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Rūmams aukos 
gausėja

(BNS). Per ketverius metus Valdovų 
rūmų atstatymui Lietuvos ir užsienio šalių 
gyventojai paaukojo beveik 2.5 mln. litų. 
Privačių lėšų kaupimui įsteigtas Valdovų 
rūmų paramos fondas, pinigus taip pat 
renka Valdovų rūmų paramos komitetas 
JAV bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

Kaip sakė Valdovų rūmų paramos fon
do direktorė Indrė Jovaišaitė, dažniausiai 
žmonės paaukoja po kelis litus apsilankę 
paviljone prie Valdovų rūmų Vilniuje - 
pernai ten užsuko apie 42,000 lankytojų.

Pirmasis svariausią indėlį rūmų atsta
tymui 2001 m. skyrė JAV lietuvis verslinin
kas Juozas Kazickas-jis paaukojo 100,000 
litų. Iki šiol tokio dydžio aukas yra skyru- 
sios ir penkios Lietuvos bendrovės.

Pagrindinė Lietuvos valdovų rūmų atkū
rimo finansuotoja yra valstybė - planuoja
ma, jog iš viso atstatymui reikės 101 mln. 
litų. Tuo tarpu privačios lėšos skiriamos 
rūmų atstatymo idėjai garsinti, tyrimams, 
radinių ir kultūros vertybių restauravimui 
bei įsigijimui.

Šiuo metu statybininkai jau baigia mū
ryti Valdovų rūmų pietinio korpuso trečią 
aukštą. Pagrindiniai Valdovų rūmų atstaty
mo darbai turėtų būti baigtiiki 2009 m. - 
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantme-čio 
jubiliejaus. □
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Donieia Lietuvos Įvykių apžvalga Istorikai: VAdamkui į Maskvą nevykti

VAdamkus 
atmeta kritiką 
dėl atostogų
Iš Meksikos va

sario 8 d. į Vilnių 
grįžęs Prezidentas 
Valdas Adamkus 
atmeta jam reiškia
mus priekaištus dėl 
praleistų atostogų.

“Manau, kad situacija čia nė kiek nepa
sikeitė, kaip kad buvo visuomet. Kiekvieną 
dieną kontaktavau su Vyriausybės atstovais, 
buvau aprūpintas ir žiniasklaidos praneši
mais. Nemanau, kad būčiau ką kitą daręs 
būdamas Daukanto aikštėje”, - žurnalistams 
Vilniaus oro uoste sakė jis.

V. Adamkus Meksikos kurorte ilsėjosi 
beveik tris savaites. Kelias dienas V. Adam
kus praleido ir JAV mieste Čikagoje.

V. Adamkus teigė nesutinkąs ir su kri
tika, esą atostogaudamas praleido kelis 
svarbius tarptautinius renginius - Ukrainos 
Prezidento Viktoro Juščenkos iškilmes ir 
Aušvico koncentracijos stovyklos išlaisvi
nimo minėjimą Lenkijoje. “Kas dėl Ukrai
nos Prezidento inauguracijos - mano tikslas 
buvo atlikti darbą. Aš jį padariau, pasauli
niu mastu tas pripažinta. O pastovėti parade, 
priimti gražius žodžius - mano paprašytas ir 
įgaliotas Seimo Pirmininkas tą ir atliko”, - 
aiškino V. Adamkus. Dėl dalyvavimo Auš
vico koncentracijos stovyklos išlaisvini
mo minėjime Prezidentas teigė taip pat 
buvęs iš anksto sutaręs su Premjeru Algirdu 
Brazausku, kad būtent jis šiame renginyje 
atstovaus Lietuvai.

KGB komisija dirba prastai
Prezidentas Valdas Adamkus griežtai 

kritikuoja buvusių KGB pareigūnų veiklą 
vertinančios Liustracijos komisijos veiklą. 
Kalbėdamas Lietuvos radijo laidoje, V. 
Adamkus “liūdnapadėtimi” pavadino, kad 
beveik per ketverius darbo metus komisija 
teišaiškino kelis buvusius KGB bendradar
bius, nejvykdžiusius Liustracijos įstatymo 
reikalavimų ir nuslėpusius buvusį bendra
darbiavimo faktą.

”Tai tik parodo, kad komisija arba nesi
ima jai pavesto darbo, arba yra nekompe
tentinga tą darbą atlikti. Aš drįstu tą pasa
kyti. Žinau, kad tai gali sukelti tam tikrų 
audrų ar audrelių šaukšte, bet čia rimtas rei
kalas. Jeigu tokia komisija per tiek metų 
randa tik kelis atvejus, kuomet visuomenė ga
li savaime nurodyti komisijai apie šimtus 
atvejų - tai čia yra liūdna padėtis”, - sakė V. 
Adamkus.

Valstybės saugumo departamento 
pareigūnas Vytautas Damulis neseniai 
pasitraukė iš Liustracijos komisijos pir
mininko pareigų motyvuodamas tuo, jog 
negali vadovauti komisijai, turėsiančiai tir
ti ir jo tiesioginio vadovo - Arvydo Pociaus 
priklausymą KGB rezervui.

Liustracijos komisijos darbą kritikavo 
ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas. 
Jo teigimu, didžiausią pavojų naciona
liniam saugumui šiuo metu kelia ne buvę 
KGB rezervo karininkai ar prisipažinę 
agentai, o iki šiol neidentifikuoti slaptieji 
bendradarbiai.

Nukelta į 2 psl.

Daugiau nei 50 Lietuvos istorikų ragina 
Prezidentą Valdą Adamkų nevykti į Mask
voje rengiamą pergalės prieš nacistinę 
Vokietiją 60-mečio minėjimą.

Prezidentui adresuotame laiške istori
kai pabrėžia, jog Rusija kovą prieš nacisti
nę Vokietiją panaudojo savo imperinių am
bicijų realizavimui. “Tiesiogine tų ambicijų 
auka tapo trys Baltijos valstybės, tarp kurių 
- ir Lietuva. Pažymėtina, kad nuo sovietinės 
ekspansijos nukentėjo ir dauguma kitų Vi
durio Rytų Europos tautų, tačiau kaip vals
tybės buvo sunaikintos tik trys Baltijos vals
tybės. Taigi Baltijos valstybių atžvilgiu Sovietų 
Sąjunga realizavo ypatingą savo ekspansijos 
formą - teritorinę ekspansiją”, - teigiama 
laiške. Anot istorikų, tokia ekspansinė for
ma nepateisinama net kovos su nacizmu 
kontekste. Okupuodama ir aneksuodama 
Baltijos valstybes Sovietų Sąjunga tuo pa
čiu esą pasikėsino į elementariausią tarp
tautinės bendruomenės egzistavimo sąly
gą. Todėl didžioji dalis civilizuoto pasaulio, 
visų pirma JAV, Baltijos valstybių sunai
kinimo nepripažino.

Pasak laiško autorių, šiandieninės mūsų 
visuomenės požiūris į 1940 m. įvykdytą 
Lietuvos okupaciją yra tiesiogiai susijęs su 
mūsų visuomenės identitetu. Jei visuome
nė taikstysis su versija, kurią kelia Rusijos 
Federacija, neva 1940 m. Lietuva savano
riškai įstojo į SSRS, ji esą tiek teisiškai, tiek 
idėjiškai pakirs savo valstybingumo pa
matus. Kartu būtų pripažintas nuostata, 
neva Sovietų Sąjunga išvadavo Lietuvą iš 
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nacistinės okupacijos kaip savo teritoriją. 
Tai esą gali turėti esminių neigiamų pa
sekmių Lietuvos, kaip demokratinės vals
tybės, perspektyvai.

“Paprasčiau tariant, šiandieninis Prezi
dento apsisprendimas nedalyvauti gegužės 9 
dienos renginyje Maskvoje liudytų elemen
tarią Lietuvos visuomenės savigarbą”, - 
pažymima laiške. Istorikų įsitikinimu, 
jokie pragmatiniai ekonominės ar politi
nės naudos skaičiavimai bei diplomatinio 
protokolo motyvai neturėtų atsverti šių ar
gumentų.

JAV mano priešingai
JAV šiuo metu stengiasi palaikyti gerus 

santykius su Maskva, ypač tikintis Rusijos 
paramos JAV skelbiamam karui prieš te
rorizmą. Šia prasme šios dvi valstybės ben
dradarbiauja, nes Rusija savo kovą su čečė
nų sukilėliais taip pat laiko karo su tero
rizmu dalimi. Atrodo, ryšium su tuo prieš 
savaitę JAV ambasadorius Lietuvoje Steven 
Mull viešai pareiškė, kad į Maskvos iškil
mes Lietuvos Prezidentas turėtų vykti. Taip 
pat ir JAV ambasadorė Latvijoje C. T. Bailey 
paskelbė, jog ji “pareiškė dėkingumą šalies 
prezidentei V. Vyke-Freiberga užjos ryžtingą 
sprendimą vykti į Maskvą”.

Prieš kelias dienas V. Adamkus pareiš
kė, kad kaip pilietis jis į Maskvą nevyktų. 
“Tačiau kaip valstybės vadovas aš jaučiu 
atsakomybę už valstybę ir už Lietuvos žmo
nes ir priimsiu tokį sprendimą, kuris pasitar
naus mūsų bendram reikalui”, - sakė jis.
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Vytautas 
Patašius

♦ Egipto vasar
vietėje Sharm ei - 
Sheik vasario 8 d. 
susitikę Izraelio 
min. pirmininkas 
Ariel Šaron ir 
palestiniečių pre
zidentas Mah
moud Abbas susi
tarė dėl paliaubų, 
nors jų oficialūs 

pareiškimai neminėjo paliaubų termino. 
Abi pusės pažadėjo susilaikyti nuo smurto 
ir karinių veiksmų viena prieš kitą. Pasi
tarimuose dalyvavo ir Egipto prezidentas 
Hosni Mubarak bei Jordano karalius 
Abdallah.
♦ Vasario 7 d., Sharm el-Sheik susitarimo 
išvakarėse, JAV paskyrė “saugumo koor
dinatorių” prižiūrėti susitarimo vykdymą. 
Juo paskirtas generolas leitenantas 
William Ward, dabartinis JAV karinių 
pajėgų Europoje viršininko pavaduotojas.
♦ Vasario 10 d. palestiniečių organiza
cija Hamas bombardavo žydų sodybas 
Gazos ruože, panaudodami minosvaidžius 
ir raketas. Jie keršijo Izraeliui už tai, kad 
vasario 9 d. Izraelio kariai nukovė pales
tinietį, bandžiusį įslinkti į žydų naujakurių 
sodybą. Tą pačią dieną palestiniečių pre
zidentas Mahmoud Abbas atleido tris 
aukštus Saugumo policijos viršininkus, ne- 
sustabdžiusius Hamas puolimo. Atleistas 
vyriausias Gazos ruožo ir Vakarų kranto 
saugumo viršininkas Abdel Razek al-Ma- 
jaida, Gazos policijos viršininkas Saeb al- 
Ajez, bei pietų Gazos saugumo viršininkas 
Omar Ashour.
♦ Vasario 10 d. Šiaurės Korėja pirmą kar
tą oficialiai paskelbė, kad ji turi užtenka
mą; branduolinių ginklų, kad galėtų 
apsiginti nuo JAV “agresijos”, ir kad ji 
pasitraukia iš 6 valstybių derybų dėl bran

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

Seimo nariai negalės dirbti 
ir kitur

Nors šis klausimas iškildavo ir per 
ankstesnes Seimo kadencijas, “dviejų 
darbų” problema pakartotinai bei ryškiai 
iškilo naujai išrinktame Seime. Vasario 11 
dieną Konstitucinis Teismas paskelbė nuo
sprendį, jog Seimo nariu negali būti asmuo, 
kuris nėra nutraukęs darbo santykių su 
ankstesne darboviete. Tuo užbaigiama ga
limybė “sėdėti ant dviejų kėdžių”. Sekant 
šiuo sprendimu, pastaruoju metu keli Sei
mo nariai pranešė atsisakysiantys antrųjų 
pareigų už Seimo ribų.

