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LIETUVOS ĮVYKIŲ APŽVALGA Hm

V LANDSBERGIO LAIMĖJIMAS 
HELSINKYJE

Buvusios Sovietų Sąjungos kariuo
menės atitraukimas iš Baltijos šalių 
buvo svarstomas ir 7 didžiųjų 
pramoninių šalių aukščiausiojo lygio 
pasitarime Miunchene, ir Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijoje Helsinkyje. Ir vienur, ir kitur 
buvo pažymėta, kad vienos šalies 
kariuomenė negali būti laikoma kitos 
šalies teritorijoje be pastarosios 
sutikimo. Rusijos prezidentas Jelcinas 
pareiškė, kad greitai bus susitarta dėl 
kariuomenes išvedimo tvarkaraščio, 
leisdamas suprasti, kad paskutiniai 
kariai gali palikti Baltijos šalis 
ateinančiais metais. Kiekvienu atve
ju, tai didelis Lietuvos, jos užsienio 
politikos, o taip pat ir Vytauto 
Landsbergio, laimėjimas.

B. Jelcino viešas įsipareigojimas 
greitai - gai net iki 1993-jų metų 
vidurio- išvesti visus sovietų kariuo
menės dalinius iš Pabaltijo yra 
nepaprastai reikšmingas pabaltijiečių 
politinis ir diplomatinis laimėjimas. 
Žinoma, skeptikai sakys, kad tai tik 
pažadai, ne konkretus darbai ir, kad 
tie patys pažadai nėra tokie nedvi
prasmiški, kaip iš pradžių atrodė. 
Pagrindiniai Vakarų spaudos praneši
mai apie B. Jelcino įsipareigojimą per 
metus išvesti savo kariuomenę iš 
Pabaltijo remiasi Prancūzijos diplo
matų teigimu. Esą Jelcinas tai 
pažadėjo pasitarime su Vakarų pra
moninių šalių vadovais Miunchene.

Kalbėdamas spaudos konferencijoje 
Helsinkyje apie greito kariuomenės

spaudimą Latvijai ir Estijai įtikinti 
jas, pritarti šiai radikaliai politikai ir 
vieningai kelti šį reikalą tarptauti
niuose forumuose. Dabar visos šios 
pastangos pasiteisino.

Baltijos šalių vadovai yra patenkin
ti E.S.B. konferencijos Helsinkyje 
rezultatais. į konferencijos baigiamąjį 
aktą įrašytas principas, kad nė viena 
E.S.B. konferencijos nare negali 
laikyti savo karinių dalinių kitos 
narės . teritorijoje be pastarosios 
sutikimo. Dėl to principo priėmimo, 
Baltijos šalys, ypač Lietuva agitavo 
jau daugiau kaip metai laiko, bet dėl 
Rusijos priešinimosi, iki šiol jo nebuvo 
galima priimti. Pagaliau, Rusijos 
prezidentas Jelcinas ^pasidavė Baltijos 
valstybių ir jas remiančių Vakarų 
Europos šalių spaudimui ir atsiėmė 
savo veto.

PASITRAUKĖ G. VAGNORIUS

Lietuvos Parlamento daugumai lie
pos 14 d. pareiškus nepasitikėjimą 
Respublikos ministru pirmininku, lie
pos 2.1 d. G. Vagnorius pasitraukė iš 
užimamų pareigų. Už nepasitikėjimą 

. G. Vagnoriumi balsavo 69 deputatai, 
prieš 6 deputatai. Pagal Parlamento 
reglamentą nepasitikėjimui pareikšti 
būtų užtekę 65 baisų; Sąjūdžio 
koalicijos deputatai posėdyje nedaiy 
vavo. Parlamento nepasitikėjimo G. 
Vagnoriumi rezoliucijos iniciatoriais 
buvo Tautos pažangos frakcija. Pasak 
šios frakcijos deputato A. Ambraze
vičiaus, premjeras yra kaitinamas už 
pastarųjų savaičių potvarkius prieš 
ekonomiką. Pavyzdžiui, nesant pa- "CHAOSO"

