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LIETUVOS ĮVYKIU flPŽVfiLGfi
JAV - LIETUVOS SUTARTIS

United States Information Service 
praneša, kad JAV viceprezidentas 
D an Quayle ir Lietuvos ministras 
pirmininkas Gediminas Vagnorius lie
pos 6 d. pasirašė dvišale Prekybos ir 
investicijų sutartį, pagal kurią abi 
šalys įsipareigoja laikytis laisvos 
prekybos, atvirų investicijų ir inte
lektinės nuosavybės saugojimo prin
cipų.

Sutartis leidžia sukurti bendrą 
komercine komisiją, kurios tikslas - 
vystyti ir skatinti didesnį bendradar
biavimą tarp JAV verslininkų ir 
besikuriančios Lietuvos privataus 
sektoriaus.

Šiuo susitarimu pripažįstamos tos 
didelės pastangos, kurias dėjo Lietu
va, siekdama sukurti prekybos su 
užsieniu ir investicinių santykių 
pagrindus. "Šia sutartimi JAV patvir
tina savo paramą Lietuvos perėjimui 
nuo centralizuotos planinės ekonomi
kos prie atviros, laisvos rinkos 
sistemos", sakoma viceprezidento 
biuro naujienų leidinyje.

JAV viceprezidentas D an Quayle ir 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis

Sutartis buvo pasirašyta po to, kai 
abu vadovai susitiko privačiai. Šio 
susitikimo metu jie aptarė Rusijos 
armijos atsitraukimo iš Baltijos vals
tybių perspektyvas. Abu sutiko, kad 
tai turi būti įvykdyta kiek galint 
greičiau.

Vėliau, tą dieną G. Vagnorius 
susitiko su Pasaulio Banko prezidentu 
L. Preston, pasirašyti sutarties strai
psnių, pagal kuriuos formaliai Lietuva 
priimta į Pasaulio Banką.

G. Vagnorius vieši Jungtinėse 
Amerikos Valstijose nuo liepos 2 d. 
Penkių dienų vizitą jis pradėjo 
Čikagoje, kur dalyvavo Pasaulio 
lietuvių bendruomenės kongrese ir, 
kas ketverius metus rengiamame, 
lietuvių liaudies šokiu festivalyje.

PRADŽIA ABEJOTINA

Vytauto Landsbergio vertinimu.de- 
rybų eiga Maskvoje rodo, jog Rusija 
Lietuvą laiko užsienio valstybe, 

i 

tačiau be didžiausio prekybos palan
kumo statuso, nors tokia sąlyga 
aptarta dvišalėje prekybos sutartyje.

Antradieni, kalbėdamas Parlamento 
preliminariniame posėdyje, V. Lands
bergis teigė, jog Rusija negarantuoja, 
kad iki šiol esantys jos įsiskolinimai 
Lietuvai bus grąžinti. Parlamento 

'pirmininkasrėmėsi informacija, kurią 
jis gavo telefonu iš savo pavaduotojo 
Česlovo Stankevičiaus, vadovaujančio 
Lietuvos delegacijai Maskvoje. Susiti
kime neualyvavo prezidentas B. 
Jelcinas, nors dėl to buvo sutarta 
praėjusį penktadienį.

Pasak Landsbergio, ir ateityje 
Rusija neketiną garantuoti apmoKeji- 
mų Lietuvai ir siūlo naudotis vienin 
teie garantija - išankstiniais apmokė
jimais. Rusijos valstybė ketina garan
tuoti tik biudžetinius apmokėjimus, t. 
y. praktiškai apsimokėti tik už 
Rusijos kariuomenei Lietuvos terito
rijoje teikiamus maisto produktus, 

elektros energiją ir t.t. Beje, išanksti
nio apmokėjimo Rusija ketina reika
lauti ir iš Lietuvos. Einantis Rusijos 
premjero pareigas J. Gaidaras, susiti
kime Maskvoje siūlęs iabai paprastą 
išeitį: arba netiekti Rusijai produkci
jos iš Lietuvos, arba reikalauti 
išankstinio apmokėjimo.

Kalbėdamas Parlamente, Vytautas 
Landsbergis apibendrino, jog "nepai
soma sutarties, kuri buvo pasirašyta 
praėjusių metų gruodžio mėnesį ir 
patikslinta šių metų pradžioje". Jo 
nuomone, Lietuvai teks iš naujo tartis 
su Rusija dėl prekybos santykių, ir 
Maskvoje esanti Lietuvos delegacija 
siekia fiksuoti tokio pobūdžio derybų 
pradžią.

J. Gaidaras delegacijų susitikime 
sakė, kad liepos mėnesį bus taikoma 
naftos eksporto į Lietuvą muito 
nuolaida, tačiau pažymėjo, jog nuo 
rugpjūčio Lietuva už Rusijos'naftą. 
turės mokėti pasaulinėmis kainomis.

IR LIETUVOJE ŽALIEJI 
PROTESTUOJA

Iš derybų Maskvoje išryškėja gerai1 
žinomas ekonomikos faktas, kad 
turint tik vieną žaliavų tiekėją, 
praktiškai esi jo malonėje. Jis gali 
diktuoti ir kainas, ir pardavimo 
sąlygas. Tad Lietuvai gyvybiškai 
svarbu turėti alternatyvius žaliavų 
tiekėjus.

Lietuva turi naftos refineriją Ma
žeikiuose, kuriai nafta pumpuojama 
vamzdžiais iš Rusijos. Gyvybinis 
reikalas - naftos terminalas pajūryje, 
kad naftą būtų galima pirkti iš 
Artimųjų Rytų ir iš Vakarų šalių. Bet 
ir čia susiduriama ne vien tik su 
finansiniais statybos sunkumais, bet ir 
dalies visuomenės prieštaravimu pajū
rio statyboms, kurios, žinia, nėra 
ekologiniai patrauklios.

Kebų "žaliųjų" organizacijų pa
reiškime, pasirašytame 1992.07.04

SODYBA RUMŠIŠKĖSE

Klaipėdoje sakoma: "Valdžios atsto
vai nesugeba demokratiškai diskutuoti 
ir argumentuoti savo sprendimus, 
todėl Lietuvos žaliuosius vadina 
Lietuvos nepriklausomybės priešais... 
Nedora propagandinė kampanija pra
dėta prieš žaliuosius dėl naftos 
terminalo statybos, nors juos remia 
tūkstančiai Lietuvos žmonių. Šios 
kampanijos viršūnė yra Lietuvos 
premjero G. Vagnoriaus nurodymas 
panaudoti policiją, viešajai tvarkai 
palaikyti, statant terminalą".

Be abejo, daug kas apgailestaus, 
kad mažutis Lietuvos pajūrio ruoželis 
panaudojamas industrijai. Bet ką kito 
daryti? Ar toliau palikti priklausomais 
nuo Rusijos, kaip vienintelės naftos 
tiekėjos malonės?

IŠ VYTAUTO LANDSBERGIO 
KALBOS LTV

Lietuvos vadovas, Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas Vytautas Lands
bergis, 1992.07.05 kalbėjo per Lietu
vos televiziją. Jo kalba atspausdinta 
"Lietuvos aidė".

Čia duodame kiek sutrumpintas 
kelias ištraukas iš tos V. Landsbergio 
kalbos.

SVETIMOS KARIUOMENĖS 
IŠVEDIMAS

- Atėjome į svarbų posūkio tašką - 
į Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo pasitarimą Helsinkyje, kur 
susitiks penkiasdešimties Europos, 
Šiaurės Amerikos ir kai kurių Azijos 
valstybių vadovai.
...Kalbu iš esmės, ne apie visą 
rengiamą Helsinkio deklaraciją, bet 
tik apie 15-tą jos straipsnį. Tai - 
svetimos kariuomenės problema Bal
tijos šalyse. Baltijos Valstybių Tary
boje birželio 26-tąją Taline sutarėme, 
kad laikysimės, kaip minimumo, to
kio Deklaracijos 15-to straipsnio 
teksto, kuriam jau pritaria 11-ka 
Europos valstybių ir kuriam iki šiol 
prieštaravo tik Rusija... Visas klausi-

Nuotrauka A. Reisgio 

masdėl kariuomenės išvedimo iš musų 
žemės jau dažnai siejamas su Vakarų 
ekonomine pagalba Rusijai. Taip iš 
dalies nutarė Amerikos senatoriai: 
pradėti teikti pagalbą, bet kitais 
metais ją nutraukti, jeigu kariuomene 
nebus aiškiai išvedama. Tokio ryšio 
griežtai prašo trys Baltijos valstybės, 
kreipdamosi į "Didžiąją septyniukę", 
kuri po kelių dienų svarstys pagalbos 
Rusijai klausimą... Negali būti jokių 
išankstinių sąlygų: pirmiau statykit 
namus ir panašiai, arba išlygų - atseit, 
dalį gal išvesim, bet kita kariuomenė 
čia dar bus reikalinga Rusijos ar jos 

interesų apsaugai. Nuo to, kaip 
žinome, kaip tik ir prasidėjo 1939 
metais musų nepriklausomybes prara
dimas. Rusijos dabar nei Švedija, nei 
Suomija, nei Vokietija nesiruošia 
įpulti, kad jai reikėtų gintis, būtent, 
.Baltijos valstybėse.

(...B. Jelcinas teigia, kad) neįve- 
dant naujų kontingentų, ši kariuo 
menė savaime ištirpsianti ar tik ne ligi 
įeitų metų pabaigos... Tik Rusijos 
'karinė vadovybė vis dar praktikuoja 
žmonių kontrabandą. Per gegužės ir 
birželio mėnesį įgabeno Lietuvon ar 
ne pusantro tūkstančio kareivių. Tie 
kareiviai, dėl negudrios karo vadų 
politikos, dabar tampa tiesiog nusi
žengėliais - Lietuvos vaisybės sienos 
pažeidėjais. įstumia į dviprasmišką 
padėtį, o paskui graudena kaip Rusijos 
gynybos mininstras: esate patekę į 
bėdą, bet nenusiminkit, motina tėvynė 
neapleis.

Betrūksta dar Mykolo Burokevi
čiaus kvietimų, atgal į tarybų valdžią 
ir vieningą TSKP, sujungsiančią res
publikines kompartijas visoje šalyje. Ir 
dar jo prakeikimų nacionalistams, 
kurie užgrobė valdžią keliose respub
likose... (Girdime) skundus, kad parti
niai kovotojai kenčia kalėjimuose. 
Matome Pamaskvėje bandymus reani
muoti visą nusikaltėlišką bolševizmo

Nukelta į 2 psį.
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LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
Atkelta iš 1. psl,
organizaciją... (Ta organizacija) visa
da turėjo ir tebeturi įtakos buvusioje 
sovietų armijoje, daugiau negu kur 
kitur. Tad juo labiau reikia, kad ta 
kariuomenė kuo greičiau išeitų.

Ar pasiekiame ko tokiais griežtais 
reikalavimais? Žinoma, kad pasiekia
me. Štai Briuselyje Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferencijos 
tarpparlamentinėje asamblėjoje pri
imta speciali rezoliucija, labai re 
mianti musų reikalavimą, kad sveti
ma, buvusi sovietų kariuomenė kuo 
greičiau, išeitų iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos.

Šeštadienį Buuapešte šitos tarp
parlamentines asamblėjos Saugumo 
Taryba taip pat priėmė svarbų 
dokumentą - deklaraciją "Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo konfe
rencija ir Europos saugumas". Vien
balsiai priimtoje deklaracijoje yra 
sakoma, kad reikia nedelsiant išvesti 
visas karines pajėgas iš bet kurios 
Europos saugumo ir bendradarbia

vimo šalies, jei ji nesutinka, kad jos 
butų; konkrečiai, kad buvusios Sovie
tų Sąjungos kariuomenės, dar liekan
čios Baltijos valstybėse ir be jų 
sutikimo, išvedimas turi būti jvykdy 
tas per trumpiausią laiką ir dar stebint 
kitų šalių stebėtojams.

