo brolį ir pasa
kiau adresą, ji pasakė; “A, tai pas Vytu- 
liuką”.(Taip Vytautą vadino jo vaikystės 
draugai). Paskui klausiau Vytauto, kodėl 
sakė, kad jos nepažįsta. “Tu sakei, kad ji 
tavo amžiaus, o ji yra mano amžiaus”. Taip 
ir Hųvįpfbet man atrodė, kad jau dabar, 
kai mes abudu vedę, turim vaikus, kai jo 
duktė tik trejais metais jaunesnė už mano 
sūnų, mes lyg ir pasidarėm vienmečiai.

S. Krupeckaitei - antras sidabro medalis
Lietuvos dviratininkė Simona Krupec- 

kaitė iškovojo antrąjį sidabro medalį 
Manchester (Anglija) vykstančiame 
pasaulio dviračių treko čempionate. 25- 
crių metų lietuvė šeštadienį, kovo 29 d., 
užėmė antrąją vietą sprinto varžybose. 
Finale S. Krupeckaitė 0-2 nusileido 
nugalėtojos titidą apgynusiai britei Victo
ria Pendleton.

Didžiosios Britanijos dviratininkė pla
netos čempione tapo trečiąjį kartą. Victoria 
Pendleton pirmąją vietą užėmė pernai ir 
2005 metais.

S. Krupeckaitė atrankos varžybose tarp 
28 dalyvių buvo trečia. Ji šešioliktfinalyje 
nugalėjo prancūzę Virginie Cueff, aštunt- 
finalyje įveikė olandę Yvonne I lijgenaar, 
ketvirtfinalyje - kitą olandę Willy Kanis, o 
pusfinalyje nugalėjo kinę Guo Shuang.

Lietuvos dviratininkė pelnė sidabro 
medalį ir 500 m atskiro starto lenktynėse.

Kita lietuvė Svetlana Pauliukaitė 25 km

R. Paškauskienė kovoja dėl kelialapio Į Beidžingą
Rūta Paškauskienė sėkmingai įveikė 

Nantes (Prancūzijoje) vykstančių Beidžin
go olimpinių žaidynių atrankos etapą. 
Kaunietė ketvirtadienį, balandžio 3 d., 
įveikė Serbijos atstovę Gabriela Fehrer ir 
pateko tarp 32 stipriausių varžybų daly
vių. 4 dalyvių grupėje R. Paškauskienė už
ėmė 2-ąją vietą ir tai jai garantavo vietą 
kitame varžybų etape. Išviso atrankos var
žybose dalyvauja 65 stalo tenisininkės, o 
kelialapius į Beidžingą iškovos 11 geriau
siųjų. Kitos Lietuvos stalo tenisininkės - 
Lina Misikonytė, ir Eglė Stuckytė - jau 
prarado viltis patekti į olimpiadą. □

Balio Dvariono telefonų numeriai
Kartą būnant pas Dvarioną, j kambarį 

kyštelėjo galvą jo sūnus Jurgis ir paklau
sė kažkieno telefono numerio. Davario- 
nas tniputj padainavo, ir Jurgis išėjo. Tada 
Dvarionas man paaiškino apie savo “te
lefonines kompozicijas”. Skaičiai atitiko 
gaidas, ir jeigu reikdavo pasakyti telefono 
numerį, Dvarionas jį padainuodavo. Tokią 
pat sistemą naudojo jo sūnus Jurgis ir kiti 
jų draugai muzikantai

Ttys viešnios.
Man atvažiavus, į namus pradėjo 

ateidinėti daug svečių, norinčių su ma
nim susitikti.

Labai miela viešnia buvo mano bro
lienės Danutės mama, Stefanija Butkienė 
iš Mažeikių. Ji atvažiavo anksti rytą su 
pilnu krepšiu gėrybių. Mes su Vytautu 
pasilikom ją stoty ir parsivežėm namo. 
Paskui nuvažiavom į miestą - lauktuvių 
pirkti, ir į dolerinę. Pietavom namie, pas 
Vytautą, bet pietūs buvo iš Mažeikių - tik
ras balius. Diena labai greitai prabėgo, ir 
pavakare vėl ją nuvežėm į stotį.

