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BALTUOS TARYBOS POSĖDIS
Penktadieni, birželio 26 d. Taline 

.įvyko Baltijos valstybių tarybos 
posėdis. Jame dalyvavo Baltijos vals
tybių Aukžčiausiųjų Tarybų pirmi
ninkai: V. Landsbergis, A. Gorbuno
vas ir A. Riutelis. Baltijos valstybių 
taryba apsvarstė klausimus, susijusius 
su Rusijos kariuomenės išvedimu iš 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos, ir šių 
valstybių poziciją Europos saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencijos pasi
tarime Helsinkyje, kuris įvyks liepos 
mėnesio viduryje. Baltijos taryba taip 
pat priėmė kreipimąsi į Didžiosios 
Britanijos, Italijos, Japonijos, JAV, 
Kanados, Prancūzijos ir Vokietijos 
vadovus. Kreipimąsi konstatuojama, 
kad nepaisant pakartotinų Baltijos 
valstybių reikalavimų, iš tų teritorijų 
iki šiol vis dar neišvedama Rusijai 
pavaldi buvusi sovietinė kariuomenė, 
kuri ne tik gręsia Baltijos valstybių 
saugumui, bet yra ir destabilizuojantis 
faktorius visoje Baltijos zonoje, šių 
karinių pajėgų buvimas Baltijos 
teritorijoje neturi jokio teisinio pa
grindo, sakoma dokumente, touėl 7 
didžiosios valstybės prašomos visoke - 
riepai padėti, kad kuo greičiau iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos būtų 
išvesta Rusijos kariuomenė.

Iš Talino posėdžio grįžęs Lietuvos 
Parlamento pirmininkas V. Landsber
gis, Lietuvos televizijai pasakė, kao 
Taline priimti dokumentai yra tarp
tautinės politinės reikšmės; svarbiau
siu dokumentu jis pavadino kreipimąsi 
į didžiosios septyniukės valstybių va
dovus ir vyriausybes. Pasak Landsber
gio, šis dokumentas yra tiesioginis 
prašymas, kad ekonominė pagalba 
Rusijai butų siejama su jos kariuome
nės išvedimu iš Baltijos valstybių. 
Baltijos valstybių taryba taip pat 
siūlo, suteikiant Rusijai pagalbą, 
paskirti lėšų Rusijos karinių pajėgų iš 
Baltijos valstybių išvedimui finansuo
ti. Tačiau, sprendžiant iš Rusijos 
valdžios atstovų pasisakymų neatro
do, kad jie tuo būtų suinteresuoti, nes 
jie nenori savo kariuomenės išvesti.

Baltijos valstybių taryba kartu 
svarstė problemas, kylančias iš Balti
jos jūros užteršimo su ten sumestais 
cheminiais ginklais ir kitokiomis 
nuodingomis medžiagomis II-jo Pa
saulinio karo pabaigoje. Šitos medžia
gos kelia pavojų milijonų žmonių 
gyvybei ir sveikatai bei visai Baltijos 
jūros augmenijai ir gyvūnijai.

Tai problemai spręsti Baltijos 
valstybių taryba siūlo sudaryti eks
pertų komisiją, globojamą visų Balti
jos jūrą supančių valstybių, kuri 
ištirtų Baltijos ekologinę padėtį ir 
paruoštų raportą Baltijos jūros vals
tybių vyriausybėms. Baltijos taryba 
kartu siūlo rugsėjo paskutinę savaitę 
surengti visų suinteresuotų šalių 
atstovų tarptautinę konferenciją Bal
tijos jūros ekologijai aptarti.

Baltijos valstybių vadovai atskiru 
pareiškimu įvertino Rusijos valdžios 
atstovų ir aukščiausių karininkų 
kalbas, apie galimą Rusijos kariuo

menės panaudojimą kitų suverenių 
valstybių teritorijoje, neva Rusijos ir 
jos piliečių interesams apginti. Tai 
prieštarauja J.T.O. principams ir 
Europos Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos baigiamojo akto nuo
statams. Tokie pareiškimai, sakoma 
dokumente, kuria įtampos ir tariamų 
konfliktų atmosferą. Baltijos valsty 
bių taryba priėmė pareiškimą dėl 
padėties Moldovoje.

Lietuvos Parlamento pirmininkas V. 
Landsbergis, per interviu Lietuvos 
radijui pasakė, kad dabar visa 
Lietuvos tarptautinė politika yra 
kreipiama į busimą Helsinkio konfe
rencijos viršūnių susitikimą liepos 9 - 
10 dienomis. Kaip žinoma, Lietuva 
siekia, kad baigiamuosiuose šio susi
tikimo dokumentuose butų įrašyta, 
jog svetimos kariuomenės buvimas 
Baltijos valstybėse, prieštarauja tarp
tautinei teisei ir Helsinkio dvasiai. Jei 
šalies teritorijoje be jos vyriausybės 
sutikimo yra svetima kariuomenė, tai 
būtina nedelsiant susitarti dėl jos 
išvedimo datos ir tvarkos. Tokio 
susitarimo vykdymą turėtų garantuoti 
Helsinkio proceso dalyvės; to reika
lauja visos trys Baltijos valstybės. Tuo 
tarpu, kaip praneša Lietuvos delega— 
cijos parengiamiesiems konferencijos 
darbams vadovas V. Katkus, Rusija 
ruošia pasiūlymą, kaip legalizuoti jos 
kariuomcnės fcūvimą Baltijos respubli
kose. Su Rusijos pasiūlymu nesutinka 
neviena Baltijos valstybė.

GRAČIOVO ĮSAKYMAS 
KARIUOMENEI

Pirmadienį, birželio 22 d. Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijos Kauno 
srities komendantūros darbuotojams 
buvo parodytas Rusijos Gynybos 
ministro P. Gračiovo pasirašytas 
įsakymas Kaune dislokuotai rusų oro 
desanto divizijai. Šiame įsakyme 
sakoma, kad agresijos prieš Rusijos 
kariškius ir jų šeimas atveju, buvusio
je Sovietų Sąjungos teritorijoje, turi 
būti pasiruošta atitinkamai kariškius 
apginti. Ginkluoto užpuolimo atveju, 
turi būti atsakoma ginkluotu pasiprie-- 
šinimu, reikalui esant, šaudyti į 
žmones. Jungtinio štabo viršininkas 
šio įsakymo nelaiko atviru grasinimu, 
bet informacija ir perspėjimu Lietuvos 
valdžiai.

LIETUVOS PASIŪLYMAS RUSUAI

Lietuva įteikė Rusijai kariuomenės 
išvedimo tvarkaraščio projektą. Šis 
projektas numato Rusijos dalinių 
išvedimą iš Lietuvos per 4 mėnesius. 
Išvedimo terminas suskirstytas į tris 

4 pagrindinius periodus. Per pirmąjį 
turėtų būti išvesti pagrindiniai kovi
niai daliniai, tai yra desantininkai ir 
jurų pėstininkai, per kitus du - 
aptarnaujantys daliniai. Ekspertų 
vertinimu, Rusijos daliniams išgabenti 
prireiks 224 traukinio sąstatų, su 57 
vagonais kiekviename. Lietuvos gele
žinkeliui tai nesunkiai įveikiamas 
uždavinys.

Rusijos derybininkų ekspertams 
pasiūlyta, šiomis dienomis atvykti į

GRAŽUSIS VILNIUS: Katedra ir varpinė
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Vilnių šį tvarkaraštį apsvarstyti. 
Rusai į pasiūlymą kol kas neatsakė. 
Lietuvos derybų delegacijos vadovas 
Č. Stankevičius pastebėjo, jog Rusijos 
pusė nerodo jokio aktyvumo, kad 
darbas ekspertų grupėse tęstųsi. Yra 
žinių, kad Rusija ruošiasi į Lietuvą 
permesti daugiau naujokų.

GRĖSMĖ ŽEMĖS ŪKIUI

Pasak Lietuvos žemės ūkio ministro 
Rimvydo Survilos, krašto žemės ūkiui 
yra dvi grėsmės: tebesitęsianti sausra 
ir kreditinių išteklių stoka, susidariusi 
.dėl mėsos ir pieno perdirbimo įmonių 
Įbei kitų žemės ūkio struktūrų 
■tarpusavio įsiskolinimo. Vyriausybės 
priemonės sureguliuoti finansinius 
Atsiskaitymus, padėtį pagerino tik 
laikinai. Pasak žemės ūkio ministro, 
įmonių tarpusavio skolos sparčiai 
didėja. Birželio 22 dieną valstybiniai 
'mėsos fabrikai žemės ūkio įmonėms ir 
’ūkininkams buvo skolingi 1,400 milijo
nų rublių, pieno pramonės įmonės 880 
milijonų rublių. Tokia padėtis susi
darė todėl, kad už maisto produktus 
laiku neatsiskaito Rusija ir kitos 
Nepriklausomų Valstybių Sandraugos 
šalys. Jų skola Lietuvos maisto 
pramonės įmonėms jau siekia 2 
milijardus ir 700 milijonų rublių. Dėl 
kredito išteklių stokos, ypač sunkioje 
padėtyje atsidūrė grudų perdirbimo 
kombinatai. Kaip žinoma, JAV ir 
•Europos šalys suteikė Lietuvai hu
manitarinę pagalbą su sąlyga, kad 

pinigai, gauti pardavus įmonėms 
atsiųstus grūdus, būtų pervesti į 
specialius ūkininkų rėmimo fondus. 

' Grūdų perdirbimo įmonės to padaryti 
negali, nes jos turi 850 milijonų rublių 
skolos. Labdaros siuntėjai skundžiasi, 
kad Lietuva nevykdo sutarčių sąlygų 
ir tai gali neigiamai atsiliepti į 
santykius su paramą davusiomis šali
mis. Todėl Lietuvos vyriausybė įpa
reigojo Lietuvos banką iš papildomo 
kredito fondo pervesti žemės ūkio 
bankui 2 milijardus rublių kredito 
išteklių. Lietuvos bankas taip pat 
turės suteikti 600 milijonus lengvati
nio kredito maisto pramonės įmonėms, 
kurių produkcija siunčiama į Rusiją.

.LIETUVOS SIENŲ ĮSTATYMAS
Birželio 25 d. Lietuvos Parlamentas 

priėmė porą svarbių įstatymų dėl 
Lietuvos sienų. Pirmajame sakoma, 
kad Lietuvos Respublikos valstybės 
siena yra neliečiama; ji gali būti 
pakeista tik su LR sutikimu, (statyme 

;reglamentuotos sienos perėjimo tai
syklės. Sienos perėjimo vietas nustato 
Lietuvos tarptautinė sutartis, arba 
Lietuvos Vyriausybė. Perėjimo per 
valstybės sieną vietose, tarptauti
niuose jūrų bei upių uostuose ir aero 
uostuose steigiami pasienio kontrolės 
punktai ir muitinės postai, (statyme 
numatyta asmenų perėjimo, transpor
to priemonių, krovinių gabenimo ir
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sienos kirpimo lėktuvais ir laivais 
tvarka.
• Tą pačią dieną Parlamentas priėmė 
ir Lietuvos valstybės sienos apsaugos 
įstatymą. Pasienio ruožas nustatytas 
iki 5 km pločio, o pasienio juosta 5 
metrų pločio. V alstybės sieną saugo 

t tikrosios tarnybos kariai^ tačiau gali 
būti samdomi ir civiliai Lietuvos 

j piliečiai. Pasienio apsaugos tarnauto
jai negali priklausyti jokiai politinei 
partijai ar organizacijai.

Valstybės sienos įstatymas drau
džia per Lietuvos valstybės sieną bet 

■>. kokiu bikiu gabenti branduolinį ar 
kitokį masinio naikinimo ginklą. Už
sienio valstybės kariuomenės kontin
gentai ir kariniai kroviniai tranzitu 
gali būti gabenami tik tarptautine 
sutartimi su Lietuva nustatyta tvarka. 
Nustatytos baudos už sienos įstatymo 
pažeidimą. Lietuvos sienos ir sienos 
apsaugos įstatymai įsigaliojo nuo 
liepos 1 dięnos.
SUSTABDYTA K. PRUNSKIENĖS 

BYLA
Parlamento deputatės K. Prunskie

nės byla, kurioje ji kaltinama bendra
darbiavimu su KGB, buvo laikinai 
sustabdyta. Civilinę bylą K. Prusnkie- 
nei iškėlė parlamentinė komisija KGB 
veiklai tirti, kuri teismui pateikė 
surinktą medžiagą apie buvusios 
premjerės tariamą bendradarbiavimą 
su sovietiniais saugumo organais. 
Teismas turi nustatyti juridinę reikš
mę turintį faktą, kad AT deputatė K. 
Prunskienė sąmoningai bcndradarbia-
vo su KGB. Šitą bylą teismas pradėjo tyti, ar jis buvo pasirašytas deputatės 
nagrinėti birželio 1 d., tačiau K. Prunskienės ranka.
Prunskienė į teismą neatvyko, teisin- J, Rūbas

LIETU VOS SPAUDOJE
Ginklai tai aukso prikimštas 

maisas Parduodamas buvusios SSRS karinis arsenalas,
Kai kurių NSV valstybių valdžia ; 

šiuo metu aktyviai prekiauja buvusios• 
sovietų armijos ginklais. Savaitraštis 
"Figaro- Magazine" šią prekybą 
apibūdino kaip "didžiausią išparda
vimą, kada nors vykusį pasaulyje".