REALIOS ĮŠVEDlMO-pER- 
SPEKTYVOS 

Galų gale, ir pačios Rusijos 
oficialūs asmenys mažiau kaiba apie • 
fantastines kito tūkstantmečio datas. 
Jau antrą kartą nuskambėjo 1993 
metai, vietoj musų reikalaujamų 
1992. Rusija iki šiolei dar nori kreipti 
viską į dvišalės sutarties pusę. Tačiau 
matome, kaip visa tai yra interpre
tuojama ir suprantama tarptautiniuo
se forumuose ir jų dokumentuose. Tai • 
yra Europos problema. Švedijos minis
tras pirmininkas Karlas Bildtas taip 
pat labai aiškiai pasiūlė, kad dvišalių 
derybų rezultatai butų integruoti į 
sutartis, kurios apibrėš karinių pajėgų 
buvimą Europoje apskritai. Tokiu 
būdų, Bąltijos valstybių saugumas 
galėtų būti įteisintas platesniu Euro
pos mastu. Štai šitų tikslų ir sieksime 
Helsinkyje.

REFERENDUMO REIKŠMĖ.
Mums labai padeda Lietuvos refe

rendumas, specialiai pabrėžtas Briu
selio dokumente. Juo remiamės dabar 
ir Helsinkyje. Jis labai sustiprino musų 
poziciją. Net jei politinė palietis būtų 
susilpninta Lietuvos viduje kaip 
žinote, telkiamos jėgos versti vyriau
sybę visuotinis visų piliečių 
reikalavimas negalės būti ginčijamas, 
kaip kokių nors užsispyrėlių vadovų 
nerealus prasimanymas.

Rusijai nepateikiant jokio kariuo
menės išvedimo grafiko, šiomis dieno
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mis mes pateikėme jį patys. Štai kaip 
per ketvertą mėnesių galima būtų - 
apskaičiavus geležinkelių pajėgumus
- išvesti tą kariuomenę. Dabar
laukiame atsako. v

Žinoma, tie, kurie nori laimėti 
laiko, stengiasi painioti skirtingus 
klausimus. Pavyzdžiui, rusų gyventojų
- o jau musų sąlygomis ir Lietuvos 
piliečių - tautinės mažumos reikalai ir 
kariuomenė. Žinoma, kad tai yra visai 
skirtingi dalykai.

Bet dar reikia papildomai paaiškin
ti, kad čia matome ne tik Vakarų 
viešosios nuomonės apgaudinėjimą, 
bet ir pastangą kaip ilgiau pasilikti. 
Norėtų ginti - o ką? Lietuvos piliečių 
nereikia ginti. Juos gina musų 
įstatymai, musų pačių tvarka. Jų 
teisės yra garantuotos - pagal 
tarptautines normas mūsų įstatymuo
se. Nebent visus reikėtų apsaugoti 
nuo tos grėsmės, kurią kelia mums 
svetima kariuomenė.

LIETUVOS PILIETYBĖ
Jš Rusijos pusės visada buvo labai 

siuioma, kad visiems norintiems leis
tume turėti dvigubą pilietybe. Aišku, 
jog tai kaip tik ir sudarytų dvigubus 
pretekstus kištis į musų reikalus. To 
nenorime, ir būtų gerai, kad tą geriau 
suprastų musų išeivija; kodėl nesuti
kome su visuotine dvigubos pilietybės 
taisykle, o leidom ją, veikiau, kaip 
išimtį.

"TRŪKSTA BŪTI) - NEGALIME 
PALIKTI LIETUVOS"

Dar vienas klausimas, amžinai 
painiojamas kartu su kariuomenės 
išvedimo problema - tai būtų statyba 
Rusijoje. Visada sakėm, kad tai yra 

daugiau pretekstas neišvesti. Nega
vom jokios informacijos kiek tų butų 
reikėtų. Ąntaį, Lietuvoje, esanti .ka
riuomenės vadovybė draudžia kari 
ninkams net teikti duomenis pagal 
mano pavedimą musų Krašto apsaugos 
mininsterijai, kad tokius duomenis 
surinktų. Švedija sakėsi mums padė
sianti, jei reikės, tų butų šiek tiek 
Rusijoje statyti. Bet ir pats Švedijos 
ministras pirmininkas sako, jog stačiai 
neįtikėtina, kad didžiulė" valstybė 
Rusija negalėtų išspręsti tokios prob
lemos. Lietuvoje tai butų gal kelių 
tūkstančių šeimų problema, ne dau 
giau. Na, ir Borisas Jelcinas, vėlgi, ką 
tik kalbėjo, kad butų statybai 
sutikusios padėti Lietuva, Latvija ir 
Estija. Bet kadangi jos dabar negali, 
tai ir išvedimas nebusiąs toks greitas. 
Žinoma, kad taip nėra. Išvedimas turi 
būti besąlygiškas. O čia tik įvairios 
pastangos susieti, sąlygoti, lyg mes 
turėtume kokių įsipareigojimų Rusijai 
arba jos karininkams. Tą esame siūlę, 
kaip tarpininkavimą: gal Vakarų šalys 
padės. Ir tiktai kaip mūsų pačių gera 
valia, galbūt, tam tikra premija, jeigu 

tas išvedimas prasidėtų iš tikrųjų, 
būtų greitas ir efektyvus.

RYŠYS SU TREMTINIŲ GRįŽIMU

Mes šią problemą supratome daug 
plačiau ir tuoj pat siūlėme tarptauti
nėms organizacijoms ir užsienio 
valstybėms traktuoti ją - kaip kariuo
menės išėjimą ir kaip mūsų tremtinių 
grįžimą. Tai yra persikėlimą į dvi 
puses. Buvo siūlyta įsteigti ir tokį 
tarptautini persikėlimo fondą. Galima 
būtų jį sudarius apskaičiuoti gali
mybes keistis būstais arba sudaryti 
tam tikrą jų plotų fondą, kompensaci
jomis ir paskatinimais padėti spręsti 
šitą dalyką. Atgarsių nebuvo daug. 
Todėl dabar aš galvoju apie kokį nors 
vietinį, lietuvišką fondą, kuris padėtų 
grįžti mūsų tremtiniams ir jų palikuo- 
nimsiš Rytų. To noro sugrįžti yra, jo 
bus tikriausiai ir daugiau. Aš galvoju, 
galbūt, steigiant tokį fondą, paaukoti 
vienąkuklią auką. Būdamas Brazilijoje 
gavau San Paulo lietuvių surinktą ir 
jiems atlikusią sumą - 2,106 dolerius. 
Sako, nelabai žino ką daryti, gal mes 
čia ką nors sugalvosim. Ką gi, galima 
nupirkti dešimt šautuvų savanoriams,

LIETUVOS SPAUDOJE
Ar bus dar viena respublika 

anapus Nemuno?
laikraštis "Izvestljos“ isspausdino 

savo korespondento N. Laškevičiaus 
straipsnį "Kaliningradas - Rusijos 
vakarų sala". Jame gana plačiai 
atspindėtos kaimyninės Rusijos srities 
dabarties realijos. Skaitytojams pa
teikiame kiek sutrumpintą šio straips
nio vertimą.

Anksčiau sieną tarp Lietuvos ir 
Kaliningrado srities buvo galima 
pastebėti daugiau pagal išorinį kont
rastą: toje pusėje - tipiški lietuviški, 
kapitalus kotedžai ir mūriukai, budin
gi vakarų Lietuvai, prižiūrėti laukai, 
keliai, katalikų bažnyčių bokštai. 
Šioje - vokiški vienkiemiai, dengti 
čerpėmis ir dar išsaugoję buvusios 
prūsiškos gerovės likučius, siauri 
keliai, aprėminti ąžuolais ir liepomis, 
kai kur išlikusios kirchės. Ir nors j 
traukinį dar neužeina pasieniečiai bei 
muitininkai, niekas netikrina doku
mentų ir neprašo atidaryti krepšio, 
keleiviams kyla iki šiol nežinomas 
pervažiavimo iš vienos valstybės j kitą 
jausmas - siena.

Šimtai lietuviškos, latviškos, balta
rusiškos žemės kilometrų skiria sritį 
nuo Rusijos. Kiekvieną dieną siena 
netenka savo sąlyginumo, įgauna 
valstybės statusą. Sritis dabar prime
na salą, politinių audrų atplėštą nuo 
gimtųjų krantų. Jos gyventojai kol 
kas niekaip negali apsiprasti su nauju 
vaidmeniu.

Kiekvienas jų turi savo požiūrį į tai, 
kokia turėtų būti išeitis iš naujos 
politinės ir ekonominės situacijos. 
Vieniems atrodo, kad reikia likti 
Rusijos dalimi su ankstesnėmis teisė
mis, kiti kalba apie rajono ekonominę 
laisvę - bet ne daugiau, treti siūlo 
sukurti nepriklausomą valstybę, dar 
kiti visai neprieštarautų prisijungti 
prie vienos iš trijų valstybių, turinčių 
savo interesų Kaliningrado srityje - 
Vokietijos, Lietuvos arba Lenkijos.

Nepaisant politinių nuomonių įvai
rovės, realus gyvenimas su jo kasdie
niniais rūpesčiais jaudina kaliningra
diečius kur kas labiau. Sritis priversta 
lygiuotis į gyvenimo standartus kai
myninėje Lietuvoje, kuri šiandien 
diktuoja ekonominius orus kainų 
padangėje. Kaliningrado parduotu
vėse kainos bevei kopijuoja lietuviš

galima nupirkti vaistų ligoninėms, ar 
kokį įrengimą. Bet, galbūt, prasminga 
butų padėti tokią išeivių surinktą 
auką tremtinių grįžimo akcijai.

Lietuva negali visko išspręsti iš 
karto. Bet jau gali rūpintis kaip 
valstybė yis įvairesniais musų žmonių 
reikalais. Minime valstybės šventę: 
kaip gimė Lietuva prieš daugybę 
amžių, kaip buvo karūnuotas karalius 
Mindaugas. Ir gimė idėja, ir buvo 
įtvirtinta pasaulyje Lietuvos valsty
bės samprata, dėl kurios tiek šimtme- j 
čių, tiek aukų buvo padėta. Dabar, 
vedami tos idėjos, vėl turime savo 
valstybę. Galime savarankiškai spręs
ti savo gyvenimo reikalus.

Valstybė gali pasirūpinti daug kuo, 
ir pirmiausiai rūpinsimės ir pasirū
pinsime, kaip ir mūsų Sąjūdžio kovos 
pradžioje J988 - 1989 metais, kad nei 
svetima kariuomenė, nei kas kitas 
nepažeidinėtų Lietuvos valstybės su 
vereniteto - taip savo kalbą baigė 
Lietuvos vadovas, AT Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis.

Spaudai paruošė Dr. Algis Kabaila, 
Canberra, liepos 10 d.

kąsias, tik, va, atlyginimas 2 -3 karus- 
mažesnis negu kaimynų Rytuose.

Parduotuvėse lyg ir visko yra, 
tačiau pirkėjai trypčioja prie prekys
talių, dūsauja, keiksnoja ir išeina, taip 
ir nesiryždami pirkti. Ne kiekvienas 
gali pakloti 75 rublius už kilogramą 
mėsos...

Kur čia kaliningradiečiams susigau
dyti partijų batalijose. Jų srityje gera 
dešimtis. Kaliningrado bolševikų, si
unčiančių prakeiksmus Jelcinui ir 
Gaidarui, kaip manoma, apie 450. Jų 
tikslas - "atkurti socializmą ir SSSR". 
Negausi - apie 250 narių - ir 
socialistinė dirbančiųjų partija. Gau
siausia N. Travkino demokratinė 
darbo partija, turinti 500 narių. 
Politiniame centre - vakuumas..

Tačiau šios partijos neturi aiškios 
programos, kaip, atsižvelgiant į kali - 
ningradietišką "salos" specifiką, iš
bristi iš ekonominės krizės. Beje, 
viena neseniai atsiradusi politinė jėga, 
atrodo, ją turi. Ir radikalią. Tai 
Baltijos respublikos partija, kuri savo 
pagrinainiu uždaviniu laiko Baltijos 
respublikos įkūrimą dabartinės Kali
ningrado srities teritorijoje. '

Vienas pirmųjų šią idėją rinkiminė
je kovoje iškėlė dabartinis srities 
administracijos vadovas Jurijus Ma- 
točkinas. Neseniai jis viename inter
viu pakartojo mintį apie tai, kad jei 
Maskva kliudys sričiai gauti realų 
laisvos ekonominės zonos statusą, tai, 
galimas dalykas, jog sritis sieks naujo 
- respublikos statuso. Jo nuomome, tai 
ne kažkokios separatizmo tendenci
jos, o ypatingas politinis valstybinis 
srities, esančios Rusijos sudėryje, 
statusas. Sričiai būtina gauti didesnių 
teisių bendrauti su kaimyninėmis 
valstybėmis.

