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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
NAUJAS LIETUVOS MINISTRAS 

PIRMININKAS
Savaitę laiko po AT pareikšto 

nepasitikėjimo Gediminui Vagnoriui, 
AT Pirmininkas V. Lansbergis antra
dieni, liepos 21 dieną pristatė 
Aukščiausiajai Tarybai naują kandi
datą i ministrus pirmininkus - Aieks 
andrą Abišalą, buvusi parlamento 
spykeri, o vėliau - ministrą be 
portfelio. A. Abišala yra Sąjūdžio 
narys, dėi keistos Lietuvos Respubli
kos tvarkos, kaip ir visi ministrai, 
neturėjęs teisės parlamente balsuoti, 
todėl Sąjūdi remiančiųjų baisai nesu
mažėjo, jam tapus Ministru pirminin
ku. Pažymėtina, kad pareiškiant 
nepasitikėjimą ouvusiam Ministrui pir 
mininkui G. Vagnoriui, už nepasitikė
jimą slaptu balsavimu balsavo 69 
deputatai. Vėliau, balsuojant rankos 
pakėlimu, balsavo 65, gi prieš - 6 
deputatai. Reikia pažymėti, kad tame 
skaičiuje nėra Sąjūdžio koalicijos 
deputatų, kurie atsisakė dalyvauti. Jų 
buvo apie 60. Apie naujojo Premjero 
patvirtinimą, musų laiku 22.7 ryte, 
"Amerikos baiso” benurauarbe Rita 
Miliute iš Vilniaus pranešė plačiau. 
I Cituojame):

"Už Aleksandro Abišalos kandida
tūrą pasisakė 67, prieš balsavo 5, 
susilaikė 22 deputatai. Naujasis Prem
jeras, savo sudarytą Vyriausybės 
narių sąrašą frakcijoms pristatys 
rytojaus rytą, tačiau, kol nėra gavęs 
numatomų kandidatų sutikimo dirbti, 
nurodyti kabineto narius atsisakė. 
Tačiau žurnalistams Aleksandras 
Abišala pabrėžė, kau stengsis Vyriau
sybėje išlaikyti kuo daugiau darbo 
patirties turinčių žmonių.

Šiandien Parlamente prisiekęs 
Premjeras, pagrindine veiklos krypti

LIETUVOS PAKRANTĖ BUS SAUGESNĖ
Nuo liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir vals

tybės sienos apsaugos įstatymai. Liepos 4 d. Klaipėdoje pašventinti pirmieji 
trys pakrančių apsaugos laivai. Šimtai žmonių susirinko prie jų, iškėlusių 
Lietuvos Respublikos karinių jurų pajėgų simbolį - baltą vėliavą su mėlynu, 
kryžiumi bei Trispalve kampe. Iškilmėse dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, Krašto apsaugos mininstras Audrius 
Butkevičius, Lietuvos kariuomenės vyriausias kapelionas monsinjoras 
Alfonsas Svarinskas. -y Kapočiaus n not r

mi laiko ekonomikos reformų tęsimą, 
ir nemato reikaio keisti reformos 
krypties. Didžiausią dėmesį Abišala 
sakė skirsiąs kuo greitesniam lito 
įvedimui ir mokesčių politikos per
žiūrėjimui; taip pat teisi^kumo bankų 
sistemoje.

Litas, Premjero manymu, bus įves
tas iki Seimo rinkimų. Aleksandras 
Abišala nurodė, kad būdamas Ministru 
pirmininku, sustabdysiąs savo veikią 
Sąjūdyje.

Ekspremjerui, G. Vagnoriui Parla
mentas šiandien sugrąžino deputato 
įgaliojimus, suspenduotus jam būnant 
Ministru pirmininku.

Visą šią savaitę prie parlamento 
vyko Sąjūdžio mitingas, organizatorių 
žodžiais tariant - siekiant sugrąžinti 
Vyriausybės vadovo įgaliojimus Gedi
minui Vagnoriui. Tęsiantis mitingui 
toliau, jo siekiai pasikeitė ir buvo 
remiamas Aleksandras Abišala. Prie 
Aukščiausiosios Tarybos susirinkusieji 
apstumdė ir apmėtė įvairiais daiktais į 
posėdį atvykstančius ne Sąjūdžio 
pakraipos deputatus. Dėi mitingo 
taktikos ir spaudimo Parlamentui, 
Aukščiausiosios Tarybos vestibiulyje, 
susiginčijus deputatams Patackui ir 
Valatkai, pastarasis Sąjūdžio koalici
jos narį pavadino "fašistu", į ką 
deputatas Patackas atsakė kumščio 
smugiu į veidą.

Ketvirtasis Lietuvos ministras pir
mininkas "Amerikos balsui" pasakė, 
kao ši Sąjūdžio axcija neabejotinai 
turėjo įtakos jo paskyrimui Premjeru. 
Parlamento seniūno, Eugenijaus 
Gentvilo nuomone, aplink Pariamentą 
neturėtų rinktis, deputatams daranti 
spaudimą, žmonių minia, o deputatai, 
savo ruožtu, negali leisti sau reaguoti 
į tokias poveikio priemones. Tačiau,

PLB seime:iš kairės V. Martišius, ALB Krašto valdybos pirmininkas ir S. ‘ 
Baitiene, Belgijos LB Krašto valdybos pirmininkė. (Žiūr. str. 4 psl.)

Gentvilo manymu, agresyvus Sąjūdžio 
mitingas turėjo dvipusį poveikį: vieni 
deputatai galėjo pasiduoti spaudimui 
ir nutarė palaikyti Aleksandro Abiša
los kandidatūrą, kiti galėjo balsuoti 
prieš tokius reikalavimus, arba prisi
dėti prie 22-jų susilaikiusių (citatos 
pabaiga).

DAR APIE DEMONSTRACIJAS 
PRIE AT

Demonstracijos prie Aukščiausio
sios Tarybos rum ų sukėlė dar didesnes 
aistras, nei paprastai. Mums, Austra
lijoje yra priprasta, kai parlamentarai 
kuo pikčiausiai ir, dažnai, gana 
nemandagiai ginčijasi parlamento po
sėdžiuose. Ginčijasi vyriausybę palai
kantieji su opozicija, bet po posėdžių, 
opozicijos ir vyriausybės nariai gana 
dažnai bendrauja, kartu geria, valgo ir 
gana ramiai postringauja. Tad neste
bina mūsų, kau Lietuvos Atkščiausio- 
joje Taryboje piktai pasibara. Gal 
iabiau nuostabu yra tai, kad jie 
naudoja sovietinę terminologiją ir 
metodus. Visi nepalankūs kairiesiems 
yra vadinami "fašistais". Už tokios 
terminologijos vartojimą, ypač jeigu 
tokie iššūkiai būtų taikomi vedančia
jam parlamento posėdžius, ar tai 
senato prezidentui, ar žemųjų rūmų 
(House of Representatives) spykeriui, 
Australijoje parlamentaras butų su 
spenduotas ir prarastų teisę dalyvauti 
posėdžiuose bent 24 valandas, o gal ir 
daug ilgiau. Tokių papročių atgims 
tančioje Lietuvoje dar nėra. Aukš
čiausiosios Tarybos nariai, t. y. 
"deputatai”, atrodo, nesilaiko jokių 
mandagumo taisyklių.

Apie pradžią posėdžio, įvykusio 
1992.07.21, eventualiai patvirtinusio 
A. Abišalos kandidarurą į ministrus 
pirmininkus, "Lietuvos aidas" rašo 
taip: (cituojame)

1992.07.21 Rytinis posėdis. Vedė 
seniūnas E. Gentvilas.

"Kas yra organizatorius?" - Šaukė 
net stati Centro frakcijos deputatai, 
turėdami omenyje piketus prie AT. J. 
Tamulis Liberalų frakcijos vardu 
pareiškė: "įvykiai peržengė visas 
ribas", o K. Antanavičius (savo 
vardu) išreiškė nepasitikėjimą V. 
Landsbergiui, nes "banditai ir parti

zanai" skriaudžia deputatus. V. 
Jasukaitytė padėkojo policininkams už 
apsaugą ir pasiūlė Sąjūdžio vadovybę 
patraukti atsakomybėn. G. Šerkšnys 
patarė kolegoms giliau pakvėpuoti, 
susikaupti ir pradėti dirbti pagal 
darbotvarkę. Nepradėjo. V. Lands
bergis prašė deputatų neaštrinti 
padėties ir posėdžiauti. B. Genzelis 
pareiškė iki galo suvokęs, su kuo turi 
reikalą - su fašistais. Minią (esą) 
pašaukė Tumelis (Sąjūdžio seimo 
pirmininkas), o ponas Landsbergis 
esąs atgimstančio Lietuvoje fašizmo 
lyderis. K oi E. Gentvilas ragino 
kalbėti "be išsireiškimų", E. Klumbys 
dėstė, kad minios elgesys prie AT nori 
sužlugdyti busimus rinkimus ir rodo 
kokios jėgos remia Abišalą. Fašizmo 
temą už salės ribų pratęsė R. 
Valatka. Pavadino A. Patacką fašis
tu, už ką gavo iš pastarojo į nosį.

Po pusvalandžio pertraukos AT 
Apsaugos skyriaus viršininkas A. 
Skučas priminė deputatams, kad rūmų 
teritorija neaptverta, tarnybos dar
buotojai budi prie įėjimų ir stengiasi 
padėti išvengti konfliktų.

A. Patackas tarė keletą žodžių dėl 
piketo ir mitingo prie AT. Niekam 
nėra apsaugos nuo provokatorių, 
kurių atsirado ir šiandien. Dėl 
incidento su R. Valatka: Jis pavadino 
fašistu. Už tai ir gavo. Už patį 
veiksmą atsiprašau, bet ne už veiksmo 
turinį. Esame nesantūrūs ir Lietuvos 
žmonės neturėtų imti pavyzdžio. 
Tačiau ne viską galima nuleisti 
tylomis.

Vidaus reikalų ministras P. Valiu
kas pareiškė, kad kai kurie incidentai 
nufilmuoti ir kaltus asmenis bus 
galima patraukti atsakomybėn. (Cita
tos pabaiga).

Atrodo, kad seniau KGB prakti
kuotas metodas filmuoti demonstraci
jos dalyvius bei tuo juos gąsdinti, ir 
toliau praktikuojamas. Ir praktikuoja
mas, kaip ir anksčiau, prieš Sąjūdį 
remiančius demonstrantus. Žinoma, 
nemačius tų demonstracijų, galima 
daryti prielaidą, kad jos buvo per 
aštrios, bet tai nepateisina valstybinio 
gąsdinimo priemonių tokių, kaip
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Aifceita iš 1. psl,

akivaizdus filmavimas ir grasinimas 
tą filmavimą panaudoti, kaip teisinį 
įrodymą.

KAS YĘA A. ABIŠALA?

Elta praneša, kad ketvirtasis atKur 
tos nepriklausomos Lietuvos Respub 
likos premjeras Aleksandras Algirdas 
Abišala gimė 1955 m. gruodžio 28 
■Komijos ATSR, Intos mieste, politinių 
kalinių šeimoje. Tėvai buvo ištremti 
tuo po karo, o' į Lietuvą sugrįžo 1956 
metais.

A. Abišala 1978 metais baigė 
Vilniaus universiteto Fizikos fakulte
tą, po to dirbo Kauno politechnikos 
institute, nuo 1982 metų - Kauno 
radijo matavimų technikos MT1 moks 
liniu bendradarbiu. 1986 metais apsi
gynė fizikos ir matematikos moksių 
kandiaadto disertaciją, paskelbė dau
giau kaip 30 mokslinių daroų, kelių 
Išradimų autorius.

Buvo Lietuvos persitvarkymo Sąjū
džio narys, 1990 metais Kauno mieste 
išrinktas Auksciausiosios Taryoos ae 
putatu. Valstybinės ueiegacijos dery
boms su Rusija narys, buvo AT 
seniūnas, švietimo, moKsio ir kultūros 
komisijos narys, 199 i metais vasario 
26 dieną pasKirtas ministru be 
portfelio. Vedęs. Žmona Nijolė 
inžinierė, šeimoje nu vaikai: Tanas ir 
Liudas.

LIETUVOS SPAUDOJE
Išdegintas Lietuvos žemės ūkis

LIEPOS 10-JĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA PASKELBĖ LIETU VĄ 
STICHINĖS NELAIMĖS IŠTIKTU KRAŠTU.