Straipsnis pavadintas "Jie prekiauja 
metalo laužu", įgalina susidaryti gana 
aiškų vaizdą: "Buvusios SSRS karinis 
pramoninis kompleksas, kuriam, kaip, 
ir anksčiau, vadovauja komunistai, 
daro Maskvai nemažą įtaką, ir 
prezidentas Borisas Jelcinas buvo 
priverstas nusileisti jo spaudimui. Jis 
sustabdė nedrąsiai prasidėjusią kari
nės pramonės konversiją ir sutiko, kad 
ginklai būtų masiškai parduodami 
užsieniui".

Šių metų kovo pradžioje, rašo 
savaitraštis, Rusijos prezidentas pasi
rašė įsaką, sankcionuojantį 1600 
kovinių lėktuvų pardavimą užsieniui - 
"tai trigubai daugiau negu turi 
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damasi, kad ji per vėlai gavo teismo 
šaukimą, nespėjo"- pasiruošti bylos 
nagrinėjimui, be to, turėjo išvykti į iš 
anksto suplanuotą kelionę Vokietijon. 
Dėl to, teismo posėdis buvo atidėtas. , 
Vėliau paaiškėjo, kad jos bylai 
nagrinėti skirtą dieną K. Prunskienė 
niekur neišvyko, bet dalyvavo Parla
mento naujosios daugumos posėdyje.

Teismo procesas buvo atnaujintas 
birželio 25 dieną. Svarbiausias doku
mentas, įrodyti, kad K. Prunskienė 
sąmoningai bendradarbiavo su KGB 
yra jos pasižadėjimas, rašytas 1980 m. 
birželio 26 d., kuriame ji sutinka 
padėti valstybės saugumo organams 
spręsti kai kuriuos juos dominančius 
klausimus. Ji dirbsianti po "Šatrijos" 
slapyvardžiu. Teismo posėdžio pra
džioje, K. Prunskienė perskaitė pa
reiškimą, kuriame ji prašė nenagrinėti 
jos bylos, nes tam nesą teisinio 
pagrindo. Ji argumentavo, kad komisi
ja K GB veiklai tirti vadovavosi politi
niais motyvais, kad ji nebuvo supažin
dinta su kaitinamąja medžiaga.

Teismo kolegija atmetė šį Prunskie
nės pareiškimą. Tada ji perskaitė 
antrą pareiškimą, kuriame reikalavo 
leisti jai susipažinti su tariamojo 
pasižadėjimo originalu, kuris taip pat 
turi būti perduotas ekspertyzei, 
■patikrinti jo autentiškumą. Jai buvo 
atsakyta, kad originalas yra saugomas 
Parlamento rūmų seife ir jj ten galinti 
su juo susipažinti. Ten yra ir kita 
kaltinamoji medžiaga. K. Prunskienės 
byla buvo sustabdyta, kol bus atlikta 
pagrindinio, inkriminuojančio doku
mento originalo ekspertyzė, nusta-

Prancūzijos karo aviacijos pajėgos". . 
Ir tai nebuvo vienintelė iniciatyva. 
Rusija parduoda tūkstančius tankų T- 
55 metalo laužo kaina - po 5 
tūkstančius dolerių už toną. "Bet 
koks "trečiojo pasaulio" diktatorius, 
likęs be lėšų, gali šitaip įsigyti galingą 
tankų armiją".

Rusijos pavyzdžiu seka ir kitos 
buvusios sovietinės respublikos. Gru
zijos valdžia pasirašė su "tarpininku" 
iš Šveicarijos slaptą kontraktą, tei
kiantį jiems teisę prekiauti Tblisyje 
gaminamais bombonešiais SU-25.

Gegužės mėnesį aviacijos bazėje, 
netoli Barselonos, Sovietų Sąjungoje 
pagaminti lėktuvai MIG-21 buvo par
davinėjami po 20 tūkstančių dolerių, 
o tobuliausias iš sovietinių lėktuvų 
MIG-29 buvo siūlomas už 100 
tūkstančių. Buvusios SSRS karinio 
pramoninio komplekso prekybininkai 
be galo išradingi. "Trečiojo pasaulio"

šalims, susiduriančioms su sunkumais .*• 
apsirūpinti elektros energija, siūloma J 
įsigyti sovietinius atominius povande
ninius laivus ir naudoti juos... kaip 
plaukiojančias elektrines.

Polemika, kilusi tarp Rusijos ir 
Ukrainos dėl Juodosios juros laivyno, 
pastaruoju metu įgavo įdomų posūkį. 
49 jojantvandėniniai ir povandeniniai 
laivai pastaruoju metu jau slaptai 
parduoti užsieniui. Šias operacijas 
vykdo Rusijos prekybos bendrovė 
"Nicon-Sud", kurios administracinėje 
tarnyboje dalyvauja daugelis aukštų 
karininkų, tarp jų Juodosios jūros 
laivyno vadas. Dabar vienas buvusios 

; nomenklatūros karštligiškai vykdomo 
"privatizavimo" pavyzdys: maždaug 
penkiolika buvusių atsakingų SSKP 
CK darbuotojų mėgino įvairių firmų J vietą, 
priedanga paimti savo kontrolėn | 
daugelį karinių įmonių ir objektų, 
tarp jų Pamaskvio karinį aerodromą 
"Vnukovo-3" ir palydovų stebėjimo 
bazę.

į pasaulinę ginklų prekybą aktyviai 
įsijungia Kazachija, konstatuoja sa
vaitraštis. Alma Ata planuoja ekspor
tuoti bombonešius Su-24 MK. Iš 
Kazachijoje esančių karinių objektų 
dingo šešios branduolinės kovinės 
galvutės. Vakarų žvalgybos tarnybų 
atliktas tyrimas įgalino išaiškinti 
pirkėją: tai- Iranas.

"Teheranas, teigia " Figaro - Maga
zine", dabar apskritai tapo vienu iš 
didžiausių sovietinės karinės techni
kos importuotojų. Irano režimas šiems 
reikalams 1990-1994 metams asigna
vo 10 milijardų dolerių. Jis jau įsigijo 
tūkstantį tankų T - 72, papildomai 
užsisakė dar 50 tankų. Ginkluotė iš 
buvusios SSRS tiekiama per Turkmė
niją. iranui taip pat jau patiekta 
artilerijos pabūklų, raketų "Scud", 
povandeninių laivų ir atsarginių 
dalių. NSV valstybių aprūpinamas- 
Iranas šiandien turi armiją, apgink-; | 
luotą geriau už tą, kurią Teherano J 
režimas turėjo 1980 metais, prieš ’ 
prasidedant karui su Iraku". |

Žurnalas cituoja (nenurodydamas j 
pavardės) karinio pramoninio komp- ’ 
lekso atstovą, kuris pareiškė: "Sian- I 
dien mums palanku tai, kad mūsų 
prekyba nebėra susijusi su jokiais ’ 
ideologiniais barjerais. Mūsų ginklai - I 
tai tikras aukso prikimštas maišas, 
ant kurio sėdime, ir mes turime tuo ’ 
pasinaudoti". 11

("Lietuvos aidas" nr, 123)' |

Payydas-sovie- į 
finis palikimas Į

Neseniai lankiausi Lietuvoje. Greitai I 
pajutau, kokie rūpesčiai slegia nepri- | 
klausomą kraštą. Bet visose gyvenimo * 
srityse labiausiai į akis krito viena 1 
bėda - pavydas. Jis jaučiamas ne tik | 
žmonių tarpusavio santykiuose, bet ir * 
ekonomikoje. Tai sovietinės sistemos J 
palikimas. fb

Lenino - Stalino laikais pavydas » 
buvo maskuojamas žmonių ir ūkio 1 
naikinimu. Apimti pavydo žmonės | 
parduodavo vieni kitus. Darbštūs ir * 
beprasigyveną ūkininkai buvo vežami J 
į Sibirą. Komunizmo tikslas buvo su- | 
žlugdyti žmones morališkai ir ekono- * 
miškai, o krašto turtą pasisavinti ’ 
partijos tikslams ir savo maloniam | 
gyvenimui. Net ir Lietuvoje, kur * 
gyvenimo lygis neviršijo neturtingiau- J 
šių pasaulio kraštų lygio, KP vadai | 
jautėsi kaip Vakarų milijonieriai. ' 
Važinėjo po užsienius, medžiojo J 
uždaruose kurortuose, valgė geriausią | 
importinį maistą...
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Filipinuose pasibaigė 32—ji pasauli- 
* nė šachmatų olimpiada, kurioje daly- 
| vavo 164 valstybinės komandos. Žai- 
l'dynes laimėjo Rusija, su 39 taškais. 
' Lietuvos komada, surinkusi 31 tašką, 
| dalinosi 22-ra vieta su Estija, Olan- 
I dija, Prancūzija, Peru ir Brazilija. 
’ Australija tepąjėgė iškovoti 46-tą 
| vietą.

Kartu vykusioje moterų šachmatų 
J olimpiadoje Lietuva dalinosi 15-ta 
| vieta (laimėtoja - Gruzija). Australi- 
I jos moterų kpmanda atsiekė 38-tą

JAV pašalino visus taktinius brąn- 
’ duolinius ginklus iš savo karo laivų, 
| įskaitant ir puolamojo tipo povadeni- 
' nius laivus. Jie taip pat atitraukė 
J taktinius ginklus iš Europos

| Prancūzijos sunkvežimių vairuoto-
* jai, protestuodami prieš naują pabau- 
I dų skalę už eismo nusižengimus, 
| suparaližavo visą susisiekimą krašte,
* savo sunkvežimiais užblokuodami 
I svarbesnius kelius. Prancūzų ukinin- 
| kai, nepatenkinti subsidijų apkarpy- 
’ mu, tuo pat metu blokuoja susisiekimą 
I geležinkeliais. Prancūzijos ministras 
| pirmininkas Pierre Beregovoy tvirti- 
' na, kad vyriausybė nenusileis eismo 
I pabaudų klausimų,.,. ;
j. . ... •* : • ■.<:
% Jungtinių tautų kariams perėmus 
I Sarajevo aerouosto apsaugą, eilė 
| prancūzų ir kitų valstybių lėktuvų 
’ pristatė šiek tiek maisto ir medika- 
I mentų, serbų apsuptam miestui, bet 
| normalaus oro susisiekimo nepasiseka 
’ atstatyti, dėl nuolatinių kov.ų .greiir: 

muose priemiesčiuose.

Birželio 29 d., per kultūros centro 
atidarymo iškilmes Annaba mieste, 
nužudytas Alžyro prezidentas Moha
med Boudiaf, nepriklausomybės karo 
prieš Prancūziją didvyris. Jis buvo 
valdančios partijos parsikviestas'iŠ 
tremties užsienyje, kad savo autdrtte- 
tu stabilizuotų musulmonų fundamen
talistų grasomą padėtį krašte. Jo 
žudikas, jaun. leitenantas prezidento 
sargyboje, suimtas gyvas.

Birželio 30 d. atsargos generolas 
Fidel Ramos, perėmė Filipinų prezi
dento postą iš pasitraukiančios Cora
zon Aquino. Naujai išrinktas prezi
dentas yra protestantas, nors vado
vauja katalikiškam kraštui.

Per keturias savaites, nepajėgęs 
sudaryti ministrų kabineto, liepos 2 

d. savo atsistatydinimą įteikė Lenki
jos ministras pirmininkas Waldemar 
Pawlak, ūkininkų partijos lyderis.

Pakeliui į Septynių didžiųjų ekono
minę konferenciją Miunchene, JAV 
prezidentas George Bush apsilankė 
Lenkijoje.

Maskvos archyvuose atrastai buvu
sio nacių propogandos ministro Josef 
Goebbels dienynų pilnas rinkinys, ją 
autentiškumą patvirtino vokiečių is
torikas E.. Frohlich.