Kitas malonus ir įdomus susitikimas 
buvo su Danutės Simankevičicnės tetule 
Babušiene iš Švenčionių. Ji atėjo su savo 
dukterėčia Birute. Tetulė klausėsi mano 
pasakojimų apie Daną ir ašarą braukė. 
Paskui pasakojo apie gyvenimą (remtyje, 
ir abidvi ašaras braukėme. Birutė pasa
kojo apie nesėkmes Lietuvoje. Ji su vyru 
turėjo labai mažą butuką. Jiems pasiūlyto 
truputį didesnio neėmė, nes laukė kūdikio 
ir galvojo, kad jam gimus, gaus butą bent 
“trijų žmonių dydžio”, o priėmus dabar 
siūlomą, vargu ar gaulų dar didesnį. Deja, 
apsigavo. Vaikelis gimė, o jie vis dar vargo 
susigrūdę.

Visai netikėtas susitikimas buvo su p. 
Tamošaitiene - Karazijaitc. Ji atėjo prašy
ti. kad surasčiau jos tėvą. Jis gyveno 
Adelaidėje, bet susirašinėjo su žmona 
Vilniuje. Kai žmona pakvietė jį grįžti į 
Lietuvą, užtikrindama jam butą, šeimą ir 
darbą, jo laiškai nutrūko ir jis, atrodo,

Simona Krupeckaitė.
taškų lenktynėse su 10 tarpinių finišų ko
vo 29 d. užėmė šeštąją vietą. Ji pelnė aš
tuonis taškus.

Iš viso šioje rungtyje dalyvavo 22 
dviratininkės. (Pagal Lietuvos spaudą)

Rūta Paškauskienė.

pakeitė adresą. Dabar jos norėtų vėl už
megzti ryšį, bent žinoti, ar jis gyvas ir kaip 
jam sekasi. Pasakiau, kad padarysiu ką 
galėsiu ir galvojau, kad bus labai lengva, 
bet taip nebuvo. Rašiau Adelaidės 
Apylinkės Valdybai, rašiau Adelaidės 
lietuvių klebonui - jie net neatsakė. Ra
šiau valdžios įstaigoms, bet jos pasakė, 
kad neturi teisės man pranešti be jo ži
nios. Daug metų vėliau, kai mūsų Algis 
vedė Kristiną, sužinojau, kad Karazija 
gyveno pas Kristinos močiutę, bet tada jis 
jau buvo miręs.

Su Danutės mama teko ir daugiau 
susitikti. Kitą kartą, kai buvom su 
Gediminu, ji atvažiavo ilgesniam laikui, 
žinoma,su krepšiu lauktuvių. Buvom su ja 
Verkių rūmuose, Žaliuose ežeruose ir 
Gulbinų ežere, vaikščiojom po miestą ir 
krautuves.

Paskutinį kartą matėme Danutės ma
mą keliaudami po Žemaitiją. Tos dienos 
kelionės tikslas buvo Mažeikiai ir Danu
tės mama. Ji gyveno savo anūko bute. 
Atvažiavę radome ją koridoriaus gale, 
sėdinčią balkone ir žiūrinčią j Australi
jos pusę. Už daugiaaukščių priemiesčio 
namų tolumoj buvo matyti bažnyčios 
bokštas, o už jo lyg miškų juosta. “Toj pusėj 
mano Danutėlė gyvena, tai aš sėdžiu ir 
žiūriu”, pasakė. Pasisveikinom, išsibučia- 
vom. Atidaviau Danutės dovanėles. Susi
jaudino, apsiverkė. “MyF mane Danutėlė 
virš normos”. - pasakė ašarodama.