Daugiau kaip du mėnesius Lietuvoje 
besitęsianti sausra, per kurią iškrito 
apie 5-10 procentų įprastos kritulių 
normos, padarė daug žalos visoms 
žemės ūkio šakoms. Specialistai 
prognozuoja iš hektaro gausiant tik po 
16-16,5 centnerio grudų, o bendras jų 
derlius sudarys 1,8-1,9 milijono tonų 
(pernai buvo surinkta 3,4 milijono 
tonų). Cukrinių runkelių derlius bus 
tik 56 procentai, linų - 42, daržovių - 
55, bulvių - 67 procentai pernykščio 
lygio. Bet ir tai, kai kurių Vyriausybės 
narių nuomone, gana optimistines 
prognozes. Jas liepos 8 d. Vyriausybės 
posėdyje pateikė žemės ūkio ministras 
Rimvydas Survila.

Per pirmąjį pusmetį, lyginant su 
tokiu pat praėjusių metų laikotarpiu, 
.mėsos gamyba sumažėjo 17, pieno - 29 
procentais. Gyvulių produktyvumas 
tebekrenta. Žemės ūkio bendrovėse 
paruošta žymiai mažiau pašarų.

Žemės ūkio būkię, be to, labai 
pablogino kreditinių išteklių stoKa. 
Rusija ir kai kurios NVS valstybes 
skolingos Lietuvos žemdirbiams už 
pieną ir mėsą apie 3 milijardus rublių. 
Nėra apyvartinių lėšų sezoninei 
produkcijai - uogoms, vaisiams, car-
žovems supirkti.

***

Pasitai
ko ir ši
taip...

("Opozi
cija”, 
1992 m.)
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Vyriški žaidimai Vyriausybėje

AT PATVIRTINO VYRIAUSYBĘ
Naujasis Lietuvos Respublikos Mi

nistras pirmininkas A. Abišala, patei
kė Aukščiausiajai Tarybai (23.07.) 
naują ministrų kabineto sąrašą, kuris 
buvo patvirtintas visumoje, nesvars
tant kiekvieno ministro individualiai. į 
naująjį ministrų kabinetą įeina, be
veik, visi ministrai, buvę G. Vagno
riaus kabinete ir keli nauji "ministrai 
be portfelio”. Kai kas galvoja, kad tai 
ir toliau Sąjūdžio programą remianti 
vyriausybė; kiti sako, kad tai esanti 
kairiųjų vyriausybė. Ši nauja vyriau
sybe turi mandatą iki seimo rinkimų, 
kurie turi įvykti š. m. spalio 25 dieną.

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS 
VAŠINGTONE

Vašingtone besilankantis Lietuvos 
Krašto apsugos ministras Audrius 
Butkevičius, susitiko su Jungtinių 
Valstijų gynybos ministru Diek Che 
ncy, gynybos pasekrctoriumi bei kitais 
Pentagono pareigūnais. Kaip 23.07 
pranešė " Amerikos balsas", susitiki 
mas pasibaigė neseniai, aar nėra žinių 
apie susitikimo turini.

A. Butkevičius susitiko su JAV 
ambasaoriumi Lietuvai Daryl Johnson 
ir su Rytų Europos ekspertu Zoygniew 
Brzierzinski.

Spaudai paruošė ar. Algis Kabaiia 
Canberra, 1992 liepos 24 d.

Vyriausybė ruošia neatidėliojamų, 
priemonių kompleksą jos siūlomam 
keturių menesių ypatingosios padė
ties laikotarpiui.

Vyriausybė taip pat siūlo įpareigoti 
Lietuvos banką palūkanas iš kredito 
emisijos ir iki 30 procentų pačios 
kredito emisijos lėšų skirti sausros 
nadarinių likvidavimui.

("Lietuvos aidas' 
* * *

Laiške iš Kauno, rašytame liepos 10 
dieną sakoma, kad "ši vasara iššaukė 
gaisrų bangą, kuri užliejo visą 
Lietuvą, Baltarusiją ir Latviją. Degė 
Čepkelių draustinis. Dega ne tik 
miškai, bet ir laukai, pievos, dar
žinės...

...Lietuvon artėja oadas. Jau du 
mėnesiai saulė kepina kaip Saciiaroj - 
žemė perdžiūvusi, daržoves neauga, 
derlius prapuolė. Vagnorius tariasi su 
Amerika dėl grudų. Jau "Palangos'' 
duonos kepalėlis kainuoja 20 rb. (prieš 
2 metus Kainavo 28 kap.), "batonas” 
(prancūziškos duonos Kepalas) - 15 
rb. (kainavo 16-22 kap. pagal rūšį)...”

VLIKO TARYBOS 
PAREIŠKIMAS VISUOMENEI

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Taryba 1992 metų birželio 
27 dieną savo posėdyje Baizeko 
Lietuvių kultūros muziejaus Kristalų 
saieje, vykdydama VLIK o seimo 1991 
lapkričio 1-3 dienos nutarimą, baigė 
savo poutinę ir administracinę veikią.

VLIK'o Tarybos veikios pasKutimame poseuyje, įvykusiame Čikagoje š. m.( 
birželio 27 g., dalyvavę atstovai, iš k.: i eil. Balys Račkauskas, ur. Jonas] 
Vasaitis, Joana Danilevičiene, Algis Regis pirmininkas, Teodoras Biinstrubas1

sekretorius, Aldona Kačinskienė, Grožvyaas Lazauskas - reikalų vedėjas.]
ii eii. Mečys Valiukėnas, Viktoras Naudžiūnas. Ramūnas Buntinas, Petras* 

Noreika. Apolinaras Bagdonas, Rimantas Žemaitaitis - Kunčas, Petras Dirda.i 
Juozas Lekas, Vladas Šoliunas, ur. Feliksas Palubinskas, Kasparas Radvila ir] 
Vytautas Žukauskas. Nuotr. ± Tamulaičio]

VLIK as susikūręs 1943 metų 
lapkričio menesio 25 dieną Lietuvos 
pogrindyje, ryžosi demokratines tau
tos jėgas sujungti vieningai kovai 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mui. Grižus komunistinei sovietų 
santvarkai, greitai paaiškėjo, kaa 
pakartotina sovietų okupacija nebus 
laikina. Klastingai prisidengusi aemo- % 
kratijos, ,ygybes socialinio teisingumo 
šūkiais, ji aršiausiomis priemonėmis 
vyKde lietuvių tautos genocidą. Kova 
už tautos egzictcnciją ouvo sunki ir 
ilga, pareikalavusi pastangų iš viso 
pasaulio lietuvių.

VLIK'as, veikdamas tarptautinėje 
plotmėje, kreipė ypatingą dėmesį i 
politinius ryšius su JAV, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo ir bolše
vikinės okupacijos nepripažinimo rei
kaluose. Pradėjus byrėti sovietų 
komunistiniam imperializmui, Lietuva 
1990 metų kovo 11 deklaravo savo 
nepnklausimybės atstatymą. Šiandien 
Lietuva sunkiai kyla iš komunizmo 
okupacijos griuvėsių naujam prisikėli
mui. Rytų Lietuvos teritorija, įtei
sinta sutartimi su Lenino valdžios 
Sovietų Sąjunga, vis dar tebėra už 
Lietuvos valstybinių ribų. Mažoji 
Lietuva, kovomis už laisvę šimtme
čiais dengusi lietuvių tautą nuo 
pražūties, vis dar tebėra genocido 
stovyje.

PINIGAI-PRAGARAI - BET BE JŲ NEGERAI!
Pirmieji iš Baltijos kraštų savo 

valiutą įsivedė estai birželio mėnesio 
gaie. Tai - Estijos kronos.

Buvo 1500 rublių keičiama į kronas 
santykiu 10:1. "Didesnės kaip 1500 
rb. sumos kol kas nepriimamos. Prieš 
pinigų keitimą, visi nuolatiniai Estijos 
gyventojai turėjo per tam tikrą laiką 
įsiregistruoti, taip pat ir tie, kurie yra 
gavę metams leidimą gyventi Estijoje. 
To nepadariusiems, nuo birželio 28 d. 
bus keičiama tik 1500 rb„ santykiu 
50:1 - papasakojo Estijos banko 
Valiutos skyriaus viršininko pavaduo

VLIK'o taryba dėkoja lietuvių 
išeivijai, rėmusiai V LIK o veiklą savo 
darbais, ištekliais ir konstruktyvia 
kritika. V LIK o taryba, susirinkusi į 
savo veiklos baigimo posėdį, pagarbiai 
prisimena visas VLIK'o tarybas ir jų 
pirmininkus. Tautos Fondas, per savo

atstovybes laisvajame pasaulyje, įjc- 
tuvių išeivijos pastanugomis suteikė 
daugiau 5 milijonų uoicrių. ši CKono 
mine parama įgalino VLIK o užuavi-j 
mų vykdymą. i

VLIK o taryba savo veikios baigia-- 
majame posėdyje su broliška meile ir 
uekingumu prisimena lietuvių visuo-i 
menę Amerikoje ir kituose kraštuose] 
rėmusią VLIK o pastangas Lietuvos' 
laisvinime. Lietuvos laisvės kelyje,! 
laisvojo pasaulio lietuviai nepristigo] 
ryžto ir tikėjimo tautos ateitimi. 
Telydi mus ateityje ši dvasinė] 
stiprybė. <

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo* 
Komiteto taryba ir ją sudarančios] 
politinės organizacijos: Lietuvių' 
fronto bičiuliai, Lietuvių krikščionių] 
darbininkų sąjunga, Lietuvių rėžis-] 
tencinė santarvė, Lietuvių ^autinis 
sąjūdis, Lietuvos atgimimo sąjūdis, 
Lietuvių vienybes sąjūdis, Lietuvos 
darbo federacija, Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjunga, Lietuvos social
demokratų partija, Lietuvos ūkininkų 
partija, Lietuvos ūkininkų sąjunga,! 
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjun- ] 
ga, Mažosios Lietuvos rezistencinis' 
sąjūdis, Rytų Lietuvos rezistencinis] 
sąjūdis. Algis A. Regis ]

V LIK o tarybos baigiamojoj 
posėdžio pirmininkas ]

tojas Mertu Karmo.
Kronos išleistos, atsižvelgiant į tai, 

kiek turėta sukauptos valiutos ir 
aukso. Kronos ir Vokietijos markes 
oficia.us kursas bus 8:1. Kitų valiutų 
kursas jei keisis, tai keisis komercine 
tvarka.

į klausimą, ar paslaugų ir prekių 
rinka Estijoje bus pakankama, kad 
gaietų cirkuliuoti visas naujas valiu
tos kiekis, buvo atsakyta, kad taip. 
Ligi šiol infliacija buvusi didžiulė.

Nukeltąį 3 pel.
"Mūsų Pastogė" Nr.31 1992.8.03 psi. 2 —
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Trecioji banga
Pesimistų nuomone, kad su musų 

žemės ukiu neturime ką daryti
Vakarų Europoje, gal kiek skubota. 
Atrodo, turėsime avi ūkininkų rūšis. 
Skinamės kelią į Vakarų rinką. Kelias 
erškėčiuotas, nes šiame darbe esame 
naujokai. Bet ar blogai tą darome? 
Žemės ūkio ministerijoje įkurto tarp
valstybinių ryšių departamento di
rektoriaus Rimo Varkuievičiaus 8 
mėn. darbo patirtis sako: užsieniečiai 
neretai pabrėžia, kad jiems lengva su 
mumis.

Pirmoji Vakarų verslo žmonių 
banga, plūstelėjusi į Lietuvą, buvo 
musų Atgimimo apyaušryje. Tai buvo 
atskiri lankytojai, kurie rinko infor
maciją, žvalgėsi. Antroji, po Kovo 11- 
osios, kai į Lietuvą buvo siunčiami

PINIGAI-PRAGARAI...
Atkelia B 2~ psl.

Tiek didžiosios, tiek mažosios įmonės 
gaminusios proaukciją, . už rublius 
neparaavinėjo, vis laukė kronų.

Gyventojai kronas į markes galės 
keisti laisvai. Organizacijos savo 
valiutines sąskaitas galės nauaoti to
liau. Sąskaitos bus įšaldytos tik 
papildymui, nes naujai gauta valiuta iš 
karto bus konvertuojama į Estijos 
kronas.

"Rubliai sąskaitose bus keičiami 
oficialiu! kursu. įtariau žiūrėsime tik į 
tuos milijonus, kurie į sąskaitas 
įplaukė paskutinėmis dienomis. Jei tai 
bus kokie 200 milijonų rb., aiškinsi
mės. Rusija taip pat yra suinteresuota 
ta kontrole. Pagal susitarimą žadėjo
me visą rublių kiekį perduoti jai".

Skaičiuojant kronomis, prieš refor 
mą minimalus uždarbis Estijoje buvo 
apie 230 kronų. O dabar vidutinis 
uždarbis bus apie 500 kronų.