Steigiamojoje konferencijoje minė
ta partija suformulavo tikslą, pagal 
kurį į Rusijos Federacijos respubliką 
(RFBR) transformuota Kaliningrado 
sritis turi gauti "savarankiško tarp
tautinės teisės subjekto statusą,". 
Naujosios partijos pirmininkas Serge
jus Pasko (beje, srities verslininkų 
vadovas) mano, jog būtina kuo 
greičiau organizuoti rinkimus į RFBR 
Aukščiausiąją Tarybą. Ši idėja gautų 
finansinę verslininkų paramą.

Nukelta į 3 psl.
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LIETUVOS SPAUDOJE
■Atkelta is 2' psl.

Tradicinis centro nepaslankumas, jo 
nesugebėjimas laiku pateikti regiono 
išvystymo koncepciją į politinę avan
sceną išstumia ryžtingesnius žmones. 
Jiems reikalinga politinė valdžia arba, 
anot S. Pasko, "politinis užnugaris".

Laisvosios ekonominės zonos reali
zavimas trypčioja vietoje, buksuoja 
dėl biurokratinių vilkinimų iš centro. 
Neaišku, kaip pasielgs Lietuva, kuri 
stropiai naudoja "Kaliningrado kor
tą", siekdama išgauti palankų režimą 
prekybiniam ekonominiam bendradar
biavimui su Rusija. Iš Lietuvos laikas 
nuo laiko girdimos nacionalradikalų 
pretenzijos. 0 ką anksčiau ar vėliau 
pasakys Lenkija? Kaip pasielgs Vo
kietija, kurioje gyvena keli milijonai 
išeivių iš buvusių Rytprūsių bei jų 
palikuonys?

Šioje sudėtingoje situacijoje poli
tinis "respublikonų" ėjimas gali pa
traukti žmones. J. Matočkinas ne 
kartą kalbėjo apie galimybę įkurti 
srities žemėse teritorinį vienetą, 
turintį ypatingą muitų, valiutos, 
mokesčių režimą. Jei Kaliningrado 
vadovams šiemet nepavyktų iki galo 
juridiškai įforminti laisvosios ekono
minės zonos "Jantar" planus (o jie 
milžiniški: tarptautinio aerouosto, 
jurų prekybos uosto, automobilių 
magistralės Kaliningradas - Berlynas, 
viešbučių, ofisų statyba, laisvo sienos 
perėjimo punktų, autobusų pervažia
vimo į Lenkiją maršrutų atidarymas), 
galima neabejoti - bus realizuojama 
Baltijos respublikos koncepcija. Su 
visais suvereniteto institutais. Iš 
esmės ir taip sudėtinga srities 
geopolitinė situacija ir ypač jos 
santykiai su Lietuva.

Srityje viską lygina su Lietuva: 
gyvenimo standartus, kainas, namų 
statybą, tvarką gatvėse, padėtį žemės 
ūkyje. Anksčiau kaliningradiečiai ko
ne kasdien važinėdavo į kaimyninę 
respubliką, kas pas draugus, kas 
apsipirkti. Dabar rečiau. Dabar - 
dažni svečiai srityje lietuviai, neatsi- 
liekantys verslumu nuo lenkų.

Išaugo ekonominė priklausomybė 
nuo Lietuvos. Beveik 80 procentų 
elektros energijos į sritį patenka iš 
Lietuvos. Didelė benzino dalis pum
puojama iš Mažeikių naftos kombina
to. Pakanka Rusijai nors trumpam 
užsukti žaliavų tiekimo į Lietuvą 
čiaupus, ir Kaliningrade iš 'kart ima 
ryškėti energetinės krizės kontūrai. 
Suprantama, srities valdžios netenki
na tokia priklausomybė. Ir dabar jau 
čia aktyviai rengiami nauji transpor
tavimo keliai, kad būtų atsikratyta 
ekonominės priklausomybės nuo Lie
tuvos koridoriaus, kuriuo šiuo metu 
juda keleivių ir krovinių srautai. 
Srityje rengiamasi pradėti nuosavos 
šiluminės elektrinės statybą. Jos 
galingumas pusantro karto viršytų tą 
elektros energijos kiekį, kurį šiuo 
metu tiekia Lietuva. Svarstomos 
galimybės nutiesti kelią išilgai 
sienos Lenkijos ir Baltarusijos terito
rijoje. Jis sujungtų sritį su Rusija. 
Kartu su Lenkija sprendžiamas ne tik 
krovinių bei keleivių, tarp jų ir 
tranzitinių, pervežimas, bet tyrinėja
mos ir dujų tiekimo Gardino - Suvalkų 
trasa galimybės. Su Lenkija neseniai 
pasirašytas susitarimas dėl naujų 
pasienio punktų. Tokiu būdu Kalinin
gradas vis daugiau orientuojasi į 
Lenkiją. Juo labiau Lietuvos super- 
patriotai reikš teritorines pretenzijas, 
juo stipresnis bus siekimas išsiveržti iš 
ekonominės ir teritorinės priklauso
mybės nuo Lietuvos.

J. Matočkinas aiškino, kad su 
Lietuva sritis privalo turėti normalius

Taip atrodo Lietuvoje neseniai išleisti naujieji talonai - 
pinigų pakaitalas. Gal būt jie bus paskutiniai prieš įvedant 

■ litą?

TRUMPAI
IŠ VISUR

geros kaimynystės santykius, todėl, 
bet kokie bandymai kurstyti aistras 
nepageidautini. Reali situacija, jo 
nuomone, tokia: srities priklausomybė 
nuo Lietuvos yra tokia pati, kaip ir 
Lietuvos nuo Rusijos, ir nereikėtų 
dramatizuoti šios problemos. Šiuo

ANGLOSAKSAI APIE RUSUS
"The Sydney Morning Herald" savo 

š. m. liepos 7 d. laidoje persispausdino 
Londono laikraštyje tilpusį Jonathan’o 
Eyal’o straipsnį "Rusų lokys išplečia 
savo nagus". Straipsnyje rašoma, kad 
Rusijos kariniai užkietėjėliai bando 
išplėsti savo krašto sferą ir įtaką.

"Rimta kova yra vedama Maskvoje. 
Tariamo susirūpinimo, dėl rusų etni
nių mažumų buvusiose Sovietų Sąjun
gos respublikose judėjimai nuspręs 
Rusijos demokratiną ateitį.

Jei Vakarai yra nusistatę išlaikyti 
prezidento Jelcino politinę egzisten
ciją, jie turi sujungti investicinių 
fondų pažadus su komplektu politinių 
sąlygų. Vietoj Rusijos vadovo paže
minimo, tokios sąlygos galėtų vystytis 
pagal šią savaitę vykusius susitarimus 
tarp sovietinių respublikų ir taip 
sustiprinti Jelcino pozicijas.

' Imperijos sugriuvimas, turinčios 
atominius ginklus ir šimtus tautybių, 
tikrai nesudaro džiaugsmingos nuotai
kos. Ir būtų gerai galvoti, kad įvairios 
respublikos galėtų būti drauge Nepri
klausomų Valstybių Sandraugoje. Ta
čiau paskutinieji įvykiai rodo ką kita. 
Pagal sąjungos struktūrą, Rusijai buvo 
leista atsisėsti į JT Saugumo tarybos 
kėdę, paveldėti užsienio aktyvus 
(assets) ir "nacionalizuoti" didelius 
junginius sovietinių ginkluotųjų pajė
gų. Sąjunga neatsiekė nė vieno iš šių 
galimybių: neišsaugojo bendros rin
kos, nesustabdė kylančio smurto 
i( violence) ,

Vakarai nieko nepadarė, kad ap
saugoti nuo šių reiškinių ir rezultate 
gavosi tai, kas blogiausia abiejuose 
pasauliuose. Sąjunga yra suspenduo
tame apmirime. Ir šioje netikrumo 
sutemų zonoje, Maskvos generolai 
marširuoja su nesveiku pasitikėjimu 
savimi.

Rusijos kariškiai ištisais mėnesiais, 
teisindamiesi finansų ir apsigyvenimo 
vietų stoka teigia, kad jie negali 
pasitraukti iš buvusių sovietinių 
respublikų. O Vakarai per ilgai 
priėmė šį pasiteisinimą kaip tikrą.

Lietuva siūlėsi apmokėti kariuome

metu vyksta derybos dėl 
nustatymo, vasarą jos turėtų būti 
aiškiai pažymėtos.

štai tuomet neapibrėžtos sienos 
jausmas virs realybe.

("Lietuvos rytas" - 20.5.1992).

I
I*
I
I
I

sienos

nės atitraukimo išlaidas, bet negavo * 
jokio atsakymo. Latviams buvo duotas I 

• aštresnis atsakymas: Rusų militaris- | 
tai nori ištisais dešimtmečiais pasilikti » 
priėjimą prie Baltijos jūros. I

Generolai, ieškodami naujo uždavi- | 
nio, paprastai jį randa, o Maskvos « 
karininkai surado net du. Rusijos ; I 
Gynybos ministras: Pavel Gračev. j 
neseni® perspėjo, kad jis laikys bet < 
kokių kariuomenės dalinių koncen- I 
tracijas pagal Sovietų Sąjungos seną- į 
sias sienas, kaip tiesioginį grąsinimą » 
Rusijos interesams, kai vicepreziden- I 
tas Aleksandras Ruckojus laiko rusiš- | 
kai kalbančių kitose republlkose > 
gynimą kaip "šventą pareigą". I

Kalbėdamas apie rusiškai kalban- | 
čius, vietoj etninių rusų, Rutskojus ■> 
apgalvotai padidina karinės interven- I 
ei jos kriterijų. Iš viso, kariškių į 
nusakymas savo dabartinių pareigų s 
prilygsta ne kam kitam, kaip Rusijos I 
įtakos sferų įtvirtinimui.

Vakarų vyriausybės nenorėjo ma- > 
tyli tokio posūkio tikėdamos, kad bet I 
koks įsimaišymas galėtų padidinti | 
Jelcino sunkumus su kraštutiniaisiais < 
kariškiais. Tačiau rezultatas buvo I 
priešingas. Gruzijoje ir Moldovoje | 
ginklai, parūpinti rusų kariškių, > 
sukėlė separatistinius judėjimus, kurie I 
mažai ką bendro teturėjo su etninių į 
rusų apsauga; '

Nežiūrint to, Jelcinas buvo pri- I 
verstas jungtis prie šio nacionalistinio | 
įkarščio, grasindamas šioms dviems » 
legaliai nepriklausomoms valstybėms I 
karine intervencija. |

Jei Vakarų vadovai Miunchene ir> 
toliau ignoruos šiuos įvykius, jie nuvils I 
visas Sovietų Sąjungos palikuones j 
valstybes ir ypač Jelciną. Vietoje to, ' 
kad vengti šito klausimo, Vakarai^ 
turėtų sveikinti paskutinį respublikų | 
nutarimą sukurti etninių konfliktų J 
sprendimui ir taikai palaikyti pajėgas I 
ir prašyti Jelcino, kad jis padėtų tai j 
įvykdyti.

Vakarai turėtų matyti, kad "pagal- : J 
bos" paketais yra slopinama ne tik j

Nukelta į 4 psl. į,

i
[ Dėl užsitęsusios sausros Baltijos 
J valstybėse siaučia miškų gaisrai, 
j' Latvijos krašto apsaugos ministro T. 
Į Jundzis pareiškimu, pavojingiausi gai- 
Į srai yra šalia rusų karinių bazių, 
j sudaru pavojų branduoliniams 
* ginklanjs.I *

Lenkija vėl turi vyriausybę. Po 
' savitę užtrukusių derybų, 46-rių 
I metų amžiaus teisės profesorė Hanna 
| Suchocka sudarė ministrų kabinetą, 
» remiamą septynių partijų koalicijos.

*
Armėnija sutiko priimti Ązerbai- 

j džano pasiūlytas 30 dienų paliaubas, 
' kai jos pajėgos patyrė sunkių nuosto- 
J -lių Kainų Karabacho srityje.
J
| Nuverstas Panamos diktatorius Ma- 
J nuel Noriega, JAV teismo pripažintas 
’ kaltu narkotikų kontrabanda, dabar

nubaustas 40 metų kalėjimo. Panama 
jam taip pat yra iškėlusi bylą dėl 
žmogžudystės ir kitų nusikaltimų.

Gruzijos lyderiui Eduardui Ševar- 
nadzei dalyvaujant Helsinkio konfe
rencijoje, nuverstojo prezidento 
Zviad Gamsakurdija šalininkai pagro
bė vicepremjerą Aleksandrą Kavadzę.