O kas yra norma? Kokią normą gali 
skirti mamai už jūrų marių gyvenanti 
duktė? O Danutėlė mokėjo parinkti 
dovanas. Šalia praktiškų dalykų mamą 
labiausiai stebino kvepiantis rožės žie
das. “Kvep ruože; kad ir išgalvuoj vi- 
suokių dalykų - ratavuok Puon Dieve”.

Vakarienei ir nakvoti nuvažiavome pas 
Gctautus, Danutės jaunystės draugę. Kitą 
rytą aplankėmkapus- Danutės tėtę ir bro
lį ir nuėjom į mano tėvo projektuotą 
bažnyčią.

Tęsinys kitame MP nr.
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Konkursas ALB vėliavai sukurti
Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 1000- 

čio proga, ALB Krašto Valdyba skelbia konkursą Australijos 
Lietuvių Bendruomenės vėliavai sukurti.

Vėliavos projektų pristatymo terminas - 2008ni. birželio 
mėn. 15 d. Pristatyti projektai bus pateikti viešam svarstymui 
lietuviškoje spaudoje ir ALB internetinėje svetainėje. Galutinį 
sprendimą priims ALB Krašto Valdybos paskirta vertinimo

komisija. Geriausio projekto autoriui bus skiriama $ 250 premija.
Žinių apie vėliavų sudarymo principus galima rasti Alfred’o Znamierowski’o kny

goje “The World Encyclopedia of Flags. The definitive guide to international flags, banners, 
standards and ensigns “ (First published in 1999 by Lorenz Books, London).

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis j Liliją Kozlovskienę, tek: (03) 8707 0347. 
Projektus siųsti adresu: Lilija Kozlovskienė, 77 Grimwade Cres.,

Frankston, VIC 3199, arba
el.paštu: lilija@austlb.org ALB Krašto Valdyba

Padėka
Krikščioniškoji dvasia, artimo meilė neaplenkia ir Sydnėjaus bei jo apylinkių 

tautiečių. Į skelbtą kilnią akciją padėti iš Lietuvos atvykstančiam jaunimui į Pasau
lio Jaunimo Dienas 2008 metais Sydnėjuje, ištiesdami dosnią pagalbos ranką at
siliepė - Petras Armonas ($50), Sydnėjaus „Talkos“ skyrius ($200), taip pat ir 
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija, Kaziuko Mugės metu surinkusi 
mūsų Fondui $340.00. Už visas šias aukas Jums nuoširdžiai dėkoja

PJD Paramos Fondo Komitetas (Sydney)

Prisimenant Bronių Genį
Šių metų kovo 11 dieną Sydnėjaus 

lietuvių bendruomenė atsisveikino su 
šviesios atminties Bass Hill lietuvių 
kolonijos ištikimu gyventoju Bronium 
Geniu. Kadaise sunkiai sužeistas Sedos 
kautynėse ir su viena ranka Bankstowno 
apylinkės lietuvių tarpe jis paliko gilias 
pėdas. Apie tai jau buvo rašyta...

Daug kas gal paklaus: kas tos Sedos 
kautynės?

1944 metų liepos mėnesio pradžioje 
Raudonoji armija įsiveržė į Lietuvą. 
Istorikai nuo tada prasidėjusį laikotarpį 
vadina Lietuvos reokupacija. Daugelis 
patriotiškai nusiteikusių lietuvių, jų tarpe 
ir Bronius Genys, organizavosi į kovos 
būrius, ginklavosi ir traukėsi į Žemaitiją. 
Liepos 28 d. čia buvę karininkai bei būrių 
vadai nutarė visus atskirus dalinius sujung
ti į karinį junginį ir pavadinti jį Tėvynės 
Apsaugos Rinktine.