• i klausimą: "ar būtų buvę geriau iš 
karto visose trijose Baltijos valstybė
se įvesti savas valiutas vienu metu, ar 
tam nesipriešino Rusija?" Atsakyta, 
kaa ne. "Kiek žinau, jūsų bankininkai 
ilgą laiką buvo savimi pasitikintys. 
Drįsčiau pasakyti, kad jie nei anai 
norėjo keistis informacija su mumis. Iš 
latvių ir lietuvių buvom smaukę 
"tėviško" būgštavimo - ar ne per 
anksti? Esant tokiam dideliam rublių 
stygiui, mes galvojom, kad kuo 
anksčiau įsivesime kronas, tuo bus 
geriau", - pasakė p. Mertu Karmo, str 
jmį .--kalbėjusiam "Lietuvos aido" 
žurnalistui Antanui Ališauskui.

"Lietuvos aidas”, nr. 121.
* . * *

Pradedant liepos 20 a., vienintelis 
atsiskaitymo vienetas Latvijos terito
rijoje bus Latvijos rublis. Pinigų 
reformos komiteto įsakas taikomas ir 
tiems, kurie iki šiol atskaitomybę vedė 
laisvai konvertuojama valiuta.

Visos kainos parauotuvėse turi būti 
pažymėtos Latvijos rubliais, o nuo 
liepos 13 d. visi prekybiniai atsiskai
tymai bus tik šia valiuta, nors bankai 
iki liepos 15 d. dar priims įnašus rusų 
rubliais.

Kol kas Latvijos rublio vertė esanti 
lygi rusų rubliui (1:1).

Latvijos iato įvedimas (vyksiąs "šių 
metų gale, arba sekančių pradžioje", 
procesas galįs pagreitėti, jei Lietuva 
įsives savo valiutą.

(’’ Australijas Latvietis") 
1992 liepos 17, nr. 2135.

* * *

Apie Lietuvos lito įvedimą, išsa
mesnių duomenų neturime. .

-x- 

specialūs ekspertai, vyriausybinės 
deiegacijos.Tada dar nebuvo atvirkšti

nio ryšio.
Rimo Varkuievičiaus nuomone, da- 

'bar trečioji banga. Juk įkurta per 1000 
bendrų įmonių. Jos vienaip ar kitaip 
susijusios su žemės ūkio gamyba. Kas 
šiandien yra žemės ūkis? Tai apie 50 
procentų nacionalinio produkto. Lie
tuvoje žemės ūkis tiesiogiai susijęs su 
pramone. Nereikia pamiršti, jog 
šiandien pas mus privatizuojama ne 
tik įmonės .privatizuojama rinka. Tad 
ir užsienio kompanijos iš dalies tampa 
tos rinkos savininkais.

Jau turime ir mums naudingų 
pavyzdžių. "Canadian Agro" kreipėsi 
į mūsų Žemės ūkio ministeriją kad 
padėtų Lietuvoje susirasti rajoną, 
kuriame ši kompanija galėtų įdiegti 
savo darbo principus. Akmenės rajone 
"Canadian Agro" išsinuomojo žemės ir 
nuo metų pradžios augina atsivežti
nes kultūras. Jų technika, specialistai. 
Tikslas - mokyti mūsų žmones, kurie 
norėtų su firma bendradarbiauti. 
Mūsų ūkininkams atsirado gera gali
mybė ne tik pasimokyti, bet ir išsinuo
moti jų techniką, kuri negadina 
dirvos, naši. Kompanija nori, kad mes 
atsiskaitytu me grūdais, nes jie - 
konvertuojama valiuta. Užsienio in
vestitoriai, sužinoję, jog musų ūkinin
kai valdo po 15 - 20 ha, beveik visada
perklausia: ar jie teisingai išgirdę. 
Mažame plote sunku išlaikyti techni
ką. Tai suprantama. Tačiau užsienie
čiams turime paaiškinti, kad mes 
specializuojamės augindami tam tik
ras naudingas kultūras, kurioms nerei
kia tūkstančių ha. Kita vertus, viskas 
kinta, pas mus vyksta nauji procesai, 
ir pirmiausia reikia atstatyti teisingu
mą - išdalinti žemę. Vėliau ir mūsų 
ūkininkai plėsis, galbūt pirks žemės.

Kas šiandien labiausiai gali dominti 
užsienio kapitalą?

Kuriant bet kuria investicinę prog
ramą, pirmiausia tyrinėjama rinka. 
Produktą verta gaminti tada, kai gali 
jį parduoti. Musų kaimo žmonės labai 
darbštūs, bet neretai jie sunaudoja 
darbo daugiau, negu reikia. Laisvoje 
prekių rinkoje svarbu ateiti pirmam.

Į kieno rankas patenka Lietuva?

pirmininku. Taip atsitinka 
demokratinėse valstybėse, 
pasigilinkim - kas, ką, kaip ir

Atrodytų, kad nieko ypatingo 
neįvyko: Aukščiausiosios Tarybos 
dauguma pareiškė nepasitikėjimą mi
nistru 
visose 

Bet 
kodėl.

Gediminas Vagnorius atėjo į prem
jero postą tragiškomis sausio dieno
mis. Patikimesnio žmogaus neatsirado. 

.Su žemaičio atkaklumu, ekonomisto 
nuovoka ir jaunatvišku užsidegimu jis 
pradėjo naujos valstybės statymo 
darbą. Atėjusiems iš kompartijos 
draugams jis nepatiko iš pat pradžių. 
Privatizacijos procesas akyse griovė 
sovietinės valstybės pamatus ir for
mavo naujo, laisvo ir kuriančio 
piliečio psichologiją. Vėliau premjeras 
nebeįtiko ir tiems, kurie panoro 
•pasinaudoti privilegijomis ir staigiai 
pralobti. Beveik iš visų frakcijų 
atsirado atskilėlių, kuriuos suvienijo 
interesai. O jie panašus: pašalinus 
nepageidaujamus vadovus, į jų vietą 
paskirti tokius, kurie jiems netrukdy
tų veikti. V aidžios ir garbės troškimas . 
prisidėjo taip pat. Tokiu būdu premje- . 
ro priešais tapo visi tie, kam savi 
marškiniai ne tik arčiau kūno, bet ir 
visai prilipę, kam savos partijos, kam 
savo klano politika svarbesnė už 
valstybės ir jos piliečių gerovę.

Kas į ją ateina pirmas, tas daugiau 
uždirba ir ilgiau išsilaiko. Šiuo 
atžvilgiu situacija palanki.

Antras momentas - į Lietuvą 
galima atvežti naujų technologijų, 
panaudoti turimus pastatus, kurių 
apstu tiek maisto pramonėje, tiek 
žemės ūkyje.

Trečia, patiems auginti tas kultū
ras, kurios čia gerai dera - rapsus, 

.apynius, serbentus, linus. Jos turi 
didelę paklausą Vakarų rinkoje. Bet 
reikėtų organizuoti kooperatinę sis - 
temą, su smulkme stambus pirkėjas 
laiko negaiš. Štai neseniai atvažiavo 
vokiečiai, suinteresuoti, kad mūsų 
ūkininkai jiems augintų pupeles. 
Tokių ūkininkų atsirado Akmenės 
rajone, kuris anksčiau žemės ūkio 
gamybos srityje buvo laikomas bene 
labiausiai atsilikusiu. Pasirašyta abi
pusiškai naudinga sutartis - rudenį 
vokiečiai gaus mūsų žemėje išaugin
tas pupeles, ūkininkai - technikos.

Didelę paklausą turi ir mūsų 
obuolių sultys, nes jose yra itin didelis 
kiekis natūralių rūgščių. Anykščių 
vyno kombinatas ir "Alyta" nusipirko 
labai brangių įrenginių, moka gerai 
paruošti sultis ir gauna gerą pelną. 
Mums reikėtų plėsti ir alaus pramonę, 
nes jai nereikia atvežtinių žaliavų.

įsilieti į Vakarų rinką mums trukdo 
rimta problema- produktai turi būti 
ne tik skanūs, bet ir patraukliai 
atrodyti. Šlubuoja perdirbamoji pra
monė. Išvežame mėsą, ji kainuoja, 
sakysim, dolerį. O jeigu išvežtume 
gerai rūkytą ir gražiai įpakuotą dešrą 
arba kumpį - gautume keleriopai 
daugiau. Todėl ir svarbu įsigyti 
vakarietiškos technologijos. Tai turė
tų suprasti kiekvienas ūkininkas ir 
kiekvienas investitorius, o ypač jų 
sukurti kooperatyvai.

Departamento direktoriaus nuomo 
ne, užsienio investitoriams sąlygos 
Lietuvoje palankios. Žinoma, negali
ma tikėtis, kad jie dabar investuotų 
didelius pinigus į musų žemės ūkį. Bet 
tie, kurie jau čia startavo, nesigaili. 
Tai gera žinia tiems, kurie jau 
bendradarbiauja su užsienio kapitalu, 
ir tiems, kurie ieško kelių tai daryti.

("Gimtasis kraštas", 1992, nr. 22.)

Gedimino Vagnoriaus "nuvertimu" 
valstybės postų šturmas, matyt, nesi
baigs. Matyt, bus keičiami nuo viršaus 
ligi apačios antisąjūdžiui nepritarian
tys vadovai, izoliuojamas Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis ir pasitelkus laisvąją spaudą, ko 
gero, ir RTV, bus stengiamasi taip 
apkvailinti žmones, kad rinkimuose į 
Seimą 99 procentai balsuotų už juos, 
naujos šviesios ateities, nešėjus.

Juozas Glinskis 
"Lietuvos aido" 

redaktoriaus pavaduotojas
• "Lietuvos aidas", nr. 136.
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TRUMPAI II 
Į IŠ VISUR f

Wellingconc gaisras smarkiai ap-| 
; gadino Naujosios Zelandijos parla-: 
. mento rumus, kurie buvo ką tiki 

ištuštinti, besiruošiant juos iš pagrin-< 
dų restauruoti.

' Kolumbijos kainuose liuksusiniame 
kalėjime laikytas kokaino kartelio 
gaiva, bilijonierius Pablo Escobar, per 

' papirktus kalėjimo sargus ir toliau 
Ivaaovavo narkotikų imperijai. Ko

lumbijos vyriausybei bandant jį iškelti 
«į saugesnį kalėjimą, jis pabėgo kartu- 

su savo broliu ir 14 kitų kartelio 
narių.

* §
Rusijos prezidentas Boris Jelcinas 2 

susitarė su Moldovos prezidentug 
: Mircea Snegur, kaip sustabdyti kovas, « 
Bendromis jėgomis sudarytas karinis j 

^vienetas prižiūrės paliaubas tarpi 
^Moldovos pajėgų ir rusų separatistųž 

kairiąjame Dniestro krante..
i|i * I
' Per rusųJuodosiosjuros karo laivyno j 
manevrus, pravestus netoli Eupatori-e 

t jos uosto Kryme, viena fregata iškėlė | 
Ukrainos vėliavą ir pabėgo i Odesos 
uostą, nusivyta, bet nepagauta rusų

: karo laivų. Ukraina atsisakė fregatą
grąžinti Rusijai.

*
Naujasis Izraelio ministras pirmi

ninkas Jicak Rabin apsilankė Kaire, 
prašydamas Egipto preziaento Mura- 
bęk paramos, per ateinančias taikos 
derybas su palestiniečiais, Joraanu ir 
Sirija. Vėl atstatyti draugiški Izraelio 
santykiai su Egiptu, gerokai pairę 
Jicak Šamir valdymo laikais.

• ......U
Sicilijos mafija pradėjo sistemingai 

žudyti svarbiausius teisėjus, du jų 
nužuayaama poros mėnesių laikotar- “
pyje bombų sprogimais. Su vėliausiai 
nužyaytu teisėju, žuvo ir penketas jo
palyaos policininkų.

Italijos vyriausybė kovai su mafija 
atsiuntė į Palermo 7000 karių, kurie 
padės policijai pravesti kratas, ieš
kant ginklų ir sprogmenų.

.' Indonezija susitarė su Vokietija 
nupirkti 16 korvečių, 9 minosvaidžius 
ir 14 desantinių laivų iš likviduojamo 

-buvusio Rytų Vokietijos karinio 
laivyno. Indonezijos kaimynai, kaip 
Malaizija ir Filipinai, šiek tiek 
prisibijo Indonezijos augančio karinio 
potencialo.