Bosnijoje tebesitęsia kovos dėl 
Sarajevo. Serbai pradėjo tankų ir 
artilerijos remiamą ofenzyvą paimti į 
rytus nuo Sarajevo apsuptą Goradze 
miestą, su pabėgėliais iš apylinkių 
dabar turintį apie 70,000 žmonių, 
daugiausiai musulmonų.

Izraelio ministras pirmininkas Jicak 
Rabin pasirašė koalicinį susutarimą su 
dviem mažomispaftijomis, užtikrinda
mas darbiečių kabinetui daugumą 
Izraelio parlamente, Jis kreipėsi į 
arabų lyderius, ' siūlydamas jiems 
atvykti pasitarimams į Jeruzalę, arba 
pats nuvyksiąs į arabų sostines tartis.

£
Singapūro ;r Indonezijos karinės 

vyriausybes susitarė pradėti bendrą 
akciją prieš įsigalėjusius piratus 
aplinkinėse jurose. Bernai metais 
įvyko virš 200 piratinių, užpuolimų 
ant praplaukiančių laivų, šiais metais

apie iO užpuolimų kiekvieną 
mėnesį. *

Vakarų Europos devynių valstybių 
organizacija pradėjo Serbijos jūros ir 
oro blokadą. Jų laivai patruliuoja 
Adrijos juroje, koordinuojami Italijos 
admiraliteto. *

Tailando ministras pirmininkas An
and ėmėsi žygių, susilpninti absoliučią 
kariuomenės kontrolę krašte.

Jis panaikino Vidaus Tvarkos 
Palaikymo štabą, kurio kontroliuojami 
kariai šaudė į demonstruojančias 
minias Bangkoke.

*
Astronomai užtiko didžiulę "juo

dąją skylę" erdvėje, apie 30 milijonų 
šviesos metų atstume' nuo mūsų 
planetos. Šią skylę sudaranti masė 
esanti apie milijardą kartų didesnė už 
saulės masę.

*
Popiežius Jonas Paulius 11 paguldy

tas Romos klinikose tyrimams, po 
smarkių skausmų viduriuose.
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Tęsinys iš praeito nr.

Kiek žaios tai atnešė Lietuvos 
valstybingumo išlaikymui, šiandien 
galime tik spėlioti.

Beje, nors Lietuva tais laikais buvo 
juodinama ir laikoma barbarišku 
kraštu (tai rodo anų laikų kronikos), 
tikrumoje ji nebuvo nei barbariška , 
nei atsilikusi. Kaip rodo archeologi
niai kasinėjimai. Lietuvos kuitiirinis 
lygis buvo toks pats, kaip ir 
kaimyninių valstybių, tačiau Lietuvai 
nesant krikščionišku kraštu, Europa ją 
už tai koneveikė ir visus tuos 150 
metų ruošė prieš ją karo žygius. O. 
karai, remiami visos Europos vokiečių 
ordino, trukdė normalią Lietuvos 
gyvenimo raidą, sulaikė kūrybinį 
darbą, sutrukdė kultūros augimų.

Karingieji lietuviai patys ieškojo 
naujų žemių ir naujų jėgų rytuose. 
Kurdami didingą valstybę, jie svajojo 
įgyti pasaulinę galybę, bet tuo buou 
silpnino tautos jėgas, eikvodami jas 
plačiuose, svetimuose rusų kraštuose.

Ten nuklydo ir dingo daugelis 
energingiausių tautos sūnų. Tai buvo 
savotiškas tautos sKr.audimas. ir jos 
vidaus kultūra negalėjo kilti reikiamu 
greičiu.

LIETUVOS SPAUDOJE
, Atkelta iš 3 psl.
Rusijos ekonomika, bet ir politinis jos 
stabilumas.

■ ■ Niekas neturėtų prašyti tučtuojau 
atitraukti rusų kariuomenės dalinius 
iš visų respublikų, Tačiau Maskva 
turėtų būti skatinama duoti tvarka
raštį dėl jų atsitraukimo, atitinkamai 
pagal logiškus ir finansinius išteklius.

Jelcinas turi būti pajėgus grįžti iš 
Miuncheno pas savo kariškius, spaus
damas rankoje ne tik didelį čekį, bet ir 
žinią: Vakarai nepriims naujų.įtakos 
sferų kūrimo Europoje.

Gana gerai suprantama Jelcino 
padėtis, bet panašus supratimas 
(understanding), dabar turi būti 
išplėstas ir į kitas respublikas. 
Ukraina ruošia didelę, nuolatinę 
armiją vien tik dėl to, kad bijo rusų 
tikslų. Kad išvengti naujų konfliktų 
buvusioje .Sovietu Sąjungoje, reikia 
kai ko daugiau negu pinigų".

TRUMPAI
Estija referendumu priėmė naują 

konstitucijų, pagrindinai pakeičiančią 
valstybės valdymo struktūrą. Atskiru 
referendumo punktu estai pasisakė 
prieš automatišką balsavimo teisės 
suteikimą Estijos rusams ir kitiems 
imigrantams iš buvusios Sovietų 
Sąjungos, atvykusiems į kraštą po 
J940 metų. Jie pirma turės praeiti per 
įstatymo numatytą procesą, su viene- 
rių metų laukimo klauzule, jei norės 
įsigyti Estijos pilietybę.

"Musų Pastogė" Nr.29 1992.7.20

VALSTYBĖS ŠVENTĘ
MININT Vytautas Juška

Gediminaičių bei jų pa i i- 
kuoniųLietuva.

Sekantieji Šimtmečiai po Mindaugo, 
Lietuvai atneSė džiaugsmo ir skaus
mo. Vytauto Didžiojo laikais Lietuvos 
valstybė pasiekė savo didžiausių 
platumų, tačiau kartu su Jogaila atėjo 
rySiai su Lenkija. Iki 1569-jų metų 
Lietuva buvo faktiškai ir juridiškai 
Nepriklausoma valstybė.

Išmirus Gediminaičių dinastijai, 
personalinė unija, rišusi Lietuvą su 
Lenkija, pasibaigė. Ją pakeitė Liubli-
no unija, kurią sudarant laimėjo 
lenkai, tačiau gyvenime lietuviai 
laikėsi savo nusistatymo.

Nors buvo bendras valdovas, bendri 
seimai, tariamai bendra valiuta, 
tačiau praktiškai Lietuvos valiuta 
buvo brangesnė už lenkiškąją. Seimai 
posėdžiavo atskirai. Lietuva išlaikė 
savo valdžios aparatą, liko aiškios 
sienos tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Apskritai, Liublino aklu abi valstybės 
nebuvo sujungtos į vieną, o tas 
valstybių junginys buvo vadinamas 
"abiejų tautų Respublika". Lenkai 
Kartu su unijos įvedimu norėjo laimėti 
teisę Lietuvoje laisvai įsigyti dvarus, 
tačiau praktiškai tai nebuvo leidžia-> 
ma. Vėhau šis leidimas buvo duotas tik 
santuokos atveju.

Tačiau bėgant metams. Lietuvos 
bajorija suartėjo ir susigyveno su 
Lenkijos pajotais. Ėmė nykti atskiri 
Lietuvos seimai. Lietuvos ponija ir 
aukštesnioji bajorija sulenkėjo, tarpu
savy ėmė kalbėti lenkiškai ir luomi
niais sumetimais, save ėmė vadinti 
lenkais. Šiaip visais kitais atvejais jie 
laikė save lietuviais, gynė Lietuvos 
reikalus. Savo valstybinio savarankiš
kumo niekada neatsižadėjo, kartu 
labai budriai jį saugojo. Laikai keitėsi.
Lietuva su Lenkija visiškai suartėjo.
ėmė nykti savarankiška Lietuvos 
politika.

J« -jo amžiaus pradžioje, Lietuvoje 
buvo visiškas pakrikimas. Tuo laiku 
Europoje išaugo absoliučios monar
chijos su didžiulėmis nuolatinėmis 
kariuomenėmis. Lietuviai tada turėjo 
vos G tuksiančius kareivių, lenkai 18 
tūkstančių kariuomenę, nes nebuvo 
pinigų didesnėms kariuomenėms išlai
kyti. Bajorams kovojant tarpusavyje ir 
nesutariant su karaliumi, krašte nebe
buvo valdžios. Metams bėgant ir 
vidinei betvarkei besitęsiant, preten
dentas į karališkąjį sostą Poniatovskis, 
paprašė Rusijos ir Prūsijos paramos.

Gavęs paramą, tuojau atnaujino 
sutartis su Rusija ir Prūsija, kurios 
ėmė kištis į Respublikos vidaus 
reikalus. Šalyje įsivyravo betvarkė 
ir karalius Stanislovas Augustas be 
minėtų valstybių paramos nebegalėjo 
vaidyti krašto. Rusija tuo metu buvo 
galinga valstybė ir carienės Kotrynos 
kariuomenes dėka Respulikoje buvo 
palaikoma šiokia tokia tvarka. Rusijai 
vis labiau diktuojant vidaus tvarkai, 
susikurusi bajorėlių konfederacija 
nutarė pasipriešinti karaliui. Šis 
pasipriešinimas supykino Rusiją, Prū
siją ir Austriją, ir 1772-siais metais 
įvyko pirmasis valstybes padalinimas. 
Lietuvos žemes pateko Rusijos gio 
bon. 1793 • siais metais vyko antrasis 
Lietuvos paoaiinimas, o 1795 siais 
- trečiasis.

Su Kosciuškos sukilimu ir trečiuoju 
padalinimu žlugo Lietuvos nepriklau
somybė.

Lietuvos valstybės giminiavimasis 
ir vis artimesnis bendradarbiavimas su 
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Lenkija, palaipsniškas savitos politi
kos praradimas ir bajorų nutautėjimas 
privedė prie galingos Lietuvos valsty
bės susilpnėjimo ir valstybingumo 
praradimo.

Šiame tragiškame Lietuvai istori
niame laikotarpyje, valstybingumas 
žlugo dėl nežaboto bajorų bei 
bajorėlių egoizmo. Asmenines ambi
cijos. nenoras susiklausyti ar paklusti 
vadui, neleido protingai-vaidyti vals
tybę. Tragedija tame, kad kiekvienas 
bajorėlis save laikė valstybe. Pasaulis 
dar nebuvo priaugęs pripažinti visų 
žmonių teises.

Valstybinciumo'praradimas

Lietuvos valstybingumo praradimo 
pasekmė buvo kartu ir žemių praradi
mas, įtakos nebęturėjimas, nebegalė- 
jimas išsaugoti savo interesų. Visa tai 
buvo didelė tragedija ekonomikai, 
kultūrai, valstiečiams, visiems gyven
tojams.

Penkioliktame amžiuje Lietuvos 
kunigaikštystė buvo pasiekusi di
džiausias savo teritorijas. Šešiolikta 
me amžiuje jos sienos žymiai sumažė - 
jo. Paskutiniųjų Gediminaičių laikais 
dideli Lietuvos žemės plotai atiteko 
Maskvai, o 1569 jų metų Liublino 
seime, dideli plotai buvo priskirti 
Lenkijai. Siena su Maskva dar keitėsi 
keletą kartų. Po padalinimų visos 
Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės 
žemės atsidūrė rusų valdžioje, tik 
viena Užnemunė atiteko prūsams. Per 
šimtmečius iškovoti Lietuvos plotai 
buvo prarasti.

Vastybingumo praradimo išdavoje 
nukentėjo tautos kultūrinis vystyma
sis. 1831-siais ir 1863-siais metais 
vykę sukilimai buvo nesėkmingi. 
Rusijos carai dėjo dideles pastangas, 
norėdami palaužti lenkiškąją įtaką 
Lietuvai. Buvo įvestas spaudos drau
dimas, uždraustas religinis gyvenimas, 
uždarytos blaivybės draugijos, mo
kyklos buvo rusinamos. įvesta rusiš
koji kolonizacija. Tačiau tų tamsių 
dienų metu, sušvito tautiškasis Lietu
vos atgimimas.

Devynioliktame amžiuje nusigy
veno carai, susilpnėjo Rusijos galybė, 
atsirado galimybė Lietuvai atsikovoti 
savo valstybingumą, nepriklausomybę.:

Kad lietuvių tauta atlaikė Liublino 
unijos pasekmes ir R usijos vergiją, tai 
yra - stebuklas. Lietuva pilnai galėjo 
pasekti musų artimiausių kaimynų 
prūsų keliu ir žūti kaip tauta.