Vanuatu ištrėmė australų dipBmatą 
James Pearson, kai šis Australijos 
vyriausybės vardu išreiškė susirūpi
nimą Australijos interesus pažei
džiančiu įstatymu. Australija atšaukė 
liepos mėnesiui numatytą draugišką 
karo laivų vizitą Port Vila. \
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LIETUVOS SPAUDOJE
■ Atkelta iš 2 psl.
i;. Dabar, tie'patys, buvę komunistai ir 
Lietuvoje, ir Vakaruose bando visus

I ’ įtikinti, kad tik jie labiausiai patyrę 
administratoriai, gedintys gelbėti kra- 
štąMr grąžinti-tvaiką.'Jie pirmutiniai 
prašo vakariečių pagalbos savo "biz
niams"-, neatsisakydami per partiją 
įgyto-turto ar pozicijų. Šiuo metu^KP 
aparatininkai turi perėmę geriausius 
butus, ūkinius objektus, investuoja 
savo turtą Vakaruose. Atvykę čia, jie 
prisistato kaip didžiausi demokratai ir 
kapitalistai. Daug kas tuo patiki.

Tuo tarpu Lietuvoje - didelė viso 748), Estijoje - 70 proc 
maišatis. Tie patys komunistai sklei
džia gandus, kad dešinieji nemoka 
tvarkyti ūkio, o kraštą plėšia spėkų- - 
liantai. Pavydo isterija kartojasi. Kaip - 
ir Stalino - Brežnevo - Gorbačiovo 
laikais, taip ir dabar buvę partiečiai 
naudoja tą pačią metodiką laisvam 
kraštui destabilizuoti.

Besiformuojančioje valstybėje, kur 
yra daug ūkio nesklandumų, nesunku ' 
sukelti pavydo vajų. Mokesčiai šiuo 
metu Lietuvoje yra gana dideli, 
beveik tokie patys, kaip JAV. Tačiau 
skirtumas tarp Lietuvos ir JAV yra 
nemažas. Amerikoje sąžiningai mo
kesčius moka ir darbininkai ir versli
ninkai. Tie, kurie mokesčių vengia, 
moka baudas arba atsiduria kalėji
muose, nesvabu, ar tai būtų gangste
riai - kaip Al Capone, ar milijonieriai 
- kaip Leona llelmsiey. Prieš įstaty
mus visi lygūs.

Lietuvoje dauguma žmonių - darbi
ninkai. Jie moka mokesčius, apskai
čiuojamus pagal algas. Turtingiausi 
spekuliantai mokesčių nemoka. Visa 
našta krenta ant dorų verslininkų 
pečių. Šie verslininkai kaupia kapitalą 
gamindami, prekiaudami, atlikdami 
patarnavimus, sąžiningai laiku moka 
mokesčius.’*

Lietuvai būtina skatinti privatų 
ūkį, laisvą rinką. Verslininkus reikia 
remti, priimti įstatymus, lengvinan

čius jų darbą, o spekuliantus - bausti 
pagal priimtas Vakarų pasaulio nor
mas. Verslininkai labiausiai galės 
padėti Lietuvos ekonomikai. Tokia 
yra ^užsienio patirtis.

Vakaruose galima sąžinigai speku
liuoti, tad neaišku, keis yra tikras 
verslininkas, o kas spekuliantas.

Amerikoje spekuliantai - tai žmo
nės, spekuliuojantys savo asmeniniu 
turtu, rizikuojantys sėkme. Jie visi 
moka mokesčius. Lietuvos spekulian
tai - tai biznieriai, kurie naudojasi 
svetimu, nesąžiningai įsigytu turtu. 
Jie spekuliuoja neteisėtai įgyta žeme, 
ūkio objektais, prekėmis iš parduotu
vių ir sandėlių, pasinaudodami senais 
kontaktais. Už taip įgytą pelną jie 
nemoka mokesčių. Tai tie patys buvę 
kolūkių pirmininkai, fabrikų direkto
riai, KP vadai. Dabar jie stato 
didžiulius namus, važinėja puikiomis 
vakarietiškomis mašinomis, skraido po 
užsienius, siunčia savo vaikus į 
Vakarų universitetus ir neteisėtai 
kraunasi turtus. Tačiau pakeisti 
sistemą Lietuvoje nėra lengva. Netei
sėti turto įpėdiniai sugeba išlaikyti 
"status quo" Povilas Žumbakis 

' "Lietuvos aidas", nr.123,
P.S. P. Žumbakis yra JAV lietuvis, 

advokatas, ten dirbęs Lietuvos bylose 
ir ktį., o atvažiavęs į Lietuvą (vienu

„Lietuvoje beveik visas nusikalsta
mumas organizuotas, tačiau mafi
jos dar nematyti’’

Tokia vidaus reikalų ministro Petro
Valiuko nuomonė

- Gerbiamas ministre, visi žinome,
jog kriminologinė situacija Lietuvoje 
sudėtinga ir pavojinga. O kaip sekasi 
kaimynams? • >

- Per keturis šių metų ^mėnesius 
Lietuvoje sunkių kriminalinių nusi
kaltimu skaičius padidėjo 16,3 proč.

:., o 
Latvijoje - net 93,1 proc, (2620). 
Dešimčiai tūkstančių gyventojų pas 
mus tenka 45 nusikaltimai, Latvijoje - 
68,8, Estijoje - 87.

Negaliu pateikti tikslių skaičių,, 
tačiau tikrai žinau, kad ir daugelyje 
kitų buvusios Sovietų Sąjungos res
publikų kriminologinė situacija yra 
daug blogesnė negu Lietuvoje. Išskir
čiau Rusijai priklausančias Mordoviją, 
Baškiriją, kurių miestai bei kaimai yra 
tiesiog paraližuoti nusikalstamų gru
puočių.

Tačiau kai kurie šių metų rodikliai 
kelia labai didelį mūsų susirūpinimą. 
Pavyzdžiui, palyginti su praėjusiais 
metais, gerokai padaugėjo žmogžu
dysčių. O tai reiškia, kad nusikaltimų 
pasaulis įžūlėja, nebesiskaito su 
jokiomis priemonėmis. Tačiau išvengti 
atsakomybės už šiuos žiaurius nusi
kaltimus pavyksta tik retam - šiemet 
iš 103 nužudymų yra jau išaiškinti 97.

Yra ir gerų požymių. Lietuvos' 
gatvėse, skveruose, aikštėse žmonėms 
tapo saugiau - nusikaitimų viešose 
vietose šiemet padaryta 
mažiau, negu per tą patį 
metų laikotarpį. 17 proc. 
sunkių kūno sužalojimų, 
plėšimų,. 12 proc.. mažiau nuvaryta 

! trahšporto priemonių. Stilėtėjo ap
skritai visų nusikaltimų daugėjimo 
tempai.

- Teisėtvakos darbuotojams būdavo 
priekaištaujama už neryžtingumą nu
sikaltėlių atžvilgiu. Dabar pasigirsta 
kalbų, jog policijaykartais perlenkia 
lazdą.

- Su nusikaltėliais reikia kovoti 
visomis, bet tik leistinomis ir teisėto- ■ 
mis priemonėmis. Nemanau, kad musų 
vyrai, kartais panaudojantys gumines 
lazdas prieš suįžūlėjusius žaliūkus, 
terorizuojančius Lietuvos žmones, 
viršija savo įgaliojimus. Deja, dar 
nereti atvejai, kai nusikaltėliai atvirai 
šaiposi iš policininkų, net bando 
naudoti jėgą. Darysime viską, kad 
jiems tie norai dingtų. Žinome, jog 
kėsintasi į kai kurių mūsų darbuotojų 
gyvybę, asmeninį turtą - padegti ir 
sprogdinti garažai, butai. Visi šie 
nusikaltimai išaiškinti. Policininkas 
turi jaustis saugus, nes tik tada jis 
sugebės užtikrinti kitų žmonių saugu-

• mą.
- Ar policijai užtenka jėgų kovoti 

su didėjančiu ir profesionalėjančiu 
nusikaltėlių pasauliu?

- Užtenka, nors dar turime 3 
tūkstančius laisvų etatų. Pastaruoju 
metu pradėjome didesnį dėmesį skirti 
ne darbuotojų skaičiui, o jų profesio
nalumui, moralinėms savybėms.

Kiekvieno norinčio jau nebepriima
me į savo gretas. Policininko profesija 
labai populiari pasidarė tarp 18-

29 proc. 
praėjusių 
sumažėjo 
5 proc.

t

metu kaip valdžios konsultantas) 
matė ir čionykštę padėtį.

mečių vaikinų, norinčių tarnauti ne 
Lietuvos kariuomenėje, o pas mus,
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kadangi čia mokamas atlyginimas.
Pradėjęs dirbti ministru, sukūriau 

•kontržvalgybos valdybą, kuri turi 
.rūpintis, kad korupcijos ir nusikalsta
mumo neatsirastų pačioje vidaus 
reikalų sistemoje. Keletas tokių 
atvejų jau išaiškinta, kai kur pareigū
nai nuteisti, atleisti iš darbo.

i. - Vokietija mūsų, policijai praėju- . 
šiais metais paskyrė 3 milijonus 
markių. Kaip panaudojote tuos pini
gus?

-' Visą šią sumą skirsime šiuolaiki- 
-- niam policininkų ruošimo centrui 
įrengti. Jis bus Valakampiuose, musų 
bazėje; kurią pernai buvo užgrobęs 
OMO N'as. Manome, kad gerai paruošti 
policininką yra svarbiau už šiuolaiki

nę techniką ar ginkluotę, kuriai įsigyti 
iš pradžių ir ketinome skirti šias lėšas.

- Ar Lietuvos policijai žinoma, kur 
išbėgo omonininkai, terorizavę mūsų 
gyventojus?

- Visų adresai žinomi. Vieni, 
susitepę rankas bei bijantys atsako
mybės, pabėgo iš Lietuvos ir tarnauja 
Baltarusijoje, Rusijos milicijoje, pa
vyzdžiui, B. Makutinovičius - Tiume- 
nėje. Deja, šios šalys jų mums kol kas 
neišduoda. Kiti, kuriems teisėsaugos 
organai neturi pretenzijų, liko Res- , 
publikoje - musų darbuotojai daugelį

„VIA BALTICA“

iš jų nuolat sutinka Gariūnų turga
vietėje.

- Ir klausimas, kuris Jums patei
kiamas nuolat: ar jau yra Lietuvoje 
mafija? r 1 Y
.- Kol kas neturime duomenų apie 

kokias nors mafijos struktūras. Mums 
nežinoma, kad kuris nors valdžios 
vyras globotų nusikaltėlių grupę ir 
turėtų iš to naudos. O būtent tokią 
veiklą ir priimta pasaulyje vadinti 
mafijos vardu. Tuo tdrpu organizuotas 
nusikastam urnas egzistuoja. Dar dau
giau - jis toks yra beveik visas.

Daugelis organizuotų grupuočių- 
mums yra žinomos, stebimos ir 
likviduojamos. Apitf tai,'kad policija 
lipa ant kulnų ir labai- dažnai 
sugriauna planus, susirūpinę pripažino 
ir patys nusikaltėlių pasulio vadeivos, 
neseniai susirinkę į slaptą pasitarimą 
Ignalinoje. Čia jie bandė išsiaiškinti 
nesėkmių priežastis ir priėmė žiaurų 
sprendimą - savo grupių narius, 
įtariamus bendradarbiaujant su poli
cija, nužudyti. Trys buvo nušauti, 
vienas sunkiai sužeistas. Dabar jis 
duoda parodymus.

Kadangi, kaip jau minėjau, daugu
mas nusikaltėlių veikia organizuotai, 
išskirsiu pagrindines jų veiklos sritis. 
Tai turtingų žmonių reketavimas bei 
jų turto vagystės, spalvotųjų metalų 
grobimas ir gabenimas iš Lietuvos bei 
automobilių vagystės. Beje, neseniai

Nukelta į 4 psl.
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1989 m. rugpjūčio 23 d. "Sąjūdis" protesto ženklan, suorganizavo 
"Baltijos kelią". Žmonės ištroškę laisvės, sudarė gyvą grandinę nuo1 
Vilniaus iki Talino. Tą pačią dieną - 1990 - tame pačiame ruože degė 
šimtai laužų, skelbdami Baltijos tautų norą būti laisvoms.

Vieną dieną "Baltijos kelias" taps vieškeliu. Jis eis nuo Suomijos sostinės 
Helsinkio, per Baltijos valstybes, iki Varšuvos. Ten įsijungs i Europos 
vieškelį "Gdanskas - Ankara".

(Iš "BalticNews" Nr.1-1992).

-!■' 1 ........ 1 1 _.......... '"Musu Pastogė” Nr.28 1992.7.13 pšl. 3*
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BENDRUOMENES darbęi baruose

sydnEjuje
Nauja’ Lietuvos valstynės šventė, 

susijusi su karaliaus Mindaugo karūna
cija, liepos 6-tą dieną iškilmingai 
paminėta Sydnejaus lietuvių bendruo
menėje.