Jau rugpjūčio 4 dieną buvo suformuo
tas Pirmasis lietuvių savanorių pulkas, ku
ris sugebėjo laikinai sustabdyti Raudono
sios armijos vežimąsi į Vakarus. Kovėsi jis 
Ventos fronte taip pat ir Sedos kautynėse, 
kurios įvyko 1944 m. spalio 7 d. Šiose kau
tynėse žuvo apie 100 Tėvynės Apsaugos 
Rinktinės savanorių. Vokiečiai davė uni
formas ir šautuvus, su kuriais reikėjo su
laikyti rusų tankus. Wehrmachto „Heeres 
gruppe Mitte” ryšininkas pulkininkas 
Maeder pažadėjo lietuviams duoti tan
kus. Bėda buvo ta. kad tie tankai neturėjo 
šovinių ir benzino.

Nemažai lietuvių pateko į nelaisvę, o 
dalis pasitraukė j Vakarus ir išsibarstė po 
visą pasaulį. Šio mūšio gyvų liudininkų yra 
Australijoje. Tai- Stasys Čibiras ir Pranas 
Repšys. Bronius Genys buvo sužeistas du 
kartus. Kaip visada rūpestingas. Bronius 
rašė dienoraštį. Pirmą kartą kulka atsi
trenkė j šalmą ir nuslydo. Bronius atsigavo 
nuo to smūgio. Dienoraštyje jis rašo, kad 
buvo raginama atsilaikyti nors mėnesį, 
nes yra baigiamas kažkoks tai “baisus 
ginklas”... Kareiviai juokėsi iš to ginklo. 
Sakė, kad baltos apatinės kelnaitės ant 
krūtinės- tai bus Hitlerio naujas ginklas...”

Toliau jis rašo: “Prasidėjus puolimui 
bėgome giliais apkasais. Pasinaudojau 
sustingusiu kariu ir pavyko iškopti iš 
apkasų. Dar pabėgau kokį šimtą metrų ir 
sulaukiau savo eilės. Nujautimas neapvylė. 
Baisus trenksmas, liepsnos akyse po smū
gio ir pasijutau sužeistas į kairę ranką ir 

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudą!

kita skeveldra į kaklą. Užėmė kvapą. Su
pratau savo padėtį griūdamas su sužeista 
ranka. Padariau kryžiaus ženklą ir pradė
jau skristi į bedugnę. Sugrįžus sąmonei 
visas kruvinas bandžiau šaukti pagalbos. 
Aplinkui - krūvos žuvusių ir sužeistų. 
Niekas jų šauksmo negirdi. Iš skausmo 
nugriuvau. Nepajutau, kai mane prikėlė 
jaunas kareivukas. Visas kruvinas. Tik 
akys žiba. Atsigavęs pabudau Piliau li
goninėje. Čia buvo 15 gydytojų irdaugybė 
sužeistų karininkų, kurie taip reikalingi 
fronte. Pamatęs mane susmukusį vienas iš 
gydytojų pastebėjo “ein Litauischer 
Freiwiliger” (lietuvis savanoris).

Po dalinos operacijos su kitais 1400 
sužeistųjų buvome patalpinti į prekinį laivą 
kaip silkės. Sutikau ten dar tris lietuvius. 
Vienam nukirsta dešinė ranka, kiltim - 
peršauta koja.Vėliau sutikau dar vieną 
vilnie! j studentą Čibirą.

Vokietijoje buvome paguldyti į ligo
ninę. Negaliu pamiršti momento, kai į 
ligoninę atėjo daktarų komisija. Ir tiesiai 
prie mano lovos. Pagalvojau, kokių velnių 
jie eina prie manęs, nes yra daugiau su
žeistų. Vienas gražiai nuaugęs jaunas ame
rikiečių karininkas buvo tarp vokiečių 
daktarų. Ištiesė man ranką. Vokiečiai sako: 
“spausk jeigu gali.” Amerikietis švaria lie
tuvių kalba sako: „kalbi lietuviškai?“ 
Vokiečiai net išsižiojo. Trumpai pasikalbė
jome. Pasisakė, kad yra Amerikos lietuvis. 
Palinkėjo pasveikti ir atvažiuoti į Ameriką. 
Kitą dieną buvau perkeltas į geresnę pa
latą. Tikriausia to lietuvio daktaro dėka.