Pirmasis Pasaulinis karas ir bolše
vikinis perversmas susilpnino Rusijoje 
buvusius galiūnus, ir sudarė progą 
Lietuvai atstatyti taip sunkiai įgytą 
valstybingumą, tačiau Liublino unijos 
psichoze tebegyveno musų kaimynai, 
todėl ir buvo prarastas Vilniaus 
kraštas.

Nežiūrint to milžiniško nuostolio, 
dvidešimt du metus išlaiKyta nepri
klausomybė išugdė naują lietuvišką 
kartą, sustiprino kultūrą, ir padėjo 
tvirtus tautinius pagrindus, kurie 
padėjo atlaikyti kitą, penkiasdešimt 
metų užtrukusia bolševikinę vergi
ją. Jeigu ne tie, pirmosios neprikluso- 
mybes metai, šiandien vargiai vėl 
būtų buvęs atstatytas Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų valstybingumas. Beje, 
lietuviams ir vėl teko atlikti sunkiau
sią istorini vaidmenį. Vėl išryškėjo tas 
nuoseklumas, žemaitiškas užsispyri
mas, nebijojimas tvirtai stoti į kovą, 
laikantis savo principų, su istoriniu 
priešu. Tie lietuvių tautos bruožai, 
kurie iškėlė, o vėliau šimtmečiais 
išlaikė tautą, padėjo atsispirti ir 
išsikovoti nepriklausomybę.

Vieningas tautos susitelkimas, 
padėjo sunkiais tautai metais vienin
gai ir drąsiai pasauliui pareikšti, kad 
norime būti savarankiški, laisvi. Tas 
nenugalimas laisvės troškimas lydėjo 
tautą visą atgimimo iaiktarpį.

Tačiau kokia dabar tautos ateitis? 
Kokios galimybės atstatyti nualintą 
šalies žemės ūkį, ekonomiką,kplturą, 
švietimą. Kaip užgydyti moralines 
tautos žaizdas, sugrąžinti išvežtuo
sius, išsilaikyti?

Tęsinys sekančiame nr.
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PLB-SEIMAS ČIKAGOJE
Liepos mėnesio pirmomis dienomis 

Čikagos priemiestyje Lemonte vyko 
8-sis Pasaulio lietuvių bendruomenės 
seimas. Šis PLB seimas labai skyrėsi 
nuo ankstesniųjų tuo, kad jis pirmų 
kartą vyko jau Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę. Savaime aišku, jog 
tai, kad Lietuvos nepriklausomybė jau 
pasiekta, įvairiais būdais įtakos ir 
lietuvių išeivijos gyvenimą.

Lietuvos premjeras Gediminas Vagnorius kalba PLB seimo atidarymo 
metu. Greta Vytautas Kamantus PLB seimo prezidiumo pirmininkas.

Nuotrauka J. Tamulaičio
PLB yra iškilę keli aktualūs ir 

principiniai klausimai. Nebereikia 
Lietuvos išeivijai agituoti už jos 
nepriklausomybę, daugiau jėgų bus 
galima skirti švietimui ir kultūrai. 
Labai aktualus klausimas - Pasaulio 
lietuvių bendruomenei yra įvairių 
Rytų Europos ir Rusijos vietovių 
lietuvių integravimas į PLB. Šiame 
seime dažnai buvo kartojama, kad visi 
'lietuviai, neatsižvelgiant į gyvenamą 
vietą, sudaro vieną lietuvišką šeimą. 
Tuo tarpu, PLB yra kaip tik tokia 
organizacija, kuri siekia derinti visų 
kraštų lietuvių bcnaruomentų veiklą 
ir plėtoti ryšius tarp kraštų.

Kai kurių Rytų Europos ir buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikų lietuvių 
išeivių organizacijos, buvo anksčiau 
priimtos iPLB. Seimo metų j PLB buvo 
prūmti Sibiro lietuviai; kitų vietovių 
lietuviai įstos netolimoje ateityje. 
Dabar neaišku, ką šių kraštų lietuviai 
įneš į PLB veiklą, taip pat, kokiu būdu 
PLB galės šiems išeiviams padėti. Šių 
kraštų lietuvių atstovai dažnai pa
brėždavo, kad jie, kol kas. siekia 
tiktai stebėti ir pažinti PLB veikią. 
Juk, vis dėlto. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pagrindą sudaro JAV, 
Kanados, Australijos ir Vokietijos 
lietuvių bendruomenės, kurių veiklos 
ratą suka karo metų pabėgėlių banga, 
o ši veikla pritaikyta prie šių kraštų 
vakarietiškų sąlygų.

Kyla klausimas, ar iš viso įmanoma 
ir naudinga siekti sudaryti visai 
lietuvių išeivijai kokią nors bendrą 
organizacinę struktūrą. Šis PLB 
seimas nematė reikalo keisti PLB 
struktūros, tačiau girdėjosi ir kitokių 
nuomonių. Naujai išrinktas PLB vai
dybos pirmininkas, ilgametis lietuvių 
bendruomenės veikėjas Bronius Nai 
nys, yra dažnai ne dviprasmiškai 
išreiškęs nuomonę, kau išeivijos lietu
viai ir Lietuvoje gyvenantys lietuviai 
turėtų būti visais atvejais lygus, ypač 
pilietybės; nuosavybės ir panašiais 
teisiniais atžvilgiais. įvairius Br. 
Nainio pasisakymus būtų galima api
bendrinti, kaip pageidavimą Lietuvos 
ir išeivijos partnerystės.

PLB seimas svarstė, bet nepriėmė 
jokios rezoliucijos, dėl Lietuvoje 
vykstančių politinių procesų. Atrodo, 
vyraujanti nuomonė buvo ta, kad 
išeivija neturėtų per daug kištis į 
Lietuvos politiką. Seime kalbėjęs 
Lietuvos ministras pirmininkas G.' 
Vagnorius teigė, jog tai, kad išeivija 
per tiek metų sugebėjo ne tik išlikti, 
bet ir įstengė Lietuvai padėti viso-

kiais būdais, yra tiesiog stebuklinga. 
Iš Premjero žodžių taip pat buvo 
aišku, kad Lietuva ir šiandien labai 
laukia išeivijos pagalbos, kuri jau keli 
metai reiškiama įvairia materialia ir 
finansine parama. Jis užtikrino, kac 
Lietuva tuo pačiu privalo padėti savo 
išeiviams. . -

Lietuvos Kultūros ministras D. 
Kuolys savo kalboje PLB seime taip 
pat pabrėžė, kad laikas išeivijai 
išdėstyti savo poreikius, pasakyti, ko 
jie laukia iš Lietuvos. Buvo pabrėžia 
ma, kad Lietuva ir išeivija sudaro 
vieną, nedalomą lietuvišką kultūrą. 
Išeivijos kultūriniai laimėjimai privalo 
būti integruoti į plačiąją Lietuvos 
kultūrą.

Tačiau, iš Lietuvos atstovų pasi
sakymų seime susidarė įspūdis, kad 
Lietuva nelabai suvokia išeivijos 
pajėgumą. Išeivija neturėtų būti 
visiškai nuvertinta, tačiau, nereikia 
jos ir pervertinti. Pavyzdžiui, išeivijos 
finansiniai ištekliai yra labai riboti. G. 
Vagnorius ir D. Kuolys labai įvertino 
išeivijos paskirtą 1 milijoną dolerių 
kultūros ministerijai, tačiau, tų mili
jonų daug nebus.

Prieš gegužės 23-sios ir birželio 14- 
tos referendumus Lietuvoje buvo 
kalbama, kad išeivijoje juose baisuos 
iki 100,000 ar 200,000 žmonių. Tai 
įrodo, kad kartais Lietuvoje ne labai 
suvokiama, kad sąmoningų išeivijos 
lietuvių, dalyvaujančių lietuviškoje 
veikloje, yra žymiai mažiau. Kartais 
skelbiamas teiginys, kad ketvirtadalis 
lietuvių tautos gyvena išeivijoje ■ 
nieko nepasako ir klaidina. Kita 
vertus. Premjeras ir kultūros ministras 
pabrėžtinai įvertino išeivijos išlikimą 
per tuos50 metų, jos nesusitaikymą su 
Lietuvos okupacija ir jos kulturinį. 
intelektualinį palikimą.

Išvadoje; šis 8 sis PLB seimas buvo 
svarbi dalis susipažinimo proceso, 
Vakarų ir Rytų išeivių vienas kito 
pažinimas ir Lietuvos išeivijos darbo' 
įvertinimas.

įlš "Laisvosios Europos" radijo laidų 
spaudai paruošė Jurgis Rūbas).

DARIUS IR GIRĖNAS

Liepos mėnuo, Lietuvos didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
mėnuo. Jų žygis perskristi Atlantą ir išgarsinti Lietuvos vardą aidu 
atsiliepė kiekvieno lietuvio širdyje ir liko tas skaudus skambesys...

"1933.VII.15 d., 6.24 vai. ryto, Lituanica pakilo iš Niujorko, 
sėkmingai perskrido per Atlanto vandenyną, padarydami 6411 
kilometrų per 37.11 valandas ir liepos mėn. 17 d. 12.36 vai. naktį 
nukrito ties Soldinu Rytprūsiuose. Iki Kauno buvo belikę skristi apie 
650 klm. Lėktuvas sudužo, o abu lakūnai žuvo. Lakūnai buvo tuojau

lėktuvais parskraidinti į Kauną. Jų i _____
labai iškilmingose laidotuvėse dalyva- 
vo kariuomenės daliniai, apie 80 
organizacijų ir 60.000 žmonių minia. ;
Lakūnų gailėjo ir verkė visa Lietuva.

Jie savo pasiryžimu norėjo išgarsin- I“ aą. lįįi 
ti jaunos Lietuvos vardą pasaulyje, ką - 
sako ir jų paliktas testamentas, o 
svarbiausia, duoti Tėvynėje esančiam 
jaunimui impulso dideliems žygiams, 
sumanymams ir ryžtui dirbti savo 
Tėvynei". (A. Skirka).

Garbė musų didvyriams Dariui ir Girėnui!

SUTARIMAS SU VISAIS AUSTRALAIS
Kaip žinome, Australijos aborigenų 

reikalai iki šiol nebuvo idealiai 
tvarkomi. Dėl to vyko nuolatiniai 
aborigenų protestai. Vyravo nepasiti
kėjimas tarp aborigenų ir kitų šio 
krašto žmonių, kurių tarpe yra ir visi 
emigrantai. 1991 metais Australi
jos federalinis parlamentas, siekda
mas sunormallnti padėtį įsteigė " Abo
rigenų sutarimo fondą" (Council for 
Aboriginal Reconciliation). Talpi
name šio Sutarimo fondo pirmininko 
Patrick Dodson’o pareiškimą spaudai.

* * *
Aborigenų Sutarimo taryba buvo 

įsteigta Federalinio parlamento pra
eitų metų rugpjūčio 16 dieną. Šios 
Tarybos tikslas yra pasiekti aborigenų 
ir Torres sąsiaurio salų žmonių 
sutarimą su plačiąja bendruomene iki 
Australijos Federacijos šimtmečio 
sukakties 2001 metais.

Sutarimas (Reconciliation) yra dėl 
tinkamo musų krašto gerbimo, abori
genų ir Torres sąsiaurio saliečių 
paveldėjimo teisės įvedimo, taikant 
teisingumą ir lygybę visiems vienodai.

Kad to pasiekti, visi vietiniai 
australai ir atkeliavusieji į mūsų 
kraštą per paskutinius 200 metų, 
turime susėsti ir surasti bendrą kalbą.

Pirmasis žingsnis butų - atkreipti 
tinkamą dėmesį į musų tarpusavio 
santykius. Praeityje buvo manoma, 
kad aborigenai turi keisti savo 
gyvenimo būdą. Dabar aborigenai ir 
Torres sąsiaurio žmonės prašo kitus 
australus pakeisti savąjį požiūrį, 
laikyseną, savo teises. Kaip upė 
įsiliejanti j okeaną, mes galime 
susijungti, neprarasdami savo tapaty
bės.

Australija dabar yra daugiatautė 
valstybė. Mūsų troškimai ir siekiai yra 
vienodi, bet dar turime surasti bendrą 
tautinę dvasią, kuri leistų mums 

visiems jaustis patogiai būnant kartu, 
vienoje vietoje.

Taryba viena negali pasiekti sutari
mo. Reikia, kad žmonės įsijungtų į šį 
darbą ir dirbtų visi drauge.