Šventė pradėta pamaldomis St. 
Joachim's bažnyčioje. Apylinkės vai
dybos užpirktas mišias už karalių 
Mindaugą atlaikė prel. P. Butkus, 
MBE. Savo turiningame pamoksle kun. 
P. M ar tūzas mintimis mus nuvedė į 
pirmuosius krikščionybės žingsnius 
Lietuvoje. Pamaldų metu giedojo 
"Dainos” choras, vadovaujamas Justi- 
no Ankaus. Skaitymus ir šiai dienai 
tikinčiųjų maldas skaitė pats bend 
ruomenės pirmininkas, inžinierius Vy
tautas Juška.

Po pamaldų Mindaugo karūnacijos 
minėjimas vyko Lietuvių klubo audi
torijoje. Prieš minėjimą, pagal nusi
stovėjusią tradiciją, buvo renkamos 
aukos Syunejaus Apylinkės vaidybai.

Prasidėjus minėjimui, visą programą 
puikiai kordinavo Daina Šiiterycė. Tik 
po minėjimo sužinojome, kad Dainelė 
tą dieną šventė savo 16-tąjį gimta
dienį. Nors ir pavėluotai, sveikiname 
Dainą Šliterytę gimtadienio proga ir 
dėkojame už tai, kad savo brangią 
dieną paaukojo Lietuvos labui.

Trumpu žodžiu minėjimą atidarė 
ALB Sydnejaus Apylinkės valdybos 
pirmininkas V. Juška ir pakvietė visus 
susirinkusius minėjimą pradėti Tautos 
himnu. Tylos minute pagerbti visi 
buvusieji Lietuvos laisvės kovose. 
Prei. P. Butkaus invokacijos metu 
buvo prisimintas nužudytas karalius 
Mindaugas ir kiti Lietuvos žmonės, 
žuvę už krikščionybę istorijos bėgyje.

Po invokacijos pirmą kartą išgirdo
me dainuojant Sydnejaus "Šešetuką", 
(vad. Justinas Ankus) kuris padainavo 
Alfonso Stabingio "Sušaudy
tas kryžius "(melodija Izabelės Daniš- 
kevičienės, harmonizuota Justino An
kaus).

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Minėjimų minėjimą Baitų taryba 

suruošė latvių centre, Belmont, 
birželio 14 d. 3 vai po pietų.

Prie įėjimo minėjimo dalyviams 
buvo išplatintos minėjimo programos.

LIETUVOS SPAUDOJE

mūsų darbuotojai Vilniuje ir Kaune 
išaiškino kelias grupes nusikaltėlių, 
grobusių mašinas ir gabenusių jas į 
Lenkiją. Musų žiniomis, šiuo metu 
vien tik šioje šalyje yra per aštuonis 
šimtus iš musų žmonių pavogtų 
mašinų. Daug jų iškeliavo dar toliau - 
į Jugoslaviją, Rumuniją, ČSFR. 0 ne 
maža dalis iš šių nuvarytų transporto 
priemonių pateko į Lietuvą. Taigi 
nusikaltėliai sėkmingai bendradar-, 
biauja. Deja, pareigūnams tai padaryti 
sekasi gerokai sunkiau - nėra tarp
valstybinių sutarčių. Štai kaimynų 
lenkų policija nežinia dėl kokių 
priežasčių tiesiog ignoruoja mūsų 
informaciją bei paklausimus.

- Be kriminalinių nusikaltimų, be 
abejo, labiausiai jaudinančių musų 
žmones yra ir ekonominių:

- Dabartine ekonominių nusikaiti
mų tyrimų tarnybų veikla mes 
negalime būti patenkinti. Per keturis 
mėnesius visoje Respublikoje išaiškin
ta tik septyniolika kyšininkavimo 
"Mūsų Pastogė" Nr.28 1992,7.13

Kruopščiai paruoštą paskaitą skaitė 
V. Juška (paskaita spausdinama 
“M.P.”). Po paskaitos sekė plati

• meninė programa. Pradėjo patys 
•mažiausieji, savaitgalio mokyklos 

mokinukai, kuriuos paruošė 
Jadvyga Masiokienė. Mažieji pipiriu 
kai su vėliavėlėmis rankutėse dekla
mavo eilėraščius apie vėliavos spal
vas, pareigą Tėvynei.

Su deklamacijomis pasirodė Aistis 
Bieri, Jolita Burneikytė ir Elenutė 
Šliogerytė. Visada laukiama Sydne
jaus moterų "Sutartinė", vad. Edos 
Siutz, labai gražiai padainavo "Raibi 
gaideliai", "Sėdžiu už stalelio" ir 
"Išlėk, sakale". Sydnejaus "Ketver
tukas", Jadvygos Muščinskienės paly
dimas gitara, padainavo tris mielas 
lietuviškas dainas.

Labai nuotaikingai pasirodė "Sūku
rys" , kur senjorai ir jaunesnioji šokėjų 
karta pašoko "Jonkelį", "Patrepsėiį", 
o merginos "Abrusėtį“. Vadovė 
Rasa Blansjaar, muziką tvarkė jonas 
Biretas.

Pabaigai "Dainos" choras, vad. 
Birutės Aleknaitės, padainavo ” Gimti
nės upeliu", muz. V. Telksnio, moterų 
choras padainavo "Siuntė mane moti
nėlė", muz. Z. Venckaus, o vyrų 
choras - "Lėk žirgeli vėju". Mišrus 
cūoras - "Mažutė musų Lietuva", 
muz. A. Lapinsko.

"Dainos" choras, vadovaujamas 
Birutės Aleknaitės ir Justino Ankaus, 
šiandien atliko dvigubą programą: 
bažnytinę ir meninę.

Po padėkos žodžio, kurį tarė 
Apylinkės valdybos pirmininkas V. 
Juška visiems programos atlikėjams, 
bedruomenės kultūriniams vienetams, 
aukotojams ir visiems Bendruomenės 
nariams, pasidžiaugdamas, kad ten, 
kur esame mes, ten "Tauta gyva", 
kaip sakė užrašas scenoje, baigtas 
minėjimas kartu visiems 
"Gražiausios spalvos".

dainuojant
kor.

kuriose buvo atspausdinti giesmių ir 
.tautinių himnų tekstai.

Pamaldas prevedė liuteronų kimi- 
gai: Dean Musinskis ir pastor Chris
tian bei katalikų kunigas ur. A. 
Savickis. Giesmes giedojo visi oaiy-

Atkelta iš 3 psl.

atvejų, aštuoniolikoje rajonų neat- ' 
skleista nė vieno ekonominio nusikai
timo.

Negalime griauti seno, nesukūrus 
naujo. Praėjusiais metais buvo panai
kintos tarnybos turėjusios sovietinį 
KSNG vardą, o jų funkcijos perduotos 
kriminalinei policijai. Kas iš to išėjo, 
matome. Atėjęs į ministeriją, nutariau 
atkurti ekonominių nusikaltimų tyri
mų tarnybas, deja, daug prityrusių 
specialistų jau buvo suradę darbą 
kitur. Tad dabar daug ką reikia 
pradėti iš naujo.

- Ar vidaus reikalų ministras 
nejaučia partijų, politinių grupuočių 
spaudimo.

- Daviau priesaiką Lietuvai, tad jai, 
o ne atskiriems politikams ir tarnauju. 
Ministerijoje savo darbuotojams pasa
kiau aiškiai: "Kas politiniais žaidimais 
užsiiminės darbe, tas čia nereikalin
gas" .

Kalbėjosi F. Telksnys 
("Lietuvos rytas", Nr.99)
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viai, o pamoksią pasakė kun. Savickis.
Po pamaldų Baltų tarybos pirminin

kas Petras Č ekanauskas pasakė trum
pą kalbą, nušviesdamas minėjimo 
reikšmę ir išreikšdamas padėką minė
jimo talkininkams, pamaldų pravedė- 
jams ir visiems atsilankiusiems.

Pabaigai sugiedoti Australijos, Lie
tuvos, Estijos, ir Latvijos himnai.

METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių bendruomenės Perth'o 
Apylinkės metinis susirinkimas įvyko 
Lietuvių namuose birželio 21 dieną.

Susirinkimą atidarė vaidybos pirmi
ninkas, kun. dr. A. Savickis. Susirinki 
mui pirmininkavo J. Jaucegis, sekreto 
riavo J. Čyžas.

Pirmininko pranešime kun. A. Sa
vickis paminėjo kad per tuos metus 
Lietuvoje įvyko aaug pasikeitimų, nes 
Lietuva buvo pripažinta nepriklauso
ma valstybe.

i minėjimą buvo pakviesti valdžios 
bei opozicijos, kitų tautinių bendruo
menių atstovai.

Per tuo metus vyko įvairus renginiai 
kas 3-4 savaitės. Buvo suruošti visų 
tautinių švenčių minėjimai ir kiti 
pobūviai. Išsinuomotu autobusu buvo 
suruoštos 3 ekskursijos į provinciją. B. 
Radzivanienė "atgaivino" tautinių 
šokių grupę "Šatrija", kuri gerai 
pasirodė keliuose tarptautiniuose fes
tivaliuose ir Lietuvių namuose. Buvo 
pravestos kelios rinkliavos įvairiems 
tikslams (viso buvo surinkta 2000 
dolerių). Pirmininkas buvo labai nuste
bęs, kai grįžęs iš Papua- New Guinea (iš "Žinučių")

AUKOS
Karaliaus Mindaugo Karūnavimo 

šventes minėjime Lietuvių bendruo
menės reikalams, per aukų lapus 
surinkta 293 doleriai.

Aukojo:
20 uoienų - pavardė neįskaitoma.
Po 10 dolerių - J. Zinkus, O. 

Levenene, A. Jokantas, A. Giniunas, 
J. Grybas, E. Biiokienė, S. Kalakaus- 
kas, V. Patašius, Prei. P. Butkus, J. 
Zablockis, O. Grosiene, B. V. Bankai, 
ir trys neįskaitomos pavardės.

Po 5 dolerius - P. Sakalauskas, P. 
Antanaitis, p. Labutienė, S. Kiemems, 
P. Armonas, V. Bukevičius, V. 
Šliogeris, M. Zakaras, A. Šlefertas, J. 
Norvilaitis, P. Donieiiene, M. J. 
Paltanavičiai, S. Norvilaitis, S. Skaru
lis. A. Dudaitis ir keletas neįskaitomų 
pavardžių.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
Sydnejaus Apylinkės vaidyba

PARAMA LIETUVAI
Vnnos vajų parėmė pinigais: 

100 dolerių - J. Zinkus.
dolerių - 0. Grodienė. 
dolerių - V. Stanevičienė, 
dolerių - S. Dapkus.
"VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS" 

LIETUVOJE
Aukojo:
200 dolerių - Milda Vaškevičienė.
30 dolerių - A. Brunkienė.

30
20
10

PARAMA KATALIKŲ SPAUSTUVEI

Katalikų spaustuves Kaišiadoryse 
reikalams - 500 dolerių aukojo 
Eugenija ir Vincas Stagiai.
Ačiū už jūsų dosnumą.

A. Kramilius
Parama Lietuvai komiteto 

įgaliotinis NSW 

sužinojo, kad per pravestą "Parama 
Lietuvai" vajų, tokia neskaitlinga 
Perth'o lietuvių kolonija suaukojo virš 
17 000 dolerių.

Baigdamas pranešimą pirmininkas 
padėkojo šeimininkėms už pietų gami
nimą, o talkininkams - už salės 
paruošimą, ruošiant įvairius pobūvius. 
Vytautas Radzivanas buvo pakviestas 
papasakoti apie "Šatrijos" veiklą.

Vytas papasakojo apie "Šatrijos " 
pasirodymus ir apie valdžios suteiktą 
paramą. Gautas honoraras 400 dolerių 
už pasirodymą Entertainment centre, 
buvo pervestas į Bendruomenės val
dybos kasą, o iš valdžios gautos 
paramos - 800 dolerių - buvo 
nupirktas magnetofonas su mikrofonu, 
kuris galės būti naudojamas ne tik 
"Šatrijos" repticijose, bet ir perduo
dant kalbas, pranešimus, pobūvių 
metu ir kitur.

Vaidybos sekretorė R. Sidarienė 
pranešė apie Krašto vaidybos organi
zuojamą vajų, prašant aukoti naujus 
vilnonius rubus, kurie bus siunčiami 
Konteineriu į Lietuvą.

Kai kurie "Šatrijos" šoke jai planavo 
važiuoti į Lietuvių dienas Čikagoje 
■r norėjo gauti finansinės paramos iš 
Perth'o lietuvių ar iš Krašto valdybos. '

Buvo pasiūlyta suruošti rinkliavą 
našlaičių paramai Lietuvoje.