^,.į.

išvedimo tvarkaraščio sudarymą, B. 
Jelcinas konkrečiai nenurodė, kada 
paskutinis karys paliks Lietuvos 
teritoriją, bet aiškiai davė suprasti, 
kad išvedimas prasidės šiais metais. 
Kaip bebūtų, Jelcinas kelis kartus 
pareiškė tokį jo vyriausybės nusista
tymą. Be to, Helsinkio baigiamajame 
susirinkime pažymima, kad visi Rusi
jos kariai bus veikiai atitraukiami iš 
Baltijos šalių; atitraukimas busiąs 
tvarkingas, greitas ir visiškas.

Užuominos apie 1993 sius metus 
įsišaknys Vakarų diplomatų ir viešo
sios nuomones sąmonėje, komentuoja 
Laisvosios Europos radijo iietuvišKų 
laidų vedėjas K. Grinius. Anot jo, 
todėl Jelcino žodžiai netaps niekais; 
Vakarai ir Lietuva dabar galės 
atkakliai reikalauti, kad Rusija laiky
tųsi savo pažadų.

Rusijos nutarimą įtaigojo daugelis 
veiksnių, sako Grinius; nėra nė vienos 
viską lemiančios priežasties, nei vieno 
asmens, kuris galėtų sau prisiskirti 
visus laurus už šį laimėjimą. Tačiau 
Parlamento pirmininko V. Landsber 
gio nuopelnai yra labai reikšmingi. 
Lietuvos politika dėl kariuomenės 
išvedimo, nuo pat pradžios turėjo V. 
Landsbergio štampą. Jis sukoncentra
vo visas diplomatines pastangas tam 
tikslui, atkakliai laikėsi tos politikos, 
kai dauguma manė, kad tai nerealis-

- VILIAUS ORVYDO MUZIEJUS prie Salantų.

tiška; jis taip pat darė nuolatinį

kankamai žaliavų, G. Vagnorius vis 
tiek įsakė; įmonėms nieko neatleisti iš 
darbo ir dirbti pilną savaitę. A. 
Ambrazevičius mano, kad laikinai 
patikėti premjero pareigas reikėtų 
vienam iš G. Vagnorius pavaduotojų - 
A. Dobravolskiui,V. Pakalniškiui arba 
Z. Vaišvilai. Kai kurie deputatai siūlė 
Energetikos ministro l. Ašmanto 
kandidatūrą. Tačiau, pagal Lietuvos 
įstatymus, kandidatus į ministro 
pirmininko postą gali siūlyti tik 
Parlamento pirmininkas, tai yra V. 
Landsbergis. Jis tai žada padaryti 
liepos 21 d. Parlamentas neišsiskirstys 
vasaros atostogoms, kol nebus paskir - 
tas naujas ministras pirmininkas. Tuo 
tarpu visi ministrai sutiko pasilikti 
savo pareigose iki seimo rinkimų - 
spalio 25 dienos, jei Parlamento 
dauguma tam pritaria.

Po Parlamento posėdžio įvykusioje 
spaudos konferencijoje G. Vagnorius 
gynė savo politiką. Jis pasakė, kad 
padaryta labai daug ekonomikos 
reformos srityje, kad rinkos ekonomi
ka jau įtvirtinta. G. Vagnoriaus 
nuomone, ir Lietuvos bankas, ir 
Generalinė prokuratūra tapo politiniu 
įrankiu, kurio pagalba buvo siekiama 
apsunkinti padėtį Lietuvoje ir trukdy
ti reformas, kad didėtų žmonių 
nepasitenkinimas Vyriausybe. Aukš
čiausiosios Tarybos sekretorius, Sąjū-

Sabutis pasakė, jog G. Vagnoriui 
nebuvo sudarytos sąlygos suformuoti 
darbingą kabinetą, kas, galiausiai, 
nulėmė neigiamą deputatų požiūrį į 
ministro pirmininko veiklą ir jo 
atsistatydinimą. Parlamento prezi
diumo narys deputatas R. Gudaitis 
mano, kad premjero atsistatydinimą 
nulėmė vienvaldiški, neteisėti G. 
Vagnoriaus veiksmai ir blogėjanti 
Lietuvos ekonominė padėtis.