Daktarai vilkino sunkią operaciją. 
Klausiau kodėl? Daktaras paaiškino, kad 
jis negali garantuoti nei vienu procentu, 
kad ta operacija pavyks... O jeigu jos 
nedarysiu, kas bus? - paklausiau.

- Išsilies kraujas ir būsi „kaput“. 
Pasirinkau operaciją, kuri buvo padaryta 
kitą dieną. Po sudėtingos šešių valandų 
operacijos pabudau.

Sustiprėjęs vedžiau ir pasiekiau 
Australiją.”

Vis tik angelas sargas ir kun. J. Bosco 
saugojo saleziečių auklėtinį visą gyveni
mą ir leido Jam užauginti gražiai lietu
viškai kalbančią šeimą. Po skaudžių per
gyvenimų ir sunkios ligos paskutinėse 
gyvenimo dienose, ilsėkis ramybėje tarp 
draugų po Pietų Kryžiumi Australijoje.

Antanas Kramilius

In memoriam
AuA Anelė Plečkaitytė - 

Volodkienė
Šv. Kalėdų rytą, po lietuviškų šv. Mišių, 

spaudėme Anelei ranką linkėdami links
mų švenčių, bet matėme, kad ji bogai jau
čiasi. Sūnus Petras nuvežė mamą į Geelon- 
go ligononę patikrinimui.

Daktarams atlikus patikrinimus ir 
peršvietimus paaiškėjo, kad nedirba tulžis. 
Šeima, gerai žinodama ligos pasekmes, 
paskambino Anelės seseriai Emilijai, 
gyvenančiai Latvijoje, kuri tuojau atskri
do, suspėjo pamatyti, pasikalbėti ir palai
doti seserį.

Anelė mirė ligoninėje vasario 26 dieną. 
Laidotuvės įvyko vasario 29 d. Holy Family 
Church. Gedulingas pamaldas aukojo lie
tuviams gerai žinomas kunigas Mick 
Fitzpatrick. Nenuostabu, kad bažnyčia bu
vo pilnutėlė ir gausus skaičius laidotuvių 
dalyvių priėmė šv. komuniją, nes Anelė 
nepraleisdavo Lietuviški) pamaldų. Mišių 
auką ir skaitymą atliko anūkai, o apie 
Anelės gyvenimo kelią angliškai paskaitė 
anūkės Danos vyro tėvas Mr. David Lunn, 
pabrėždamas Anelės darbštumą bei ryžtą 
padėti šeimai ir vaikų auklėjimui. Atsisvei
kinimo žodį tarė ALB Geelongo Apylinkės 
Valdybos sekretorius Kaja Starinskas, 
išreikšdamas gilią užuojautą šeimai. 
Ekrane buvo rodomos nuotraukos iš šei
mos gyvenimo. Po Mišių karstą išnešė 
sūnūs ir artimieji kelionei į amžino po
ilsio vietą Eastern Cemetery.

Fr. M. Fitzpatrick pašventino duobę ir 
paskaitė laidotuvių maldas, o mes užpy- 
lėmė po žiupsnelį smėlio ant Anelės kars
to ir nuvykome į “Kings” laidotuvių 
patalpas šermenims.

Anelė gimė 1926 m. balandžio 15 
dieną. Tik savaičių skirtumas neleido jai 
atšvęsti 82-rą gimtadienį. Ji augo pasitu
rinčių ūkininkų šeimoje, kurioje augo 10 
vaikų. Anelė buvo penktoji.