Valdybos pirmininkas A. Savickis 
pranešė, kad Dariaus - Girėno 
minėjimas bus ruošiamas liepos 12 d.

Dalia Francienė pakvietė dalyvius 
padėkoti Apylinkės valdybai už įdėtas 
pastangas vadovaujant Perth'o lietu
vių Bendruomenei, o susirinkusieji 
pritarė plojimais.

LIETUVIŲ KOOPERATINE 
KREDITO DRAUGIJA

I
NAUJI PASKOLŲ IR INDĖLIŲ 

PALŪKANŲ PROCENTAI: 
(nuo liepos 1 d.) q

Terminuoti indėliai. Iki liepos 1 d. 1993. 
Procentai priskaičiuojami kas mėnesi: 

8% 
6-ių mėn. terminuoti indėliai; procentai priskaičiuojami kas savaitę: 

7%
3-Jų mėn.terminuoti indėliai; procentai priskaičiuojami kas savaitę:

6.5%
Einamosios sąskaitos:

6%
Terminui suėjus, pinigus ir palūkanas 
galima išimti ar pervesti Į kitą sąskai
tą. Jei klientas nepraneša dėl pinigų 

Išėmimo, sąskaita automatiškai 
pervedama naujam terminui. Pinigus 
iš terminuotų sąskaitų galima išimti 
dar terminui nesuėjus. Tuo atveju 

mokama tik pusė viršminėtų procentų 
už išlaikytą laiką.

Paskolos Jaunimui, pirmiesiems 
namams, kuriuose patys apsigyvena:

Paskolos su nekilnojamo turto užstatu:
10.5%

Paskolos komerciniams reikalams su 
nekilnojamo turto užstatu: 

12%
Paskolos be "Mortgage” sudarymo, 

užstatant tik nuosavybės dokumentus: 
13%

Asmeninės negarantuotos paskolos:
16.5%

TALKA viršmlnėtus procentus gali 
keisti metų bėgyje atsižvelgiant Į 

bankų ir finansinių Įstaigų 
siūlomus procentus.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis Į 
Talkos Įstaigas Lietuvių namuose: 

ADELAIDE 362 7377 
MELBOURNE 328 3466 

SYDNEY 796 8662
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valstybes Švente minint 
(Vytauto Juškos žodis Valstybės šventės proga.)

šiemet pirmą Kartą nuo 1939 m. 
lietuvių tauta švenčia savo valstybės 
atkūrimo šventę. Nors gyvename toli 
nuo savo neimu, toli nuo kasdieninių 
musų tautiečių rūpesčių, tačiau 
manau, kad ši šventė yra ypatingai 
svarbi ir mums. Ir ne dėl kurių kitų 
priežasčių, o todėl, kad mes esame 
lietuvių tautos vaikai, ir mums labai 
svarbu, kaip tėvynainiai gyvena, 
kuriasi, puoselėja mums bendrą ir 
brangią lietuvių kultūrą, vysto visuo
meninį gyvenimą,tvarko šalies reika
lus. Be valstybės, tiek tėvynainiai, 
tiek mes, gyvename lyg be atramos 
taško, kuris leistų mums alsuoti, 
džiaugtis visu tuo kas mums, kaip 
lietuviams gyvybiškai svarbu ir savita. 
Praradę savo tautos valstybiškumą, 
praradome galimybę išsaugoti savo 
kultūrą, rūpintis ekologija ir aplinka, 
užtikrinti savo tautiečių socialinį, 
ekonominį bei juridinį gerbūvi, žmo
gaus teises. Neturėjome galimybės 
vystyti tautinį švietimą, užtikrinti 
dorovinę, etninę tautos aplinką. 
Negalėjome rūpintis savo tautos 
interesais tarptautinėje plotmėje, 
ginti savo tautiečių teises pasauliniu 
melstu. Žodžiu, nustoję valstybin
gumo, nustojome galimybės ugdyti, 
plėtoti, puoselėti tai, kas mums, kaip 
tautai, gyvybiškai svarbu. Be savo 
valstybės mes buvome bežodžiai, 
buvome tik aplinkos stebėtojai. Prara
dę vaistybi'ngumą; praradome teisę 
būti pilnaverčiais pasaulio piliečiais.

Nuo šių metų musų bendruomenėje 
Valstybės šventės minėjimas bus 
švenčiamas vietoje minėtos Tautos 
šventės, kuri vykdavo rugsėjo 8 dieną, 
kartu su Mergelės Marijos švente, tai 
mums padėjo ištverti ilgus tautos 
vergijos metus. Tautos šventę kiek
vienais metais minėsime kaip padėkos 
dieną, atšvęsdami iškilmingomis pa
maldomis. Ji, kaip ir kovo 11—ji, bus 
minimos kaip religinės šventės, atžy
mimos pamaldomis.

Lietuvos valstybingumo 
pradžia.

Kaip suprasti sąvoką “valstybė? 
Valstybė - tai organizuota politinė 
bendruomenė, turinti savo aukščiausią 
valdžią. Valstybė, tai bendruomenės 
valdomas kraštas, turintis savo sienas, 
turtus ir piliečius, tai yra gyventojų 
sambūrį. Tas gyventojų sambūris - tai 
tauta, istoriškai susiformavusi žmonių 
bendruomenė, turinti bendrą kilmę, 
bendrą kalbą, istoriją, papročius, 
savitą gyvenimo būdą.

Lietuvių tautos istorijoje valsty
bingumas siejamas su Mindaugo karū
nacija. Lietuvių gentys tūkstančius 
metų gyveno toje geografinėje platu
moje, kur šiandien yra Lietuvos 
Respublikos valstybinės sienos. Iki 
13-jo amžiaus šiuos plotus valdė 
skirtingi kunigaikščiai. Laikoma, kad 
jau 12-jo amžiaus pabaigoje lietuvių 

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir j į ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo nariais 
ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44-50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Bof 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

žemės buvo valdomos penkių Kuni
gaikščių, kurie valdė kartu su seimais. 
Laikui bėgant, kunigaikštis Mindaugas 
pašalino visus kitus kunigaikščius ir 
liko vienas valdyti visą kraštą. Taip 
musų rašytinėje istorijoje mmimas

Vytautas Juška
A LB Sydnejaus Apylinkės valdybos 
pirmininkas Nuotrauka A. Burneikio

pirmasis etapas, kai lietuviškų genčių 
apgyvendinti plotai buvo sujungti ir 
valdomi vieno valdovo, vykdoma 
vieninga politika. Remiantis istori
niais duomenimis manoma, kad Lietu
vos suvienijimas įvyko šiek tiek 
anksčiau, negu minimais 1236 metais.

Sujungus lietuvos kunigaikštystes, 
Mindaugui nebuvo itin lengva jas 
išlaikyti. Žemaičiai nenoriai davėsi 
valdomi. Norėdamas sustiprinti savo 
valdas, Mindaugas kovoms išsiųsdavo 
tolimų sričių kunigaikščius, o jiems 
sėkmingai laimėjus mušius, nebeleis- 
davo sugrįžti Lietuvon. Tokiu būdu jis 
įpykino ne tik brolius bei giminaičius, 
bet ir eilę smulkesnių kunigaikščių. 
Šie pradėjo prieš Mindaugą maištauti, 
užpuldinėti jo valdomas žemes. Taip 
Mindaugui prireikė paramos iš buvusių 
priešų - ordino. Prieš suteikdamas 
pagalbą, ordino vadas Andrius iš 
Stirlando Mindaugui pastatė sąlygą - 
krikštą. Remdamasis politiniais sume
timais, Mindaugas sutiko krikštytis. 
Mindaugo krikštas sukėlė nepasiten 
kinimą, tačiau ordinas padėjo Min
daugui susitvarkyti su savo priešais, o 
ankstyvesnė vesta politika parodė, 
kad nei Aukštaičiuose, nei Žemai
čiuose nebeliko žymesnių vadų, kurie 
butų galėję ir sugebėję pasipriešinti 
Mindaugo valiai.

Tuojau po krikšto, Mindaugas kartu 
su ordino magistru pasiuntė į Romą 
pasiuntinius pareikšti ištikimybę po
piežiui ir paprašyti jo globos. Kartu 
buvo prašoma suteikti Mindaugui 
karališkąją karūną. Popiežius su malo
numu sutiko pasiuntinius, kartu sutiko 

karūnuoti Mindaugą karaliumi. Karū
nacijai sutikimas buvo duotas 1251 
metų liepos 17-tą dieną, tačiau pati 
karūnacija įvyko tik po dviejų metų, 
t.y. 1253 metais.

Karūnuotas Mindaugas bandė savo 
sukurtą valstybę iškelti ir pastatyti ją 
kaip lygią greta kitų Europos viešpa
tysčių. Tačiau Mindaugo autoritetas 
buvo per silpnas ir šis jo bandymas, 
laikui bėgant, pasirodė per ankstyvas.

Mindaugo politika nepatenkinti jam 
giminingi kunigaikščiai pradėjo užpul
dinėti ir grobti jo valdomas žemes. 
Laimėjęs mūšius, Mindaugas privers
davo giminaičius pripažinti jo valdžią. 
Mindaugas svajojo kietai suimti į savo 
rankas lietuvių gimines ir valdžią, o 
tuo tarpu stiprinosi viduje, rūpinosi, 
kau jam mirus nežūtų valstybė. Tada 
jis iš anksto gavo popiežiaus leidimą 
karūnuoti vieną iš savo sūnų.

Mindaugo santykiai su ordinu ilgai
niui iširo. Ordinas nebepuolė jo žemių, 
bet užtat jo akivaizdoje vergė 
žemaičius. Sukilus ordino pavergtoms 
giminėms kariauti, joms į pagalbą 
ateidavo tik žemaičiai. Mindaugas 
buvo prašomas padėti išvyti vokiečius 
iš pavergtų žemių, pasižadant, kad 
susilaukus jo pagalbos, pasiduos jo 
valdžiai žemaičiai, kuršiai ir visos 
pavergtos Padauguvio kiltys. Mindau
gas sutiko, tačiau vėliau ėmė gailėtis, 
nutraukęs su ordinu sutartis ir 
nusigręžęs į rusų kraštus.

Jau anksčiau Mindaugas buvo kalti- 
nams susidėjęs su vokiečiais, o jo 
atsisakymas prisidėti prie broliškų 
giminių kovos dėl laisvės, buvo 
palaikytas tautos išdavimu. Susimokę 
seserėnas Treniota ir giminaitis Dau
mantas Mindaugą nužudė. Kartu 
nužudė ir abu prie jo buvusius sūnūs - 
Ruklį ir Rupeikį. Jie tikėjosi, kad 
pašalinę Mindaugą, jo suorganizuotos 
valstybės jėgomis įstengs išvaduoti 
visas ordino pavergtas gimines ir 
apsaugos visą tautą. Tačiau tikrumo
je, nužudžius Mindaugą susvyravo ir jo 
sukurtos valstybės pamatai. Galvas 
pakėlė visi neišnykę kunigaikštėliai, 
nė vienas jų nenorėjo pasiduoti kitam, 
visi stengėsi užimti Mindaugo vietą..

Per sekančius septynerius metus 
Lietuvos plotus valdė net trejetas 
valdovų, kol galiausiai, Kernavės 
kunigaikštis Traidenis paėmė valdžią į 
savo rankas. Jo valdoma Lietuva liko 
galinga karinė jėga. Tuo metu 
Lietuvos valstybė buvo grynai lietu
viška ir tautiška, daug platesnė, negu 
Mindaugo laikais, nes Traidenio klausė 
žemaičiai ir jotvingiai.
Traidenio laikais tautiškoji Lietuvos’ 
valstybė buvo baigta kurti. Toliau ją 
galutinai sustiprino tolimesnieji Trai- 

, denio įpėdiniai - Vytenis ir Gedimi
nas.

Ši trumpa istorinė apžvalga nurodo. 
Mindaugo ir Traidenio įnašus, suku
riant Lietuvos valstybę. Sunku dabar 
numatyti, kokia būtų buvusi Lietuvos 
valstybės ateitis, kaip butų atrodžiusi 
šiandien, jei Mindaugas nebūtų buvęs 
nužudytas, ir įpėdiniais butų tapę jo 
sunūs. Tačiau viena aišku: su Mindau
go mirtimi, Lietuvos kelias į krikščio
nybę buvo sudelstas ir tą darbą teko 
atlikti Vytautui po 115-kos metų.

Lietuva, kaip valstybė siekė savo 
vietos Europos tautų šeimoje, tačiau 
norint tapti Europos valstybe, reikėjo 
priimti krikščionybę. To reikalavo 
tuometinė politinė padėtis. Krikščio
nybė nešė kultūrinę pažangą. Tuo 
laiku kitos Europos tautos jau 
džiaugėsi ilgu ir giliu savo rašytos 
kultūros lobynu, o musų tauta 
šiandien tegali pasidžiaugti tik nuo M. 
Mažvydo laikų rašytiniais raštais.