Lietuvos ginkluotė Gruzijai
Lietuvos karinėms jūrų pajėgoms pri

klausančių fregatų - “Žemaičio” ir “Aukš
taičio” - nebesiruošiama, kaip buvo skelb
ta anksčiau, supjaustyti ir nurašyti j meta
lo laužą. Dabartinis krašto apsaugos mi
nistras Gediminas Kirkilas pareiškė, kad 
Lietuva šiuos laivus gali padovanoti Gru
zijai. Šią savaitę po susitikimo su Vilniuje 
viešėjusiu Gruzijos gynybos ministro pa
vaduotoju Vasil Sicharulidze ministras G. 
Kirkilas taip pat teigė, kad Lietuva, sude
rinusi su NATO vadovybe, yra pasirengu
si perduoti Gruzijai nereikalingą pėstinin
kų ginkluotę, pvz. 14,000 Lietuvos kariuo
menei nebereikalingų automatų “Kalašni- 
kov”.
M. K. Čiurlionio paveikslai - JAV

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 
(1875-1911) paveikslai pirmą kartą vieši 
JAV. Penkis paveikslus dviem parodoms 
paskolino Nacionalinis M. K. Čiurlionio 
muziejus Kaune.
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Trumpai iš visur
duolinių ginklų apribojimo.(Su Š. Korėja 
derybas vedė JAV, Rusija, Kinija, Japonija 
ir Pietų Korėja).
♦ Vasario 10 d. Nepalo karalius šiek tiek 
sušvelnino suvaržymus. Paleista daug su
imtų politikų, jų tarpe du buvę ministrai 
pirmininkai, nors namų arešte vis dar 
tebelaikoma daug politikų, tęsiama žinia- 
sklaidos cenzūra. Maoistų sukilėlių lyde
ris Pračanda atsisakė derėtis su karaliaus 
Gyanendra paskirta vyriausybe. Pračanda 
paskelbė krašte visuotiną transporto 
streiką.
♦ Vasario 10 d. D. Britanijos žiniasklaidai 
buvo oficialiai pranešta, kad balandžio 8 d. 
įvyks D. Britanijos sosto įpėdinio Wales 
princo Charles ir Camilla Parker - Bowles 
jungtuvės. Civilinės vedybų apeigos įvyks 
Windsor rūmuose, o tada vedybas forma
liai palaimins Canterbury arkivyskupas šv. 
Jurgio koplyčioje. Camilla Parker-Bowles 
yra išsiskyrusi su savo pirmu vyru Andrew, 
tad šiuo metu yra numatoma, kad po vedybų 
jos oficialus titulas bus HRH the Duchess 
of Cornwall (ne Princess of Wales), o jei 
princas Karolis paveldėtų D. Britanijos 
sostą, ji būtų “Princess Consort”. Tai dar 
gali pasikeisti ateityje.
♦ Vasario 11d. mirė garsus JAV drama
turgas Arthur Miller, slaukęs 89 metus 
amžiaus. Jis parašė 17 dramų, kurių dauge
lis buvo sėkmingai vaidinamos pasaulio 
teatruose bei filmuojamos. 1949 m. para
šyta drama “Death of a Salesman” buvo 
apdovanota Pulitzer premija. Dar labiau jis 
išgarsėjo savo 1956 m. vedybomis su kino 
garsenybe Marilyn Monroe.
♦ Vasario 13 d. Irako rinkiminė komisija 
paskelbė parlamento rinkimų rezultatus. 
Šiitų religinės partijos surinko 47,6% bal
sų, kurdų partijos 25.4%, dabartinio min. 
pirmininko dr. Allawi remiamos pasaulie
tinės šiitų grupuotės 13.6% balsų. □

Vasario 13 dieną Los Angeles (Museum 
of Contemporary Art) rengiamoje parodo
je “Visual Music (1905-2005)” tarp 75-ių 
garsių pasaulio dailininkų darbų bus pri
statomas ir M.K Čiurlionio trijų paveikslų 
ciklas “Kibirkštys”, sukurtas 1906 m.

Birželio 17 - rugsėjo 11 dienomis 
Washington‘c (Hirshom’o Museum and 
Sculpture Garden) numatoma eksponuoti 
M.K. Čiurlionio “Sonatą Nr. 6” (“Žvaigž
džių sonatą”), kurią sudaro dvi dalys - 
“Allegro” ir“Andante” (1908).

Per penkiolika atkurtos Lietuvos ne
priklausomybės metų M.K. Čiurlionio pa
veikslai jau apkeliavo beveik visą Europą. 
1992 m. jie viešėjo Tokijuje (Japonija), 1999 
metais trys darbai buvo eksponuoti Mont- 
realyje (Kanada), o 2000 m. rudenį jubilie
jinė M.K. Čiurlionio dailės darbų paroda 
buvo surengta Paryžiuje. Šįmet Lietuvoje 
ir pasaulyje minimos 130-osios M.K. Čiur
lionio gimimo metinės.
Kritikuoja Sporto departamentą

Valstybės kontrolierės Rasos Budber- 
gytės teigimu, Kūno kultūros ir sporto de
partamentas yra “rizikingiausia institucija” 
Lietuvoje. Ji sako, kad tai, ar kontrolieriai 
departamentą skųs Generalinei prokuratū
rai, priklausys nuo to, kaip departamentas 
įgyvendino Valstybės kontrolės rekomen
dacijas. Departamentui vadovauja Vytas 
Nėnius. Seimą nustebino žinia, kad Sporto 
departamentas nebuvo apskaičiavęs dau
giau kaip 21 milijono vertės turto. Kita vals
tybės kontrolierė Nijolė Mickuvienė pa
reiškė, kad “departamento atstovai net negali 
paaiškinti, kiek turto kam išdalinta”.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau
da, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

Naujos KGB rezervo pavardės
Į KGB rezervo skandalą klimpsta vis 

daugiau Lietuvos pareigūnų. Parlamenti
nė komisija gavo dar 10 buvusių rezervis
tų sąrašą. Nors į šią struktūrą įrašyti žmo
nės turėjo kitokias funkcijas bei statusą 
nei kadriniai šios struktūros darbuotojai 
ar agentai, vis dėlto dalis jų gali būti pri
lyginti sąmoningiems sovietų saugumo 
bendradarbiams.

Neoficialių šaltinių duomenimis, tarp 
naujų pavardžių yra Seimo Darbo parti
jos Seimo narys Vladimiras Orechovas, 
Akmenės savivaldybės tarybos narys 
Albinas Klimas bei dabar bendrovėje 
“Lietuvos geležinkeliai” direktoriumi 
socialiniams klausimams dirbantis buvęs 
Susisiekimo viceministras Valerijus Pono- 
mariovas. ' i ■>! >

Pastarasis dirbo Komunistų partijos 
Šiaulių miesto komitete ir mokėsi Vilniaus 
aukštojoje partinėje mokykloje.

Parlamentinė komisija formaliai tiria 
jau viešai paskelbtus faktus apie Seimo 
Pirmininko pavaduotojo Alfredo Peke
liūno, Valstybės saugumo departamento 
(VSD) generalinio direktoriaus Arvydo 
Pociaus ir užsienio reikalų ministro An
tano Valionio įrašymą į KGB rezervą. Be 
to, prieš savaitę paaiškėjo, kad rezerve 
buvo ir dabartiniai Šiaulių bei Tauragės 
apskričių viršininkai Alvydas Šedžius ir 
Edmundas Šimkus, taip pat buvęs Kauno

Žiemos išvalymo - Užgavėnių šventė
Atsisveikinti su žiema į Rumšiškes 

vasario 6 d. susirinko tūkstančiai žmonių. 
Jų neatbaidė automobilių spūstys prie 
įvažų ir gerokai iki jų. Tačiau šie tūkstan
čiai susirinko ne tiek pagal senovės pap
ročius švęsti Užgavėnių, kiek pažiūrėti, 
kaip tai daro kiti. Kaukėtų atvykėlių buvo 
ne tiek jau daug, tačiau, kaip ir pridera, la
bai bjaurių. Deginimui buvo paruošta Mo
re, kuri simbolizuoja visų mūsų negeroves.

Iš žiemos'tniego nepatingėjo atsikelti 
net “meškos”. Kaišiadoriškiai “Verpetos” 
ansamblio nariai atsivežė visus pagrin
dinius pavasario šauklius. “Kaip be gervės, 
arklio ir meškos? Be jų žiema neišeis!” - 
sakė “ragana” “Verpetos” vadovė. Ji palie
gusius šventės dalyvius iš karto pastatyda
vo ant kojų. Į delną įbėrusi kmynų ir bruk
nių, “ragana” pradėjo raustis savo krepšyje. 
Jame - “vaistų vaistai”. “Rugio tauką” reikė
jo gerti kartu su gautais kmynais ir bruknėmis.

Savo “darbą” dirbo ir kiti persirengėliai. 
Viena iš daugelio “raganaičių”, iš pradžių 
paslaugiai pasiūliusi paburti kortomis, tuoj 
pat ėmė brukti akmenis. “Pirkit, jie stebuk
lingi”, - šypsojosi saldžiabalsė moteris. 
Paaiškinusi, jog akmenimis prekiauja, nes 
atvyko iš akmenuotos vietovės - Akmenės, 
tuoj pat šį “suvenyrą” padovanojo ir pati
kino, jog jis atneš laimę. “Velniai” negalėjo 
praeiti nepakibinę šake. Jei arti nieko ne
būdavo, jie baksnodavo vienas kitą.

Persirengėliai iš Rusnės į Rumšiškes 
“atplaukė”. Ir šventės metu jie iš savo lai
vo lipti neketino. “Lipkit į mūsų laivą”, - 
paslaugiai siūlė. Jie po šventę vaikščiojo 
vorele po du, šonuose nešdami laivo šono 
formos lapus.

Pagal tradicijas, per Užgavėnes reikia 
labai sočiai prisivalgyti, jei nori, kad metai 
būtų geri, todėl pardavėjai išsijuosę gyrė 
savo patiekalus, aiškino gamybos tech
nologiją, dalijo telefonus. “Turėsi karolius, 
- berniukui ant kaklo nerdama riestainių 
sakė pardavėja.

Kai kurios prekės buvo tikrai ne visiems 
įperkamos. Rankų darbo mediniai žaislai 
kainavo po kelias dešimtis litų. Kai kurios 
medinės kaukės - po kelis šimtus.

Ne už viską reikėjo mokėti. Vaistažolių 
arbatos, kurios skonis priminė kavą, galėjai 

apskrities vadovas Valentinas Kalinauskas.
Gali būti, kad netrukus parlamentinė 

komisija paskelbs kai kurias dar kitas 
aukštų pareigūnų, kadaise buvusių KGB 
rezerve, pavardes. Komisijos vadovas 
S.Pabedinskas žadėjo neslėpti jų, kai tik bus 
gauti oficialūs tokių faktų patvirtinimai.

(“K.d.”)
* * *

Kaip praneša DELFI agentūra, TV3 
gavo naują sąrašą, kuriame yra per 70 aukš
tų pareigūnų pavardžių, kurie, įtariama, 
turėjo ryšių su KGB. TV3 žinių teigimu, 
sąraše - aukštas pareigas savivaldybėse ir 
apskričių administracijose užimantys tar
nautojai, tokiose strategiškai svarbiose 
įmonėse kaip Ignalinos atominė elektrinė 
dirbantys asmenys, be to, mokytojai ir dės
tytojai.

Šį sąrašą nagrinėja aukštų valstybės 
pareigūnų įtraukimo į KGB rezervą so
vietmečiu aplinkybes tirianti Seimo lai
kinoji komisija.

Jei užsienio reikalų ministro Antano 
Valionio, Valstybės saugumo vadovo 
Arvydo Pociaus bei Seimo vicepirminin
ko Alfredo Pekeliūno įtraukimo į KGB 
rezervą aplinkybes tiriančiai komisijai 
baigus darbą šie pareigūnai bus priversti 
atsistatydinti, manoma, kad toks pat 
likimas laukia ir kitų sąrašuose esančių 
asmenų. □

Dvi kaunietės, pasipuošusios baronkų ka
roliais prie Morės.

gauti už ačiū. Arbata, pavadinta “Kava be 
kavos” pagaminta iš cikorijos ir skrudintų 
kiaulpienės šaknų. Ją pilstė Mažeikių ra
jono Gyvolių kaimo vaistažolių ūkio dar
buotojai. Mažeikiškiai buvo atsivežę be
veik 60 vaistažolių mišinių.

Blynai - tradicinis Užgavėnių patieka
las šiais metais sulaukė itin didelio šven
tės dalyvių dėmesio. Ovacijos kepimui bu
vo neįprastos, nes ir keptuvė, ir vienas blynų 
- rekordinis. “Factum” agentūra jį užregis
travo kaip didžiausią. Kepinio skersmuo - 
net 90 cm. Rekordinį blyną iškepti Lie
tuvoje bandyta pirmą kartą. Tačiau pasisekė 
ne iš karto.

Restorano “Marceliukės klėtis” vyriau
siasis virėjas sakė, kad išbandyta net 16 
receptūrų, kol buvo surasta pati tvirčiausia 
tešla. Jai užmaišyti prireikė 2 kg miltų, 1.5 
litro vandens, 30 kiaušinių, 300 gr cukraus, 
80 gr druskos. Rekordinis blynas kepė 13 
minučių. Bendrovė “Kauno grūdai” rekor
diniam blynui kepti į Rumšiškes buvo at
vežusi net 50 kg miltų.