Anelės tėvas Jurgis Plečkaitis vedė 
Marijoną Klubokaitę ir apsigyveno Sau
sininkų kaime, Bartininkų valse., Vilka
viškio apskrityje. Anelės tėvas buvo labai 
darbštus, sumanus ir gabus jaunuolis. 
Atsikračius caro laikų vergijos, sugrįžo iš 
užsienio j Lietuvą, sukūrė pavyzdingą lie
tuvišką šeimą ir ūkį prie Širvintos upės.

Nepriklausomybės laikotarpyje gyve
nimas klestėjo ir gerėjo, šeima didėjo ir 
suaugo. Rusai okupuoja Lietuvą, po metų 
Vokietija pradeda karą su Rusija, o Jurgis 
su šeima dar ūkininkauja.

1944 m. rugpjūčio mėnesį frontas 
priartėjo, vokiečių kariuomenę privertė 
trauktis. Tėvas nenorėjo palikti ūkio, bet 
kitos išeities nebuvo. Paleido visus gyvu
lius Dievo valiai, paruošė du vežimus ke
lionei ir, pasikinkęs geriausius arklius, 
pajudėjo Karaliaučiaus kryptimi su 11-kos 
asmenų šeima. Kartu keliavo ir Jurgio se
suo Lukoševičienė. Vežime buvo įrengta 
slėptuvė sūnums, nes jaunus vyrus vokie
čiai gaudė savo kariuomenei.

Kelionė per Rytprūsius, Lenkiją iki 
Rostocko buvo varginga ir labai pavojinga, 
nes nišai lipo ant kulnų ir bombardavo 
besitraukiančius. Tuomet Anelė buvo 18 
metų, vokiečiai išvarė kasti apkasų. Buvo 
tiek pavargusi, kad stovėdama užmigo, o 
vokietis kareivis stebėjosi, nes nebuvo ma
tęs stovint miegančio žmogaus.

Pomeranijoje šeima išsiskirstė. Anelė 
su draugėmis pabėgo j Vakarus. Rusai 
atėmė arklius, bet vėliau davė senus ir 
sužeistus ir nurodė, kur turi važiuoti. 
Anelė po karo apsistojo Fuldoje. Atrodo, 
kad čia susipažino su Liudu Volodka ir 
1949 m. gruodžio 13 d. atplaukė į Aus
traliją, į Bathursto stovyklą jau turėdami_

Anelė Plečkaitytė - Volodkienė

dukrą Birutę. Darbo sutartį atliko Cowra. 
Čia susilaukė antros dukros Liucijos. 
Kadangi Geelonge gyveno Liudo Volod
kos brolis Česlovas jau nuo 1949 m. gegu
žės. tai atlikusi sutartį Liudo šeima persi
kėlė į Gcclongą. Naujakurių pradžia buvo 
sun-ki, teko gyventi karavane, vėliau pasi
statė namą Walsh Grove, Nth. Geelong.

Anelė buvo gera šeimininkė ir sugebė
jo nugalėti visas kliūtis su šypsena. Gal 
neapsiriksiu, kad iš lietuvių ji buvo pir
ma moteris, 1958 m. Geelonge gavusi 
leidimą vairuoti automobilį. Anelė svajo
jo apie savo ūkį, tai vairuotojo leidimas jai 
buvo būtinas.

1961 m. šeima pardavė namą ir nusi
pirko ūkį Bcllbrac apylinkėje. Kaimo oras 
geras, o lašinių netrūko, tai dar sugyveno 
du sūnus - Petrą ir Paulių.Volddkų ūkis 
pasidarė Geelongo ir Melboumo lietuviams 
proga savaitgalio išvyka praleisti laiką ir 
nusipirkti Anelės maisto gaminių. Anelė 
buvo labai dosni lietuviškų organizacijų 
renginiams. Loterijose gulėdavo jos keptas 
paršiukas ir visi norėjo jį laimėti.