JA Valstybės sustabdė savo bandy-• 
mus su atomine energija gaminamais* 
lazerio spinduliais, kurie erdvėje* 
turėjo saugoti JAV nuo galimų* 
sovietų užpuolimų branduoliniais gin-* 
klais. X

Irakas pažeidė savo paliaubų susi- a 
tarimus, atsisakydamas įsileisti Jung- S 
tinių Tautų ekspertus, patikrinti g 
Žemės ūkio ministerijos patalpose g 
sutelktus archyvus, liečiančius už- g 
draustus ginklus. «

Tik JAV grasant pradėti bombar
duoti kraštą, Irakas priėmė kompro
misą. JT ekspertų komisijoje neturi.' 
būti amerikiečių, anglų ir prancūzų?

Manoma, kad per porą savaičių- 
užtrukusias derybas, Irakas spėjo 
išvežti visą kompromituojančią doku
mentinę medžiagą iš Žemės ūkio * 
ministerijos rūmų.

nixį..<.i^4
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ISI XIHetOMlOf S DARBŲ RARUOSE

VIII-sis PLB SEIMAS
NUOTAIKOS FLORIDOS JurgisJamaaitis
BENDRUOMENININKŲ SUVAŽIAVIME

Šis seimas, įvykęs š. m. liepos 1 -4 
dienomis Lemonte, JAV, skyrėsi nuo 
anksčiau praėjusių seimų, nes jau 
Lietuva yra nepriklausoma. Seime 
dalyvavo atstovai iš 23 -jų kraštų, 
įskaitant naujas lietuvių benaruome - 
nes iš Latvijos, Estijos. Vengrijos, 
Moldovos, Ukrainos, Sibiro ir Kusi jos. 
iš Lietuvos dalyvavo premjeras G. 
Vagnorius bei Kuituros ir švietimo 
ministras D. Kuolys.

Australijos lietuvių bendruomenei 
atstovavo V. Augustinavičius. A. 
Migus, M. Cox ir V. Martišius. Galia, 
kaa dėl ilgos neatvyKO prof. Z. 
Budrikis.

Seimą atidarė PLB vaidybos pirmi
ninkas dr. V. Bieliauskas. Sekė 
evangeiikų vyskupo H. Dumpio invo- 
kacija, himnai, supažindinimas su 
Kraštų delegacijomis. Buvo išrinkti 
seimo pirmininkai: V. Kamancas, R. 
Kurienė ir P. Mickus, kurie sėkmingai 
pravedė sunkią seimo darbotvarkę, 
kuri kiekvieną dieną truko nuo 9 vai. 
ryto iki 9,30 vai. vakaro.

Po tradicinių pranešimų, kuriuos 
padarė PLB valdybos nariai ir Kraštų 
bendruomenių pirmininkai, antrą die
ną vyko diskusijos dėl PLB Praeities, 
Dabarties ir Ateities.
_ yjgipūtiko, kaa dabar svarbiausias 

tiksiąs yra lietuvybės puoseiejimas 
išeivijoje. Deja, dėl sąlygų ir galvose
nų skirtumo, nebuvo priimta jokių 
konkrečių pasiūlymų, kaip tai pasiek
ti.

įdomu buvo pastebėti, kad beveik 
visi Rytų Europos kraštų lietuvių 
bendruomenių pirminimtai pareiškė, 
kau jie laukia moralinės ir kultūrinės 
paramos iš Lietuvos. Premjeras G. 
Vagnorius pažadėjo šią pagalbą.

KNYGOS MAŽVYDO BIBLIOTEKAI
Keturiasdešimties metų laikotar

pyje, Australijos lietuviai - dailiojo 
žodžio kūrėjai, išleido nemažą skaičių 
savo kūrybos leidinių. Dažnai jie buvo 
išteisti pačių autorių lėšomis, mažo 
tiražo, todėl retas kuris pasiekė 
Lietuvą.

Šiandien visi išeivijos leidiniai uoliai 
yra-. renkami Lietuvos nacionalinės 
Mažvydo bibliotekos, Vilniuje. Šių 
metų pradžioje Kultūros taryba 
užmezgė ryšius su minėtos bibliotekos 
direktoriumi Vladu Buiava, pasiuntė 
Sydnejaus, Adelaidės ir Melburno 
bendruomenės bibliotekų dublikatų 
sąrašus ir pagal atranką pasiuntė 
pirmąją knygų siuntą.

Mažvydo biblioteka, savo ruožtu, 
atsiųs mūsų bibliotekoms lietuviškų 
leidinių. Tai graži pradžia mainų, 
kuriuos mums reikia toliau plėtoti.

Prie autorių priskaitau visus tuos 
kurie rašė ir rašo, nežiūrint ar tai 
mokslo darbai, prisiminimai, beletris
tika, net nesvarbu, ar ta kūryba buvo 
išspausdinta ar liko tik rankraščio 
forma. Mažvydo biblioteka aktyviai 
renka visą išeivijos lietuvių kūrybinę 
medžiagą.

Australijos kūrybai skiriamas ypa
tingas dėmesys, nes iki šiol jos mažai 
pasiekė Lietuvą. Dr. Bulavas parašė, 
kad jis yra gavęs siuntų iš JAV ir 
Vokietijos lietuvių, todėl Amerikoje 
spausdintų knygų, kurių ir mes turime 
gana daug, nepasirinko iš mūsų 
sąrašo.

Australijos autorių dublikatų sąra- 
.še, kurį nusiuntėme, trūko labai daug 
leidinių, todėl kreipiamės į VISUS 
AUTORIUS ir prašome rimtai pagal- 
"Mūsų Pastogė” Nr.3I 1992.8.03

Buvo diskutuota, ar reikalinga 
pakeisti PLB vardą į Išeivijos ir 
Užsienio lietuvių bendruomenės pa
vadinimą. Tas pasiūlymas buvo atmes
tas, kai Lietuvos atstovai tam 
nepritarė, nes visi suprantą, kad į PLB 
neisijungia Lietuvos Respublika.

Daug iaiko praleista, kalbant apie 
tarpūsavio ryšius tarp Lietuvos ir 
išeivijos. Priimtos rezoliucijos, kad 
išeivijos lietuviai turėtų lygias teises, 
kaip ir Lietuvos Respublikos gyvento
jai uei turto, balsavimo. Buvo pasiūly
ta, kad išeivijos lietuviai gaiėtų 
išrinkti du ar daugiau atstovus j 
sietuvos Aukščiausiąją Tarybą. Jau
nimo atstovai reikalavo, kaa jaunuo
liai turėtų teisę priimti Lietuvos 
Respublikos pilietybę. Buvo daug 
kritikos Lietuvai, kad nemoka valdy
tis, susitvarkyti ir pan. Ar tai yra PLB 
seimo rolė yra diskusinis •klausimas?

Netruko paskaitų. Dr. V. Bieliaus
kas kalbėjo tema: "Tapatybės beieš
kant naujojoje, laisvoje Lietuvoje ir 
išeivijoje". Apie lietuvišKą švietimą 
kaibejo 1). Kuolys, Giedra Pauiionie- 
ne, A. Šmitas, A. Sauiaitis, • S. J.

Kuituros klausimais kalbėjo D. 
Viskontienė, D. Bindokienė, E. Ag- 
linsKienė ir ministras D. Kuolys.

Po bereikalingų ginčų dėl procedū
ros rinkti PLB valdybą, buvo išrinkta 
valdyba B. Nainio pateiktu sąrašu. B. 
Nainys dabar yra naujas PLB valdybos 
pirmininkas.

Svarbiausias seimo pasiekimas yra 
tas, kad į PLB priimta Rytų Europos 
lietuvių bendruomenės, susipažinta 
bei suartėta su visų Kraštų lietuvių 
benoruomęnemis.

V. Martišius

voti apie perdavimą bent vieno savo 
kūrybos darbo musų bendruomenės 
bibliotekoms Melburne, Adelaidėje ar 
Sydnejuje, kurios ir pasirūpins knygų 
persiuntimu Mažvydo bibliotekai Lie
tuvoje.

Ta pačia proga kreipiuosi į VISAS 
ORGANIZACIJAS, kurios leidžia 
biuletenius savo nariams, arba kurios 
yra išleidusios bent vieną savo 
jubiliejini leidinį. Padovanokite bent 
vieną egzempliorių Mažvydo bibliote
kai. Tai labai svarbi referencinė 
medžiaga. Leiskime ir Lietuvos moks
lo darbuotojams susipažinti su Jūsų 
organizacine veikla.

Žinių apie Australijos lietuvių 
bendruomenės kultūrinę veiklą Lietu
vos bibliotekose yra labai nedaug.

"Po Pietų Kryžiumi". Antologija.
Australijos dailiojo žadžio kūrėjų 

antologiją "Po Pietų Kryžiumi" praei
tais metais išleistą Lietuvoje, dar 
galite įsigyti Melburno lietuvių biblio
tekoje. Knyga kietais viršeliais, 
iliustruota. Kaina S 12.00.

Kultūros tarybos seminaras Lietu
vių dienų programoje.

Lietuvių dienų metu, š. m. gruodžio 
29 dieną, nuo 9 vai. ryto iki 12.30 vai. 
po pietų, Sydnejaus lietuvių namuose, . 
Bankstowne įvyks Kultūros tarybos 
organizuojamas seminaras, skirtas 
Australijos lietuvių kultūrinei veiklai 
ir ateities perspektyvoms aptarti.

Platesnė šio seminaro programa bus 
paskelbta vėliau, arčiau Lietuvių 
dienų datos. D M Baltutienė

Kultūros tarybos pirmininkė 
psl. 4 Į l^l| Į • . .

Kiekvienais metais, daugiausiai pa
vasario laiku, JAV vyksta Lietuvių 
bendruomenių apygardų suvažiavi
mai. Tokiuose suvažiavimuose, papra
stai svarstomos LB veiklos problemos, 
planai sekančių metų veiklai. Suva
žiavimuose dalyvauja Apylinkių pir
mininkai ir rinkti atstovai. Tai gyvoji 
LB veikios dalis, o visos apygardos yra 
JAV LB Krašto vaidybos darbų 
rėmėjos.

Be abejo, mieli Australijos lietuviai, 
esate daug girdėję apie Floridos 
lietuvių veikią.

Floridą supa Atlanto vandenyno ir 
Golfo įlankos vandenys. Klimatas 
šiltas, net karštokas, tačiau vietoves 
gana gražios. Paskutiniaisiais dešimt
mečiais, ypač sulaukus pensijinio 
amžiaus, i Floridą keliasi aaug 
lietuvių. Seniausioji ir garsiausioji 
lietuvių bendruomene buvo Miami, 
vėliau jos augimas kiek sulėtėjo, 
tačiau St. Petersburgas ypač pradėjo 
traukti daug lietuvių, ir dabar St. 
Petersburge gyvena didžiausioji dalis 
Floridos lietuvių.

Kiek vėliau lietuviai ėmė kurtis 
Paim Beach, Juno Beach, Auksiniame 
krante, Sunny Hills ir prie Atlanto, 
gražiame Daytona Beach.

Kada apsigyveno aaug lietuvių, kaa 
ir pensijinio amžiaus, Floridoje su
klestėjo gana gyva lietuviška veikia. 
Kai kurie susibūrė j, taip vadinamus, 
lietuvių klubus, o didžiausią veiklą 
vykdo Lietuvių bendruomenės, susi
organizavusios į Apylinkes. Šiuo metu 
Floridoje veikia: Atlanto, Daytona 
Beach, Auksinio kranto, Paim Beach, 
Miami. St. Petersburgo ir Sunny Hills 
Apylinkės.

Taigi, derinti savo veiklai, Floridos 
apygardos bendruomenininkai ruošia 
suvažiavimus, kasmet vis kitoje Flori
dos vietovėje.

Šių metų suvažiavimas vyko, paly
ginti negausioje, bet lietuvišką veikią 
vystančioje Daytona Beach vietovėje. 
Suvažiavimas vyko puošniame Trea
sure įsi ana viešbutyje š. m. baianažio 
25 dieną, o suvažiavimą globojo ir 
visus aarbus vykaė Daytona Beach LB 
Apylinkės valdyba. Programas ir 
suvažiavimo aarbus koordinavo vai 
dybos vicepirmininkė dr. Sigita Ra
manauskienė, glaudžiai bendradar
biaudama su LB apygardos pirmininke 
Janina Gerdviiiene.

į suvažiavimą atvyko LB Floridos 
apygardos 4 tarybos nariai ir 26 
atstovai, o pačiame suvažiavime 
protarpiais dalyvavo iki 150 svečių.

į suvažiavimą atvyko JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas, inž. 
Vytautas Maciūnas ir PLB sąjungos 
pirmininkas Paulius Mickus.