(“K.d.”)
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II [ Australijos Lietuviu Dienos - 5
Parodų eksponatai kojų neturi

Rita Baltušytė

„O, šitas man patinka.“; „O kas čia 
vaizduojama?.“; „O taip tai aš ir pati nu
paišyčiau“. Tokių ir panašių atsiliepimų 
apie meno kūrinius gali išgirsti kiekvienoje 
parodoje. Ne vien tik Australijos lietuvių 
dailininkų ir tautodailės bei rankdarbių 
parodose. Kur kas rečiau net ir pats gera- 
noriškiausias lankytojas atkreips dėmesį į 
tai, kad paveikslai skoningai sukabinti, 
skulptūros neužstoja viena kitos, o rank
darbiai ir drožiniai taip išdėstyti, kad tar
pusavyje „nesipjauna“.

Šios subtilybės (o meno kūrinio ekspo
navimas yra labai subtilus dalykas) supran
tamas tik parodos organizatoriams ir jų pa
galbininkams. Kad ir mes, kurie parodas 
tik apžiūrėjome ir tie, kurie apie jas tik skai
tys, galėtume šį bei tą suvokti, siūlau paban
dyti įsivaizduoti, kad, sakykime, apie šimtą 
choristų, kurie dalyvavo ALD Dainų Šven
tėje, buvo paveikslai, skulptūros, piešiniai. 
Aišku, kad į salę jie patys sueiti negalėtų, o 
kiekvieną jų reikėtų įnešti. Įnešus - sustatyti 
palei sienas ir stendus, maždaug tokia 
tvarka, kaip vėliau bus sukabinti, kitus vi
duryje salės laikinai palikti, vėliau ant pos
tamentų pastatyti ar stalų išdėstyti... Prieš 
tai dar reikėtų juos visus iš kito miesto galo 
atgabenti, o dar prieš tai kažkur sukrautus 
palaikyti. O dar ir dar prieš šimtus laiškų 
parašyti, paskambinti, į parodą pakviesti ir 
kelis kartus priminti, kad jau laikas darbus 
atsiųsti. O po keturių dienų vėl visus surink
ti ir išgabenti.

Dailės parodos rengėja Julija Siman- 
kevičienė XXIII ALD leidinyje šitaip sako: 
„Kai mane pakvietė suorganizuoti Dailės 
Parodą per šias Lietuvių Dienas, norėjau 
pakviesti visus lietuvių kilmės menininkus. 
Juk mūsų Bendruomenė mažėja ir jai reikia 
kuo daugiau entuziazmo ir dėmesio, dau
giau įvairumo ir daugiau jaunimo. (...) 
Skambinau tiems, kurie niekur nepasiro
do, ieškojau naujų menininkų, ieškojau 
jaunimo ir raginau tėvus, kad surinktų vaikų 
darbus. (...) Kaip visados, buvo tokių, ku
rie nenorėjo dalyvauti, atsiprašinėdami 
visokiais būdais: kad jie per seni ir niekur 
nebekeliauja, kitiems taip gerai sekasi, kad 
visi darbai išpirkti, o naujų nespėjo sukurti. 
Bet turime pilną salę darbų ir tai, ką pa
matysite Horti Hali, atspindi mūsų Ben
druomenę ir jos veiklą.“

Antrąją ALD dieną (gruodžio 28) pa
rodos atidaryme meno kūrinius buvo sun
ku įžiūrėti per susirinkusiųjų nugaras, užtat 
rimčiau menu besidomintys žmonės į Horti 
Hali grįžo antrą kartą. Lankytojų netrūko 
per visą parodos laiką. Mūsų menininkų 
darbus pamatė ne tik lietuviai - judrioje 
Victoria gatvėje įsikūrusi galerija patraukė 
nemažai šiaip sau Melboumo piliečių ir 
miesto svečių - turistų. Atėjusieji į atidary

Dr. Genovaitė Kazokienė ir Lysa Gružauskaitė prie apdovanoto Lysos darbo „Saulė ir 
mėnulis“. Visos nuotraukos autorės.

mą buvo vaišinami vynu.
Dailės paroda, panašiai kaip Dainų 

Šventė, vyko puošniame senos architektū
ros pastate. Rengėjų rūpesčius ir vargus pa
didino tai, kad iš pradžių užsakyta kita 
galerija (visai prie Lietuvių Namų) staiga 
sugalvojo remontuotis. Horti Hali galeri
joje vyko tik Dailės paroda, o Tautodailės 
ir rankdarbių kūrėjai savo darbus išstatė 
Lietuvių Namuose. Tačiau iškilmingas abie
jų parodų atidarymas įvyko drauge Horti 
Hali meno galerijoje. Čia buvo įteikti ir ap
dovanojimai abiejų parodų dalyviams.

Atidarymą trumpu žodžiu pradėjo 
Julija, tarp kitų kalbėjo ir Lietuvos tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento gen. 
direktorius Antanas Petrauskas.

Dailės Parodoje viso matėme 155 
darbus, kuriuos sukūrė 82 autoriai (8 iš jų 
-12-18 metų amžiaus, 19 - dar nesulaukę 
12 metų). Menininkai skyrėsi ne vien 
amžiumi, bet ir darbų lygiu, tarp jų buvo ir 
plačiai savo srityje pripažintų ir vos pra
dedančių. Didžioji dalyvių dauguma - mei- 
boumiškiai. Priminsiu, jog pati Julija, bu
vusi Stašionytė, yra lietuviškoje dvasioje 
išaugusi ir mokslus išėjusi Sydnėjuje.

Viena iš Julijos „atkastų“ lietuvių me
nininkių, kuri „su lietuviais nesimaišo“ - 
skulptorė Lysa Gružauskaitė (Gružaus
kas), gyvenanti Leopold miestelyje netoli 
Geelongo. Ji pristatė dvi kalkakmenio 
skulptūras „Unikumas“ bei „Saulė ir mė
nulis“ ir už pastarąją laimėjo stambiausią 
apdovanojimą - Vinco ir Genovaitės Ka
zokų premiją už geriausią kūrinį lietuviška 
dvasia ($700). Kazokų vaizduojamojo me
no fondo komisija, kurią sudaro dr. Ge
novaitė Kazokienė, Alena Karazijienė ir 
Rita Kaulins, šį kartą nerado šios premijos 
verto dviejų išmatavimų, tai yra, tapybos 
arba grafikos, kūrinio. Apie tai susirinku
siems papasakojo dr. Genovaitė, kuri ap
dovanojimą kaip ir kasmet įteikėjai padė
jo ALF pirmininkas Algimantas Šimkus.

Lysa yra Viktorijos skulptorių asocia
cijos narė, dalyvauja šios organizacijos 
rengiamose parodose (pvz. Herring Island 
galerijoje). Paklausta, ką darys su laimėtais 
pinigais, sakė, kad nusipirks geresnės me
džiagos tolimesniems darbams. Mergina 

' buvo vos ne iki ašarų sujaudinta jos kūrybos 
pripažinimo, o svarbiausia - lietuviškos 
dvasios joje įžvelgimo (taip man sakė trum
pame pokalbyje parodai pasibaigus).

Kitas premijas skyrė vertinimo komi
sija, kurią savo dalyvavimu papuošė gar
susis australų dailininkas Andrew Sibley, 
įžymus mūsų grafikas Adolfas Vaičaitis ir 
subtilusis meno žinovas bei vertintojas 
Antanas Šurna. Premijų mecenatai - Aus
tralijos Liet. Fondas, Canberros Liet. Ben
druomenės Sąjunga, Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Melbourne Asociacija, 
Socialinės Globos Draugija Melbourne ir

Nauja ALB Krašto Valdyba
Naujai išrinkta Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:
Romas Pocius - pirmininkas, 2005 tel. namų: (08) 83375589

vicepirmininkas, 2006. mob.: 04 1373 5735
Lucia Vaičiulevičius - vicepirmininkė, 2005

pirmininkė, 2006
Ramūnas Dunda - atstovas ryšiams
Birutė Mikužienė - atstovė švietimo ir kutūros reikalams
Romas Urmonas - 
Linas Kubilius - 
Jonas Verbyla -

sekretorius
specialių projektų (special projects) sekretorius 
iždidininkas

Korespondenciją prašome siųsti adresu:
c/- Lithuanian House, 6-8 Eastry Street, 
Norwood, South Australia 5067

Elektroniniu paštu: ramdunda@hotmail.com

Dalis mecenatų, menininkų ir rengėjų (iš kairės): Algis Šimkus, Dana Simankevičienė,
Andrius Laurinaitis,Saba Jankauskaitė, dr. Genovaitė Kazokienė, Rasa Skeivienė, Da
lia Antanaitienė, Dalia Didžienė, Irta Strazdauskienė, Brigita Lastauskaitė-Žvirblienė

ALB Krašto Valdyba. Jas įteikė ir laureatus 
sveikino Julija.

Pirmąją premiją ($400) skulptūros/ 
keramikos srityje laimėjo Dalia Antanai
tienė už darbą „Be pavadinimo“ (vaizduo
jantį stilizuotą kėdę su juokingais didžiu
liais bataisjjrie jos), antroji ($300) atiteko 
Henrikui Šliteriui už skulptūrą „Oželis“ 
(omenyje turimas lietuvių tautinis šokis).

Pirmąja premija ($400) tapybos/gra- 
fikos srityje apdovanotas Jazminos Cini- 
naitės (Cininas) lino raižinys „Dingo apgai
lėjimas“ (Rue Dingo), antrąja ($300) - 
Sharyn Klupšas grafikos darbas „Dvylika 
personažų“ (Twelve Characters).

Fotografijos srityje geriausiu pripažintas 
ir $400 pirmąja premija apdovanota Bri
gitos Rastauskaitės (La) nuotrauka „Vasara 
2003“, antrąja ($300) - Mindaugo Siman- 
kevičiaus „Kryžių kalno detalės“ (jos puo
šia ir parodos katalogą).

Mišria technika atliktų kūrinių katego
rijoje pirmąja premija ($300) apdovanotas 
Danius Kesminas už darbą iš serijos 
„Pianinai“, antrąja ($150) - Rožė Makara- 
vičiūtė-Bohun už tekstilės darbą „Dangaus 
kūnų judėjimas“.

ALB KV premijas 12-18 metų jaunimui 
įteikė Krašto Valdybos vicepirmininkė 
Liuda Apinytė-Popenhagen. Pirma premija 
($250) apdovanotas Andrius Laurinaitis 
(Adelaidė) už galvanizuotos geležies ir 
guašo darbą „Sidabrinės orchidėjos“, an
trąja ($150) - Karlas Vaitiekūnas (Mel- 
boumas) už tapybos darbą „Rastafaro aša
ros“, trečiąja ($100) - Renata Popenhagen 
(Sydnėjus) už tapybos darbą „Saulės metai“. 
Jaunesnių nei 12 metų vaikų kategorijoje 
lygias $50 premijas gavo sydnėjiškis Remy 
Davis už piešinį anglimi „Dviratininkas“ 
ir melboumiškė Sonija Bohun už pirštų 
tapybą akrilu.

Po to tautodailės ir rankdarbių parodos 
organizatorės Dalia Didžienė ir Irta Straz
dauskienė apdovanojo darbų Kalėdų te
matika konkurso nugalėtojus, kuriuos at
rinko teisėjos Danutė Simankevičienė ir 
Brigita Žvirblienė (ji ir apdovanotoji foto

menininkė, ir pati Tautodailės Parodos daly
vė, ir pagrindinių ALD renginių pranešėja).

Dalia Didžienė jau parodai pasibaigus 
sakė, kad tarp premijuotųjų tikriausiai būtų 
buvusi sydnėjiškės Martinos Reisgienės 
šiaudinukais papuošta Kalėdų eglutė, bet 
prieš komisijai pasirodant per apsirikimą 
buvo nunešta kitur.

Pirmoji premija ($75) atiteko Rasai Skei
vienei už dekoratyvinį vainiką ir kalėdines 
puokštes; dvi antrosios (po $50) - Jūratei 
Šimkienei už meniškas medines duris su 
inicialais KBM (Trijų karalių vardų pirmo
sios raidės, ąpsaugančios nuo nelaimių) ir 
Reginai Beliavskienei už Kalėdų atviruką. 
Vaikiškų darbų kategorijoje apdovanotas 
($25) Aidas Žilinskas, sukūręs „Prakartėlę“.

Gruodžio 28-30 dienomis vykusioj Tau
todailės ir Rankdarbių Parodoje antrajame 
Lietuvių Namų aukšte dalyvavo 36 žmonės. 
Eksponatų ant tautiniais raštais austomis 
staltiesėmis užtiestų stalų, lentynų (viena 
netgi pagaminta iš senos tvoros, jos autorius 
Martynas Didžys vyresnysis) bei stelažų 
buvo išdėstyta apie pusketvirto šimto. Jie 
užėmė Moterų seklyčią, Bendruomenės 
kambarį ir netgi koridorių. Paroda kasdien 
sulaukdavo apie pora šimtų lankytojų. Sve
čiai buvo pavaišinti Vilties Kružienės su
slėgtu lietuvišku sūriu (gal būtų galima jo 
receptą paskelbti MP?), juoda duona (beje, 
hm, iš rusų parduotuvės, Sydnėjuje tokios 
negausi), ant stalo buvo medaus (iš Didžių 
kiemo), arbatos ir net valerijonų.