Cituojame Tarybos nario p. Wenten 
Rubuntja žodžius:

PATRICK DODSON

- Šiandien šiame krašte gyvena 
daug žmonių, kurie atvyko iš viso 
pasaulio. Šis kraštas dabar yra ir jų 
kraštas. Todėl visi mes turime gyventi 
drauge. Mes turime padėti vieni 
kitiems. Turime dalintis šituo kraštu, 
o tai reiškia, mes turime gerbti vieni 
kitų teises ir kultūrą".

Taryba tiki, kad 2001 metais mes 
visi bendrai galėsime švęsti šią viziją 
- kaip australai.

Patrick Dodson
Tarybos pirmininkas
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^SPORTAS
ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

labai dažnai ir daug minimi spaudoje, 
per radiją bei televiziją. Su manim 
kalbėjosi bent 5-ki didžiausi Lietuvos 
laikraščiai, buvo rodomas mūsų gyve
nimas per televiziją. Taip, kas didžioji 
Amerika šiuo atžvilgiu negali susily
ginti su mumis.

STEBĖJAU KREPŠININKŲ 
ŽAIDIMĄ

Prieš galutinai išrenkant Lietuvos 
olimpinę krepšinio rinktinę, kelias 
dienas stebėjau Kauno sporto halėje 
rinktinės kandidatų treniruotes. Arti
miau susipažinau su pagrindiniu ko
mandos treneriu Garastu, jo padėjė
jais, mums gerai pažįstamu Sargunu, 
amerikiečiu Nolson’u ir ispanu imbro- 
da. Treniruotes jie pravesdavo atski 
rai, jeigu vienas mokydavo puolimą, 
tai kitas - gynimą, kombinacijas ir kt. 
įdomus buvo ir jų fizinis paruošimas, 
kurį pravesdavo buvęs Lietuvos atle
tikos meistras Kosauskas. Tai būdavo 
tikrai sunkus pratimai ir prakaitas 
suviigydavo visų veidus. Treniruotės 
vykdavo du kartus per dieną ir 
pasiruošimas buvo tikrai labai geras. 
Šnekėjausi su treneriais ir klausiau jų 
nuomonės apie lietuvių galimybes 
laimėti medalius. Sunki bus duona, 
tačiau galimybių yra, pasakė jie.

Tikrai malonu man buvo pasveikinti 
R. Brazdauskį kurį ne tik aš, bet ir 
visi kiti skaito "australu",

su išrinkimu į olimpinę rinktinę. 
Padėkojo visiems jį finansiniai parė- 
musiems, o tuo pačiu ir Al.PAS, kuri 
taip pat neatsisakė jam padėti.

Po vienos treniruotės, kartu su 
kitais krepšininkais ir treneriais,-net 
alaus stiklą išgėrėm, draugiškai pasi
dalinom įspūdžiais, o amerikietį Nel
son’ą, net lietuviškai kalbėti pamo
kiau, nes jis būdamas geras Marčiulio
nio draugas, pamažu mokosi lietuvių 
kalbos.

Prieš išvykstant krepšininkams į 
Graikiją, vėliau į Ispaniją, Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis surengė krepšininkams 
atsisveikinimą, kuriame ir aš dalyva
vau. Sargybiniams patikrinus pavar
des, krepšininkai, vadovai ir spaudos 
atstovai buvome įvesti į priėmimo 
salę, į kurią vėliau atėjo ir pats 
pirmininkas V. Landsbergis, lia 
Tėvu vadinamas. Pasisveikinus ir 

prisistačius, pirmininkas gražiu žodžiu 
pasveikino visus krepšininkus, palin
kėdamas garbingai atstovauti jau 
nepriklausomą Lietuvą, visiems geros 
sėkmės. Po pirmininko kalbos, buvo 
nuoširdžiai pasidalinta visomis sporti
nėmis bėdomis ir dabar esančiais 
rūpesčiais, kuriuos išdėstė treneriai ir 
sportininkai. Kaip supratau, tai pirmi
ninkas nelabai žinojo tas sportininkų 
oėoas, ir paprašė raštiškai apie tai 
pateikti, o tada gal bus galima ką nors 
padaryti. Su V. Landsbergiu susitikau 
jau ne pirmą kartą, o atsisveikindamas 
pasakiau, kad mes jį laikome savu, nes 
didžioji jo šeimos dalis gyveno ir 
gyvena Australijoje.

Grįžus krepšininkams iš atrankinių 
varžybų, ir jeigu jie pateks į 
rungtynių baigmę, su jais atostogausiu 
Klaipėdoje. Palangoje jie turi savo 
paskutinius, priešolimpinius pasiruoši
mus.
KITI SPORTINIAI RENGINIAI

Šį kartą daugiau parašysiu apie čia 
matytus sportinius renginius, kuriuose 
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Antanas Laukaitis
Laikas, beatostogaujant čia, bėga 

labai greitai. Vienas iš mano pagrindi
nių tikslų buvo čia atvežti ir Įteikti 
Lietuvos olimpiečiams, vykstantiems į 
Barselonos olimpiadą, Australijos lie
tuvių suaukotus ir surinktus pinigus. 
Tik atvykęs tuoj pat susirišau su 
olimpinio komiteto vadovais A. Povi
liūnu ir P. Statutą, kurie net 
aerodrome mane pasveikino. Buvau 
pakviestas j šio komiteto prezidiumo 
posėdį, kuriame dalyvavo visa Lietu
vos sportinė valdžia ir atskirų sekcijų 
vadovai. Čia galutinai buvo spren 
ūžiamas dalyvių skaičius ir kas 
atstovaus Lietuvą.

Tik prieš kelias dienas iš Barselonos 
grįžę A. Poviliūnas ir P. Statutą, kur 
su vyriausiais olimpiados rengėjais 
buvo tartasi dėl galutinio dalyvių 
skaičiaus, pranešė džiugią naujieną, 
kad po gana sunkių ginčų ir derybų, 
Latvijai atsisakius papildomo skai
čiaus dalyvių, Lietuvai buvo pridėta 
krepšinio komandos dalyvių skaičius, 
jeigu jie pateks t krepšinio varžybų 
baigmę. Tad dabar Lietuvą galės 
atstovauti 53 sportininkai ir treneriai, 
iš jų: 7 lengvojoj atletikoj, plius 2 
treneriai; 2 plius 1 irkluotojai; 4 plius 
1 boksininkai, 3 plius 1 penkiakovėj; 2 
plius 1 plaukime; 2 plius 1 buriavime; 1 
baidarėse; 5 plius 1 dviračių sporte. 
Be to. važiuoja 2 žurnalistai, 1 
fotografas ir 2 televizijos reporteriai.

Be šių sportininkų, kurių vadovais 
yfa Ai. 'rtiviliūnaš tr"'0?.” Statutą, 
svečiais yra pakviesti V. Landsbergis 
su žmonh, kuriems bus atsiųstas 
specialus 9-nlų vietų lėktuvas. Pa
kviestas yra ir ministras pirmininkas 
G. Vagnorius, bei Aukščiausiosios 
tarybos vicepirmininkas K. Motieka.

Įdomu, kad organizatoriai pasakė, 
jog svečiai negali atsivežti jokių 
asmeninių savo apsaugų, nes už tai jie 
Barselonoje garantuos. Man teko 
matyti, kaip važiavo V. Landsbergis 
savo neperšaunamu Mercedes ir jo 
prieky važiavo dvi apsaugos mašinos , 
viena buvo dar iš paskos. Jo asmeninei 
apsaugai yra paskirti 86 specialus 
vyrai.

Po olimpinių varžybų, ten pat vyks 
ir invalidų olimpiada, į kurią Lietuva 
siunčia 7-nis savo atstovus. Jiems taip 
pat yra paskirta parama. Šiame 
prezidiumo posėdyje buvo pranešta, 
kad Lietuvos Vyriausybė paskyrė 
laimėtojams dolerines premijas: už 
aukso medalį 10 tukst. dolerių (taip 
pat ir treneriui), už sidabro medalį 6 
tukst., už bronzos 4 tukst., už 4-tą 
vietą 3 tukst. , už 5-tą 2 tukst., už 6- 
tą vietą 1 tukst-dolerių. Tikimės, kad 
Lietuvos atstovai laimes ką nors ir 
gaus taip pelnytas premijas.

Mano duotas pranešimas, apie 
Australijos lietuvių suaukotus "klšen 
pinigius", buvo sutiktas labai šiltai ir 
džiaugsmingai. Oficialus visų sporti
ninkų atsisveikinimas, kuriame daly
vaus ir Parlamento bei Vyriausybės 
nariai bei kviestiniai svečiai. įvyks 
liepos 16 dieną valstybės svečių 
’’Draugystės" viešbutyje, kur busiu ir 
aš su specialiai ALKAS parašytais 
pasveikinimais ir įteiksiu olimpiečiams 
musų surinktus kišenpinigius.

Iki šiol Australija ir jos lietuviai yra 
"Musų Pastogė" Nr.29 1992.7.20

kartu su manim buvo ir Sydnejaus 
Lietuvių klubo pirmininkas J. Karpa
vičius.

Labai įdomu buvo stebėti gražiuose 
Druskininkuose vykusias tarptautines 
ėjimo varžybas.

Saulutė buvo panaši į Australijos, 
žmonės prakaitavo, o ėjikai jo laistė 
dar daugiau. Pagrindinis ėjimas vyko 
Druskininkų gatvėmis, policijai su
stabdžius visą judėjimą. Susipažinom 
su šios sporto šakos vadovais ir 
atskirais sportininkais, o aš žiūrovams 
buvau pristatytas kaip Australijos 
sporto vadovas, ir turėjau trumpai 
papasakoti apie musų gyvenimą 
Australijoje. Vėliau dalyvavau miesto 
burmistro Vaišnoro, dzūko nuo mano 
gimtinės Leipalingio, surengtame pri
ėmime ir vakare, varžybų sponsorių 
atsisveikinimo bankete, kur buvome 
apdovanoti atminimo dovanlmis. Visa 
ši šventė buvo tikrai įspūdinga ir 
graži.

Nuo ėjimo Druskininkuose, persi- 
metėm į žolės riedulio varžybas 
Širvintose. Čia merginos, Lietuvos 
čempionės, ture jo savo varžybas. Nors 
ši sporto šaka Australijoje yra labai 
mažai žinoma, tačiau įdomu buvo 
stebėti šias varžybas. Po varžybų 
apžiūrėjome netoli esančią pirmąją 
Lietuvos sostinę - Kernavę, įdomią 
bažnyčią, muziejų, daromus kasinėji

mus, piliakalnius ir vakarą baigėme 
gražiame pušyne ant pat upės kranto, 
prie skaniai iškeptų šašlykų, kuriuos 
kepė sporto vadovai.

Sekančią dieną dalyvavome žirgų
lenktynėse u- varžybose Anykščiuose, 
prieš tai Ukmergėje apžiūrėję musų 
draugo V. Šliterio statomą motelį. 
Anykščiai istorinis ir gražus 
miestas, kur Š. Marčiulionis stato 
didelį sporto kompleksą. Šiuo metu 
Lietuvoje jau mėnuo laiko kaip nėra 
lietaus ir žmones labai rūpinasi kad 
viskas džiūsta, žolė darosi panaši į 
Australijos.

Po įdomių žirgų varžybų apžiūrė
jome A. Baranausko. Vienuolio, Biliū
no įžymiąsias vietas, Puntuką ir 
buvome pakviesi į naujai besikuriančio 
ūkininko sodybą. Tai puiki, jaūna 
Tutkų šeima, buvę slidinėjimo sporto 
meistrai, dabar atgavę tėvų ūkį, 
pradėjo naują - ūkininkavimo darbą, 
ir, atrodo, jiems gana gerai sekasi. 

’Turi jau 4-rias karves, pora arklių, 
baigia pasistatyti namą, o mama net 
giminių Sydnejuje turi, tai pusbrolis

LTOK -
Europos Salių 

krepšinio rinktinių 
atrankines varžybos, 

dalyvauti Barse
lonos olimpiadoje. Kurios vyKo Zara-
gozoje, baigėsi. Kaip ir reikėjo tikėti, 
Lietuva, nepralaimėjusi nė vienų 
rungtynių, išsikovojo teisę dalyvauti 
olimpiniame turnyre, ir kartu tapo 
neoficialia Europos čempione, kuria ji 
paskutinį kartą buvo 1939 metais.