Laikui bėgant dukros suaugo ir pra
dėjo kurti savo šeimas. Atėjo laikas par
duoti ūkį. 1973 m šeima sugrįžo į Geelon- 
gą. Vyras kurį laiką vertėsi statybomis, tai 
Anelei teko kraustytis net 5 kartus. Atėjo 
pensijos metai, mirė vyras. Paskutinį na
mą nusipirko Ilamlyn Heights priemies
tyje ir iki mirties gyveno su sūnumi Petru. 
Paliko liūdesyje dukras - Birutę ir Liuciją, 
sūnus - Petrą ir Paulių, 5 anūkus - Helen, 
Simon, Dana, Lee-Annc ir Lily bciproanū- 
ką Jackson. Taip pat seserį Eugeniją su 
šeima Latvijoje.

Anelė mylėjo savo šeimą, niekada jai 
nebuvo sunku, paremdavo lietuvišką 
spaudą, priklausė lietuviškoms organiza
cijoms, aplankė gimines Lietuvoje, surin
ko žinias apie žuvusius brolius partizanų 
daliniuose. Knygoje “Viltim kylančios 
žolės” apie partizanų kovas, autorius 
Albinas Savickas keliose vietose mini 
Anelės brolius: "Prie Vištyčio žūna Ed
vardas Plečkaitis, brolį Jurgį nušauna ne
toli Alvito. Jei šiandien Lietuvoje gyvena 
aštuoniasdešimt procentų lietuvių - par
tizanų kovos nuopelnas. Į tuščius ištremtų
jų namus nišų kolonistai bijo kelti koją”.

Man su Anele teko daug dirbti lietu
viškuose dirvonuose, ypač Geelongo 
Lietuvių Sąjungos veikloje, kur dirbom 
daugiau nei 30 metų.

Užbaigus Tavo gyvenimo lapą, lai 
Dievas priglaudžia Tave savo Karalystėje 
amžinam poilsiui, o mes, Geelongo lie
tuviai Tavo plačiai šeimai reiškiame gilią 
užuojautą. Ilsėkis ramybėje.

Juozas Gailius

Musų Pastogė Nr. 14, 2008.04.09, psl. 7

7

mailto:lilija@austlb.org


Melbourniškių dėmesiui
Sekmadienį, balandžio 13 d., Melbourno Lietuvių Namuose įvyks “Kultūros 

Dienos” paminėjimas. Pradžia 130 vai. p.p.
Įėjimas - auksinė moneta vaikų meno parodos premijoms padengti.
Birutė Kymantienė papasakos apie Kultūros seminarą Vilniuje, 

kuriame ji neseniai dalyvavo. Girdėsite dainininkus, juokus, deklamatorius ir daug 
ko nematyto. Kviečiame dalyvauti ir dalintis kultūros akimirkomis.

ALB Krašto Valdyba

Rudens stovykla
Sydnėjaus „Aušros“ tuntas skelbia, kad šių metų rudens stovykla vyks balandžio 

18-25 dienomis (18th April to Anzac I)ay25th April), Kariong stovyklavietėje. 
Prašome tėvelius atvežtistovyklaujančius į Kariong stovyklaviete balandžio 18-tos 
(penktadienio) vakare. Stovykla baigiasi balandžio 25-tos, Anzac šventės, 
penktadienio vidurdienį.

Registracijos informacija bus skelbta tunto biuletenyje. Su klausimais prašome 
skambinti Kristinai Rupšienei tek: 02-9894-8658.

Airfares to Vilnius and other European Cities
Lowcost airfares starting from $1,690 + taxes.
NOW is high time to secure your flights for spring and summer months’ 

travel to Lithuania and other European cities. Please contact our friendly 
stalffor bookings.

For vour free call to Estours lYavel dial 1800 888 386

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Rd., Corrimal East NSW 2518

Tel.: ( 02) 4284 1688 & 1800 888 386 Fax.: (02) 4284 7823
E-mail: Vilnius@estours-travel.com.au

Website: www.estours-travel.com.au
I .icence 2TA002609 ABN 45 003 084 857

DA rm4 FJ
LITHUANIAN CLUB.