Tęsinys sekančiame rir,

Juozas Alipis Juragis

*

Dovanosiu tau širdį, 
Sapną, viltį, svajonę, 
Bendrų dienų švelnumą. 
Bendrų aušrų malonę ...

Stanislavos atminimui

Apglėbę marmuro koloną, 
Vijokliai lipa į balkoną 
Tartum ugnis žalia... 
O mane degina laukimas: 
Ateik, iš ryto saulės gintus, 
Ir atsistok šalia. — 
Aš būsiu marmuro kolona, 
O tu - ugnis balta...

Tavo širdis - namai, 
Pasiilgę laimės šviesos, 
Tavo siela - kristalo vaza, 
Laukianti meilės žaibo...

AMŽINYBES ŽIBBAI
Tavieji žodžiai mano sielą gydė, 
Stiprėjau aš, pajutęs galią 

supratimo dovanos.
Meldžiau: čia pasilik ir būki 

mano gidė.
Vadovė tyrlaukiuos 

liepsnojančios dienos.

Lai saulė perdega, o perdegus 
'užgęsta..'.

Tik vieno nepalik manęs, 
kaip liūdintį radai.

Tu perveski mane per mirties 
šiurpią brastą,

Nauja diena, kad Amžinybėn 
vestų,

Kur žydi žmogaus akiai neregėti 
dar žiedai ...

Bet tu pirmoji išėjai sutikti 
naujo ryto, 

Kai rudens lapai pamažėle 
krito.-----

* * 4

Nenueik, Brangioji, 
į tamsią nakties tylą,
Palikusi man liūdną šypseną, 
Kurioje skamba tavo ašaros. —

Išėjo ji, ir džiaugtis man užginta. 
Užgeso Žemėje gyvybės švyturys. 
Ir skamba mano žodis, 
Praradęs laimės mintį, 
Gyvybės galių neturįs...

Erškėčiais skausmo grįstos dienos, 
Kaip aštrios rudenio ražienos...

Vienišoji širdis skundės: 
Laimės buvo tik sekundės... 
Tik sekundės - bėgis metų... 
Laimės buvo tik karatas, 
Skausmo - tūkstantis karatų...

Atšauki, Viešpatie,
Kurs mano dvasią grūdini, 
Vienatvės rudenį ...
1948 - 1992&
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^SPORTAS
ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KREPŠINIO FEDERACIJA. 
BASKETBALL FEDERATION OF LITHUANIAN 
FEDERATION de UTUANIE de BASKETBALL

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FlZjNIO AUKLĖJIMO SĄJUNboSPlRMINlMKUI
P. A. LAUKAIČIUI * I

, ■+- a
Mus pasiekė žinios apie turėjusią įvykti Lietuvos nacionalinės krepšinio vyrų 

rinktinės įšvyką į Australiją ir priekaištus Lietuvos krepšinio federacijai dėl to,

. Antanas Laukaitis

VIEŠNAGĖ LIETUVOJE
Vi >

Jau kone dvi savaitės prabėgo nuo 
atvykimo į Lietuvą. Laikas čia taip 
greitai bėga, kad nežinai net kaip jį 
sustabdyti. Oras pirmosiomis dienomis 
buvo tikrai aušcrališkas, tačiau staiga 
taip atšalo, kad ne vienas musą 
australietis kosėti pradėjo ir slogutę 
pasigavo. O dabar vėl gražu, taip 
laukiamas lietus pasirodė ir žmonės 
džiaugiasi savo soduose gražiai au
gančiomis daržovėmis. Savo sklypuose 
ir daržuose, ypatingai šiais metais, 
žmonės stengiasi prisiauginti kuo 
daugiau visokiausių gėrybių, nes 
kainos parduotuvėse, o ypač turguose, 
labai didelės ir paprastam žmogui, 
gyvenančiam tik iš savo mažos algos, 
sunkiai įveikiamos. Šiap jau turguose 
ir komercinėse parduotuvėse galima 
gauti visko, net bananą ir apelsinų 
yra apsčiai, tačiau kilogramas bananų 
kainuoja 170 rublių.Mums yra pigu, o 
vietiniams - brangu ir tik vaikus 
kartas nuo karto galima jais pavaišin 
ti. Turgai yra pilni žmonių, o perka jie 
daug ką, tik gal kiek mažesniais 
kiekiais kaip seniau. Lietuvoje jau 
pastebimas elektros, dujų, vandens 
taupymas, nes seniau, kai tai kainuo- 
davo tik kelias kapeikas, niekas nieko 
netaupė, o dabar kiekvienas pasako, 
kad didelės kainos ir todėl reikia 
taupyti.Tas pats pastebima ir su 
benzinu. Žmonės daug daugiau nau
dojasi bendromis susisiekimo priemo
nėmis, nors ir čia už seniau mokėtą 4 
kapeikų bilietą, dabar reikia mokėti 
jau 2 rublius.

Tik atskridus, parduotuvėse matėsi 
daug degtinės, tačiau prieš kelias 

, dienas, spaudoje pasirodžius žinutei, 
kad gėrimai pabrangs, gėrimai dingo, 
o pagrindinis "Stumbro" degtinės 
fabrikas, kurio "Lithuanian vodką” ir 
mes Australijoje naudojam, kuriam 
laikui sustojo, nes negaunama butelių 
ir nėra į ką pilstyti šį baltąjį 
"eleksyrą".

Šiaip, atrodo, žmonės gyvena dar 
neblogai: gatvės pilnos žmonių ir juos 
matydamas pagalvoji, o kas dabar 
dirba? Su darbais dabar vis sunkiau ir 
sunkiau. Susitikus grupelei draugų ir 
prietelių, jei seniau apie darbą mažai 
kas kalbėdavo, tai dabar jau dažnai 
klausiama: ar dirbi, ar dar neatleido? 
Nežinia kaip bus toliau, įvedus litą? 
Dabar gal tik jaunimas apie darbą 
nesirūpina, nesijaudina, nors didžioji 
dalis mokosi ar studijuoja, tačiau į 
ateitį žiūri labai blankiai, sakydami, 
kad ir su diplomu vėliau gali būti labai 
sunku įsidarbinti. Kita jaunimo dalis 
pasidarė "ekonomistai - biznieriai". 
Jie pyksta, jeigu juos tiesioginiai 
spekuliantais pavadini. Jie bizniauja 
viskuom, nes važinėja į Lenkiją, 
Vokietiją, Rusiją ir kitas buvusias 
socialistines valstybes. Žinoma dabar 
jiems sekasi gal ir neblogai su tuo savo 
prekiavimu, nes jie daug daugiau 
užsidirba, negu kad uždirbtų turėdami 
geriausią valdišką darbą, tačiau vieną 
dieną tai baigsis ir reikės tiems 
"prekybininkams" susirasti tikrą dar
bą.

O šiaip gyvenimas čia bėga greitai 
ir gana linksmai. Kaip ten bebūtų, bet 
gatvėse, ypatingai Kauno Laisvės
"Mūsų Pastogė" Nr.28 1992.7.13 

alėjoje, žmonių" pilna, o moterys 
atrodo labai gražiai,'skoningai apsi
rengusios, daug jaunų merginų dėvi 
"mikro - mini" sijonukus, į kuriuos 
bežiūrėdamas net Sydnejaus lietuvių 
klubo pirmininkas? dabar čia atosto
gaujantis, pasakė "kiek daug gražių 
lietuvaičių čia yra”. Dienos metu, 
didžiausiuose Kauno ir Vilniaus resto
ranuose žmonių gana daug, nes šią 
vasarą į Lietuvą yra suvažiavęs 
rekordinis užsieniečių skaičius. Mais
tas čia skanus, nors pasirinkimas jau 
nebėra toks didelis, koks būdavo 
anksčiau. Kainos, palyginus su uždar
biais, yra nemažos ir dirbantis jau 
retai gali su leisti pasmaguriauti 
restorane, tačiau svečiams su dole
riais kišenėje ir dabar dar viskas labai 
pigu. Restoranai vakarais jau apytuš
čiai, o dabar didesniuose iš jų, 
vakarais yra pasamdyti bent keli 
policininkai ir anksčiau buvusių muš
tynių ar kitų nesusipratimų beveik 
nebepasitaiko.

Kalbant apie kriminalinius nusikal-
timus, - jų yra labai daug ir 
visokiausių. Neseniai man teko išsa
miai pasikalbėti su policijos teismo
prokurore, ir ji skundėsi, kad pačiai 
policijai darbas yra labai sunkus, nes 
teisminiai sprendimai už didelius 
nusikaltimus yra labai lengvi, todėl ■ 
nusikaltėliai labai mažai bijo policijos 
ir teismų, o be to, ir ten dar vyrauja ■ 
kyšiai ir lengvos bausmės.

VISI POLITIKUOJA ■
Tik vakar pasibaigė balsavimas dėl ■ 

rusų kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos. Buvau ir aš pasižiūrėti, kaip 
vyksta balsavimas Kaune, stebėti 
žmonių nuotaikas. Kaunas atrodė 
pasipuošęs ir iškilmingas. Didžioji 
dalis namų ir pastatų buvo iškėlę 
vėliavas, perjuostas juodu kaspinu, i 
prisimenant buvusius didžiuosius trė
mimus. Bažnyčiose buvo laikomos 
gedulingos pamaldos ir jose dalyvavo :

"Time" žurnalas (1992 birželio 29 < 
d. laida) įsidėjo Lietuvos olimpinės 
rinktinės narių būsimos uniformos 
nuotrauką, sukurtą japonų dizainerio 
Issey Miyake. Tai metalinės - 
sidabrinės spalvos kelnės ir balti,1 
platūs švarkai, papuošti lietuviška 
trispalve. Švarko didžiulis gobtuvas; 
gali būti susuktas, padarant iš jo 
apykaklę arba išplėstas į savotišką, 
"vėliavą", ant kurios yra Lietuvos 
vardas.

psl. 6 ■1 j 1 "

kad minėtoji išvyka neįvyko.
Dėl minimo fakto Lietuvos Respublikos federacija pareiškia, kad: , . v
Lietuvos krepšinio federacija nei su Australijos krepšinio federacija, pei su 

kitomis sporto organizacijomis jokių derybų dėl Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės išvykos į Australiją šių metų pavasarį nevedė. Nei aš, nei Lietuvos 
krepšinio federacijos prezidiumo nariai (krepšinio federacijos vadovybė)} o kjų.

Australijos krepšinio federacijos ar kitų sporto organizacijų pąsiūlymų, 
laiškų nesame gavę, todėl, suprantama, nieko apie tokią Lietuvos krepšinio 
rinktinės galimą kelionę į Australiją nežinojome. Pirmą kartą apie-tai sužinojau 
šių metų gegužės antroje pusėje, kai man paskambino iš Australijos žmogus, 
kalbantis lietuviškai ir paprašė, kad Lietuvos nacionalinė krepšinio rinktinė 
atvyktų į Australiją. Tuo metu, žinoma, nieko padaryti negalėjome.

Dėl anksčiau išdėstytų aplinkybių Lietuvos Respublikos krepšinio federacija ’ 
ne tik neneša jokios atsakomybės už neįvykusią Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės išvyką į Australiją, bet ir jaučia nuoskaudą.

Apgailestaujame, kad Australijos krepšinio federacija (ar kita kuri sporto 
organizacija) vykdė derybas, matyt su privačiais asmenimis, neturinčiais jokių 
Lietuvos krepšinio federacijos įgaliojimų ir dėl to įvykusių pasekmių.

Nacionalinės rinktinės reikalų tvarkymas yra išimtinai nacionalinės krepšinio 
federacijos vadovybės kompetencija.

Lietuvos Respublikos krepšinio federacija norėtų ateityje palakyti deramus 
santykius su Australijos krepšinio federacija, kitomis sporto organizacijomis. 
Tikime, kad taip ir bus. Tuomet mes užtikrintume deramą tarpusavio sutarčių 
įvykdymą, kaip tai jau yra su daugelio pasaulio šalių krepšinio federacijomis.