RUSIJA NEMOKA SKOLŲ 
LIETUVAI

Nepaisant anksčiau padarytų susi 
tarimų su Lietuva, Rusijos Centrinis 
bankas nuo liepos 1 d. užšaldė 
atsiskaitymo su Lietuva koresponden- 
cmes sąskaitas. Tuo tarpu Rusijos 
ministro pirmininko pareigas einantis 
G. Gaidaras antradienį ( 7/7 J 
pareiškė, kad Rusijos Vyriausybė 
nebegarantuos Rusijos firmų apmokė
jimų Lietuvai už gautas prekes. Jis 
Lietuvos vyriausybei taip pat pranešė, 
kad nuo rugsėjo mėn. 1 dienos nafta 
bus parduodama tik pasaulinėmis 
kainomis ir turi būti apmokėta iš 
anksto.

Šitos naujienos iš Maskvos sukėlė 
Lietuvai nemažą susirūpinimą. Kai

džio deputatų koalicijos narys L. kurie laikraščiai ir Parlamento atsto

Nuotrauka A. Reisgio

vai net pradėjo kalbėti apie Lietuvos 
ekonomikos sužlugdymą; jų nuomone, 
šie Maskvos potvarkiai turėsią didesni 
poveikį Lietuvos ukiui, negu 1990 - jų 
metų ekonominė blokada. Tačiau, ne 
visi taip pesimistiškai galvoja. Parla
mento pirmininkas V. Landsbergis 
pareiškė, kad tai rodo, kad Rusija jau 
traktuoja Lietuvą, kaip savarankišką 
valstybę ir stumia ją iš rublio zonos. 
Nėra abejonės, kad Lietuvos laukia 
sunkus laikotarpis ir Parlamentas bei 
Vyriausybė turės daryti nepopuliarius 
sprendimus Lietuvos ukiui apsaugoti. 
Deputatas V. Kazlauskas pavadino 
Rusijos elgesį vienareikšmiu - tai 
vienašališkas atsisakymas mokėti už 
prekes, kurias Rusija gavo iš Lietuvos. 
To kitaip negalima pavadinti, kaip 
ekonomišku chuliganizmu, kai vienaip 
sutariama, o kitaip daroma. Todėl 
ateityje reikės būti atsargiems, sakė 
Kazlauskas. G i dabar Rusija, bei kitos 
NVS šalys yra skolingos Lietuvos 
žemdirbiams 3 milijardus rublių ir 
nežinia, kada skolas išmokės.

Ekonomistas K. Glaveckas kiek 
šalčiau žiuri į šį reikalą ir pastebėjo, 
kad Lietuvos Rusijos sutartis yra 
labai bendro pobūdžio ir specifiniai 
nemini skolų grąžinimo garantijų.
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KAIP GYVENA BROLIAI LATVIAI?
"Australijas Latvietis” š. m. 2134 

numeryje patalpintas AP agentūros 
korespondento Matti Huuhtanen bir
želio 23-čią dieną pasikalbėjimas apie 
Rusijos armijos, esančios Baltijos 
valstybėse buvimo pasėkas. "Visos 
trys' Baltijos valstybės nori, kad 
Raudonoji armija paliktų jų teritori
jas, bet daugelis armijos karių nenori 
grįžti namo, šiuo atžvilgiu net 
priešindamiesi savo valstybei". Savo 
straipsnyje - "Pąplakos malūnsparnių 
bazėje, Latvijoje", korespondentas 
rašo:

"Karinės įstaigos Maskvoje mums 
liepia palikti Paplaką' sako.pulki
ninkas Mikalojus Šiiovskis, kuris 
vadovauja Papiakos bazei, 125 mylios 
nuo Rygos. "Bet mes niekur neva 
žiuosim tol, kol musų viršininkams ir 
jų šeimoms Rusijoje nebus pastatyta, 
mažiausiai 400 butų’, pamooamas 
ranka j 15- kos malūnsparnių ir lakūnų 
grupę.