Buvo rodomas Lietuvoje sukurtas video 
filmas „Tautinių kostiumų kolekcija“.

Šalia originalių darbų, kaip Birutės 
Vaitkienės (Sydnėjus) kilimėliai, Martinos 
Reisgienės (irgi Sydnėjus) takeliai ir lėlių 
tautiniai rūbai, Ievos Arienės (Melboumas) 
tautinės juostos ir kaklaraiščiai, Liudos 
Didžienės (Melboumas) išsiuvinėtas Šimo
nio paveikslas „Eglė žalčių karalienė“, Alės 
Liubinienės audiniai (beje, Alės keramikos 
darbus matėme Dailės parodoje), Vytauto 
Mieliausko ir Vosyliaus Jeržovo (abu jau

Nukeltai 4 psl.
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Parodų eksponatai...
Atkelta iš 3psl.
amžiną atilsį) medžio drožiniai, čia galėjai 
pamatyti ir lovos skalbinių, daugybę tau
tinių juostų iš Lietuvos, 1932 m. Lietuvoje 
įsigytus tautinius rūbus (juos dėvėjo Dalios 
Didžienės močiutė Svambarienė), Reginos 
Kaunienės atneštus takelius ir kita. Veikė 
turtinga gintaro ekspozicija. Nemažai eks
ponatų parduota, bene populiariausi pasi
rodė Maitinos takeliai ir Ievos „šlipsai“.

„Laikraštis ne guminis“, taip man ne 
kartą priminė “M.P.” redaktorė. Užtat nebe
galiu išvardinti visų abiejų parodų dalyvių 
ir aprašyti jų darbus.

Bet būtina priminti, jog tiek Dailės, tiek 
Tautodailės ir Rankdarbių Parodos nebūtų 
taip sklandžiai vykusios, jeigu ne būrelis 
jokiuose leidiniuose nei programose nenu
rodytų talkininkų, kuriems dera padėkoti 
drauge su menininkais, rengėjais ir mece
natais.

Iš Redakcijos pašto
ALD Ruošos Komiteto 

atsakymas
Buvusi ALB Krašto Valdybos pirmi

ninkė Lolita Kalėda straipsnyje „ALB 
Krašto Tarybos XXIX Suvažiavimas” 
(„Mūsų Pastogė” Nr.5, 2005.02.09) 

rašo: „ ..Jočiau keistai išėjo kai tą vakarą po 
Šokių Šventės simbolinės kanklės nebuvo 
oficialiai įteiktos Geelongo Apylinkės Valdy
bos pirmininkui. Į tai atsakyti turėtų ALD 
Ruošos Komitetas. ”

XXIII ALD Ruošos Komitetas atsako: 
simbolinės kanklės ir pereinamoji vėliava 
Geelongo liet, bendruomenės atstovams 
Kajai Starinskui ir Stasiui Šutui oficialiai 
buvo įteiktos Naujų Metų sutikimo ren
ginyje.

Lilija Kozlovskienė
Ruošos Komiteto pirmininkė

Gerbiama Redaktore,
Taip atrodo, kad p. Algis Bučinskas vi

sai nesuprato mano pageidavimo (Nr.4, 
2005/02/02). Man visiškai yra nesupran
tamas A. Bučinsko viešas atsiprašymas 
manęs ar mano draugų.

Kadangi p. Algis Bučinskas viešai pa
skelbė buvusios Krašto Valdybos pirmi
ninkės nuomonę, kad kai kurie asmenys 
viešo pagerbimo nebuvo verti, aš prašau 
paskelbti pavardes šių “nusikaltėlių”.

Priminsiu p. Algiui Bučinskui cituotus 
buvusios Krašto Valdybos pirmininkės 
žodžius („Mūsų Pastogė“, Nr.1-2,2005/01/ 
09, „Melburno atlaidai“):

„Vėliau nusitvėręs Krašto Valdybos pir
mininkę klausiau, kodėl tiek daug apdovano
jimų? O ji aiškina, kad, girdi, jos sąrašiukas 
buvo labai trumpas, bet kiti per kažin kokias 
pažintis gavę, ir ji labai piktinosi, kad kai 
kurie apdovanoti asmenys dirba daugiau už 
skatiką negu iš dūšios“

' Būkite mandagūs ir atsakykite į mano 
labai aiškų klausimą: paskelbkite pavardes 
tų asmenų kurie per “pažintis” buvo ap
dovanoti.

Pagarbiai, Nijolė Kairaitienė

Gėdos vietoje...
Na, ir išlindo “yla iš maišo”.
XXIII ALD Ruošos Komiteto nariai 

“Mūsų Pastogės” Nr. 5 po rubrika “Mums 
gėda” puola Sydnėjų dėl “Sutaro” viešna
gės “fiasko”. Negaliu ramiai miegoti pri- 
simdamas kaltę už nepadarytą nusikal
timą. Plačiajai visuomenei turbūt nežino
ma, kad “Sutarą” į Sydnėjų pakvietė ne 
Bendruomenė, ne Apylinkės Valdyba, bet 
paprastų paprasčiausiai pavieniai as-
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Dailės Parodoje Julijai atsidavusiai 
talkino jos vyras Mindaugas Simankevičius, 
Kristina Didelytė, Lina Pranckūnienė, Lina 
Didžytė, Albina Strungaitė, Vilija Woolf.

Rengiant Tautodailės ir Rankdarbių pa
rodą ir jos metu iš peties darbavosi visa 
Didžių šeima - Martynas, Lina, Daina, 
Dalytė ir Martynukas (beje, ir kelioms sa
vaitėms po parodos praėjus jų svetainė vis 
dar priminė sandėlį); Žydrūnas Strazdaus- 
kas, Dita ir Vytas Mockai, dvi Jadvygos - 
Vaičiulytė ir Vaičiulienė, Vida Rutkaus
kienė, jos sūnus Justinas, Danutė Strun- 
gienė, Rasa Statkuvienė.

Ir neapginkluota akimi buvo matyt, kad 
jie, kaip ir rengėjai, iš nuovargio krito „iš 
koto“, tačiau nepasidavė. Gal todėl Julija 
prasitarė, jog kažin ar ji kam nors 
rekomenduotų imtis šio varginančio darbo, 
kurio vaisiais pasidžiaugta tik keturias 
dienas. Tačiau čia pat pridūrė, jog viską 
atpirko tas, kad buvo matyt, jog žmonės 
paroda džiaugėsi. Ačiū!

menys. Nors jie yra ir buvo tuo metu “titu
luoti”, tai dar nereiškia, kad jie savo veiks
mais atstovavo Sydnėjaus liet, bendruomenei.

Esu ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdy
bos narys, tad griežtai atsisakau priimti 
kaltinimus (ar net pajuoką) už veiksmus, 
atliktus be Apylinkės Valdybos žinios ar 
jos bendradarbiavimo.

Šventame Rašte rašoma: ’’tas, kurs yra 
be nuodėmės, temeta pirmą akmenį”. 
Sydnėjus, kaip ir visos kitos vietovės, sa
vo tarpe turi, netgi mano nuomone 
daugumoje, nuoširdžių, Bendruomenei 
pasišventusių žmonių, tad manau, kad visą 
Sydnėjų “tepti juodais dažais, piešti “lyg 
velnią su ragais”, nėra nei tikslu, nei etiška.

Teodoras J. Rotcas

Gerbiama Redaktore,
Perskaičius “Mūsų Pastogėje” (Nr. 4 

2005.02.02) p. Kramiliaus pateiktą “Suta
ro” Sydnėjuje Apyskaitą, mane net šiurpas 
sukrėtė. Pagalvojau, argi messydnėjiškiai 
lietuviai tikrai taip save nužeminom? Pil
nai suprantu, kodėl Nijolė ir Algis Bučins
kai savo laiške (“M.P.” nr. 5) rašo, kad gy
vena Picton, bet ne Sydnėjuje.

Žinom, kas svečius fotografavo (pavar
dė buvo paskelbta apyskaitoje), bet kas bu
vo tie, kurie juos maitino, girdė ir vežiojo? 
Žinau, kad mano geras prietelius su savo 
šeima sutariečius vaišino ir vežiojo nerei
kalavęs ir negavęs jokio užmokesčio. Bu
vo man labai keista Apyskaitoje pastebėti, 
kad dovanas gavę svečiai turėjo už jas 
užsimokėti. Tokių šposų dar niekada nesu 
girdėjęs. Abejoju, kad tai yra kilęs naujas 
lietuviškas paprotys. Anglų kalboje yra toks 
posakis “be wary of Greeks bearing gifts”. 
Vietoj žodžio “Greeks” galima panaudoti 
kitus pritaikomus žodžius.

Dėkui Dievui, kad svečiai praleido tik 
kelias dienas Sydnėjuje. Pabuvus jiems 
ilgiau, būtų atsiradę daugiau “išlaidų” ir 
vietoje gautų 600 dolerių, būtų turėję iš sa
vo kišenės primokėti.

Ponai rengėjai, organizatoriai, kas jūs 
bebūtumėte, jūs padarėte didelę gėdą ne 
vien tik sau, bet ir visiems Sydnėjaus lietu
viams. Su pagarba

Kęstutis Protas, Sydney

Gerbiama Redaktore,
Jau beveik šešeri metai gyvenu Austra

lijoje. Esu taip vadinama “naujoji lietuvė”.
Man patiko p. Viktoro Martišiaus min

tis (“M.P.” nr. 4, psl.4), kad “didelis skai
čius apdovanojimų nuvertina jų vertę ir jie 
tampa neprasmingi. ”

Pastaraisiais metais ALB Krašto Valdy
ba Bendruomenės nariams negailėjo padė-

Sveikiname veikliąją Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos narę

Onutę Kapočienę O*AW,
apdovanotą Order of Australia Medal (OAM) už veiklą 

Sydnėjaus lietuvių bendruomenėje. Linkime jai daug laimės 
ateityje!

Aleksandra, Evelyn, Raymondas Volkai, Melboumas
Alvyde Naujokaitė, Vilnius

Garbinga

Melbourno lietuvių bendruomenės gy
venime Algis Šimkus (žiūr. nuotr. viršuje) 
neabejotinai yra vienas iš pagrindinių 
veikėjų. Laikui bėgant jį matėme ir matome 
beveik visur: ar tai būtų sporte, ar skautų 
organizacijoje, tautinių šokių grupėje, kor
poracijoje “Romuva”, chore, “Talkoje”, 
“Neringos” slidininkų klube, Krašto ir 
Apylinkės Valdybose ir svarbiausia - Aus
tralijos Lietuvių Fonde. Nenuostabu, kad 
atšvęsti 70-ąjį gimtadienį Algio ir Jūratės 
vaišinguose namuose sausio 30 d. susirinko 
virš 50 giminių ir draugų. Jūratės ir vaikų - 
Audros ir Gintaro - ir Jūratės mamos Valės 
Bladzevičienės surengtose puikiose vaišė
se svečiai sveikino jubiliatą Algį, kupiną 
nuostabios energijos.

A. Kesminas, V. Alekna, H. Antanaitis, 
R. Pocius, D. Lynikienė ir J. Žalkauskas 
sveikinimo kalbose linkėjo Algiui geros 
sveikatos, džiaugsmo ir tolesnės sėkmės 
darbuose. Lidija Šimkutė savo mylimam 
broliui sukūrė ir perskaitė jautrų eilėraštį. 
Atsakydamas į sveikinimus, Algis Šimkus 
savo kalboje prisiminė savo tėvą, Mosėdžio 
žemaitį, kuris savo paprastumu atskleidė 
Algiui tikrą ir taurų gyvenimą.

Valio Algiui Šimkui! JurŽ

kos/ garbės (?) raštų. Atleiskite, bet visa 
tai taip dvelkia sovietmečiu, kai kiekvie
na menka progele buvo skatinamos ir ap
dovanojamos pasižymėjusios melžėjos ir 
darbo pirmūnai...

Pritariu p. Viktoro Martišiaus pasiū
lymui “naujai ALB Krašto Valdybai nesekti 
šio precedento”. Kristina M.

Laiškas Redakcijai
Su visa pagarba p. Rymantei Geli ir jos 

įdomiai paruoštoms lietuviškoms radijo 
programoms, negaliu praleisti ausį rėžian
čio jos familiarumo kreipiantis į savo 
pašnekovus “tu”. Ar tai kalbant su nuola
tiniu žurnalistu R. Valatka, ar su kitais pa
kviestais į interview žmonėmis, netinka 
vartoti kreipinio “tu” - vien tik pagerbiant 
juos prieš klausytojus.

Su geriausiu draugu kalbant viešai (kaip 
per radiją) kreipiamasi “Jūs”. Ką apie tai 
galvoja kiti klausytojai?