16-20 Meredith Street, Bankstown
Tel.: (02) 9708 1414 E-mail: conlactus@lithuanianclub.org.au 

www.lithuanianclub.org.au

Klubo “Dainava” darbo valandos:
Pirmudieniais ir antradieniais - Klubas uždarytas. 
TYcčiadicniais - sekmadieniais Klubas dirba nuo 12 vai. dienos.

Marių ir svečių dėmesiui:

Restoranas “Europa” (Algis ir Gary) 
grįžo trečiadienį, balandžio 9 d.!

Linksma valandėlė
5 vai. p.p. - 7 vai. p.p. - trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį.
Užeikite pasisvečiuoti Klubo jaukiame bare.

Kortų žaidimas “Teksaso Pokeris” vyksta ketvirtadieniais, 
7 vai. p.p. Galite laimėti piniginius prizus.

Biliardo varžybos Klube vyksta ketvirtadieniais nuo 7 vai. p.p.
Kreipkitės į Petrą Buroką mob. tek: 0424 725106.
Laukiame gausaus dalyvių būrio.

Klubo “Dainava" Šventinimas
įvyks sekmadienį, balandžio 20 dieną, 1 vai. p.p.
Dviejų patiekalų pietūs, kava, vynas ir sultys - $30 asmeniui.
Užsakymus priima Jadvyga Burokienė tel.: 9522 8275.

Adelaidės lietuvių dėmesiui
Balandžio 13 dieną (sekmadienį), 130 vai. p.p., Lietuvių Namuose Adelaidės 

Lietuvių Namų biblioteka ir PALM D-ja rodys filmą Lietuvos dainų šventė 
2007 - Šokių diena.

Lauksime visų gausiai dalyvaujant.

Klubui reikalingi Baro darbuotojai
Kreipkitės j Klubo vadovą Jeronimą Belkų tel.: 9708 1414.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Maloniai kviečiame visas nares ir prijaučiančias į
Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugijos

metinį susirinkimą,
kuris įvyks sekmadienį, balandžio 20 dieną, I vai. p.p. Lietuvių Namų 

Jubiliejinėje salėje. Po susirinkimo - kavutė.
Melbourno Soc. Globos Moterų Draugija

XXV ALD SYDNEY 2008

XXV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Sydnėjuje

Kviečiame literatus, poetus, kūrybinio žodžio 
autorius dalyvauti

Literatūros ir Dainos popietėje,
kuri įvyks š.m. gruodžio 29 dieną (pirmadienį), 2 vai. po pietų.
Kūrinio pristatymui skiriama iki 10 minučių.
Prašome susisiekti su renginio organizatore: Jadvyga Dambrauskiene,
2 Wren Street, Condell Park, NSW 2200 
tel.: (02) 9709 3814 e - mail: juozas@optusnet.com.au.

AR JAU SUMOKĖJAI “MŪSŲ PASTOGĖSTRENUMERATĄ?

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:...... New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddcns 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:.......Victoria and Tasmania....................................................................
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General
56 Somers Street Tbl.: (03) 9819 5515
Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300
Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Sydney Lithuanian Information Centre [ sue) now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

Tautinių šokių grupė “Sūkurys” repetuoja Sydnėjaus Lietuvių Klube 
“Dainava” sekmadieniais (kai nevyksta kiti renginiai) nuo 4.30 vai. p.p.

Choro “Daina” repeticijos Sydnėjaus Lietuvių Klube “Dainava” vyksta 
penktadieniais nuo 730 iki 10 vai. vakaro. Maloniai kviečiame prisijungti.

“MUSU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami ne 
vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Mustį 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. 
Lietuvių Klubas “Dainava”, 16-20 Meredith Street, Bankstown.

Tel.: (02) 9782 0080, E-mail: mpastoge@bigpond.com 
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