Korespondentas paaiškina, kaa 
Latvijos įstaigos pareikalavo, jog 
visiems rusų daliniams reikia apleist' 
Rygą 5-kių mėnesių laiKotarpyje, o iš 
visos Latvijos - iki 1993 metų rugsėjo. 
Rusija, kuri aabar perėme sovietų 
kariuomenes narinius, iš savo puses 
mano, kac ji dalį kareivių Latvijoje 
palaikys iki 1999 metų.

"Mes to negalime leisti*', atsako 
Latvijos Gynybos ministerijos atsto
vas Georgas Stiprais. "Visiems užsie
nio kariuomenės daliniams reikia 
palikti Latviją vėliausiai sekančiais 
metais. Per 50 metų sovietų ginkluo
tosios pajėgos Latvijoje sukure virš 
600 bazių ir gyvenviečių, įskaitant 
aptarnavimo įrengimus, daugiau kaip 
300 karo laivų, dažnai savo reikalams 
nusavinant geriausias žemės ūkiui 
tinkamas žemes. Pav.. 1953 m. 
ginkluotosios pajėgos išvaikė gyven
tojus iš 52,000 akrų dydžio ploto 
Zvaracs valsčiuje, kur anksčiau buvo 
500 namų, z bažnyčios ir 5 kapinės. 
Gyventojus ištrėmė į Sibirą, o valsčių 
pavertė aviaeijos poligonu. "Ten 
daoar gryna pragaro duobe. Visuose 
pakraščiuose mėtosi sudaužytas me
talas, suskaldyti kapų paminklai ir 
nesprogusios bombos ", sako 67 metų 
amžiaus Olgertas Dombrovskis, prieš 
2 metus aplankęs Z varde. Rusų 
bombonešiai ir dabar atlieka savo 
pratybas.

"Mums juk reikia kur nors daryti

LIETUVOS,., Atkelta iš 1 psl.

Deputato Giąvecko nuomone, pagnn 
dinė problema Lietuvai bus ta, kao 
susiaurės Rusijos rinka Lietuvos 
prekėms ir todėl mažiau bebus galima 
iš Rusijos pirkti kuro be; žaliavų. 
Sumažės Lietuvos pramonės gamyba, 
padaugės bedarbių gal net iki dviejų 
ar trijų šimtų tuksiančių - sakė 
Glaveckas. , _ ,

J. Rūbas 
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apmokymus, todėl mes čia mėtome 
bombas dukart į savaitę", sako 
pulkininkas leitenantas Jevgenijus 
Jupinas, pasiremdamas į vartus, ant 
kurių pritvirtintas užrašas rusų kal
ba: "Sustok, arba šausime!" Jupinas 
prisipažįsta, kad bombos kartais 
nepataiko į taikinius ir užmuša 
civilius, bet prideda: "ką galim daryti; 
kartais taip pasitaiko".

Baltijiečiai prašo, kad išeinama 
rusų armija paliktų savo ginklus ir 
inventorių bazėse, taip padengiant 
nors naiį 200 bilijonų dolerių nuosto 
hų, kuriuos pridarė sovietų ginkluo
tosios pajėgos šiose trijose valstybėse 
nuo okupacijos pradžios 1940 m. 
"Taip, mes nieko prieš palikimą dalies 
inventoriaus, bet ne veltui", - sako 
majoras Vlanimiras K arelikas, paskir
tas radarų bazėje Liepojos uoste. 
"Tai labai vertingas inventorius ir 
latviai už tai turės mokėti".