V. Marcinkonytė, Adelaidė

sukahfis
Broliui Algiui

NUAUSTU TAU

gimtadieniui juostą 
tokią šviesią kaip lino spalva 
iš Krakių kaimo siūlų
Mosėdžio akmenuotų debesų 
iš speigo, liūties, tirpstančio ledo 
rytmečio saulės, beržinių klumpių 
vaikystės dienų
iš Žemaitijos, rugiais išklotų, laukų

Nuaustu tau gimtadieniui juostą 
tokią šviesią kaip papūnės galva , 
iš kastinio, kaimiško sūrio 
tėviškės sodo obuolių, gintarinių sagų 
iš rasotos žolės, alyvų, bijūnų ir 

jazminų 
miško uogų, grybų, subatvakario dainų 
iš mamytės keptos juodos duonos 
ir aguonų pyrago
Liuselės ir mano išsapnuotų eilių

Nuaustu tau gimtadieniui juostą 
tokią šviesią kaip tėvelio ranka 
iš lagerių nuotykių, Geelong’o 

gyvenimo 
toliau nueito kelio, jaunystės dienų 
iš tavo šeimos: Jūratės, anūkų, vaikų 
visuomeninio darbo, Fondo vargų 
Sveikinu 70 metų suėjus 
iš Tavo sidabrinių plaukų

Lidija Šimkutė

Ponia Dalia,
“M. R” redaktore,

“Sutaro” Apyskaita buvo pasiųsta dėl 
Jūsų informacijos. Niekur ten nebuvo pa
rašyta ar žodžiu pasakyta, kad ją reikia 
talpinti “Mūsų Pastogėje”.

Nesuprantu už kokius “nuopelnus” esu 
aš ir Lolita užsitarnavę tuos “antausius”. 
Apyskaita buvo paruošta rengėjų ir “Su
taro” dėmesiui. Gi Jūs ją paplatinote pa
sauliui. Nesuprantu, kokį Jūs turėjote ma
lonumą iš visa to???

Antanas Kramilius

Redakcijos prierašas
Siųsdamas minėtą apyskaitą p. Antanas 

Kramilius sakė, kad “M.P.” gali ja naudotis 
“savo nuožiūra”. Apyskaita buvo atspaus
dinta, kadangi tuo metu Bendruomenėje 
buvo kilę klausimų bei nepasitenkinimo 
(kaip tada paaiškinau p. Kramiliui) dėl kai 
kurių minimo renginio aspektų.
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Į Bendruomenės baruose
Angelė ir Gary

Ne! Ne! Tai ne linksmos sutuoktuvės, 
bet dviejų sodybiečių gimtadieniai - “tor- 
tadieniai”, anot mano jauno koresponden
to iš Šiaulių miesto, kurio moksleiviai 
moksle laurus skina ir naujadarus kala.

O įvykis ne eilinis - jauniausio ir vy
riausio sodybiečių atėjimas į pasaulį tik 
nedideliu valandų skirtumu, nors ir ne tą 
pačią dieną. Tad ilgai.. .ilgai svarstėme, kur 
gi švęsti šias svarbias sukaktuves. Įkopus į 
sodybiečių amžiaus vidurkį, norėjosi kiek 
atsipūsti nuo valgių ruošos. Tad jauniau
siam solenizantui pasiūlius, buvo nutarta, 
pasigrožėjus South Coast peizažais, nuva
žiuoti į penkių žvaigždučių restoraną 
Wollongong’e. Wollongong miestas pasi
žymėjo ne tik kulinarijoje, bet turi ir kitą 
pažibą - Bob (Broniaus) Šrederso meno 
galeriją, kuriai jis dovanojo apie šimtinę 
meno kūrinių.

Deja! Deja! Pirmadienis, sausio 24-toji 
diena, išaušo nelabai palanki “ekskursi
joms”. Drėgmės prisisunkę debesys užgo
žė dangaus skliautą. Tačiau grėsminga 
orų prognozė neišgąsdino grupelės sody
biečių ir atstovės iš federalinės sostinės 
(įvykio svarbai pabrėžti) įvykdyti 36 kilo
metrų kelionę į Australijos kulinarijos 
“Eldoradą”. Lygiai 11 vai. ryto “trys mecha
nizuotos padvados”, viena iš jų Subaru, 
išdūmė iš “Sodybos”.

Dvi ūžte nuūžė pietų kryptimi, o trečio
ji, sustojusi prie Engadine traukinių sto
ties, išleido žvalių akių žvalgę “pazeksuo- 
ti” atvažiuojančių traukinių iš Sydnėjaus. 
Visi laukė...laukė 11.01 rytinio traukinio 
keleivių. Na, o “metalinis vikšras” vėlavo 

net 9 minutes. Nervinosi ir laukiančiųjų 
grupė ir būsimos puotos dalyvė. Neramios 
mintys it žaibai skrodė smegenis: “Gal 
pavėlavo į traukinį? Kaip ilgai reikės laukti? 
Juk mašiną Subaru pastatėme draudžia
moje zonoje!’’...Traukinyje važiuojanti 
baiminosi: “O kas bus, jei jiems nusibos 
manęs laukti?” Pagaliau traukinys įriedėjo 
į Engadine stotį. Kaip visados apsikrovusi 
“rakandais”, vos ne paskutinioji, išniro ir 
laukiamoji dalyvė. Tad vairuotojas, taip da
vė gazo, net Subaru sudrebėjo. Štai jau ir 
maunam pilnu tempu j “gurmanų tėvynę”.

Kylam į kalnelius, o tie grėsmingi de
besys vis artėja...Staiga jie prapliumpa 
vandens lavinomis. Pila, kaip iš kiauro 
kibiro. Rūko vata apkloja kelią ir gamtą. 
Atsiduriame pieno ir vandens mišinyje. 
Matomumas beveik nulinis. Lango “šluos- 
tytuvai” skuba ten - atgal, ten - atgal, kaip 
greitos metronomo švytuoklės. Vos ne vos 
matosi pirma mūsų važiuojanti mašina. Jos 
švieselės blykčioja. Slenkame kaip srai
gės. “Kaip išlysime iš tos nemalonios 
padėties?” klausiam vieni kitų. Laimei, 
neužilgo pradedam leistis į pakalnę. Rūkas 
skystėja. Ir staiga... išnyra kelionės tikslas 
- Wollongong “Country Metropolis” 
Naujoje Pietų Valijoje. Negalim patikėti 
savo akimis - miestas “maudosi” saulės 
spinduliuose. Atsidustame! Greit pasiek
sime savo odisėjos galą? Oi, ne! Apsiri
kome! Reikės rašyti skundą miesto vyres
nybei ir pareikalauti, kad nebūtų tokie 
šykštuoliai. Keliauninkams praverstų 
daugiau kelrodžių, gatvių pavadinimų, 
susisiekimo žieduose nuorodų ir t.t

Viskas gerai, kas gerai baigiasi. Dėka 
mūsų prityrusio vairuotojo ir šalia jo

Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės: Jadvyga Kustienė, Angelė Montvidienė, Gary 
Kelly, Olga Storpirštienė. Antroje eilėje iš kairės: David Frazer, Nijolė Užubalienė, 
Birutė Vaitkienė, Onutė Dobbs, Isolde Poželaitė-Davis AM, Valė Laukaitienė, Aleksan
dra Vingienė, Vytautas Vaitkus ir Dana Jancy.

sėdinčios “pilotės”, privažiavome išvaizdų 
pastato fasadą. Pirmas įspūdis neblogas. 
Jei taip ir viduje... Kažin? Skanėstais ap
krauti švediški stalai (smorgasboard) viliote 
viliojo išalkusius svečius. Ir ko ten nebu
vo: ir kinietiškų, ir japoniškų, ir dar kito
kių patiekalų... “Gal reikėtų pasiūlyti ir 
lietuvišką maistą įtraukti į meniu?” - pa
galvojau, prisiminusi sekmadienį valgytą 
skanų kugelį. Koks tai buvo gomurėlio 
palepinimas!

Beragaujant patiekalus, o akys norėjo ir 
tą, ir aną, ir dar daug ką pamėginti, nepa
jutome pasiekę normą. Deja, deja “vidaus 
reikalų ministras” nebeleido daugiau 
smaguriauti. Staiga salėje pasigirdo skam
bi “Happy Birthday” melodija. Ji buvo 
pakartota net kelis kartus. Greit atėjo ir 
mūsų stalui eilė. Skambant dainai, prie 

mūsų stalo artinosi padavėja nešina dviem 
“torteliais” ant kurių žybčiojo švieselės. 
Sodybiečiai įsijungė į tradicines dainas 
angliškai ir lietuviškai. O atplasnojusi 
fotografė nutraukė solenizantus ir jų 
svečius.

Kelionė namo buvo ramesnė, be dide
lių nuotykių, nebent tai, kad pakeliui 
reikėjo pagirdyti Subaru, o lietus dar kartą 
nuplovė mašiną.

Grįžus į “Sodybą” dalyvių linksmybės 
greit nesibaigė: šampano stiklelis, skanūs 
pyragai, gaivinančios kavos puodelis ir 
šokių muzika kvieste kvietė prisiminti 
jaunystės dienas.

Ilgiausių metų, sveikatos ir harmoningų 
valandėlių linkime mieliems sodybiečiams 
Angelei Montvidienei ir Gary Kelly!

Isolde Poželaitė - Davis AM

Kalnuose pi
1997 metais Thredbo slidinėjimo vie

tovėje įvyko tragedija, kai žemės nuogriu- 
va palaidojo kelias slidininkų buveines. 
Žmonės žuvo, o Brindabella slidinėjimo 
klubo “Carinya” namas dingo po nusly- 
dusiu kalnu. Septyneri metai praėjo, kol 
draudimai ir valstybinės kompensacijos 
buvo išmokėtos ir nauja Brindabella 
buveinė atstatyta jau kitoj vietoj ir nebe 
“Carinya” vardu - per daug skausmingų 
prisiminimų...

Kadangi židiniečiai Rasa ir Mindaugas 
Mauragiai yra aistringi slidinėtojai ir Brin
dabella slidinėjimo klubo nariai, tai nau
joje buveinėje sausio 28 - 30 dienomis 
susirinko sukviesti Canberros skautininkų 
draugovės “Židinio” nariai ir jų svečiai.

Čia “stovyklavimas” buvo liuksusinis: 
miegamieji su voniomis, erdvioje virtu-
vėje patogiai sukosi kelios “gaspadinės” 
(vyriausia šeimininkė buvo Barbara Ši
linis), salono ir valgomojo sienos - ištisos 
stiklinės durys į balkoną, nuo kurio matė
si didingi Snieguotieji Kalnai (Snowy 
Mountains), ir kurių šešėlyje svečiai kas 
vakarą šauniai ruošė “linksmą valandėlę”.

Klystute manydami, kad slidinėjimo 
vietovėje vasaros metu nėra kuom užsi
imti. Čia yra vaikščiojančių rojus. Sugrį
žus į Brindabella namus po dienos išvy
kų, dažnai buvo galima išgirsti: “šiandien 
mes išvaikščiojom 10 kilometrų”, “o mes 
tik 6 kilometrus, pamažu, pailsėdami”, 
“kojas truputį skauda - ėjom 15 kilomet
rų, bet tik pirmi du buvo status lipimas...” 
Man tai atrodė aukšto atletinio lygio 
pasiekimai, bet židiniečiams tai yra tik 
malonūs pasivaikščiojimai. Vikrūs vyres
nieji iškylautojai be prakaito žymės 
pralenkė mus jaunesnius.

Esu didelė gyvulių mylėtoja, o plunks
nuoti ar kailiuoti gyvūnai, ypač savo 
natūralioje aplinkoje, mane ypač žavi. To-

ie “Židinio”
dėl nenorom suėmė didelis pavydas, kai 
išgirdau, kad viena besivaikščiodama 
grupė užtiko pulką laukinių arklių “brum
bies”, kuriuos vedė juodas kaip naktis 
eržilas. Šioje išvykoje židiniečiai ir jų sve
čiai pasižymėjo kaip gamtos draugai: rinko 
tik prisiminimus, paliko tiktai pėdsakus.

Krėsliniu keltuvu užkopus į erelio liz
do (Eagle’s Nest) stebėjimo vietą, reikėjo 
apsivilkti švarkus. Vasara, o šaltas vėjas 
siaučia, plaukus drasko! Aš ne slidinėtoja, 
todėl tokiu keltu man teko pirmą kartą 
keltis. Lėtas pakilimas virš iriedžių viršū
nių buvo nepaprastai malonus (kelionė 
žemyn irgi buvo graži, kai nusikračiau 
baime ir žvelgiau per vyro petį). Keli žie
mos palikti sniego lopai, įsitvėrę kalno 
šoną, nesileido tirpinami. Net tokiame 
atšiauriame klimate į ramunes panašios 

Moterys iš kairės: Nįjolė Stašionienė, Rasa Mauragienė, Laima Žilinskienė.

baltos ir ružavos gėlytės, veidelius atsu
kusios prieš vėją, siūbavo kartu su dailiais 
violetiniais varpeliais.