1992.06.04

prof. S. Stonkus
Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas

A. Ivašauskas
Lietuvos krepšinio federacijos atsakingasis 

sekretorius

yjj % LTOK - O INFORMACIJA
o

Vėliausios žinios, liečiančios Lietu
vos krepšinio rinktinės kelią į už trijų 
savaičių prasidedančią Barselonos 
olimpiadą:

Dalyvauti olimpinėse krepšinio var
žybose pareiškė norą 24 - ri Europos 
kraštai, prie kurių buvo taip pat 
prijungta Izraelio rinktinė. Kad pa
tekti į olimpiadą, šios 25 - kios 
komandos turėjo rungtyniauti tarp 
savęs dviejuose atrankiniuose turny
ruose, kurių pirmas pasibaigė birželio 
27 dieną. Iš 25 - kių komandų, kurios 
buvo suskirstytos į 4 - rias grupes, į 
antrąjį atrankinį turnyrą pateko 8 - 
nios komandos - po dvi iš kiekvienos 
grupės. Tos komandos yra: Lietuva, 
Rusija, Vokietija, Kroatija, Izraelis, 
Italija, Slovėnija ir Čekoslovakija. 
Lietuva savo grupėje užėmė I - mą 
vietą, laimėdama prieš Olandiją, 
Angliją, Vengriją, Estiją ir Rusiją.

Antras 8 - nių komandų atrankinis 

labai daug žmonių. Per radiją ir 
televiziją skambėjo tremtinių ir 
partizanų liūdnos dainos, žmonės 
buvo tikrai labai rimti, susikaupę. 
Patys rinkimai, kaip komentuoja 
žinovai, praėjo sklandžiai, nors bal
suotojų skaičius galėjo būti didesnis, o 
ta lenkų ir rusų apgyvendinta rytinė 
Lietuvos dalis vėl parodė, kad jie dar 
neina pilnai kartu su visa Lietuva.

Šiaip žmonės politikuoja labai daug, 
nors jau pradeda jiems ta politika 
atsibosti. Nes keista klausyti karštų 
ginčų, kad ir vienos šeimos narių 
tarpe. Žiūrėk, viena pusė su didžiau
siu įkarščiu gina Landsbergį, puola 
Brazauską, o jau antroji pusė svaido 
žaibus atvirkščiai... Ne vieną kartą ir 
aš papuoliau į tokius ginčus ir buvau 
paklaustas , o ką galvoju aš pats ir kiti 
užsieniečiai? Čia tikrai reikia būti 
geru diplomatu, nes pasakius blogą 
žodį ir nakvynę, žmogus, gali praras- 

turnyras vyksta Birželio 29-liepos 5 
dienomis. Iš šio turnyro 4 - rios 
komandos eina tiesiog į olimpines 
žaidynes. Reikia tikėtis, kad po labai 
gero pasirodymo pirmajame turnyre, 
Lietuva bus tų 4 - rių komandų tarpe.

Kalbant apie Barsėlbnos olimpiados 
krepšinio varžybas reikia manyti, kad 
aukso medalius laimės JAV - bės, 
kurių komandą sudarys jų profesio- 

. nalų krepšinio "super" žvaigždės. 
Sunku įsivaizduoti, kuri komanda 
jiems galėtų pasipriešinti. Sidabro 
medaliai,1 greičiausiai, nukeliaus į 
Pietų Ameriką.’'1 DėP^etifopiežiams 
likusių bronzos medalių, Lietuva bus 
rimtas pretendentas.

Sveikindami Lietuvos krepšininkus, 
ryžtingai siekiančius savo tikslo, 
džiaugiamės žinodami, kad mūsų 
aukos prisideda prie Lietuvos repre
zentacinės rinktinės dalyvavimo olim
pinėse žaidynėse ir linkime jai 
geriausios sėkmės visose sporto šako- 
se" J. Jonavičius

LTOK atstovas Australijoje 
4992 m. birželio 30 di 

tų pačiųti... Gan keista yra ir 
dešiniųjų "ultra patriotų" galvosena. 
Mano geras prietelius V. Adamkus, 
V LIK O pirmininkas dr. K. Bobelis bei 
vicepirmininkas V. Jokūbaitis, kurie 
visą gyvenimą kovojo prieš komuni
zmą, atvykę dabar į Lietuvą spaudoje 
pasisakė, kad čia, Lietuvoje nėra 
vienybės, o tarpusavio rietenos yra 
tikrai gėdingas reiškinys. Už tuos 
žodžius jie tiesioginiai ko ne raudo
naisiais buvo padaryti ir griežtokai 
prieš juos pasisakyta. Nežinau,kaip į 
mane bus pažiūrėta, nes daviau 
spaudai pasikalbėjimus, tiesa, jie 
daugiausiai buvo apie sportą, bet 
parašyti opozicijos spaudoje.

Tiesiog keista, kad žmonės, kurie, 
susikabinę rankomis, Baltijos kelyje 
vieningai reikalavo laisvės, vėliau ją. 
gynė prie Parlamento, Spaudos rūmų

Nukelta į 7 psl.
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ALB ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS NR. 41

1. Atkreipiame visų dėmesį į ALB 
švietimo tarybos pranešimo N r. 40, 6- 
tą poskyrį, kuriame buvo pranešta 
apie galimybes jaunuoliams mokytis 
Lietuvių Namų mokykloje Vilniuje. 
.Gavome patikslinimą iš Lietuvos 
Respublikos kultūros švietimo minis
terijos. Cituojame:'

".„. Iš Vakarų šalių tautiečių vaikai 
• čia dar nesimoko, nes mes suintere- 
suptj, ' kad egzistuotų Vokietijoje 
esanti Vasario 16-osios gimnazija. . 
Tad visi vakariečiai vyksta.ten. Gal 
vėliau ši problema bus sprendžiama 
kitaip".’

Labai gaila, kad netikslūs Lietuvių 
Namų mokyklų skelbimai "Gimtajame 
krašte" ir kituose laikraščiuose, 
suklaidino mus.
2. L. R. kultūros ir švietimo 
ministerija siūlo. Cituojame:

Lietuvių kalbos kursus angliškai 
kalbantiems tautiečiams. Kursai mo-.. 
kami.-Vienam klausytojui jie kainuos 
200 JAV dolerių. Kursai vyks liepos 7 
- rugpjūčio 1 dienomis Mokytojų 
kvalifikacijos i
82), Vilnius 2057, tel. 779881, 765992.

Apgyvendinama Instituto viešbuty
je (nemokamai). Maitinama Instituto į

kavinėje (už maitinimą moka patys 
dalyviai).

Adresai pasiteiravimui: L. R. 
kultūros ir švietimo ministerija, Ryšių 
su tautiečiais tarnyba, J. Basanavi
čiaus 5, Vilnius 2683. Tel. 613092. 
Fax (0122) 62312L.
3. Prašome kuo greičiau atsiliepti 
visus buv. ir dabartinius mokytojus 

' suteikiant apie- save žinias p-niai A.
Stepanienei, ALB Krašto valdybos 
narei švietimo kultūros reikalams, 5 
Bonwick Place, Garran ACT 2605, 
tel4)6) 282 4013. Šitos žinios reikalin
gos sudaromam : mokytojų sąrašui. 
Prašome suteikti žinias apie įsigytus 
mokslo laipsnius, darbą Savaitgalio 
lietuvių mokyklose, jei buvo ten 
mokytojauta ar tebemokytojaujama, 
darbą vidurinėse mokyklose (High 
School), kursuose, universitetuose. 
Prašome pažymėti ar kalbate lietuviš
kai.
4. Visi ALB švietimo tarybos nariai 
prašomi prisidėti prie šio darbo, t.y. 
žinių rinkimo apie mokytojus. Sąra- .

institute (Didlaukio Sus galima siųsti tiesiog p. A.
Stepanienei arba man.

Isolda I. Požėlaitė - Davis 
ALB švietimo tarybos pirmininkė

AUKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS

r

MUSŲ MIRUSIEJI --------------------------
A. + A. ALGIS SKEIRYS

Iš Adelaidės gauta žinia, kad ten, 
birželio 4 d.,mirė a.a. ALGIRDAS 
MARIJONAS SKEIRYS!

Algirdas gimė Šiaulių apskrityje, 
mokėsi Tauragės gimnazijoje. Vokie
tijoje gyveno Rebdorfo stovykloje. 
Australijon atvyko 1949 metais. 
Pradžioje gyveno Richmond'e.S. A., o 
pąskutiniais metais - Victor Harbour 

' mieste. Pradžioje, Algirdas buvo 
elektrikas, o paskutiniais metais dirbo 
kaip ryšių valdininkas (Public Rela
tions Officer).

A. t A MARYTĖ
A.A. MARYTĖ BARKAUSKAITĖ- 
KLIMIENĖl mirė birželio 9 dieną,.’ 
sulaukusi 72mętų, amžiaus. Marytė 
gimė Biržų apskrityje, vėliau gyve-, 
no Kaune, kur dirbo prekių eksporto 
įstaigoje.

Gyvendama Vokietijoje Marytė iš
tekėjo už Jono Klimo. į Australiją 
atvyko 1948 metais, pradžioje gyveno 
NSW, o vėliau apsigyveno Adelaidėje. 
Vyras Jonas mirė prieš 7 metus.
Velionė dirbo ligoninėje iki pasiekė

ja
Velionis buvo nusipirkęs kelionei į 

Lietuvą bilietą, tačiau staiga susirgo 
ir už poros savaičių mirė, neatgavęs 
sąmonės.

Palaidotas birželio 10 dieną Cen
tennial Park kapinėse. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje'kun. J,. Petraitis atnašavo v 
už mirusįjį šv. Mišias. Atsisveikinimo 
žodį tarė V. Dumčius. J

Liūdinčios liko dukros Marija ir 
Sonia.

’ Ilsėkis ramybėje! ; i
J. N. P. -

KLIM1ENĖ
pensijinio amžiaus. Klimai užaugino ir 
išmokslino dukrą Juliją Ramunę, kuri 
taip pat dirba ligoninėje.

Birželio 12 įvyko laidotuvės. Pen- 
gelly - Knabę laidojimo įstaigos 
koplyčioje kun. J. Petraitis sukalbėjo 
maldas angliškai ir lietuviškai, o po to 
klebonas ir laidotuvių dalyviai-velio
nės M. Klimienės kūną palydėjo į 
Centennial Park kapines.

Tegul ilsisi ramybėje.
- J. N. P._

DIPLOMATINEI ATSTOVYBEI AUSTRALIJOJE
Nuo 1992 metų gegužės 10 dienos 

(komiteto įsteigimo data), per Apy
linkių valdybas arba tiesioginiai gauta 
1960„(KL dolerių aukų Lietuvos Res
publikos atstovybės Australijoje išlai
doms padengti. Aukojo sekančiai.

Po 100 dolerių NSW- S Bernotas, V. 
ir L. Petrauskai, E. ir D. Bartkevičiai.

SA - A. V. Balsys.
Po 60 dolerių NSW- B. ir V. Barkus,

ji <, . . .. . .
Po 50;dolerių. NSW- E. ir P, Nagiai, 

H. ir A. Meiliūnai, G. ir V. Zablockiai, 
S. Kiemenis, L. ir M. Cox.

Po 40 dolerių NSW- V. Doniela, 1. 
Venclovas, I. ir E. Jonaičiai.

30 dolerių NSW- R. Kalėda.
25 dolerius,S A -V. Norkys
Po 20 dolerių NSW- V. Petniūnienė, 

P. Blažys, P..Donielienė, A. Griškaus 
kas, M. Savickienė, B. Žalys, B. 
Ropienė, A. ir S. Mauragiai, S. 
Rimkus, J. Dambrauskas, V. Jaras, A. 
ir J. Šidlauskai,. J. Korsakas, J. 
Paltanavičius, A. Kaminskas, J. A bro
mas, M. Šumskas, A. Migus, V. 

' Narušienė, A. ir I. Milašai, V. 
■Juzėnienė, I. Venclovienė, R. Zaka- 
Tevičius, XYZ.

SA - S. V. Urnevičius, A. A. 
Urnevičiai, S. ir A. Pacevičiai, A. ir Z. 
Šereliai, D. Kutkaitė.

Po 10 dolerių NSW- H. Stošius, A. 
Mišeikis, V. Danta, A. Giliauskas, M. 
Kavaliauskienė, A. Giniūnas, J. Ger
vinąs, M. Labutienė, D. Bieri, V. 
Liūgą, B. Stašionis, A. Pečiulis, J. 
Ramanauskas, R. Ramanauskas, J. 
Kramilienė, V. Labutis, O. Meiliūnie-

,Ą.nfK. jr,Ą.„ Pa^ąįųįai.,
SA - L. Gerulaitis, J. Stankevičius, 

J. Valaitis, J. Poškus, J. Balsys, J. 
Rapsevičius, K. Kaminskas, A. Armi
nienė, K. Pocius, J, Vaboiienė, L._ 
Fuller, D. Dunda, V. Urnevičius, C. 
Radzevičius, S. Pusdešrienė, A. Janu
šauskas, V. Patutas, A. Patupas, A. 
Stanaitis, pavardė neįskaitoma.

Po 5. dolerius NSW- V. V arnas, S. 
Pačėsa, B. G akas, A. Kramilius, J. 
Gudaitis, D. Šumskienė.