Suvažiavimą pasveikino jį ruošę ir 
globoję šeimininkai - Daytona Beach 
LB Apylinkės valdybos pirmininkas 
Juozas Paliulis, palinkėdamas darbin
gos nuotaikos ir gerų sprendimų 
Floridos benaruomemninkams. Suva
žiavimui pirmininkavo LB Floridos 
apygardos pirmininkė Janina G erdvi 
licnė. Pranešimus apie apylinkių 
veikią ir apygaraos atliktus darbus 
padarė Janina Gcrdviiienė ir apylinkių 
pirmininkai bei jų atstovai.

Susumavus visus pranešimus paaiš
kėjo, kad Floridos bendruomenės 
veikla labai gyva. Minėjimuose jie 
rinko aukas, kurių surinkta gana daug 
bendruomenės darbams paremti, Lie
tuvos ambasadoms ir Lietuvos pagal
bai bei kitų organizacijų tikslams.

Bendruomenininkai ruošė minėji
mus, koncertus, kultūrines šventes, 
rėmė įvairių organizacijų darbus savo

Žurnalistas J. Janušaitis, "MP" bend
radarbis Amerikoje.

A. Mirono pieš. (11 Dirvos” klišė).

aukomis, aktyviai dalyvavo politinėje 
veikioje, palaikydami ryšius su Sena
to, Kongreso nariais, ragindami juos 
padėti Lietuvai, pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę, išvesti okupanto 
kariuomenę.

Po darbingo pirmojo posėdžiai 
išklausius Apygardos ir Apylinkių 
atstovų išsamius įvairių komisijų 
pranešimus, suvažiavimo dalyviai ir 
svečiai, viso apie 120 asmenų, 
susirinko į bendrus iškilmingus pietus, 
kurių metu kalbas pasakė JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas Vytautas 
Maciynas ir Pi J s -gos pirmininkas 
Paulius Mickus. Pirmasis išryškino 
naujosios Krašto valdybos veiklos 
pianus. Bus kreipiamas dėmesys į 
išeivijos šakotą veikią, švietimą, 
kuitūrą, giauažiai bendradarbiaujant 
su Lietuva šaipos, kuituros, politikos, 
švietimo ir kt. klausimais.

Pasaulio lietuvių jaunimas sieks 
ryšių su Lietuvos jaunimu, taip pat 
šakotoje jaunimo veikioje. L

4 pietus atvyko ir buvo pagerbtas 
Floridos kongresmenas Craig T. Ja
mes, kurį pasveikino dr. Sigita 
Ramanauskienė, padėkojo jam už 
pagalbą Lietuvai Kongrese ir įteikė 
specialų padėkos žymenį. Kongres
menas šiitai padėkojo lietuviams už jo 
pagerbimą ir pažadėjo ir ateityje 
Kongrese užtarti Lietuvą bei raginti 
padėti jai ekonominėje ir politinėje 
srityse.

Po pietų vyko labai įdomus simpo
ziumas, kuriame dalyvavo, daugumo
je, jaunoji karta. Pranešimus padarė 
Caritas atstovė Birutė Kožiėiėnė, 

*SOS vaikai'atstovės Rūta Gustaitįytė: ’ 
Meyer. Birutė Pautlenytė ir AriaiUT1 
Kumpienė. įdomų biznio plėtojimo 
Lietuva pranešimą padarė Drąsutis 
Gudelis, turįs savo dvi įmones 
Floridoje. Jaunos pranešėjos, buvusios 
ir dirbusios Lietuvoje, įdomiai papa
sakojo apie Lietuvos žmonių galvose
ną ir santykius su amerikiečiais - 
lietuviais, norinčiais jiems padėti. 
Apie islando Stefan Jofoansono pastan 
gas, padėti Lietuvos alkoholizmo 
aukoms, pasakojo A. Šumanas. PLJ s- 
gos pirmininkas aptarė dabartinę 
Lietuvos jaunimo veiklą ir santykius 
su išeivija.

Suvažiavimas priėmė keletą nutari
mų: ištirti galimybes išeivijai persi
kelti ir įsikurti Lietuvoje, remti 
lietuvišką spaudą, tam tikslui skel
biant ^kasmetinius vajus, geriau koor
dinuoti aukų rinkimą, ieškoti būdų 
apjungti lietuviškai nekalbančius ben
druomeninėje veikloje ir t.t.

Po pranešimų simpoziume, buvo 
gana konkrečių Lietuvą ir išeiviją 
liečiančių klausimų, ypač kaip padėti 
Lietuvai, neužmirštant, kad pagalba
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ATOSTOGOS LIETUVOJE
Antanai Laukaitis

įdomus gyvenimas dabar Lietuvoje. 
Visi politikuoja, ginčijasi, neretai toje 
pačioje šeimoje vyro nuomone skiriasi 
nuo žmonos nuomonės, brouo - nuo 
sesers. Net keista klausyti, kai ginčai 
pavirsta piktumu. Viso to priežastis - 
nestabili Vyriausybės politika ir 
Parlamento padėtis, vis žemiau ir 
žemiau smunkanti krašto ekonomija. 
Vyksta ginčai spaudoje ir aštrus 
vienas kito ar frakcijų užpuldinėjimai 
ir pan. Daug kalbama apie demokra
tiją, tačiau iki demokratijos dar labai 
toli. Jeigu tik pasakysi prieš daoartmę 
valdžią, arba kiek pakritikuosi esą 
mas, ar daromas kiaioas, kurių yra 
uaugyoe, tai tuojau gausi "komunisto'' 
vardą. Šiuo metu labai caug kalbama 
apie busimus seimo rinkimus, jau net 
prasidėjo priešrinkiminė kova. Vis. 
labai gerai žino, kau didžioji šio 
Parlamento atstovų dalis yra netuiKa- 
ma būti panamente, o buvo išrinkti 
seniau tik todėl, kau tuo laiku garsiau 
pągarbmuavo Sąjūdį ar pan. Daugu
mas iš jų buvo komunistų partijos 
nariai, vėliau taip greitai perėję į kitą 
pusę ir pasidarę dideli "patriotai". 
Tačiau dabar jau baiminamasi, ką 
reikės rinkti į naują seimą? Kas bus 
tinkami atstovauti tautą?

Prieš porą dienų aš svečiavausi pas 
labai dabar populiarų žmonių tarpe, 
išskyrus tuos, kuriuos jis kritikuoja, 
rašytoją Liudą Dambrauską. Tai 
ypatingai įdomus žmogus, gyvenantis 
Kaune, kaimynystėje buvusio saugu
mo, kurio rustuose jam teko ilgokai 
pabuvoti. Bolševikmečio pradžioje, jis 
kartu su kitais Lietuvos inteligentais 
buvo sudarę antikomunistinę sąjungą. 
Vėliau ši sąjunga susijungė su vyriau
siu partizanų štabu, vadovavusių 
antikomunistiniam pogrindžio darbui. 
Labai įspūdingų jo pasakojimu, dalis jų 
veikios buvo susekta (kažkas išdavė}, 
touei jis ir keietas partizanų vadų 

. puvo suimti. Po ilgų taruymų, mušimo 
ir kitokio fizinio kankinimo, jis ir 
partizanų štabo vadas buvo nuteisti 
mirties bausme. Daug skaičiau apie 
įvairius mirtininkus ir jų pasisakymus, 
tačiau čia buvo pirmas gyvas žmogus, 
buvęs nuteistas ir išvengęs sušaudy
mo. Paklausiau jo: "kaip jautėtės tuo 
momentu, kai paskelbė mirties baus
mę?"

- Po mirties paskelbimo labai sunki 
buvo pirmoji naktis. Atvedus į 
mirtininkų kamerą, kurioje buvo dar 
vienas mirti pasmerktasis, negalėjau 
iš karto suprasti kas atsitiko. Naktį, 
kaip gražiame filme, pamažu prabėgo 
go visas mano gyvenimas, visi 
jaunystes, šeimos vaizdai, apie ku
riuos anksčiau mažai galvodavau. 
■Miegas visai neėmė. Galvojau, ar akis 
užriš, ar nusuks nugara į sieną ir pan. 
Mintys lindo viena paskui kitą. Vėliau 
jau pamažu apsipratau su ta mirties 
mintim ir raktams duryse suskambė
jus, būdavau pasiruošęs, kad tai jau 
mano paskutinė valanda. Tačiau 

mirtininkus šaudyti išvesdavo tik naktį, 
ir tai prieš rytą".

Rašytojas L. Dambrauskas yra 
žinomo Lietuvos rašytojo, proletaro 
Jakšto - Dambrausko artimas giminė. 
Labai įdomiai jis pasakojo apie savo 
tolimesnį gyvenimą Kauno ir Vilniaus 
kalėjimuose, Sibiro tremtyje. Buvusį 
patizanų štabo viršininką rusai sušau
dė, tačiau L. Dambrauskui laimingai 
pavyko išvengti mirties vien dėl to, 
kad jo antikomunistinėje veikloje 
nebuvo rasta jokių įrodymų, ir kad jis 
turėjo, ką nors bendro su ginkluotu 
pasipriešinimu. Kąsta daugiau bend

ro’ su pogrindžiu. įdomu, kad dar 
nežinant jo mirties bausmės sprendi
mo pakeitimo, o tai oficialiai jam buvo 
pasakyta tik po dviejų mėnesių, kelis- 
kartus jie - mirtininkai buvo nuvesti į 
kalėjimo rūsį, ten nugara pastatyti 
prie sienos ir, nieko nematant, 
išgirsdavo užtaisomus ginklus... taaa 
ir galvodavo, kad tai jau paskutinės jų 
minutės. Tai buvo aided moraliniai 
kankinimai. Vieną kartą taip būnant 
prie sienos, vienas iš mirtininkų 
neišlaikė, atsisukęs puolė ant žemės ir 
pradėjo šaukti ir prašyti, kad jo 
nešaudytų. Už tai jis buvo labai 
žiauriai sumuštas. Darydavo tai rusai, 
o daugiasiai pradžioje tai buvo žyaai 
tardytojai, ir lažinosi jie iš bonkos 
degtinės, ar ko nors kito. Taip pastatę 
mirtininką ar kitą kalinį Jie iažindavo- 
si, kas iš“ 10-ties šūvių pataikys 
arčiausiai kalinio galvos, tas laimės 
bonką. Pasitaikydavo, kad ir į gaivą 
pataikydavo, o tada jau kalinį 
"nurašydavo".

Labai įdomiai šis aukštoko ūgio, 
liesas ir truputį nuo išgyvenimų 
persikreipęs rašytojas pasakojo, kad 
su laiku ir kalėjime bei lageriuose 
žmogus išmoksta šiokių tokių gudry
bių, kurios pagelbsti išsilaikyti sunkių 
valandų metu.

Jaunystėje rašytojas turėjo palinki
mą į džiovą ir tą jis buvo pasakęs 
tardytojui. Po pirmojo didžiojo sumu
šimo, kada netekęs sąmones buvo 
atgaivintas tik šaltu vandeniu apipy- 
ius, jis sugalvojo, kad reikia ką nors 
daryti. Todėl vėliau, rasdamas progą, 
jis vis savo tardytojams pasakodavo 
apie džiovą, kaip baisi ir užkrečiama 
esanti ši liga. Vieną naktį, nujausda
mas, kad ji gan mušti, jis nagu 
persibrėžė dantų smegenis ir pasiro
džius kraujui, bekosėdamas išspjovė tą 
kraują. Tardytojas tikrai persigando, 
tuojau pat liepė viską išvalyti ir 
pasiuntė jį į kamerą, daugiau bijoda
mas prie jo net prisiliesti. O kada 
oficialiai paskelbė, kad mirties baus
mė yra pakeista į 10 metų lagerio, 
tada rašytojas pradžioje ir pats 
nenorėjo tikėti, manydamas , kad tai 
tik didelis ir gražus sapnas.

Atlikęs bausmę, rašytojas grįžo į 
Lietuvą ir pradėjo rašyti visų savo 
išgyvenimų - atsiminimų knygą "Gy
venimo akimirkos", kurios du tomai 
išėjo tik 1990 metais.Tačiau ir vėl 
nelaime. Dalį knygos jis aave pasi
skaityti savo labai gerai gimnazijos 
klases draugei, pas kurią saugumas tai 
suranda. Teisme pasisako, kad pats jai

VILNIUS - Lazdynai ir Karoliniškės.

tai davė, ir L. Dambrauskas antrą 
kartą yra suimamas ir ištremiamas į 
Sibiro lagerius ir iš ten grįžta tik 1987 
metais.