Pasiilgusi Šiaurės Amerikos žiemų ir 
sniego nutariau, kad reikės arba išmokti 
slidinėti, arba nors atvažiuoti čia žiemos 
metu pasigrožėti gamta, kai viskas apklota 
spiginančiai balta sniego paklode.

Šiam smagiam būriui nepritrūko užsi
ėmimų ir vakarais. Pirmą vakarą po so
čios vakarienės šokiai siautė talpiame 
salone pagal svečių atsivežtą įvairią mu
ziką: lietuvių akordeonus ir skudučius, 
peruiečių dūdeles ir būgnus. Apšviestų 
šokėjų šešėliai ilgai trūkčiojo - krūpčiojo 
ant pastato, esančio skersai gatvės, sienų, o 
šokėjų juokas riedėjo ir burbuliavo iki 
ankstaus ryto kaip šalia tekantis Thredbo 
upelis.

Sekantį vakarą po vakarienės eks- 
promptu vyko varžytinės. Norint laimėti

Mindaugas Maūragis groja akordeonų.

paskutinį gabalėlį saldžiosios “Pavlovos”, 
vyrams buvo siūloma pabučiuoti varžyti
nių pravedėją. Laimėtojas saldžiai sumo
kėjo 12 bučinių. Po to visiems smagiai 
nusiteikus, dainos kilnojo stogą. Be dai- 
norėlių kartais tie patys dainos posmai vis 
kartojosi, bet su nesilpstančiu entuziaz
mu. Mindaugas Maūragis išgrojo visą savo 
akordeono repertuarą, o visi dainavo tol, 
kol išdžiūvo burnos ir pradėjo skaudėti 
gerkles. Brindabella buveinėje vėl jautėsi 
linksmumas; pražuvusios “Carinya” isto
rija prisiminta tiktai įrėmintose laikraščio 
iškarpose.

Važiuojant namo per kalnus maloniai 
prisiminiau šio savaitgalio nuotykius ir 
židiniečių linksmą bei šiltą nuotaiką. Nuo 
kelio matėsi maži vasarai nepasidavusio 
sniego plėmai. Kur tas arklių pulkas dabar? 
Ar už sekančios keteros, tolimam slėny? 
Reikės čia grįžti: gal žiemą, bet tikrai vėl 
vasarą. Tada tikiuosi ir aš užtiksiu tuos 
žavius sutvėrimus.

sese Dovilė
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Antanas 
Laukaitis

Kas - kur - kaip?

Vn-osios Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės

Šios žaidynės, arba tikriau sakant 
finaliniai susitikimai, kuriuose dalyvaus
ir visos iš užsienio atvykusios sportinės 
komandos, įvyks Vilniuje šių metų birže
lio 30 - liepos 3 dienomis.

Sausio 18 d. Lietuvos Ministras Pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas patvirtino šių 
VH-ųjų PL sporto žaidynių rengimo ko
mitetą, kurio vadovu paskyrė Lietuvos 
Sporto departamento gen. direktorių Vytą 
Nėnių ir 12-kos žmonių tarnybinį direk
toratą, kurio vadovu yra Algirdas Rasla
nas. Sausio 20 dieną įvyko antrasis vado
vų posėdis. (Pirmajame, praėjusiais metais, 
kaip Australijos ALFAS įgaliotinis, daly
vavau ir aš. Tada ir buvo nuspręsta rengti 
šias žaidynes).

Šioms žaidynėms Vyriausybė paskyrė 
420,000 litų. Svečiai iš užsienio bus apgy
vendinami ir maitinami vieną dieną prieš 
žaidynes, jų metu ir vieną dieną po jų. Į
pagrindinių varžybų sąrašą yra įtraukta: 
bilferdas, bėgimo estafetė “Vilniaus tiltai”, 
futbolas, krepšinis, regbis, keliautojų 
sportas, paplūdimio tinklinis, sportinė 
žūklė, tenisas ir stalo tenisas, tinklinis, 
plaukimo ir orientavimosi sportas.

Parodomųjų sporte yra: golfas, bendro
ji gimnastika, biatlonas, greitasis čiuoži
mas riedučiais, irklavimas Neries upe, lie
tuviškas ritinys (ripka), sunkioji atletika, 
žolės riedinys, sportiniai šokiai, ringas ir 
kalnų dviračių varžybos.

Taupant lėšas, laimėtojams nebus

Buvusios paslaptys netolimoje praeityje

KGB Lietuvoje
KGB struktūra Lietuvoje atkartojo 

sąjunginę KGB struktūrą, tačiau turėjo ir 
tam tikros “lietuviškos” specifikos. Lietuva 
sovietmečiu užsieniečiams buvo praktiš
kai uždara teritorija (išskyrus Vilnių, 
Kauną, Druskininkus, Trakus, Rumšiškes, 
vėliau - ir Palangą). LSSR KGB Pirmasis 
skyrius daugiausia dirbo su emigrantų or
ganizacijomis, turėjo tarp jų užverbavęs 
savo agentų, tačiau buvo palyginti nedide
lis ir tiesiogiai pavaldus Maskvai. Didžiau
sias darbo krūvis Lietuvoje teko Antrajai 
(kontržvalgybos) ir Penktajai (ideologinės 
kontržvalgybos) valdyboms, užsiėmusioms 
tautinio pasipriešinimo judėjimo perse
kiojimu. Viena svarbiausių institucijų, ku
rias savo veikloje naudojo KGB, Lietuvoje 
buvo “Tėviškės” draugija, palaikiusi ryšius 
su išeivija.

Įdomu, kad lietuviais KGB karininkais 
Maskva iki galo nepasitikėjo. Kaip nurodo 
istorikas dr. A.Anušauskas, vienas LSSR 
KGB pirmininko pavaduotojų visuomet 
būdavo Maskvos “akys ir ausys” (buvo 
skiriamas tik ne iš Lietuvos kilęs rusų tau
tybės KGB darbuotojas) ir jo žinioje buvo 
operatyvinio darbo (iš esmės visų pagrin
dinių KGB funkcijų atlikimo) kontrolė. 
Paskutinis toks Maskvos skirtas pava
duotojas buvo generolas majoras S.Caplin.

Centriniame KGB aparate Vilniuje 
dirbo iki 700 darbuotojų, Kauno mieste - 
142 darbuotojai ir 682 agentai (1976 m.), 
Klaipėdos ir Lietuvos jūrų baseino sky
riuje - daugiau kaip 70 operatyvinių dar
buotojų ir 755 agentai (1978 m.), Šiaulių 
mieste - 26 darbuotojai ir 268 agentai 
(1978 m.), Panevėžio mieste -15 darbuo
tojų ir 82 agentai. Kaimiškuose rajonuose
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skiriami prizai, bet jie gaus diplomus ir 
medalius, o visi dalyviai gaus atminimo 
marškinėlius.

Komandinėse sporto varžybose leista, 
kad komandoje iki trečdalio dalyvių gali
būti ir ne lietuvių kilmės sportininkai, žai- 
džiantieji to krašto lietuviškuose klubuose.

Klausimai Australijos
sportininkams

ALFAS Valdyba išdalino visiems mū
sų klubams klausimų lapus, kur žaidėjai ir 
norintieji su sportine grupe važiuoti į 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, prašomi 
į tuos klausimus atsakyti.

ALFAS organizuoja, kad viena sporti
ninkų grupė, prieš važiuodama į Lietuvą, 
dar aplankys Čikagą, Klevelandą, Kanadoje 
Toronto miestą ir ten žais. Kita grupė skris 
tiesiai į Lietuvą ir atgal.

Po Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
yra organizuojama kelionė į “World 
Masters Games” Edmonton mieste, 
Kanadoje. Teirautis prašoma pas ALFAS 
pirmininką Rimą Mickų, 27 Robern Pde. 
East Rosanna, 3084, Vic. arba telefonais: 
namų (03) 9458 1840, mob. 0409804435.

Sporto rūmai Kaune
Sporto rūmai Kauno Nemuno saloje 

tikrai bus, pareiškė Kauno “Žalgirio” klubo 
prezidentas Arvydas Sabonis. Šie rūmai 
atnaujins Kauno mieto centrą. Planuojama, 
kad jau 2006 metų pabaigoje čia jau vyks 
varžybos. Šie rūmai bus didžiausia sporto 
arena Lietuvoje, talpinanti 12,000 žmonių. 
Pradinė rūmų sąmata yra 153 mln. litų. 
Dalis lėšų bus gauta iš ES fondų. Čia galės 
vykti ir kitų sporto šakų varžybos. Rūmai 
bus apsaugoti nuo teroristų išpuolių.
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dirbdavo po tris keturis operatyvinius 
darbuotojus, rinkusius informaciją 
vidutiniškai iš 50 agentų kiekviename 
rajone.

Pavyzdžiui, 1984 m. tik vieno KGB 
padalinio Lietuvoje, 2-osios kontržvalgy
bos valdybos, žinioje buvo 379 agentai, du 
rezidentai, 47 apsilankymo butų laikyto
jai. Tik 9 agentai buvo iš vadinamosios 
negatyvios aplinkos (buvusių politinių ka
linių ar tremtinių). Moterų - kas penkta. 
Maždaug pusė turėjo iki penkerių metų 
agentūrinio stažo, daugiau kaip 30 metų - 
tik kas dvidešimtas. Trys ketvirtadaliai bu
vo baigę aukštąjį mokslą.

Lietuvių tarp agentų buvo 284. Pagal 
profesijas: 12 gydytojų, 58 inžinieriai, 32 
aukštųjų mokyklų dėstytojai, 14 žurnalis
tų, 52 mokslinių institutų bendradarbiai, 
5 meniniai fotografai, 7 dailininkai, 7 artis
tai ir muzikantai, 3 sporto treneriai, po du 
teisininkus, architektus, rašytojus, moky
tojus, 46 tarnautojai, 93 užsieniečius 
aptarnaujantys darbuotojai (gidai, viešbu
čių tarnautojai). 119 agentų mokėjo anglų 
kalbą, kas penktas - vokiečių, kas pen
kioliktas - prancūzų, kas aštuntas - lenkų. 
Po vieną mokėjo esperanto, italų, rumu
nų kalbas. 125 agentai buvo kapitalisti
nėse šalyse, 131 - socialistinėse šalyse. 
Komunistų partijos narių buvo apie ketu
ris kartus daugiau negu nepartinių. 96 
agentai užsienyje turėjo giminių, 102 - 
draugų, penki draugų įgijo pagal KGB 
užduotis. Apie du trečdalius agentų buvo 
naudojami darbui su užsieniečiais. “Izra
elio linija” veikė 15 agentų. Turėta 11 
agentų, nuolat gyvenusių užsienyje.
. Pagrindiniai ’ sekimo objektai-Lietu

voje buvo ne tik 18,000 žmonių, teistų už

Šarūnas Jasikevičius piktinasi
Jau antri metai, kai Lietuvos rinktinės 

geriausias krepšinio įžaidėjas, 23 metų 193 
cm ūgio Šarūnas Jasikevičius žaidžia už 
Tel Avivo “Maccabi” rinktinę. 2004 metų 
interneto svetainės “Euro - basket.com” 
surengtoje apklausoje žurnalistai Šarūną 
išrinko geriausiu 2004 metų žemyno krep
šininku, o 2003 metais jis buvo išrinktas 
naudingiausiu Europos pirmenybių žai
dėju. Neseniai Izraelio dienraštis “Haarez” 
parašė, kad Šaras, kaip jį dauguma vadina, 
yra išsekęs, praradęs krepšinio alkį, trokš
tantis kuo greičiau sulaukti vasaros ir 
tinkamai pailsėti.

Šiuo pareiškimu spaudoje labai 
pasipiktino Šarūnas Jasikevičius. Jis sa
ko, kad visai nesijaučia pavargęs. “Sun
kiausia būna sezono pradžioje, bet dabar 
jau vėl įsitraukiau į darbą, varžybų ritmą 
ir jaučiuosi normaliai. Mano gyvenimas - 
tai krepšinis, tačiau reikia galvoti ir apie 
ateitį ir gyvenimą toliau, nes sportininko 
kūnas ne geležinis”, - sakė jis.

Šio sezono pabaigoje Šarūnas baigia 
savo kontraktą su “Maccabi” ir bus laisvas 
žaidėjas. Dabar jis dar nežino, ką darys 
vėliau, nors turi nemažai pasiūlymų iš ki
tur. Neoficialiai kalbama, kad juo labai 
domisi Ispanijos “Barcelona” klubas ir 
siūlo jam grįžti atgal. Tai paskelbė Kata- 
lonijos televizijos stotis TV 3 ir dienraštis 
“Mazca”, parašydami, kad jam net namas 
yra statomas šalia žinomo Brazilijos fut
bolininko Ronaldinjo.