S A - O. Mačiukienė, A. Mačiukas, 
A.Marūnas.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

LR diplomatinei atstovybei 
Australijoje remti komitetas

PADĖKA
Atsisveikinant su mūsų mylima šeimos Motina ir Žmona

A. + A. Sofija Mauragiene
nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems ją palydint amžinybėn: daly
vavusiems rožančiaus maldoje, visiems gausiai atsilankiusiems šv. Mišiose, 
kapinėse ir šermenyse. Dėkojame kunigams Petrui ir Povilui už laidojimo 
apeigas, Tamarai Vingilienei, Jonui Zinkui, Antanui Kramiliui už jautrius 
atsisveikinimo žodžius, pasakytus prie kapo, poetui Broniui Žaliui už jautrų 
eilėraštį, giesmininkams bažnyčioje, praturtinusiems musų maldas, b tai pat 
(už gėles, aukas ir užpirktas šv. Mišias, ir visiems mūsų mieliems bičiuliams ir 
draugams, išreiškusiems mums užuojautą žodžiu, raštu ir per spaudą, 
paguodusiems mus šioje sunkioje liūdesio valandoje. Su liūdesiu ir skausmu 
pasiliekame dėkingi

, Jūsų ijotfti i’eŠJfiiJt
Aleksandras, Nijolė, Mindaugas Mauragiai

ir visi mūsų vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai ir sena močiutė Ieva 
Mauragiene.

A.A. Sofijai Mauragiene! mirus, 
vietoje gėlių "Musų Pastogei" 50 dolerių aukoja

' ■ f Elena Svirklienė?

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
Atkelta iš 6 p si.
ir kitur, dabar, lyg pamišę, paskuti
niais žodžiais teršia vieni kitus, lyg tai 
nebūtų svarbesnių darbų. Niekas 
nesako, kad nereikia bausti tuos visus 
kriminalinius nusikaltėlius komunis
tus, KGB žmones, kurie yra atsakingi 
už tūkstančių išvežtųjų mirtį Sibire ir 
Rusijos kalėjimuose, tačiau jeigu 
dabar opozicija tik pastebi ir pasako 
ar parašo apie Vyriausybės klaidas, o 
jų yrą ir labai jau daug, tai juos tuoj 
pat apšaukia raudonais ir norinčiais, 
kad komunizmas vėl grįžtų atgal į 
Lietuvą. Tai yra didžiausias absurdas. 
Kaip, žmonės čia sako: nesvarbu kas 
jie bebūtų, turtingi ar biedni dabar, 
bet komunizmas Lietuvai jau yra 
dingęs ir, pernešus dabartinius sunku
mus, Lietuva jau niekad nebegrįš į 
komunistinį gyvenimą.

Ekonominė padėtis, ypatingai .pro
vincijoje, buvusiems bežemiams ir 
beturčiams žmonėms yra labai sunki ir

ją visomis jėgomis reikia gerinti. 
Tačiau tuose reikaluose yra daroma 
labai daug klaidų ir jos turi būti kuo 
greičiau taisomos.

Atgimstančioje Lietuvoje pradėjo 
rastis nemažai įvairių tikėjimo sektų. 
Neseniai teko būti ir stebėti "Tikėji
mo tiesos"' narių Susirinkimą? PO 
turėtos’ musų* krepšinio olimpinės’ 
rinktinės treniruotės Kauno halėje, 
belaukiant kol jie nusimaudys, į salę 
pradėjo rinktis jauni žmonės, krepši
nio salės vidury atsirado būgnai ir kiti 
muzikos instrumentai. Prisirinko gal 
200 jaunų, net su vaikais žmonių. 
Susidomėjau, kas čia bus? Parodęs 
savo žurnalisto dokumentus susipaži
nau su vadovu ir kitais sektos 
žmonėmis, paprašydamas mane ap
šviesti. Jie mielai sutiko, ir tada; 
paaiškėjo, kad tai "Tikėjimo tiesos" j 
žmonės, kurie tiesioginiai "kalbasi" sui 
Kristumi. Jie iškėlę rankas, mušant: 
būgnams ir grojant garsiai muzikai,!

Australijos lietuvių 
fondui aukojo:

AUKOS AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ FONDUI

;A. A. Sofijai Mauragienei (Sydney) 
mirus, -jos atminimui vietoje gėlių 
aukojo ALF:
25 dolerius - P. ir J. Pullinen (165). 
Po 20 dolerių - B. ir V. Barkai (470),

L. ir M. Cox (100), A. ir E. Ginfūnai 
(70), J. ir E. Jonaičiai (885), A? ir R. 
Migai (20), J. Venclovienė (245), J. ir
M. Žiūkai (70).
15 dolerių - D. ir D. Bieri (185).
Po 10 dolerių - K. ir L. Protai (10), M. 
Labutienė (82).
5 dolerius - M. Kemežienė (5).

Sveikiname naujus šimtininkus, L. ir
M. Cox.*

Dėkojame visiems aukojusiems.
ALF valdyba

ekstazėje "kalbasi" su Kristumi, kuris 
.jiems nurodąs gyvenimo kelią... Jų 
Lietuvoje yra bent keli tūkstančiai, 
daugumoje visi jauni, vienas nuo kito 

^pritraukęs savo draugus. Neturi jie 
savo bažnyčių, moka vadovams mo
kesčius. Viskas būtų gal ir gerai, jei 
jaunimas vietoje gatvės gyvenimo 
Jpasirinko religinį, tačiau jie yra tokie 
fanatikai, kaip man vėliau paaiškino 
ikelios motinos, kurių vaikai priklauso 
įšiai sektai, kad pagal juos, Kristus per 
pastorių ar vyresnįjį gali ”įsakyti"bet 
ką daryti, o sektos narys turi klausyti ....

deRojame.
" 11 — "Mūsų Pastogė"

ir vykdyti. Jau yra net kelios 
savižudybės.

Tai ir atsisveikinsiu iki kito karto. .

Aukos 
„Mūsų Pastogei*

Visiems aukojusiems nuoširdžiai
Red.
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: į. Gatavičius NSW t$5,-
:M. Radzevičienė 1 NSW f $10,-

E. Svirklienė NSW- '$75,-
C Čekanauskas iW.A. i$io,-.
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Atminkite! Mes taip pat siunčiame siuntinius į Jūsų

Kreipkitės į mus dėl geriausių kelionių sąlygų!

- Sustojimai Hong Konge, Bangkokc, 
Romoje.

CONTAL
T R A V E l

- Geriausias susisiekimas su Europa 
žemiausiomis kainomis.

MCLBCIMNC-2S3nnd«3La.Tai(O3)MM14OOFax (03)8548218
“ALMA TRAVEL"-362 Liula CoUinaSt. Tai (03) <70 2288 Fax (03) 602 2483 
DANDCNONG-71 talar SL Tai (03) 783 5200 Fax (O3).7S3 1778 
MALVCRN-SGIentamaRd.Tat(03)5088813 Fax(03)SOS 5181 
SUNSHINK-lOACRy Placa Tai (0^ 311 4334 Fax (03) 311 7478 
STOHKY . 72 Canptull St. Tai (M) 212 5077 Fax (02) 212 3118 
BANKSTOWN -132 CM Town CaMra Fl Tai (02) 708 2311 Fax (02) 780 2656 
PERTH • 668 Baaulort St. Tai (08) 272 7211 Fax (09) 272 5131 
BRISBANE - 446 Gaorge SI. Tai (07) 236 2829 Fax (07) 236 1554 
CANBERRA - 33/35 Ainatia Ava. Tai (06) 2480 399 Fax (06) 247 2898

ACN 00590706ft lx. No. 30611

SKRYDŽIAI „ALITALUOS“ LĖKTUVAIS 
Į VILNIŲ PER ROMĄ

VILNIUS 
nuo $ 1799

f SYDNĖJAUŠ LŪĖTUVIų'1 
I NAMUOSE I 
| 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414 '

' -.....- 1
j RINKIMAI Į KLUBO VALDYBĄ J
| Siūlymai į klubo direktorius turi būti grąžinti į Lietuvių Klubo i
I raštinę nevėliau, kaip iki rugpiučio 28 dienos. 1
| I

Siūlymų formas galima gauti klubo raštinėje. g
|------------------------------------------------------------------- -1---------I

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti -j

j NARIO MOKESTĮ J

už ateinančius 1992-93 metus 
--------------------------------------------------------------------------- | 

SMORGASBORD--- į
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.

ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p -

PRANEŠIMAS PRANEŠIMAS

! BALTIC STORES & CO
j (Z. Juras & V. Juras)
į 11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, ENGLAND
j Tel. 081 460 2592, Fax 081 318 7643
a Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusiu ir ekonomišku

bendradarbiavimu su Lietuva.
| Iš Anglijos siunčiame:

Geriausius dabartiniame pasaulyje gamintus vaistus, angliškas ir 
kitų kraštų medžiagas, avalynė rūbus, elektronines prekes, 

| rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.
Specialus 1992 metų SIUNTINYS Nr.l -susideda iš:
vyriškos arba moteriškos striukės, išeiginių marškinių arba 

| bliuskutės, sportinio oąoteriškp arba vyriško kostiumo, moteriško arba 
vyriško nertinio, .vyriškų arba moteriškų sportinių arba paprastų 
batų; Siuntinio kaina 570 dolerių pro paštu.

| SIUNTINYS N r. 2 susideda iš:
bekonkurencinis maisto siuntinys tik už 148 dolerius - 10 dėžučių 

Įvairios konservuotos mėsos, 2 svarai ryžių, 4svarai makaronų. 100 
| gr. tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėžutės šprotų, 2 svarai dešros. 2
J svarai sūrio. 2 svarai kavos pupelių, 1 butelis valgomosios alyvos, J 

dėžutė saldaus pieno. 1 butelis alkoholinio gėrimo.
| PERVEDAME PALIKIMUS į Lietuvą arba kitus kraštus 

pageidaujama valiuta, atliekame visas finansines Ir banko operacijas
J aukščiausiu klientui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko 
| investicijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes, 

tarpininkaujame Įvairių dokumentų sudaryme.
Už investicijas mokame 9 procentus metinių palūkanų (bruto). 

| PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT VAKARU'
ŠALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS, 

UNIT TRUSTS.

J TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU

I 
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Vaikų tautinių šokių grupės i -ji 
repeticija jvyks 25 liepos (šeštadienį) 
10 vai. ryte, prieš savaitgalio mokyk
los užsiėmimus.

Kviečiami vaikai nuo 4-rių iki 8- 
nių metų.

Kaip jau buvo skelbta "M.P." nr.22 
ir 25 komitetas.Parama Lietuvai buvo 
paskelbęs VILNOS DIENĄ, nurody
damas, kad vajus baigiasi liepos 12 d. 
Dabar vajus pratęstas iki liepos 31 d.

Dėl smulkesnės informacijos skam
binti Elenai Kiverytei - Erzikov, tei. 
610 2540. Vadovė

A. Kramilius
AlB K V vajaus įgaliotinis

a>

Ė

X

Z

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
+ Funerals of Distinction t

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5808, Veikia 24 valandas per parą.

c®

KELIONĖS I LIETUVA
Mes siūlome bilietus pagal vėliausias kainas, įskaitant ir 

tiesioginių skrydžių į VILNIŲ. 
SPECIALIOS SEZONO VIDURIO KAINOS

RYGA - VILNIUS - TALINAS - tik nuo 2.150 dolerių.
* Užsakykite keliones jau dabar, kadangi vietų yra nedaug.

Galimi sustojimai - Singapūre ir Bangkoke ir Hong Konge
* Pasikvieskite savo gimines ar draugus į Australiją -

pas mus specialios kainos:
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA - 1.780 dolerių, arba > 
galite gauti specialią kainą, skrendant Jugoslavijos oro linijų X 

J AT lėktuvais. §
* Jeigu jūs norite aplankyti savo giminaičius ar draugus gyvenančius g

Rusijoje, mes galime laike kelių dienų organizuoti pakvietimą § 
apsilankymui. • :

Rusijoje galite gyventi privačiuose namuose arba viešbu- <o 
čiuose, organizuojame ekskursijas ir kt. "

* Pas mus galite gauti bilietus su kainų nuolaidomis
visomis oro linijomis, į visas pageidaujamas vietas.

* Mes rūpinamės jūsų svečių sveikatos draudimu. 
Atminkite - mes taip par ruošiame oro keliones -

ekskursijas į Europą, JAV, Kanadą, Aziją ar 
aplink pasaulį ir kt.

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

48 The Boulevarde, Strathfield 2135. 
Tel. 745 3333. Lie. Nr. 2TA 000 888. 

Fakso Nr. (02) 745 3237.
Darbo dienos: 

nuo pirmadienio iki penktadienio 
8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro. 
JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE 

LIETUVĄ IR KITUR.

K

SS
CC
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