Po antrojo suėmimo, kaip pasakojo 
rašytojas, Kauno ir Vilniaus kalėjimai 
jau buvo kaip diena ir naktis prieš tuos 
pokarinius kalėjimus. "Jau gaudavom 
geriau pavalgyti, galėjau šį tą 
nusipirkti ir gauti siuntinėlį. Ir lovos 
jau buvo kaip lovos, nebuvome 
sugrūsti kaip gyvuliai. Tačiau lageriai 
visada buvo vien lageriai ir ten 
daugiausiai reikėdavo bijoti ir saugo
tis kriminalinių nusikaltėlių, nes jie 
buvo kaip tikri gyvuliai".

Grįžęs iš antrojo ištrėmimo, L. 
Dambrauskas užbaigė savo atsimini- 
mų knygą "Gyvenimo akimirkos" abu 
tomus. Bolševikų valdžiai buvo jis 
labai nepalankus ir už tai net du 
kartus sėdėjo kalėjimuose ir buvo 
ištremtas.

O atgimimo metais jis ir vėl 
pasirodė nepatogus Sąjūdžiui, kuris 
tuo laiku visomis jėgomis ir visais 
būdais kopė į valdžią. Kaip jis pats 
man pasakojo, tai ne Sąjūdžio, bet 
žmonių buvo siūlomas i valdžią, 
tačiau žinant, kad jis visur iškeldavo 
esamas negeroves, nebuvo išrinktas.

Jau buvau manęs daugiau nesikišti į 
politini gyvenimą, tačiau 1988 - 1991 
metais buvo tiek daug ir tokių įdomių 
politinių įvykių, kad rašytojui buvo 
labai sunku likti tam abejingu, todėl 
jis kaip stebėtojas, parašė ir visai 
neseniai išlaido savo naują knygą 
"Žvilgsnis iš dabarties".

Jeigu ankstyvesnėse savo knygose 
jis kritikavo ir parašė teisybę apie 
daugelį pirmųjų veikėjų, tai šioje, 
naujoje knygoje yra tiesus jo, kaip 
demokrato, nuomonės pasakymas ir 
dabartinių veikėjų veiklos atskleidi
mas, tik jau iš antrosios pusės.

- Demokratija, tai ne duonos 
kepalas, sako rašytojas, ir jos 

NUOTAIKOS FLORIDOS
BENDRUOMENININKŲ SUVAŽIAVIME
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bus reikalinga daugelį metų ir 
lietuviškajai išeivijai.

i klausimus atsakė Krašto vakdybos 
pirmininkas Vytautas Maciūnas, PLB 
s- gos pirmininkas Paulius Mickus, 
tarybos nariai, dr. Sigita Ramanaus
kienė, vadovavusi simpoziumo pro
gramai.

Suvažiavimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Suvažiavimas buvo darbingas, gerai 
organizuotas, už ką LB Floridos 
apygardos pirmininkė išreiškė padėką 

pagal užgaidą neatsirieksi, nes tai yra 
Ilgo, kantraus auklėjimo, ryžtingos 
kovos rezultatas.

Kaip rašo L. Dambrausko knygos 
recenzentai, rašytojas yra Lietuvos 
dvasines rezistencijos veteranas, su 
jam budingu temperamentu, rizikuo- 
aamas peinyta pensininko ramybe, 
neria į politikos sukurt, touau grumiasi 
dėl tikros demokratijos, polemišku 
žodžiu kliudydamas ne vieną sąjūdi
ninkų numylėtinį, suabejodamas pa
skubomis sukurptais lyderių mitais, ir 
natūraliau apšviesdamas tikruosius 
politikų veidus.
Besisvečiuojant kukliame rašytojo 

bute, su didžiausiu atidumu klausiausi 
jo šiurpių pergyvenimų, tačiau lygiai 
taip pat buvo įdomu klausyti jo 
pasakojimų apie dabartinius Lietuvos 
politinius veikėjus ir vadovus, nesvar
bu ar jie buvo pozicijos ar opozicijos 
žmonės. Šis garbingas Lietuvos žmo
gus sakė man, kad vienintelis troški
mas yra matyti ir gyventi tikrai 
laisvoje ir demokratinėje Lietuvoje, 
kad jo vaikai ir anūkai tą laisvę 
pajustų pilnai. O šiandien jis dar 
klausia: "Kur eini Lietuva?" Todėl 
giliai įsiklausykime, ar savanoriai 
miškiniai - partizanai, nukankinti 
politiniai kaliniai ir tremtiniai neklau
sia mūsų to paties?

Nepriklausomybe - tai musų a£ei- 
ties namai, kur pamatai klojami 
šiandien, todėl kokius pamatus padė
sim, tokį ir namą turėsim!

Atsisveikinat po taip įdomiai pra
leistų kelių valanaų su rašytoju, jis 
man pasakė, kaa už teisybę jis kovojo, 
kentėjo ir dabar, nesvarbu kas jai 
vadovaus, jis teisybes visuomet ieš
kos, keis visas negeroves viešumon, 
nesvarou kurių žmonių jos bus 
daromos, ir ieškos kelio, kuriuo 
eidama Lietuva pilnai būtų demokra
tiška ir laisva.

Daytona Beach Apylinkės valdybai ir » 
dr. Sigitai Ramanauskienei.

Tuojau po suvažiavimo, apie 110 
svečių, suvažiavimo atstovų buvo 
pakviesti pasižmonėjimui, atvangai, . 
kokteiliams į puošnią rezidencija, 
esančią ant Halifax upės kranto. 
Pasisvečiavimą globojo minėta Apy
linkė.

Svečių nuotaika buvo gera, o 
pokalbiuose pasidalinta mintimis apie 
tolimesnę Floridos lietuvių bendruo
menės veiklą.

i į ■> "Mūsų Pastogė" Nr.31 1992.8.03 psl. 5.
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ft]SPORTA S
XXV-je OLIMPIADOJE

TARPTAUTINĖS MOTOCIKLISTŲ 
LENKTYNĖS AUSTRALIJOJE

XXV-sios Olimpines žaidynės Bar
selonoje prasidėjo liepos 25 u. 
(atidarymas), o jau liepos 26 d. 
prasidėjo įvairios varžybos: dviračiai, 
krepšinis, hockey, plaukimas, gimnas-
tika ir kt.

žaidynėse dalyvauja apie 15 tuksi, 
atletų, kurie rungiasi dėl 1691 aukso, 
sidabro ir bronzos medalių.

Olimpiadoje dalyvauja naujai atga- 
vusiosiaisvę Europos tautos - sietuva, 
Latvija, Estija, Bosnija, Kroatija ir kt.

Žaidynes stebi apie ii tuksi, 
žurnalistų.

Australijos delegacijoje yra 290 
.dalyvių, Lietuvos - 95 (su aptar
naujančiu personam: treneriai, gydy
tojai. masažistai ir kt.).

ALB KRAŠTO VALDYBA PA
SIUNTĖ SVEIKINIMĄ MŪŠI) SPOR
TININKAMS į BARSELONĄ FAK
SU, PALINKĖDAMA SĖKMĖS, GI
NANT LIETUVIŠKAS SPALVAS IR 
GARSINANT LIETUVOS VARDĄ

Into.

BrazdausKis.

atstove
14-ta,
D aiva

• Kiti lietuvių sportininkų rezuitaia: 
Olimpiadoje. Liepos 27 d. Boksas- 
Vitaujus KarpačiausKas laimėjo prieš 

Pestripovą, NVS (Rusija).
Moterų dviračių 50 km finale 

australe Kathy Ward laimėjo aukso 
medau. Lietuvos komandos 
Aida Zagorska atvažiavo 
Laima Ziiporyte - 18-ta, 
Čepeiienė - 20-ta. Startavo 54-rios 
dalyvės.

Vyrų penkiakove - fechtavimas. Iš 
66 - šių varžovų, Gintaras Staškevi
čius buvo 45 - tas, plaukime - i - mas. 
Tomas N arkus plaukime buvo 37 - tas. 
Penkiakovės plaukimo varžybose JA V 
komanda buvo pirmoji, Lietuva - 
antroji. Asmeninėse pozicijose pen
kiakovėje Gintaras Staškevičius yra 
18 - tas, Tomas Narkus - 51 - mas, 
Vladimiras Močiaiovas - 54 - tas.

Po fechtavimo ir plaukimo Lietuvos 

komanaa yra 15-toje vietoje.
Moterų irklavimo varžybose. Dvi

vietėje be vairimnkes, trečiame 
užplaukime Violeta Lastauskaitė ir 
Vioieta Bernotaitė buvo paskutines.

Vyrų irklavimas. Dvivietė be vairi
ninko antrame užplaukime Zigmantas 
Gudauskas ir Ričardas Buitys buvo 4- 
ti iš penkių komandų. y.y. Š.-

KiTi SPORTO PA SIEKIMAI
Australų spaudos žiniomis, liepos 

27.U. "B" pogrupyje sietuvos krepšį 
ninku olimpine komanda susitiko su 
Kinijos krepšininkais ir laimėjo susui 
kimą rezultatu 112 : 75 (1 -sis kėlinys 
55 : 26'.

NVS (Rusijos) Krepšininkai laimėjo 
prieš Venesuelą rezultatu 78 : 64 (1 
kei. 34 : 16).

Liepos 27 d. Lietuvos krepšininkai 
nugalėjo Venesuelos rinktinę rezultatu 
89:78.

Australijos krepšinio komanda nu
galėjo Puerto Riko komandą 116 : 76. 
Liepos 27 d. australai žaidė su NVS 
(Rusijos)komanda ir susitikimą pra-

R.

Lietuvos Olimpinės komandos daly
vis - A. Karnišovas.

Rugpjūčio 25 30 dienomis
Cesnock c. NSW, įvyks tarptautines 
motociklų lenktynes, kuriose, tikima
si, aaiyvaus virš 400 motociklistų iš 
22-jų kraštų, įskaitant JAV, Rusijos, 
Italijos, Vokietijos, Didžiosios Brita-
nijos, Lietuvos ir kitas komandas. (Klaipėda). - X -

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
. Antanas Laukaitis

Nežinau, ar Australijoje buvo 
matoma, kaip Lietuvos krepšininkai 
skynė pergales atrankiniame Olimpia
dos turnyre Ispanijoje. Tačiau čia, 
visas rungtynes rodė per televiziją ir, 
manau, kad žaidynes stebėjo kone visa 

- Lietuva, po laimėjimų spausdami 
vienas kitam rankas ir net pasibučiuo 
dami iš džiaugsmo. Ir vėl Lietuvoje 
buvo atgijęs tas šventinis, sportinis 
džiaugsmas, kaip kad ir anksčiau, kai 
Lietuvos krepšininkai skindavo gra
žias pergales.

Kartu su keliais tūkstančiais krep 
šinio mėgėjų, žurnalistų, sportine 
vadovybe ir aš Vilniaus aerouoste 
sutikau atvykstančius žaidėjus. Apdo
vanoti gelių puokštėmis ir rožėmis, 
nors ir labai pavargę, krepšininkai 
dalyvavo spaudos konferencijoje.

Didžiausi viso šio turnyro didvyriai 
buvo A. Sabonis ir Š. Marčiulionis. 
Sabonis į Lietuvą negrįžo, o nuva
žiavo pas savo šeimą. Marčiulionis 
pasakojo, kad kova buvo nelengva. 
Nors pirmieji pusiaikiai dažnai būdavo 
pralaimimi, tačiau po pertraukos 
treneris, ištaisęs buvusias klaidas, 
visuomet pridurdavo, kad rungtynes 
stebi visa Lietuva ir reikia dėti visas 
pastangas rungtynėms laimėti,. nes 
kaipgi bus galima grįžti be laimėjimų. 
Ir tikrai, tą pasakojo ir kiti žaidėjai. 
Buvo daroma daug ir padaryta daug - 
atsiekta pergalė.

Iš vienuolikos rungtynių, laimėtos 
visos vienuolika!

Šių žaidynių metu, mums žinomo 
krepšininko Rimo Kurtinaičio brolis 
žuvo gaisro metu. Tai buvo tikrai 
skaudi nelaimė.

Liepos 10 dieną krepšininkai susi 
rinks Klaipėdoje ir ten turės lengvas 
treniruotes ir poilsį.

Liepos 15 dieną visi olimpiečiai 
dalyvaus jiems rengiamose išleistuvė 
se, kurios vyks valstybiniame "Drau
gystės" viešbutyje. Šiose išleistuvėse 
dalyvaus Vyriausybės, Parlamento 
vadovai, pats pirmininkas V. Lands
bergis. Šis vakaras bus filmuojamas .