Barselonos olimpiniame turnyre 
dalyvaus 12 šalių, kurios yra paskirs
tytos į 2 grupes. A grupėje žais: 
Amerika, Angola, Ispanija, Kroatija. 
Brazilija,Vokietija. B grupėje: Lietu
va, Rusija, Venesuela, Porto Rico, 
Kinija ir Australija.

Australija, atrodo, nesidžiaugia 
patekusi į tą pačią grupę su Lietuva. 

V. Žekonis, iš kurio taip laukia žinių 
ir kviečia atsilankyti Lietuvoje. Po 
gražiais topolio medžiais buvome 
pavaišinti taip gardžiais cepelinais, 
kad su J. Karpavičium, vos nepersi- 
valgėm. Nors ši jauna ūkininkų šeima, 
atgavusi tėvų žemę, kuriasi gana 
gerai, tačiau vėliau kur tik bevažia 
vome, ar tai Dzūkijoj, ar Aukštaitijoj, 
ar Suvalkijoj, vis girdėjome skaudžias 
kalbas apie sunkų ūkininkų gyvenimą 
ir kūrimąsi. Ypatingai sunku tiems 
žmonėms, kurie pradėjo beveik nuo 
nieko, .nes lengvatų jokių negauna, o 
paskolų procentai yra milžiniški. 
Jeigu greitai nebus kas nors efektyviai 
daroma žemės ūkio ekonomikos srity
je, labai greitai gali įvykti nemaža 
Lietuvos tragedija.

įdomu buvo apsilankyti Anykščiuo
se, aplankyti ten esantį vyno fabriką, 
kurio prieškariniai savininkai buvo 
Karazijų šeima. Šis fabrikas pamažu 
pradeda atsigauti, nes prieš kelis 
metus, kai Sovietų Sąjungoje buvo 
paskelbtas karas prieš alkoholį, tuo 
laiku gražiai veikęs fabrikas buvo 
sugriautas, vyno gamybos mašinos bei 
įrengimai išardyti ir išmesti, pradėta 
gaminti sultys. Dabar fabriko direkto
riai R. Vaitkus, ir prieš kurį taiką 
Australijoje viešėjęs J. Riečius, malo
niai aprodė visą fabriką, naujai 
įrengtas mašinas, šaldytuvus ir kt.' 
Šiuo metu fabrike dirba 400 žmonių ir 
net dviem pamainomis. Vidinė švara ir 
tvarka tikrai padarė gerą įspūdį. 
Buvome pavaišinti šio fabriko gami-

niais. "Svarainio" 
likeris sužavėjo. 
Sydnejaus klubo pir 
_mininką-ar tik jis 

nepradės pardavinėti 
klube šį skanų jjii 

kerį?
0 paskutinis sporto 
renginys musų ap..

lankytas buvo Vil
niuje vykusios

tarptautinės Maratono bėgimo varžy
bos. Bėgimo pradžia ir pabaiga vyko 
prie "Žalgirio" stadiono. Dalyviai 
buvo vyrai, moterys ir vaikai, kurių 
buvo virš 400 šimtų. Patį sunkųjį 
Maratono bėgimą bėgo apie 30 vyrų ir 
moterų, kitos distancijos buvo trum
pesnės, tačiau šildant "australiškai" 
saulutei, gaila buvo žiūrėti į šlapius 
bėgikus.

Bėgimas vyko per Vilniaus miestą ir 
Vingio parką. Visą bėgimą tvarkė 
policija, padedant jauniems policijos 
Akademijos kadetams. Girdėjau, kad 
kai kas. nežinodami apie šį bėgimą, , 
pamatę tiek daug policijos manė, kaa 
įvyko perversmas...

Šventės užbaigtuvėse ir spaudai bei 
svečiams suruoštame pobūvyje, vėl 
plačiai nuskambėjo Australija ir 
Australijos lietuviai.

O INFORMACIJA
Pereitą šeštadienį (birželio 28 d.) 
Australijos olimpinės rinktinės Irene 
ris. per 10 TV kanalą, laike rungtynių 
Larp Australijos ir Amerikos repre
zentantų pareiškė, jog Lietuva yra 
pavojingiausia Europos komanda. Taip 
pat Adelaidės "Advertiser" (liepos 7 
d.) sporto skyriuje rašo, jog "... 
Australija pateko į kietų varžybų 
grupę kartu su Lietuva ir Rusija.."

Mums, buvimas vienoje grupėje su 
Australija, yra nemažas laimėjimas ta 
prasme, kad, reikia manyti, Australi
jos televizijai rodant savo krepšinio 
komandos progresą olimpiadoje, gal 
mes turėsime progos kelis kartus 
pamatyti žaidžiant ir mūsų rinktinę.

J. Jonavičius
LTOK atstovas Australijoje
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LAIŠKAI REDAKCIJAI ———
Gcrb. Redaktoriau,

Šiandien Lietuvoje pasiektas "ge
ras" istorinis sprendimas. Vilniuje, 
Švietimo ministerijoje ministrai nu
balsavo leisti 5 mokykloms Lietuvoje 
vadintis "gimnazijomis". Prieš žen
giant ši žingsnį, ilgai buvo tripinėta ir 
abejota, bet mokyklų direktoriams 
dedant nemažas pastangas, pagaliau 
ministerija leido Lietuvai žengti mažų 
žingsnelį, kuriant naują ir laisvą 
Lietuvą, apie ką kiekvienas svajojo, 
vylėsi ir iki dabar tik tekalbėjo...

Aš tegaliu kalbėti tik apie musų 
mokyklą, kuri tarybiniais metais buvo 
pavadinta 43-ju numeriu, kaip koks 
beveidis kalinys, o dabar pavadinta ne 
tik "Varpo" vardu, bet ir "Varpo 
vyresniųjų gimnazija".

Ši mokykla sovietų metais sunkiai 
gavo sutikimą dėstyti naujus mokslo 
dalykus, kaip estetika, psichologija, 
aukštoji matemetika, taikomieji mo
kslai, kompiuteriai ir anglų kalbos 
klasės. Šiais metais mokykla įsivedė 
religinį instruktažą ir naują pažymių 
sistemą.

Rašau jums apie šį sprendimą, 
kadangi tai yra geras nutarimas, kuris 
verCia mane džiaugtis tuo, kas Čia yra 
daromą.

Jeigu pas Jus atsirastų tokių, kurie 
domėtųsi musų švietimo sistema, 
prašau, parašykite mūsų mokyklai ir 
tapkite jos rėmėju, net jeigu tai būtų 
tik laiškai.

Jeigu Jūs atvyktumėte į Lietuvą (ir 
ne vien tik mokytojai), kviečiu 
aplankyti mus, kadangi mums reikia ne 
tik Jūsų paskatinimo, bet ir patarimo, 
nurodymų ir pagalbos, bet kokiu būdu.

Mūsų mokykla finansiniai silpname 
stovyje, ir aš nedrįstu prašyti pinigų, 
bet gal vykstantieji į Lietuvą galėtų 
padovanoti kokią knygą, video kasetę 
arba likusius senus savo. .mokyklos, ar 
universiteto užrašus ir pan.

tokia informacija ir pagalba mums 
būtų reikalinga galimai skubiaU.Jeigu

^SPORTAS
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OLIMPINIS KREPŠINIS
Olimpinis Europos vyrų krepšinio 

atrankinis turnyras vyko Ispanijos 
keturiuose miestuose: Bilbao, Grana
da, -Murcia ir Badajoz. Jos buvo 
suskirstytos į keturias grupes, po 
šešias komandas grupėje. Viso 24-rių 

, Europos valstybių krepšinio rinktinės 
ir priedo - Izraelis.

Lietuva, D. Britanija, Estija, NVS 
(buvusi Sovietų Sąjunga), Vengrija ir 
Vokietija žaidė D grupėje Badajoz 

, mieste.
Lietuva savo pogrupyje nugalėjo 

nesunkiai visus varžovus ir iškopė su 
NVS į finalinį, aštuonių komandų 
atrankos turnyrą, kuris vyko Zarago
za mieste. Tai: Lietuva, NVS, 
Kroatija, Čekoslovakija, Italija, Izra
elis, Vokietija ir Slovėnija.

Lietuvos krepšinio rinktinė ir šiame 
finaliniame aštuonių komandų atran 
kos turnyre nugalėjo visus varžovus, ir 
iškovojo auksą, dalyvauti olimpiadoje. 
Štai pirmosios keturios komandos: 
Lietuva, Kroatija, NVS ir Vokietija. 

kiekvienas atvykstantis galėtumėte 
nors ką padovanoti, mes tai 
galėtumėme panaudoti ir tai paleng
vintų mūsų darbą. t

Neseniai vykęs referendumas (ge
gužės 23 d.), buvo didelis pinigų 
švaistymas, Mes gyvenome ištisais 
mėnesiais be algos, o kainos dvigubėja 
beveik kiekvieną dieną, taCiau kalba
ma dar ir apie kitą referendumą...

Šiandien mano viltys didesnės, nes 
čia yra gerų žmonių, tikrų lietuvių, 

sunkiai dirbančių ir pramatančių 
ateitį.

Mums reikalinga Jūsų parama, 
laiškai, informacija, dovanos, žodžiu, 
reikalingas kontaktas su Jumis.

Atvykite patys į Lietuvą, arba 
atsiųskite ką nors, kad padėti tiems, 
kurie tikrai sunkiai dirba visai 
Lietuvai.

Čia esu jau metai ir trys mėnesiai, 
todėl matau kaip čia viskas keičiasi; 
kad ir palengva, bet matomas progre
sas.

Tegul Dievas laimina visus, kurie 
padėjo mums! Dar kartą kviečiu 
atvykti ir aplankyti mus.

Jūsų Nin - Nijolė Bižytė

P.S. "Nin” - Nijolė Bižytė - jau 
antrus metus dirba Kauno Varpo 
gimnazijoje mokytoja. Mokyklai vado
vauja Rasa Gedminienė. Mokyklos 
adresas : VARPO GIMNAZIJA, 
Varpo g -vė, 3000 Kaunas, Lithuania.

* * *
Gauname, palyginti daug laiškų 

redakcijos arba redaktoriaus vardu, 
kurie nori pasisakyti vienu ar kitu 
klausimu, arba perduoti informaciją ir 
kt.' Gavome net patarimų, kaip 
palaikyti sveikatą, rinkti aukas į 
Barseloną vykstantiems sportinin
kams, ką daryti vienokiu ar kitokiu-, 
klausimu. Deja, laikraščio "M.P.” 
apimtis yra labai nedidelė ir ne visus 
rašinius galime atspausdinti - tenka

Ispanijos komanda, kaip olimpiados 
šeimininkė, dalyvauja be kovos. Lie
tuvos' komandoje daugiausiai taškų 
peine Arvydas Sabonis, Šarūnas Mar
čiulionis, Voldemaras Chomičius, Ri
mas Kurtinaitis, Artūras Kornišovas, 
Darius DimaviCius ir kt.

Barselonos olimpiadoje krepšinio 
žaidynėms skirta tik 12-ka vietų. į 
šias žaidynes pateko geriausios 12-ka 
planetos komandų. Jos suskirstytos i 
dvi grupes - A ir B.

A grupė: Angola, Brazilija, Kroati
ja, JAV, Vokietija ir Ispanija.

B grupė: Lietuva, Australija, NVS, 
Kinija, Porto Riko ir Venesuela.

Liepos 26 d. pirmos krepšinio 
rungtynės olimpiadoje. Lietuva Cai- 
džia su Kinija.

Liepos 27 d. Lietuva - Venesuela.
Liepos 29 d. Lietuva Porto Riko.
Liepos 31 d. Lietuva N VS,
Rugpjūčio 2 d. Lietuva - Australija.
Rugpjūčio 4 d. ketvirtfinalis, 

rugpjūčio 6 o. - pusfinalis, o rugpjūčio 
8 d. - finalas.

Belieka kantriai laukti olmpinių 
krepšinio ir kitų sporto šakų varžybų 
rezultatų.

” S. Norviiaitis

MOŠŲ MIRUSIEJI ———-

A. t A. Sofijai Skukauskienei
, mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukterims Irenai ir Marijai šū: 
šeimomis ir visiems artimiesiems

Canberros Lietuvių klubo 
valdyba ir nariai

A. + A. Birutei Tamošiūnienei
staiga mirus, jos vyrą Joną, seserį Aldoną, brolį Juozą ir jų šeimas 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

'.<• Milda ir Vytautas Bukevičiai’
Tamara ir Benius Vingiliai

A. + A. Sofijai Mauragienei, 
iškeliavus j amžinybę, jos vyrą, dr. Aleksandrą, dukrą Nijolę, sūnų 
Mindaugą ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

Danutė ir Jurgis Karpavlčiai

daryti atranką. Todėl, kai kurie 
straipsniai "pavėluoja".