Į Lietuvos žurnalistų paklausimą, ar jis 
žais už Lietuvą šiais metais Serbijoje - 
Juodkalnijoje būsimose Europos pirme
nybėse, Jasikevičius atsakė, kad dėl 
rinktinės jis nėra galutinai apsisprendęs. 
Atstovauti Lietuvos rinktinei yra garbė ir 
puikus bendravimas sujos šauniais vyrais. 
Daugiau privalumų apie žaidimą Lietu
vos rinktinėje jis nemato. Neseniai dien

“valstybinius nusikaltimus”, 33,000 iš 
tremties grįžusių šeimų ir 700 katalikų 
dvasininkų, bet ir pusė milijono žmonių, 
susirašinėjančių su giminėmis ar drau
gais kapitalistinėse šalyse. KGB atliko 
totalinę korespondencijos liustraciją - 
pavyzdžiui, vien 1987 metais buvo konfis
kuota 18,000 laiškų. Beje, vieno asmens 
Jono tėvais KGB susidomėjo būtent po to, 
kai 1965 metais jo motinai laišką atsiuntė 
tėvas, pokaryje emigravęs į JAV.

KGB Lietuvoje oficialiai nustojo veikti 
po 1991 m. rugpjūčio pučo (nuo spalio 1 
d.), galutinai sugriovusio Sovietų Sąjun
gą. Lietuvoje liko 1200 buvusių KGB dar
buotojų pensininkų, keletas šimtų buvu
sių saugumo karininkų, keli tūkstančiai 
veikusių agentų ir 30,000 archyvinių 
agentų.

Audrius Bačiulis, “Veidas” 
* * *

Istorinė pastaba
KGB prasidėjo kaip ČK (Čerezvyčaj- 

naja komisiją), OfįęįąįAĮS. įkūrimo tikslas 
- “kova su kontrrevoliucija, sabotažu ir 
banditizmu”. Šios organizacijos nariai buvo 
praminti čekistais.

Vėliau ČK ne kartą keitė savo pa
vadinimą, vadinosi VČK (Vserosijskaja 
čerezvyčajnaja komisija), OGPU (Objedi- 
nennoe gosudarstvennoe političeskoe 
upravlenie - Jungtinė valstybinė politinė 
valdyba), NKVD (Narodnyj komisariat 
vnutrennich del - Vidaus reikalų liaudies 
komisariatas), NKBG (Narodnyj komi
sariat gosudarstvennoj bezopasnosti - 
Valstybės saugumo liaudies komisariatas), 
MGB (Ministerstvo gosudarstvennoj bezo
pasnosti - Valstybės saugumo ministerija).

Visos šios organizacijos (veikiau viena 
organizacija skirtingais pavadinimais) buvo 
tiesiogiai atsakingos už SSSR gyventojų 
terorizavimą, žudymą, trėmimus. Sovie

raštyje “Ekstra žinios” Šarūnas Jasikevičius 
labai aštriais žodžiais pasisakė apie šios 
rinktinės pagrindinį trenerį ir likusias 
nuoskaudas iš Atėnų olimpiados.

Ypač jį įskaudino trenerio pasisakymai, 
kad jis buvo kalčiausias dėl pralaimėjimo 
italams ir amerikiečiams, ir kad tai buvo 
pasakyta visai tautai. Šių žaidynių metu 
vyr. treneriui pritrūko profesionalumo ir 
tinkamų apsisprendimų, nors tai jis galėjo 
gauti iš savo padėjėjo, daug žaidimo 
praktikos turinčio amerikiečio Nelsono. 
Per savo gyvenimą ir krepšinio karjerą Ša
rūnas Jasikevičius ne sykį buvo įskaudin
tas, bet po Atėnų ir patirtų trenerio paže
minimų ten, jis nežino, ar dar žais Lietuvos 
rinktinėje, ypač vadovaujant šiam treneriui.

Ar žinai?
Napoleono rankraščiai yra parduodami 

aukcione. Praėjus dviems šimtmečiams po 
to, kai Napoleonas Bonapartes karūnavosi 
Prancūzijos imperatoriumi, ranka rašytas 
jo memuarų juodraštis už rekordinę sumą 
buvo parduotas Paryžiaus aukcione. Tai 
buvo 13 ranka rašytų puslapių, kuriuose 
pasakojama apie karinius ir politinius pa
siekimus ir pralaimėjimus.

Šiuose aprašymuose yra labai daug 
klaidų, tuo parodant, kad korsikietis 
imperatorius nelabai gerai mokėjo 
prancūzų kalbą. Tai buvo parašyta 1817 - 
1820 metais šv. Elenos saloje, į kurią bri
tai Napoleoną išsiuntė po pralaimėjimo 
Waterloo mūšyje 1815 metais.

Savo testamente Napoleonas rašė: 
“Mirštu pirma laiko, nužudytas anglų 
oligarchijos ir jų pasamdyto žudiko. Ang
lų liaudis nedelsė man atkeršyti”.

Sąmokslo teorijų šalininkai įtaria, kad 
Napoleoną arsenu nunuodijo karaliaus 
Liudviko XVIII pasiuntinys, nes karalius 
bijojo, kad Napoleonas vėl negrįžtų iš 
tremties. □ 

tinio režimo aukų skaičius lig šiol nėra 
tiksliai suskaičiuotas, tačiau niekas ne
abejoja, kad jų buvo dešimtys milijonų. Tarp 
jų - ir keli šimtai tūkstančių lietuvių, 
ištremtų ir mirusių Sibire, Rusijos šiaurėje 
ar Kazachstane, žuvusių partizanų gretose.

Galiausiai po sovietų diktatoriaus 
Josifo Stalino mirties, 1954-aisiais, buvo 
įkurtas KGB, pradžioje - kaip komitetas 
prie SSSR Ministrų tarybos. Kadangi 
stalinizmo laikais čekistų aukomis tapo ir 
tūkstančiai Sovietų Sąjungai vadovavusios 
partinės ūkinės nomenklatūros darbuo
tojų, įskaitant pačius aukščiausius parei
gūnus, Nikitos Chruščiovo valdymo me
tais ši organizacija buvo itin griežtai komu
nistų partijos prižiūrima. Savarankiškos 
“sąjunginės” ministerijos teises KGB įgijo 
tik praėjus ketvirčiui amžiaus, 1978 m. To
kio organizacijos statuso pasiekęs tuome
tinis KGB pirmininkas Jurijus Andropo
vas vėliau, 1983 metais, po Leonido Brež
nevo mirties tapo SSKP CK gen. sekretoriu
mi - pirmuoju sovietinės sistemos asmeniu. 
J.Andropovas, kuriam vadovaujant KGB 
vėl suklestėjo ir atkūrė beveik stalininę 
galybę, Rusijos čekistų lig šiol garbinamas 
ir idealizuojamas.

Pats ČK-KGB įkūrėjas, Vilniuje mokę
sis lenkų kilmės Vladimiro Lenino bendra
žygis Feliksas Dzeržinskis, lig šiol taip pat 
garbinamas Rusijos slaptųjų tarnybų 
darbuotojų, kurie save visiškai oficialiai 
vadina čekistais. Dabartinės KGB teisių ir 
galių perėmėjos - Rusijos federalinės 
saugumo tarnybos (FSB) herbas praktiškai 
nesiskiria nuo KGB herbo (tik raudoną 
žvaigždę pakeitė erelis), o Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas, savo 
karjerą pradėjęs KGB, prieš porą metų 
susitikime su FSB darbuotojais kalbėjo: 
“Mes, čekistai... Sakau - mes, nes čekistu 
tampama kartą ir visiems laikams”.

(A. B.)
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos kreipimasis į Lietuvos Respublikos 
Prezidentą Valdą Adamkų, kad jis nedalyvautų 2005 m. gegužės 9 d. Maskvoje organizuo
jamame pergalės prieš nacistinę Vokietiją 60-mečio minėjime

JŪSŲ EKSCELENCIJA RESPUBLIKOS PREZIDENTE 
VALDAI ADAMKAU,

PLB Valdyba prašo ir ragina Jus nedalyvauti gegužės 9 dienos renginyje Maskvoje, o 
inicijuoti trijų Baltijos valstybių kuo iškilmingesnį antinacinės pergalės Europoje 60- 
mečio minėjimus savose šalyse ir juose pagerbti antinacistinio pasipriešinimo dalyvius, 
nacistinės okupacijos aukas bei atstovauti mūsų Tėvynei Europos Sąjungos organi
zuojamuose renginiuose.

PLB Valdyba pareiškia, kad kartu su visomis demokratiją gerbiančiomis tautomis ir 
valstybėmis džiaugiasi antihitlerinės koalicijos pergale Europoje, apvainikuota 1945 m. 
gegužės 8 d. įsigaliojusia Vokietijos besąlygiška kapituliacija.

Pergalė prieš nusikalstamą žmonijai totalitarinį nacizmą pareikalavo daugelio tautų 
milijonų žmonių gyvybių ir didžiulių materialinių nuostolių. Nacių Vokietijos okupacija 
buvo nužymėta Vidurio ir Rytų Europos valstybių ir tautų pavergimu, žmonių praga
riškomis kančiomis, jų orumo ir moralės žlugdymu, pavergtų valstybių gyventojų žudymu, 
holokaustu.

Mes reiškiame pagarbą ir lenkiame galvas prieš visus kovotojus, nugalėjusius nacistinį 
slibiną, nepaisant jų tautinės kilmės ir valstybinės priklausomybės. Taip pat atiduodame 
pagarbą nacistinės okupacijos aukoms.

Totalitarinė komunistinė Sovietų Sąjunga, prisidėjusi prie pergalės prieš buvusią savo 
bendrininkę nacistinę Vokietiją, atliko teigiamą vaidmenį tik iš dalies, kadangi kovą 
prieš nacizmą ji panaudojo savo imperiniams planams vykdyti. Ji pasinaudojo 1939 m. 
suokalbio su nacistine Vokietija vaisiais ir antrą kartą okupavo Baltijos valstybes. Nepaisant 
heroiško baltų pasipriešinimo, beveik dešimtį metų trukusio partizaninio karo, įvairių 
neginkluoto pasipriešinimo formų, Lietuvai, Latvijai ir Estijai teko patirti 50 metų trukusią 
Sovietų Sąjungos totalitaristinio komunizmo žiaurią okupaciją. Nuo sovietinės ekspansijos 
nukentėjo ir dauguma kitų Vidurio ir Rytų Europos tautų. Thčiau jų valstybingumas ne
buvo sunaikintas.

Baltijos valstybių sunaikinimas reiškė tarptautinės bendruomenės koegzistavimo 
pamatinio principo paneigimą, dėl ko dauguma demokratinių pasaulio valstybių, su JAV 
priešakyje, Baltijos valstybių okupacijos nepripažino.

Rusijos Federacija, neigdama savo pirmtakės SSRS atsakomybę už Baltijos valstybių 
sunaikinimą, nepripažindama jų valstybingumo tęstinumo nuo 1940 m. okupacijos ir jos 
pasekmių, turi susilaukti ne tik Baltijos valstybių, bet ir tarptautinės bendruomenės 
susirūpinimo, kad šiuo precedentu Maskva pratęsia savo pirmtakės SSRS veikimo 
metodus. Rusijos Federacija vėl bando totalitaristine dvasia vertinti ir rikiuoti skaudžius 
Europos, kartu ir Lietuvos, praeities faktus. Maskva, iškeldama revanšistinius akcentus 
(tik taip galima vertinti teiginį neva 1940 m. Lietuva bei Latvija ir Estija savanoriškai 
įstojo į SSRS), falsifikuodama istorinę tiesą, bando sujaukti demokratijos ir taikaus 
sugyvenimo brandinimą Europoje. Ateityje gali iškilti grėsmė Lietuvos suverenumui.

Jūsų Ekscelencija Prezidente, jau vien čia paminėti motyvai kelia rimtų abejonių dėl 
Lietuvos atstovavimo politiškai nekorektiškame ir, mūsų giliu įsitikinimu, Lietuvai ypač 
kenksmingame Rusijos Federacijos organizuojamame gegužės 9 d. renginyje prasmės.

PLB Valdybos vardu,
Gabrielius Žemkalnis, PLB Valdybos pirmininkas

A 4? A Antanina Pranskūnienė

Praėjusių metų gale (gruodžio 9 d.) 
amžinam poilsiui iš mūsų tarpo iškeliavo 
Antanina Pranskūnienė. Paskutinius dve
jus metus buvo slaugoma St. Joseph’s 
slaugos ligoninėje, Newcastle.

Antanina gimė 1908 metų, rugsėjo 26 
dieną Šiauliuose. Šeimoje augo 8 vaikai. 
Namie buvo mėgiama muzika. Vyriausioji 
sesuo Valė gražiai grojo gitara. Pati Antani
na turėjo stiprų, aukštą sopraną. Į jų namus 
sueidavo daug jaunimo, dainos sklisdavo po 
visą kaimynystę.