Šio vakaro metu aš įteiksiu Austr
alijos lietuvių suaukotus kišenpini
gius. Jau ne vieną kartą spaudoje buvo 
minimas šis gražus musų aukų 
rinkimas ir ne kartą buvo jau iš anksto 
man dėkota. Dabar visa Lietuva 
pamatys, kaip olimpiečiams bus įteikti 
vokai su gražiais sveikinimais ir 
pinigais.

SAUGUMO RŪMUOSE
Jau iš anksto susitarus su Saugumo 

departamento direktoriumi Baliu Ga
jausku, buvau gavęs leidimą apžiūrėti 
visą saugumą ir paieškoti savo dėdės, datos, nors rašoma, kad prelatas 
prelato J. Laukaičio, mirusio Vladimi
ro kalėjime, bylos. Keista buvo tai, 
kad Lietuvoje, kai didieji Lietuvos .

Lietuvą atstovaus 6 motociklistai. 
Tai; Dainius Nomeika (Kėdainiai), 
Dovydas Joneįiūnas (Klaipeda), Neri
jus Gasinskas (Kaunas), Dovydas 
Veretinskas (Šiauliai), Tomas Šerkš- ' 
nas (Kėdainiai) ir Viktoras Čistiliunas

vadai turi po kelias dešimtis savo 
asmeninių sargybinių, šis buvęs kali
nys ir dabartinis Saugumo viršininkas i 
savo darbovietę saugume, atvažiavo 
be jokios palydos. Susipažinom prie 
įėjimo ir tada buvau pakviestas įeiti į 
vidų, kur jau su automatu stovėjo 
sargybinis. Užpildęs reikiamus doku
mentus, gavau leidimų apžiūrėti 
saugumo rūmus ir visą archyvą. Tai 
baisus, niūrūs rūmai, ir dabar atrodė 
gana liūdnai, tik, kaip man paaiškino 
archyvo vadovė, buvusi politinė kalinė 
N. Gaškaitė, yra beveik visai tušti, kai 
anais laikais čia būdavo labai daug 
tarnautojų.

Vaikščiojau po visus rumus, atskirus 
kambarius, kur yra specialūs užraktai, 
vaizdas buvo keistas ir gana liūdnas, 
ypač kai pagalvojau kiek tūkstančių 
žmonių iš čia išvažiavo į Sibirą, žuvo 
arba buvo nužudyti.

Nulipom į rūsius. Paskutiniu laiku, 
kai sumažėjo politinių kalinių skai 
čius, tai daugelis rūsio kambarių buvo 
panaudoti archyvui, o kaliniai buvo 
siunčiami į greta esantį Lukiškių 
kalėjimą. O tų archyvinių bylų - 
negalėtum žmogus ir patikėti... Tūks
tančių tūkstančiai, sudėtos į tvirto 
kartono dėžes, ant kurių užrašyti 
bylos numeriai. įdomi buvo paskutinio 
partizanų vado Ramanausko-Vanago 
byla. Tai net ne byla, o gal per kelis 
metrus nusitęsusi kartoninių dėžių 
eilė. Ten yra jo štabo partizanų, viso 
judėjimo ir kitų raštų rinkiniai. Pats 
jis buvo sušaudytas. įdomi buvo 
vyskupo Borisevičiaus kalinimo pala
ta, kur jis buvo laikomas su kitais 
kaliniais. Šiurpas nukrėtė visa tai 
matant.

Po geroko paieškojimo, suradau ir 
mano dėdės, prelato J. Laukaičio bylą. 
Iš viso čia buvo 205 tardymo lapai ir 
gal dar apie 40 lapų kitokių raštų. 
Viskas rašyta rusų kalba, todėl gavau 
vertėją ir tai man padėjo suprasti 
bylos eigą. Žinoma, jeigu pats 
mokėčiau rusų kalbą, tai būčiau 
galėjęs daugiau viską pastudijuoti.- 
Pagrindinis kaltinimas prelatui buvo 
tas, kad jis, virš 70-ties metų žmogus, 
priėmė partizanų priesaiką, platino 
partizanų raštus, neišdavė išpažinties 
paslapčių ir ragino dar karo metu 
kovoti prieš bolševizmą. Yra pavardės 
tų, kurie Seirijuose jį įskundė, kaip 
išdavė, jo ilgų , net po 7 valandas 
trukusių tardymų protokolai Alytaus 
ir Kauno kalėjimuose ir kita medžia
ga. Jo sesuo, kuri buvo šeimininkė jo 

- namuose, buvo išvežta į Sibirą ir ten, 
benešdama į namus malkas sniege 
sušalo. Taip ir rado ją mirusią. Gaila, 

kad šiose bylose nebuvo tikslios mirimo

neatbuvęs pilnos savo bausmės Vladi
miro kalėjime.

Tęsinys sekančiame nr.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ 
KREDITO DRAUGIJA

ADELAIDE 326 7377 
MELBOURNE 328 3466 

SYDNEY 796 8662

Paskolų ir indėlių palūkanų procentai nuo rugpjūčio 1, 1992. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis (Talkos įstaigas.
Paskolos Indėliai
Pirmiesiems 

namams
Su turto 
užstatu

Komercinės 
paskolos

Dokumentų 
užstato Asmeninės

9% 9.75% 11% 12% 16%
Talka viršminčtus procentus gali keisti metų bėgyje atsižvelgiant į

Metinės 
sąskaitos

6-ių mėn. 
sąskaitos

3-jų mėn. 
sąskaitos

Einamosios 
sąskaitos

bankų ir finansinių įstaigų siūlomus procentus.
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LAIŠKAI REDAKCIJAI«««-««—
Gerb. Redaktoriau,

Ištikimai skaitau "Mūsų Pastogę" 
ir iš joje esančios informacijos 
susidariau įspūdį, kad Lietuvoje aabar 
labai stipriai laikosi komunistai, 
sočiausiai, kairieji ir, bendrai, ele
mentas, kuris iš visų jėgų priešinasi 
Lietuvos Vyriausybės pastangoms, 
Lietuvą pastatyti ant kojų.

Praaeai žmogus galvoti, kaip čia 
atsitiko, kad kuriantis Sąjūdžiui visa 
Lietuva vieningai, kovojo prieš komu
nistinę santvarką, rinkosi savanoriškai 
mirti už parlamentą, gynė jį, o dabar, 
tik atgavus laisvę ir Nepriklausomybę, 
daugelis net nėjo balsuoti už laisvos 
Lietuvos prezidentą. Pradžioje Sąjū
dyje kovojo įvairių įsitikinimų ir 
profesijos žmonės. Net Gorbačiovas, 
lankydamasis Lietuvoje, pasakė: "Per 
uaug ten pas jus tų profesorių”. Kur 
jie dabar? Kas atsitiko, kad visi išėjo 
iš Sąjūdžio aktyvo? Išėjo mokslinin
kai, filosofai, rašytojai ir menininkai. 
Ministrai atsistatydina vienas po kito. 
Kur priežastis?

Buvau laisvoj Lietuvoj ir patyriau, 
kad padėtis yra visai kitokia, negu 
skaitant "Mūsų Pastogę" kad atrodo. 
"Musų1 Pastogė" remiasi beveik išim
tinai "Lietuvos aidu”, vyriausybės 
oficiozu. 0 Lietuvoj yra daug 
skirtingų pažiūrų spaudos, kurią 
remia ne kokie neaiškus gaivalai, bet 
buvę politiniai kaliniai, aiškus kovoto
jai už Lietuvos laisvę. Kaimiečiai 
opozicijoj, intelektualai opozicijoj, 
buvę disidentai opozicijoj. Kas čia 
darosi? Visa Lietuva opozicijoj? 
Komunizmui pasaulyje griuvus, Lietu
va sukomunĮstojo? ir pamažu supra 
tau, kad žodžiai yra pakeitę savo seną 
prasmę ir žodis "komunistas" dabar 
įgavo piatų oaugiaprasmiškumą. Arba 
tai reiškia "tu ne su manim", arba "aš 
tavęs nekenčiu", arba "saugokis, aš 
tau dar parodysiu".

Beveik trejus metus vadovavau 
Sydnejaus lietuvių radijo valandėlei. 
Ten buvau įvedusi politinių kalinių 
skyrelį, kviesdama rašyti ir pasirašyti 
įvairius pareiškimus ir prašymus, 
reikalaujančius išleisti politinius ka
linius į laisvę. Gal daugiausiai buvo 
kalbama apie Viktorą Petkų, lietuvių 
disidentą, Helsinkio grupės įkūrėją. Jis 
iškalėjo už laisvos Lietuvos įdėją 27 
metus. į jo "teismą" Vilniuje, net pats 
Sacharovas atvyko. Ir jis dabar 
opozicijoje! Manu, kad būtų labai 
pravartu "Musų Pastogės" skaityto
jams susipažinti su Viktoro Petkaus 
kalba ir susidaryti savo nuomonę. 
Tikiuosi, kad mes, išgyvenę aemo 
kratiniame krašte virš 40 metų, 
išmokome išklausyti ir kitokias pažiū
ras ir viliuosi, kad gerbiamas redakto
rius atras vietos Viktoro Petkaus 
žodžiams, kuriuos čia siunčiu, ir šiam 
mano laiškui.

Su pagarba -
Genovaitė Kazokienė

K * *

V. Petkaus kalba, pasakyta per 
Lietuvos TV ir atspausdinta "Respub
likoje" 1992. V.23..'

Sekmadienį įvykęs mitingas paliko 
gilų įspūdį ir sukrėtė daugelį žmonių. 
Jame buvo aiškiai matyti trys pagrin
dinės dalys. Viena - save išaukštinti ir 
leisti pagarbinti, antra - kitus 
apjuodinti, trečioji dalis - įgąsdinti. 
Mes gąsdinami jau nuo 1940-ųjų 
metų, nuo Valstybės praradimo: jau 
bus blogai, jau ten kokie priešai kyla, 
jau esame apsupti, rytoj kas nors 
įvyks...

Liūdnai atrodė ten buvę Vyriausy

bes atstovai. Girdi, kairioji dauguma 
non nuversti valdžią, paimti ją į savo 
rankas. Bet, atrodo, tokia kalba su 
logika pykstasi. Nes jei kairieji 
Aukščiausiojoje Taryboje turi daugu
mą, kam jiems versti valdžią? Jie 
pasiskirs tokią, kokią norės. 0 jeigu 
jie neskiria tos valdžios, vadinasi jie 
neturi noro dabartinės nuversti. (...)

Valstybės vyrai savo priešininkus 
vadina šunauja, provokatoriais, veid
mainiais, kurstytojais. Šiurpas eina, 
kai klausaisi. Ir valstybės vadovas 
pats savo piliečius, kurie nesutinka su 
jo nuomone, vadina šunauja. Ar galima 
taip? (...)

Buvo kalbama,,: kad blogai, kai 
atskiri du referendumai. Tai labai 
protingas žingsnis. Jei« žmonės butų 
nėję į prezįdentinj referendumą, 
sujungtą su kariuomenės referendu
mu, kas butų įvykę? Gal jie norėtų, 
kad kariuomenę išvestų? Rengėjai 
rengė politinį žaidimą, labai negražų, 
rizikavo tauta.

Žiūrėti į sekmadienio mitingą buvo 
jiuuna,neštai buvo startinis mitingas. 
Kalbos liejosi gatvės žargonu. Kai 
Kaiba ir atitinkamai mąsto buvęs 
traktorininkas, galima suprasti ir 
atleisti. Bet kai įsitraukia žmones, 
dėstę aukštosiose mokytuose, mokę 
jaunimą skaudu darosi. Dominavo 
vien šūkis - "Tegyvuojme mes!". O 
kurie prieš mus, tie labai blogi, tie 
jau šunauja...Kitam neleisti kalbėti - 
argi tai demokratija? Ar tai kelias į 
tautos demokratiją, į valstybinę 
demokratiją? Pačiam save garbinti 
arba prašyti sušaukti mitingą, kad 
tave pagarbintų, - garbės ir autorite
to niekam neprideda.

Iš tikrųjų, abu referendumai nebu
vo reikalingi, ypač antrasis. Tik be 
reikalo išleistos didelės pinigų sumos.

Šiuo klausimu teisingai pasisakė R. 
Misiūnas, AT konsultantas, pasikal
bėjime Vilniaus laikraštyje (nr. 65, 
1992.V.26):

Kas Jūsų nuomone sąlygoja dabar
tinę pauetį Lietuvoje: krizė Parla
mente ir Vyriausybėje ar kiti fakto
riai?

Aš manu, kad pagrindinė krizės 
priežastis yra ta, jog nėra Konstituci
jos. Krizė susidaro^ nes nėra tiksliai 
nustatyta, kaip turi veikti valstybinės 
institucijos. Tačiau šią krizę įmanoma 
būtų išspręsti.