Liepojos karo laivyno bazėje šiuo 
metu yra daugiau kaip 40 karinių 
laivų, įskaitant dar 8 povandeninius 
laivus. "Mes galėtume palikti kelis 
laivus latviams, pav., minų gauny 
tojus", - sako vyr seržantas Mikalojus 
Zonjanevas, Liepojos bazėje ištarna
vęs 20 metų, "bet mes taip pat 
norėtume ateityje čia turėti karo 
laivų aptarnavimo galimybes".

Toliau korespondentas prideda, kad 
"tokia pati dainelė" esanti ir Estijoje. 
Straipsnyje rašoma, kad kelios pasita
rimų sesijos tarp rusų ir baltijiečių 
atstovų nedavė jokių rezultatų. "Šie 
pasitarimai iš rusų pusės yra tikrai 
teatras" pasakė Estijos delegacijos 
narys Ago Timan, - "todėl mes esame 
pasiruošę pasitarimus nutraukti, jei 
nebus rezultatų".

* * *
Birželio pradžia pasižymėjo toles

niu parlamento skaidymosi procesu. 
Latvijos Tautos fronto frakciją, 
(LTF), iš kurios anksčiau atsidarino 
Susikūrimo frakcija (28 atstovai), 
paliko taip pat Ūkininkų (apie
20 atstovų) ir centro frakcijos 
(paskutinioji dar nėra pilnai susifor
mavusi). Galutiniame rezultate LTF 
frakcijoje liko tik apie 40 atstovų.

Ar tai gerai, ar blogai, klausia 
straipsnio autorius Juns Lorencs? 
Sunku atsakyti, nes paprasčiausiai, 
tas anksčiau ar vėliau turėjo atsitikti: 
pažiūrų atsiskyrimas LTF" frakcijoje 
"materializavosi" ir susidarė organi
zacinės formos. Jau dabar galima 
pramatyti, kad parlamente nuo šiol 
bus vis sunkiau priimti sprendimus ir 
tai dar daugiau nuteiks visuomenes 
įsitikinimą dėl seimo rinkimų butiny 
bes.

Latvijoje pradeda reikštis konfron- 
tacinės tendencijos tarp miesto ir 
kaimo, ūkininkai aštriai kritikavo 
vyriausybę kaip parlamente, taip ir 
ūkininkų sąskrydyje Ogreje. Konflikto 
priežastis buvo ta. kad Vyriausybe 
įaiku nesumokėjo už supirktą žemės

. — — —j
Lietuviai; esame mes gimę. 
Lietuviais turime ir būt! Į
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| 1992 liepos 1-4 dienomis Lemonte, JAV (prie Čikagos), vyko aštuntasis |
J Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas, kuriame dalyvavo 19 bendruomenių. J 
’ Buvo atstovaujama Argentina, Australija, Belgija, Brazilija, Didžioji J
| Britanija, Estija, JAV, Kanada, Latvija, Lenkija, Maskva (Rusija), Moldova, |
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Sibiras, St. Peterburgas (Rusija), Šveicarija, Ukraina, Vengrija, Vokietija. J 
Seime dalyvavo Lietuvos Respublikos vyriausybės ministras pirmininkas J 

Gediminas V agnorius. Kultūros ir švietimo ministerijbs ryšių su užsienio | 
lietuviais direktorius Audrys Antanaitis. ? as i ę. \

Seimui pirmininkavo Vytautas Kamantaš, Rasa KUriėnė 'ir iPauliusTfricktiš, J 
sekretoriavo Birutė Vindašiene, Nijolė Ndušėdiėhėf ir Eglė‘ŠteimbkAitė| 
Nbvak. ' '

Lietuvos Respublikos švietimo ir kultūros ministras Darius Kuolys su 
PLB valdybos vicepirmininke, Švietimo komiteto pirmininke Milda 
Lenkauskiene PLB seimo atidarymo metu.