Padedama savo krikšto tėvo, Antanina 
Kaune atidarė restoraną ir ten dirbo iki 
pasitraukimo iš Lietuvos. Artėjant Raudo
najai armijai, išvyko į Vokietiją su dviem 
broliais ir jų šeimomis.

Pasibaigus karui, Antanina apsigyveno 
Bavarijoj, Weiden, amerikiečių zonoje. 
Vėliau - lietuvių stovykloje Hammerweg, 
iš kur 1948 metais emigravo į Australiją.

Privalomus dvejus darbo metus dirbo 
Melboumo priemiestyje, senelių prieglau

doje. Po to persikėlė į Adelaidę, arčiau 
brolio. Ten susipažino ir ištekėjo už Bro
niaus Grigaliūno. Ilgus metus dainavo Ade
laidės lietuvių chore.

Po kelių metų mirė vyras ir Antanina 
persikėlė gyventi pas brolį. Po kurio laiko 
su drauge atostogom nuvyko į Newcastle, 
kur turėjo pažįstamų. Jai labai patiko 
Newcastle miestas ir ji nusprendė persikel
ti gyventi į šį plieno miestą su gražiu pajū
riu. Įstojo į Newcastle lietuvių chorą, nes 
be dainos negalėjo gyventi. Čia susipažino 
su Jaronimu Pranskūnu. Kurį laiką paben
dravę ir gražiai įsikūrę, 1988 m. nusprendė 
susituokti.

1989 metais Antosė su Jaronimu 
aplankė Lietuvą. Susitiko su sesute Vale. 
Nepaprastai džiaugėsi susitikę po tiek me
tų išsiskyrimo.

Antosė ir Jaronimas buvo labai vaišingi ’ 
žmonės. Pas juos daug kartų pabaliavota, 
daug dainų išdainuota. Ypač Antosė pasi
žymėjo skaniai iškeptu “Napoleonu”. 
Kepdavo vestuvėms, krikštynoms, gimta
dieniams, kas tik paprašydavo.

Antanina mirė sulaukusi 96 metų. Šv. 
Mišios atlaikytos St. Joseph’s ligoninės 
koplytėlėje. Velionė draugų ir giminių bu
vo palydėta į Beresfield krematoriumą. 
Pelenai bus įdėti į sienelę Lietuvių sekci
joje Sydnėjaus Rookwoodo kapinėse.

Palydėti į amžinąjį poilsį iš Adelaidės 
atvykęs sūnėnas Klevas, koplytėlėje trum
pai papasakojo apie savo mylimą tetą ir 
pakvietė visus šermenims, kuriuos Jaro- 
nimo namuose paruošė Irena Zakaraus
kienė.

Pasigesim mielos Antosytės, jos dainų, 
jos nuoširdumo, jos motiniškos meilės. 
Neturėdama savo vaikų, jaunesniuosius 
vadindavo “mano vaikai”.

Ilsėkis ramybėje, miela Antosyte.
Benigna Z.

Choro “Daina” žinios
Sydnėjaus choras “Daina” su dirigente- 

vadove Birute Aleknaite sugrįžo į darbą ir 
normalias repeticijas penktadienio vaka
rais nuo 19.30 vai. Sydnėjaus Liet. Klube.

Nesulaukėme naujų balsų, bet nepap
rastai džiaugiamės, kad sugrįžo visi bu
vusieji dainininkai ir mūsų nuoširdus 
talkininkas iš Lęnkijos Wojtek Wisniewski 
bei choristai australai - Megan Dunn, 
Audrey Gatehouse ir Garry Penhall.

Vasario 18 dieną įvyks metinis narių 
susirinkimas. Visų choristų dalyvavimas 
būtinas. Du metus išdirbusi Valdyba pada
rys veiklos ir finansinį pranešimą.

Chorą savo dosnumu ir nuoširdumu 
su kalėdiniais sveikinimais prisimena 
aukomis: Ona Abromavičienė - $150 vyro 
Stasio atminimui; veteranė, buvusi choristė 
Izabelė Daniškevičienė - $50; mūsų rė
mėja Salomėja Grybienė - $ 40 ir “Talka”

- $ 2500. Tai nevystančios gėlės ir stiprybė 
' mūsų ateities darbams.

Choristai per du metus ne tik dainavo, 
bet ir turėjo asmeniškų išlaidų. Kelionė į 
Hobartą ir Dainų Šventę kainavo tūks
tančius dolerių.

Sekantis choro įsipareigojimas Ben
druomenei - giedame Vasario 16-osios 
minėjimo pamaldose vasario 20 dieną ir 
minėjimo programoje Lietuvių Klube po 
pamaldų.

Kiti įsipareigojimai priklausys nuo 
Lietuvių Klubo persikėlimo į naują vietą ir 
sąlygų tenai.

Linkime sveikatos ir stiprybės mūsų 
Bendruomenės nariams, kurie remiate ir 
suprantate mūsų sunkų ir nepelningą dar
bą Bendruomenės ribose ir už jos sienų.

Choro “Daina” Valdyba 
pas. A. Kramilius, sekretorius

A^A Antano Gvildžio
atminimui, “Mūsų Pastogei” aukojame $100.

Onutė Gvildienė ir šeima

Padėka
Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui a.a. Antanui Gvildžiui mirus, 

nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, brangiems draugams ir pažįstamiems už 
gausų dalyvavimą palydint Antaną į amžiną poilsį. Pagarbiai dėkojame kunigui 
Algiui Šimkui už pravestas laidotuvių apeigas.

Dėkojame broliams Edvardui, Juliui, seseriai Aldonai už jų pagalbą, p. Stasei 
Lipšienei už giesmę “Avė Maria”, p. Aldo Kovacs palydint vargonais, choro 
’’Viltis” dirigentei ir vyrams, išlydint Antaną su daina “Kopų balsai”.

Už išreikštas užuojautas per spaudą dėkojame Geelongo Apylinkės Valdybai, 
chorui ”Danos Vyrai” bei dirigentei. Ačiū visiems už išreikštas užuojautas 
asmeniškai ir raštu, už gražias gėles į namus ir ant Antano kapo.

Širdingas ačiū p. Irtai Mikėnienei ir visiems už Jūsų nuoširdumą.
Onutė, Robis, Edis, Irena ir Ella Gvildžiai

Lietuvių kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductible)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
lUrint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tek (03) 9578 4319.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems, paskutinius du metus lankiusiems mano žmoną 

a.a. Antaninei Pranskūnienė slaugos namuose.
Dėkoju visiems, kurie dalyvavo laidotuvėse. Dėkoju Klevui, Antaninos sūnėnui, 

už tartus meilius žodžius krematoriumo koplytėlėje. Širdingas ačiū už gėles, atsiųs
tas į mano namus, už užuojautas, pareikštas spaudoje ir asmeniškai. Ypač didelis 
ačiū Irenai Zakarauskienei už puikiai paruoštus šermenis.

Jaronimas Pranskūnas
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Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
maloniai kviečia bendruomenės narius dalyvauti

Vasario 16-osios Minėjime,
kuris įvyks sekmadienį, vasario 20 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, 

Bankstowne.

Vasario 16-osios Minėjimas Geelonge
įvyks sekmadienį, vasario 20 dieną.

13 vai. - šv. Mišios Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje
14 vai. - Minėjimas Lietuvių Namuose
Paskaitą skaitys iš Lietuvos atvykęs kun. Julius Sasnauskas OFM.
Pietūs -15 vai. (kaina - $7)

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba

Nepriklausomybės Šventė Canberroje
įvyks šeštadienį, vasario 26 dieną, 1 vai. p. p.

Canberra Club,West Row, Canberra City.
Meninėje dalyje pasirodys svečiai iš Sydnėjaus:
Vilija Burneikytė (sopranas), Garry Penhall (baritonas) 

ir pianistas Wojciech Wisniewski.
Po to seks pietūs, kuriuos prašome užsisakyti iki vasario 23 dienos pas 

Barbarą Šilinis tel.: (02) 6288 6283.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200

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

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

Sydnėjaus Lietuvių Klubas kl/iecia 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 Meginieriės - Lietuvių Klubo šeimininkės.
Meniu platus, o patiekalų kainos labai prieinamos.
Stalus ir vietas galima užsisakyti iš anksto, skambinant Darijai
tel.: 0414 218 633.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Kaziuko Mugė Sydnėjuje
Šv. Kazimiero Šventė Sydnėjuje įvyks sekmadienį, kovo 6 dieną. Po pamaldų 

Parapijos salėje vyks tradicinė Kaziuko Mugė. Parapijiečiai, pageidaujantys 
dalyvauti Mugėje su savo darbais, rankdarbiais ir t.t., prašomi pranešti Danutei 
Ankienei tel. 9871 2524.

Iš anksto dėkojame Sydnėjaus skautams už kvepiančius kopūstus su dešrelėmis 
ir kavutę. Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli. Parapijos Taryba

Kviečiame mokytis lietuvių kalbos
Nuo 2005-ųjų vasario 19 dienos kviečiame pirmokėlius mokytis 

šeštadieninėje lietuviškoje mokyklėlėje.
Pamokos vyks Melbourno Lietuvių Namuose nuo 1130 vai. ryto iki 1230 

vai. p.p. Mokytoja bus Gaila Adomavičius.
Labai lauksime visų vaikų.
Suinteresuotieji tėveliai skambinkite Aidai Tbčiūtei tel.: 0411345 636.

Rekolekcijos Canberroje
vyks trečiadienį, vasario 23 dieną, 6 vai. vakaro St Patrick’s bažnyčioje, City Centre, 

Cnr. Donaldson & Ballumbir Streets, Braddon.
Kun. Algirdas Šimkus ir svečias iš Lietuvos kun. Julius Sasnauskas OFM, buvęs Si

biro kalinys, kalėjęs už tikėjimo laisvę, praves rekolekcijas.
Po rekolekcijų maloniai kviečiami pabendrauti su svečiais prie vaišių stalo Lietuvių 

Būstinėje, Hackett.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
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Kviečiame linksmai praleisti popietę!.
Skaitysim Hugusttno Griciaus komediją

Paruošė - Onutė Maksvytienė
Dalyvauja - J.Barila, N. Bartkuvienė, R. Bukevičius, J. Dambrauskienė, 

A. Danušas, J. Gakas, M. Karpavičienė, A. Kramilius, 
V Ratkevičius, V Šliogeris.

Gitara gros - Edis Barila.
Garsas- Kęstutis Ankus.
Popietė įvyks sekmadienį, kovo 13 dieną, 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių

Klubo (Bankstown) Viršutinėje salėje. .
Bibliotekos Bičiulių Būrelis J

Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams
Iš Lietuvos į Sydnėjų atvyksta svečiai kunigai:
Kun. Hermanas Šulcas SB - vasario 16 d., 12.05 vai. Dalyvauja 

Nepriklausomybės Minėjime Sydnėjaus Parlamento Rūmuose; 17 d. svečiuojasi pas Onutę 
Maksvytienę, 18 d. svečiuojasi pas p. Genius (Bass Hill); 19 d., 1 vai. Lietuvių Klube 
susitinka su parapijiečiais; 20 d. atnašauja šv. Mišias Vasario 16-osios proga. Išvyksta.

Kun. Julius Sasnauskas OFM (buvęs Sibiro kalinys) atvyksta į Sydnėjų su 
kun. Algiu Šimkum vasario 25 d. ir čia praves rekolekcijas. Kunigus globoja 
Laurie ir Marina Cox. Vasario 26 d. rekolekcijos Lidcombe: 2 vai. p.p. - išpažintys, 3 vai. 
p.p. - šv. Mišios. Vasario 27 d. (įsidėmėkite - pamaldos vyks pavėluotai) -1230vai. Po 
pamaldų - suneštinės vaišės Parapijos salėje. Moterys prašomos atsinešti po lėkštę. Vasario 
28 d. kunigai pasilieka Sydnėjuje. 29 d. išvyksta į Brisbanę.

Parapijos Taryba

Dantų gydytojai
dr. Marcus Venclovas ir žmona dr. Jodi Hart

228A Glenmore Road, Five Ways,
Paddington, NSW 2021

Tel.: 93311692. www.dentist.com.au / fivewaysdental
Pacientai priimami pagal susitarimą savaitės bėgyje, įskaitant ketvirtadienio 

vakarą ir šeštadienio rytą.

Sydnėjaus ponių ir panelių dėmesiui
Dėl susidėjusių aplinkybių turėjau uždaryti savo moteriškų drabužių siuvyk

lą. Yra likęs nemažas skaičius naujų ir įvairių moteriškų suknelių, bliuskučių, 
ilgų kelnių ir įvairių priedų (sagų, užtrauktukų, papuošalų ir t.t.).

Adresas: 15 Rose Crescent, North Parramatta (šalia Pensininkų Kaimelio - 
Pensioners Village).

Pardavimas tik šeštadieniais, 10-17 vai. Tel.: 9630 2309.
Jonas Petras Kedys

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 
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