Kaip Jums atrodo ar būtini šie du 
referendumai Lietuvoje?

Pirmojo referendumo galima buvo 
išvengti, paruošiant ir pateikiant 
Konstituciją referendumui. Sveikas 
referendumo dėl prezidento požymis 
tas, kad jis paskubins Konstitucijos 
rengimą. Dėl antro referendumo: 
Manu, kad kariuomenės išvedimo 
klausimas yra nediskutuotinas. Prob
lema liks neišspręsta net jeigu už tai 
pasisakytų 99,9 procentai rinkėjų. 
Nereikėtų šio klausimo spręsti refe
rendumo budu.

Antrasis referendumas (dėl rusų 
kariuomenės išvedimo) buvo politiškai 
neapgalvotas žingsnis. Kariuomenės 
išvedimas yra nediskutuotinas klausi
mas ir jei tą klausimą atiduoti 
referendumui, tai tuo pačiu pripažįsti, 
kau gal kas nori, kad toji kariuomenė 
Lietuvoje pasiliktų.

Kariuomenes išvedimo klausimą 
reikia spręsti diplomatiniu spaudimu ir 
tarptautinių konferencijų forumuose, 
kur galima pajungti pasaulio vyriausy
bių opiniją prieš Rusijos vilkinimo 
politiką.

"Akiračiai" nr. 7 (241) 1992 liepa.

MŪSŲ MIRUSIEJI——

A. + A. Birutei Tamošiūnienei e •
mirus, vyrui Jonui, dukroms Ritai ir Angelei ir jų šeimoms nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Išėjus amžinybėn

A. + A. Birutei Tamošiūnienei
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui J. Tamošiūnui, dukroms Ritai
ir Angelei, jų šeimoms ir artimiesiems. Drauge liūdime į..-

Vincė Sivickienė 
S. Chelin , 

Gold Coast

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Syanejaus lietuvių namų direktoriams, < 

tarnautojams ir bičiuliams už lankymą ligoninėje ir namuose mano 
ligos metu, už geies. linkėjimus raštu ar telefonu, už maldas.

Onutė Kapočienė 1

Gerb. Redaktoriau,

Artėjant mano a.a. vyro mirties 
sukakčiai (1.8.1975), jį prisimindami, 
aš ir mano šeima jaučiame pareigą 
atsiliepti į J. Rsgs straipsnį "Mūsų 
Pastogėje" (Nr.il, 16.3.1992), kas 
liečia "Musų Pastogės" vardo parinki
mą.

Kiek aš asmeniškai žinau, 1947 m. 
pirmas transportas "General Heinzei- 
man" laivu atvyko Australijon ir buvo 
apgyvendinti Viktorijoje, Bonegilios 
stovykloje. Kartu su vyru man teko 
aplankyti atvykusius tautiečius ir gir
dėti, kai buvo iškeltas pageidavimas 
turėti savo lietuvišką laikraštį.

Mano vyras tam labai pritarė ir. 
pažadėjo daryti atatinkamus žygius 
valdžios įstaigose. Praėjus trumpam 
laikui muuu su vyru nuvykome tiesiai į 
Emigracijos Departamentą Canber 
roję, prašydami leidimo lietuviškam 
laikraščiui. Anuomet, 1948 metais, 
valdžios įstatymai labai varžė spaudą 
svetimomis kalbomis ir tik po ilgų 
trukdymų, 1948 metų gruodžio mėn. 
gavome leidimą su reikalavimu, pri
statyti laikraščio pavadinimą. Vyro 
pakviestas pirmasis redaitorius J. 
Žukauskas, paskirtas darbams į Que- 
enslandą, prisiuntė sąrašą - 10 
pavadinimų, įskaitant ir "Mūsų Pas
togė". Mūsų šeima susėdome ir iš to 
sąrašo išrinkome "Musų Pastogę", 
pagal valdžios parėdymą, duodami ir 
atitikmenį anglų kalba-"Our Haven". 
Šeimos archyve esą dokumentai tai 
patvirtina. Pirmasis "MP" laikraščio 
numeris išvydo dienos šviesą 1949 m. 
sausio 26 d. Pirmuoju jos redaktoriumi 
buvo Juozas Žukauskas.

Mano šeima ir aš, buvę "MP" 
laikraščio talkininkai, negalime su 
prasti kokiu tiksiu priskiriamas "Musų 
Pastogės" vardo parinkimas kitam 
asmeniui ir jaučiamės užgauti.

Tūlas J. Rsgs, prieš rašydamas 
turėjo pasitikrinti faktus.

Ona Baužienė,B.E.M._, 
ir šeima

Gerb. Redaktoriau,
gavau laišką 

nuo daugumai musų pažįstamo, prof, 
dr. Adomo Butrimo, prieš metus 
apsilankiusio Australijoje. Laiške pra
šoma paaukoti leidinių Vilniaus dailės 

axademijos bibliotekai. Tikiu, kau 
' pagarsinus jo prašymą musų Bendruo 
menėje, atsiras žmonių, kurie galės 
šiuo reikalu jam padėti. Cituoju:

Jau praėjo metai laiko nuo mano 
keliones į Australiją. Su didžiausiu 
dėkingumu prisimenu šią viešnagę, ir 
Lietuvių Bendruomenės pagalbą. Ti
kiuosi, kau pas jus visi reikalai klostosi 
gerai.

Grįžęs į Lietuvą toliau uirbu 
Vilniaus dailės akademijoje. Man 
paskyrė naujas administracines parei
gas; todėl atsirado nemažai ir naujų 
rūpesčių. Vienas iš jų - Akademijos 
biblioteka, kurios paslaugomis naudo
jasi beveik 1000 - tis uailę, meno 
istoriją ir teoriją studijuojančių stu
dentų bei profesūra. Pasunkėjus 
ekonominėms sąlygoms, jauna mūsų 
valstybė dar nėra pajėgi aprūpinti 
svarbiausiais dailei skirtais leidiniais. 
Sunkiau mus pasiekia Vakarų pasaulio 
dailės istorijos ir apskritai dailės 
leidiniai. Trūksta leidinių apie musų 
išeivijos dailę, kultūrinį gyvenimą, 
išeivijoje išleistų Lietuvos istorijos 
leidinių.

Su nuoširužiausiu dėkingumu prisi
mename p. Irenos Vosylienės iš 
Adelaidės dovaną Akademijos bibiio- . 
tokai, meno istorijos katedrai.

Kviestume ir Jus tapti musų 
Akademijos bičiuliais - apsidairyti 
namų bibliotekose ar paieškoti kitų 
galimybių. mums padėti. Laukiame 
Jūsų malonaus dėmesio.

dr. A. Butrimas
Vilniaus dailės akademijos 

prorektorius mokslui ir kūrybai.
Musų adresas: Maironio 6 

2600 Vilnius 
Lietuva

Raginu skaitytojus atkreipti dėmesį 
į profesoriaus prašymą, ir jeigu turite 
kokį leidinį iš dailės ar meno Istorijos 
srities, kuris Jums nebereikalingas, 
jeigu galite • asmeniškai nusiųskite 
duotu adresu. Negalint to padaryti, 
galite perduoti Melbourne lietuvių 
(bibliotekoje j. Mikštui, kur Jūsų auka 
bus laikoma iki bendro persiuntimo į 
Lietuvą.

Su pagarba - Ieva Arienė
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ho, įvyks trumpa Syanejaus skautų 
žiainio sueiga.

Židinio vadįja

ŠYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Rugpjūčio 8 dieną, šeštaaicnį. 7 vai. 
po pietų per I V SBS kanarn programą 
"DATELINE” bus roaomas apžvaigi 
ms lianas apie Lietuvą. Reporteris - 
Tony Maniaty. Fume: interviu su V. 
Lanasbergiu, apie Ignalinos atominę 
jėgainę, rusų kariuomenės dalinius ir 
Lt.

ŽIDINIO SUEIGA
Pranešame, Kad š. m. rugpjūčio 9 

dieną, Lietuvių klube BanKstowne, 
tuojau po "Atžalos" teatro spektak-1

PATIKSLINIMAS
Paskutiniuose dviejuose "MP" nu

meriuose buvo neteisingai prašytos 
Syanejaus lietuvių kiuoo parengimų 
natos. Kurių patikslinimas šiame "MP" 
•nr. talpinamame klubo skelbime.

Suinteresuotus atsiprašome.
Rca.

J. d-V A d O V ZU d A d t,

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

„MOKYKLOS DRAUGAI“ į
Režisuoja Ona Maskvytienė

Bilietų kainos: dirbantiems 8 dol. 
pensininkams ir 

studentams po 4 dol.

RENKITE
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 jį ugdysime, jei įvairiomis progomis j am 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.- Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Tel (02) 223 3344 Toll free: (008) 221 796 
Telex: AA127081 ORBIT Fax: 2217425 
AC. N. 002759 131 NSWL»c:2TA002913

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.

METINIS KLUBO BALIUS
įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d., 8.00 vai. p. p.

Sekantis

TURGUS
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 2.30 vai. p. p.

VAŽIUOKITE NAMO!
Į Vilnių ir atgal 

nuo $ 1940 
(ne AEROFLOTU) 

Skambinkite man, aš jums padėsiu 

Kvieskite ' 
Ugnę Kazokaitę — 
Tel. (02) 223 3344

PHOENIX HOLIDAYS Pty Ltd (be. in NSW) 
7 th Floor,i F)y,u ocks Building 
428 George Street, Sydney. NSW 2000 Aust 
GPO Box 3309, Sydney, NSW 2001 (AUSTRALIA)

ATSIKVIESKITE GIMINAIČIUS

BALTIC STORES & CO !
(Z. Juras & V. Juras) !

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, ENGLAND 
Tel. 081 460 2592, Fax 081318 7643

I 
Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusiu ir ekonomišku *

bendradarbiavimu su Lietuva.
iš Anglijos siunčiame: |
Geriausius dabartiniame pasaulyje gamintus vaistus, angliškas ir 

kitų kraštų medžiagas, avalynę, rūbus, elektronines prekes, 
rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu. |

Spečtaluš 1992’ metų SIUNTINYS Nr.l susideda B:
vyriškos arba moteriškos striukės, išeiginių marškinių arte j 

bliuskutės, sportink) nąoteriškp arba vyriško kostiumo, moteriško arte ' | 
vyriško nertinio, vyriškų arba moteriškų sportinių arba paprastų 
tetų; Siuntinio kaina 570 dolerių oro paštu. J

SIUNTINYS Nr2 susideda iš: |
bekonkurencinis maisto siuntinys tik už 148 dolerius - 10 dėžučių 

(vairios konaervuotos mėsos, 2 svarai ryžių, 4 svarai makaronų, 100 
gr. tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėžutės šprotų, 2 svarai dešros. 2 
svarai sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 1 butelis vaikomosios alyvos, J 
dėžutė saldaus pieno, 1 butelis alkoholinio gėrimo. J

PERVEDAME PALIKIMUS į Lietuvą arte kitus kraštus 
pageidaujama valiuta, atliekame visas finansinės ir banko operacijas * 
aukščiausiu klientui kursu, priimame trumpalaikes arte neriboto laiko 
investicijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes, | 
tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. *

Už investicijas mokame 9 procentus metinių palūkanų (bruto).
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT VAKARŲ* 

ŠALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS, ’ 
____  UNIT TRUSTS. I 
TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU <

— —   — — - ____ _________________5

Į AUSTRALIJĄ
Svečių bilietas $ 1,750 (ten ir atgal).
Emigranto bilietas $ 930 (j vieną pusę).

* Skrydžiai iš Maskvos Aeroflotu iki Singapūro, o iš ten į Australiją - 
Qantas lėktuvais.
* Jus sumokate čia. Visi skridimai užtikrinti.

Giminaičiai atsiima savo bilietus vietiniame, didesniame mieste.

Užtikrinti ryšiai su Aeroflotu/Qantas i visus Australijos miestus. 

Gaunamos specialios yirSvorinio bagažo, kainos.
UŽSAKYKITE BILIETUS DABAR! IŠVENGSITE NUSIVYLIMO!

PATARIMO; DĖL V1ZŲ1 IR SKRYDŽIŲ susisiekite su - 
EASTERN -EUROPE’ TRAVEL BUREAU

SYDNEJUJE: teiefonuokite Rosa • (02) 262-1144, 75 King St., 
Sydney.

MELBOURNE  ̂teiefonuokite Vicki (03) 600 0299, 343 Little Collins
’St. ________ _____ ____

DĖL

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. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugdmi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 45 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

Užsienyje oro paštu $ 70
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