Nuotrauka: Jono Tamulaičio

j Į naują Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vaidybą išrinkti: pirmininkas 
’ Bronius Nainys, vicepirmininkai Rimas Čcsonis, Vacys Garbonkus, Vytautas 
| Kamantaš, ur. Petras Kisielius, ur. Vitalija Vasaitienė ir sekretorė Baniutė 
J Kronicnė.
Į Pagal PLB Konstituciją į valdybą dar ;eina ir Pasaulio lietuvių'“jaunimo 
j sąjungos pirmininkas Paulius Mickus, išrinktas VU-jame Pasaulio lietuvių 
' jaunimo kongrese. 4
’ l PLB Garbės teismą išrinkti pirmininkas dr. Adolfas Damušis,. dr. 
j-Vytautas Bieliauskas, dr. Zigmas Brinkis, Daina Kojelytė ir dr. Antanas 
' Razma (visi JAV). į PLB Kontrolės komisiją išrinkti Eugenijus Guplinskasir 
J Antanas Rašymas iš Kanados^uta Juškienė, Linas Norušis ir Vacys šaulys iš 
| JAV.

Naujas pvaidybos adresas yra
* RUOMENĖ — LITHUANIAN WORLD
| STREET’, LĖMONT )L 60439 USA .
| 708-257-9010. ;

L.----------- ---------------------------
ūkio produkciją. Bet tai buvo tik 
priežastis. Padėtis Latvijos kaimuose 
yra tikrai suraizgyta. Išardyti didieji 
ūkiai eina prie galo. Vietoje jų, deja, 
uar nesusikūrė naujo tipo ūkiai, kurie 
remtųsi privačiu ir intensyviu ūkinin
kavimu, prisilaikant specializacijos ir 
ūkininkų kooperacijos. Naujieji ūkiai, 
daugumoje, neturi priemonių. Pilniems 
gerų norų ūkininkams pn trūksta 
prasmės ūkininkauti, retai kuris jų 
turi planus, tinkančius rinkos pareika 
lavimams, o ūkininkų tarpe nėra, 
praktiškai, jokio bendradarbiavimo. 
To išdavoje, ūkiai primena miniatiūri
nius kolūkius... Prieškarinėje Latvijo
je, daugumoje, buvo maži ūkiai, o ypač 
Latgalėje ir Vidžemėje. Dabar tai 
nebetinka moderniems laikams. Ma
žuose žemės ploteliuose, tradiciniai
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ūkininkaujant, yra labai sunKu pragy
venti, todėl daugelio mažų ūkių 
laukia sunykimas. Šis procesas yra 
neišvengiamas, nes mes paprasčiausiai 
einame tuo pačiu keliu, kuriuo per 
paskutinius 40 metų ėjo Vakarų 
Europos žemės ūkis. Tenka sutikti, 
kad šis kelias bus labai skaudus, nes 
jau dabar žemės ūkyje yra daug 
bedarbių. Čia padėtis sunkesnė negu 
Rygoje, kur dar galima rasti darbo. 
Net ir tie pinigai, kurie gaunami per 
privačias investicijas, daugumoje pa
silieka Rygoje.

* * *
Bedarbių skaičius Latvijoje iki 1992 

metų galo, kaip sako Socialinio 
aprūpinimo ministerija, pasieksianti 6 
procentus. Ministrų tarybos pirmi-
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įrišto TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS!
- AUSTRALUOS lietuvių dienos 
SYDNĖJUJE 26-31.12.1992
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

BENDRUOMENES DARBI BAKUOSE

Išaiškinta kurie Čekoslovakijos ko
munistų lyderiai pasikvietė rusų 
kariuomenę 1968 metais, kad už
gniaužti "Prahos pavasarį", demokra
tines reformąs. Boris Jelcin perdavė 
Čekoslovakijos prezidentui V. Have
lui laišką, užtiktą sovietų archyvuose.

Iš pasirašiusių penkių lyderių, tik j 
vienas dar gyvas, Vasil Biląk. Priešin- ° 
gai ankstyvesniems spėliojimams, tarp 
pasirašiusių nėra. Gustavo Husak, 
rusų pastatytu Čekoslovakijos prezi
dento poste.