Kad pagreitinti informaciją, Re- i 
daktorius prašo visus jam ar redakcijai 
skirtus laiškus adresuoti: P.O. BOX 
550, BANKSTOWN, NSW 2200. Re
dakcijos tel. - (02) 790 3233. Patį 
redaktorių galima "nutverti" pirma
dieniais, antradieniais ir trečiadie
niais nuo 8.30 vai. ryto iki 3.30 vai. po 
pietų. Sekmadieniais, po pamaldų

NEWCASTLIO DISKUSIJŲ KLUBO PRANEŠIMAS
Pirmasis Diskusijų klubo susirinki

mas įvyko šių metų kovo mėn. 
pabaigoje, pirmininko Vaclovo Liū- 
gos namuose.

Vie toje- - įprastos tvarkos? i i; y .< •>
diskutuoti vieno nario paruoštą pa
skaitą, buvo nutarta: pakaitai turėti 
laisvų diskusijų vakarą kokia nors 
pasiūlyta tema, ar šiaip aktualiais 
klausimais.

Po diskusijų nariai išrinko naują 
pirmininką ir sekretorę. Sekantį 
susirinkimą buvo nuspręsta kviesti tik 
birželio mėn. pradžioje, nes keli nariai 
ruošėsi išvykti ilgesnėms atostogoms. 
Paskaitą pažadėjo paruošti V. Liūgą.

Maždaug savaitę prieš susirinkimą,

Atletai nustebino Hamburgą'
Su dailiais prizais iš Hamburgo 

(Vokietija) grįžo Lietuvos kultūristai.
Labai prestižiniame tradiciniame 

tarptautiniame turnyre jie pranoko ne 
tik pajėgius belgus, olandus, prancū
zus, bet ir 1990 metų pasaulio bei šių 
metų Europos čempionus vokiečius.

Lietuvos rinktinės vyriausias tre
neris Arvydas Milvydas "Lietuvos 
rytui" papasakojo, kad rungtyniavo 50 
moterų ir 60 vyrų.

Lietuvai atstovavo tik 3 sportinin
kai, bet visi nustebino savo tituluotus 
konkurentus. Vilnietė Alina Bucko 
(iki 52 kg) ir kaunietis Remigijus 
Kazakevičius (per 90 kg) pirmavo 
savo svorio kategorijose bei tapo 
absoliučiais turnyro nugalėtojais, o 

redakcijoje budi kuris nors ■ iį 
Spaudos sąjungos narių, kurie priima 
prenumeratą ir kitus atsiskaitymus.

Redaktorius dėkoja visiems bend
radarbiams, siunčia n tiems straips
nius, kūrybą, spaudą ar jos iškarpas, 

.pranešantiems vietos žineles telefo
nu. Visa tai yra labai svarbi 
informacija ir padeda mūsų laikraščio, 
išleidimui!

Labai ačiū! Redaktorius 

vienas narys pasitraukė iš Diskusijų 
klubo. Tai, atrodo, ir buvo ženklas, 
Diskusijų klubą palaidoti staiga, be 
didesnių ceremonijų. Pasiūlymas ir 
nutarimas užbaigti rveikją.bujvo priiipTv 
tas labai greitai.

Šio nutarimo priežastys: per mažas 
narių skaičius (klube dar buvo penki 
aktyvūs nariai), ir, gal labiau supran
tama priežastis - nuovargis.

Nors nutarimas užbaigti klubo 
veiklą nebuvo vienbalsiškas, tačiau.- 
galutinis. Šiuo pranešu, kad N ewcastle^' 
diskusijų klubas jau nebeegzistuoja?

Viktorija Kristensen

'vilnietis Viačeslavas Chleborodovas 
užėmė trečią vietą tarp atletų, 
sveriančių iki 70 kg.

Tai pirmas toks svarus Lietuvos 
kuitūristų laimėjimas tarptautinėje 
arenoje.

Algis Matulevičius 
("Lietuvos rytas").

PATIKSLINIMAS
,f "M.P." nr. 27-me, str. "Adelaidės 

. pensininkų iškyla", rašant apie Moon- 
ta mokyklos kambarį pasakyta, kad jis 
įrengtas 1990 m. Turėjo būti "...įreng
tas 1900 metais...“

Straipsnio autorę atsiprašome.
Red/
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!♦ SYDNEJAUS LIETUVIŲ
ALB ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS NR. 42 !

I 
I
I
I

NAMUOSE
1. Dėmesio! Dėmesio! JAV išėjo naujas ir labai įdomus lietuvių - angių kalbų 

žodynas. Patartina visiems lituanistiniams kursams, mokykloms ir kalbos 
mylėtojams jį įsigyti. Žodyną galima užsisakyti pas:

Eveliną Koiupailaitę Masiokienę ir inž. Bronių Masioką 
13902 E. Mprina Drive, Apt. 404 
Aurora, Ca 80014 ■ USA
2. "Easy Way To Lithuanian'knyga ir 8 audio- kasetės po 90 min. pritaikytos . | 

24 pamokoms. Tai pats naujausias ir geriausias vadovėlis lietuviškai | 
nemokantiems pasimokyti kalbos. Knygoje apstu ir kultūrinių žinių bei | 
paaiškinimų. Netrūksta ir gramatikos paaiškinimų anglų kalba. Yra nedidelis -| 
lietuvių anglų ir angių - lietuvių kalbų žodynas. Kaina Australijoje su 
persiuntimu $ 65.00. Užsisakyti galima pas R. Kučienę, 8626 S. Mozart St.,’ 
Chicago, 11 60652. Tel. (312) 778 3058. Lithuanian Educational Council of the 
USA.

3. Lituanisinių kursų mokiniams patariame įsigyti "Lithuania's Environmen
tal Problems”. Amanda J. Banks ir "Lithuania at the Crossroads" ed. A. P. 
TaSkunas and J. W. Doyie, Sandy Bay, Tasmania, T.U.U. Lithuanian Studies 
Society, c/oA. P. TaSkunas. Šitose knygose rasite naudingos medžiagos U-tai ir 
12-tai klasėms.

4. Turiu 2 kopijas "Gale lauko vienasėdis". Tai 95 puslapių (fotokopijuotų) 
Lietuvos liaudies damų rinkinys. Jame rasite: žemaitiškų, aukštaitiškų, 
dzūkiškų, suvalkietiškų dainų ir melodijų gaidas. Kaina $ 5.00. Dainų rinkinys 
gaunamas pas i. 1. Davis, 6/365 Military Rd.. Henley Beach, S. A. 5022.

5. Adelaidės Lietuvių Namų knygyne galima gauti: Lietuvos žemėlapį, 1.60 
cmxl.2O cm atspaudintas ant stipraus gero popieriaus. S JO.00. ""Cross in the 
Arctic" $ 8.00, "Laisvos atostogos" $ 5.00, "introduction to Modern 
Lithuanuan" $ 30.00. Prašome kreiptis i bibliotekos vedėją, p-nią N. Alvikienę, 
Lietuvių Namai, 6 Eastry Str. Norwood,SA 5067.

6. Prašau visas buv. ir dabartines mokytojas atsiliepti, suteikiant apie save 
žinias ALB Krašto valdybos narei kult, ir šviet. reikalams, A. Stepanienei.

Isolda 1. Poželaitė - Davis 
ALB švietimo

PRANEŠIMAS
Australų liberalų partija, pagerb

dama Baltijos valstybes nepriklauso
mybės atgavimo proga, ruošia iškil
mingus pietus. Garbės svečiais yra 
pakviesti Mr. Philip Ruddock, M. P. 
Federal Shadow Minister for Ethnic 
Affairs. Hon. Jeff Kennett K. P. 
Leaner of Opposition in Victoria.

Programą atliks Lietuvių, Latvių, 
Estų meninės grupės. Iškilmingi pietus 
įvyks rugpjūčio 28 d., Lincoln Village, 
Reception Centre, 2 aukštas, Trak, 
Centre, 455 Toorak Rd, Toorak 7.30 
p. m. Stalus 10-12 žmonių galima 
užsisakyti pas: Hon. G. P. Connard 
MLC, 40 Station St. Moorabin - 3189, 
tel. 817-3640; Mrs Eve Sher B.E.M., 
Function Co-Ordonator, tel. 817- 
3640 Gerta. Taip pat - Dr. S. Varnas, 
tel. 546- 1292 arba - P. Miciulis, tel. 
807-9181.

Kaina vienam asmeniu $ 45.00.
Kviečiame kuo skaitlingiau daly

vauti. Sekretorius P. Miliulis

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
I 
I

RINKIMAI Į KLUBO VALDYBĄ
Siūlymai į klubo direktorius turi būti grąžinti į Lietuvių Klubo 

raštinę nevėliau, kaip iki rugpjūčio 28 dienos.

Siūlymų formas galima gauti klubo raštinėje.

tarybos pirmininkė

PRANEŠIMAS
Lietuvos dailininkų sąjunga atveža 

į Melburną šiuolaikinės lietuvių gra
fikos parodą. Parodoje bus eksponuo
jama apie 60 darbų, reprezentuojan 
čių 20-ties autorių kūrybą.

Parodą Australijon lydės žymus 
grafikas, Lietuvos Dailės akademijos 
dėstytojas Mykolas Vilutis.

Paroda veiks RM1T Galerijoje, 346 
Swanston Street, Melbourne, nuo 
liepos mėn. 28 d. iki rugpjūčio mėn. 14 
d. imtinai.

Galerija atidaryta šiokiadieniais 
nuo 11 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

Parodos rengėjai, Australijos lietu
vių jaunimo sąjunga ir ALB Melburno 
Apylinkės valdyba, maloniai kviečia 
visus eaiiės mylėtojus apsilankyti šioje 
padorioje.

Su pagarba
Saulius Varnas.

ALB Melburno Apylinkės valdybos 
vicepirmininkas

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONOĄ,
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime irjį ugdysime, jei įvairiomis progomis jamaukosime, 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. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

METINIS KLUBO BALIUS
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 2.00 vai. p.

įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d., 2.00 vai. p. p.

Sydnejaus Moterų Soc. 
Globos D-jos vaidyba

IPHOEMX HOLIDAYS Pty Ltd (Inc. in NSW)
7Floor, Dymocks Building
428 George Stteet, Sydney. NSW 2000 Aust 
GPO Box 3300. Sydney. NSW 2001 (AUSTRALIA)

Te! (02) 223 3344 Toll free: (008) 221 796 
Telex: AA 127081 ORBIT Fax: 221 7425 
AC.N. 002759 131 NSWLic:2TAOO2913

:i

Sekantis

TURGUS I 
I 
I

rugpjūčio 9 dieną (sekmadieni), 14 vai. lietuvių klube Bankstowne 
stato Liudvig Fulda komediją

,MOKYKLOS DRAUGAI“
Režisuoja Ona Maskvytienė

Bilietų kainos: dirbantiems 8 dol. 
pensinikams ir 
studentams po 4 dol.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos pirmininkei 
Tamarai Vingiiienei atsigulus į ligoninę. Moterų Draugijos valdyba, 
patikėtinės ir narės linkime jai greito pasveikimo!

VAŽIUOKITE NAMO!
Į Vilnių ir atgal 

nuo $ 1940 
(ne AEROFLOTU)

Skambinkite man, aš jums padėsiu.

Kvieskite 
Ugnę Kazokaitę - 
Tel. (02) 223 3344

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 N. S. W. 2200
Redaktorius Bronius Žalys. Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 597 3691

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams 3 35 Užsienyje paprastu paštu 3 45 N. Zelandijoje oro paštu 3 65 U žsienyje oro paštu 3 70

"Mūsų Pastogė" Nt.29 1992.7.20 psL' 8 —— ——

8


	1992-07-20-MUSU-PASTOGE_0001
	1992-07-20-MUSU-PASTOGE_0002
	1992-07-20-MUSU-PASTOGE_0003
	1992-07-20-MUSU-PASTOGE_0004
	1992-07-20-MUSU-PASTOGE_0005
	1992-07-20-MUSU-PASTOGE_0006
	1992-07-20-MUSU-PASTOGE_0007
	1992-07-20-MUSU-PASTOGE_0008