*
Iš penkiolikos Latvijos parlamento 

narių atimtas jų parlamentarinis imu
nitetas bei mandatai, kai tyrinėjimai 
nustatė, jog jie buvo įsivėlę į 
rugpjūčio mėnesio komunistinio pučo 
bandymą.

Liepos 20 a. Bosnijoje prasidėjo 
dviejų savaičių paliaubos, nuolat 
pertraukiamos ginkluotų susidūrimų. 
Pasaulio spaudoje vis dažnėja pasisa
kymai, kad Bosnijai vargu ar pasiseks 
išsilaikyti nepriklausoma ir, kad ji bus 
serbų ir kroatų pasidalinta. Šiuo metu 
serbai kontroliuoja 65 procentus 
Bosnijos teritorijos, kroatai 30 pro
centų, Bosnijos vyriausybės žinioje 
belikus penkiems nuošimčiams krašto.

CROATIAM
Derventa

Gorazde

Banja Luka 
P>NIA.HE|

Zvomik :

Amerikos prezidentinė kampanija 
įėjo į normalias vėžes, kai nepartinis 
Teksas biiijonicrius Ross Perot atsi
ėmė savo kandidatūrą, staiga ėmus 
smukti jo populiarumui. Prieš respub-

.KAIP GYVENA BROLIAI LATVIAI?
Atkelta iš 2~ psl.

nikas Ivars Godmanis laiko, kad toks 
procentas esąs per daug optimistiškas; 
jo nuomone metų pabaigoje be darbo 
bus kas penktas darbingas Latvijos 
pilietis.

* * *
Birželio mėn. Latvijoje iš Stokhol

mo lankėsi Latvių Tautinio fondo 
ilgametis vadovas, rašytojas Andrejš 
Eglitis. Čią kai kurie jo pastebėjimai 
apie Latviją ir latvius.

"Latviai nepakantūs vienas kitam. 
Dingęs pagalbos paprotys, kurį visada 
latviai turėjo iš seno. Latvis nebesi
džiaugia, jei kitam gerai sekasi. Jis 
neteikia pagalbos savo kaimynui. Jei 
šis paprotys negrįš, mums sunku bus 
gyventi".

Apie buvusius komunistus jis sako: 
"Žiūriu pagal tai, kad mes esam labai 
mažą tauta. Iš tų, kurie buvo 
kompartijoje, dalis buvo priversta į ją 
stoti, kad apsaugotų šeimą. Kiti ten 
įėjo klysdami... Jfei jie neprisidėjo prie 
latvių tautos trėmimų, jei neprisidėjo

VxrA T CTVRftC OTTTT'AT'T't'' ATYITT ATTYfrTT? rišKumas patvirtino, kad grupė jau ’ VzYJLo.l JL Jt>JįO O VJC/IM A-C/ tiktų profesionalų šokėjų vardui
gauti.

Mišrus choras "Lituania" padainavo 
"Jaunimo giesmė", "Ko liūdi putinėli", 
abi dainos Naujalio, "kiir1' lygus 
laukai" - Tallat-Kelpšos ir "Kur 
namas", muz. St. Sodeikos. Tautinių 
šokių grupei ir chorui vadovavo V. 
Straukas.

Minėjimas baigtas visiems kartu 
giedarit Tautos himną.

Lietuvių namų sodelyje vėliavą 
nuleido ramovėnai,sugiedoję "Marija, 
Marija".

Po minėjimo A LB vaidybos narių 
žmonos: p. Marija Stačiunienė, ir p. 
Jadvyga Šerelienė pavaišino šventės 
dalyvius kavute, arbatą ir pačių 
iškeptais pyragaičiais. Besivaišin- 
dami, dalyviai dalinosi įspūdžiais, 
pripažindami, kad Valstybės šventės 
minėjimas "nukėlė" dalyvius į tėvynę 
Lietuvą ir sukėlė džiaugsmą ir garbę 
būti lietuviais.

J Minėjimas įvyko liepos 2 d. Vėliavos 
’ buvo pakeltos Lietuvių namuose ir 
| Lietuvių katalikų centre. Pamaldos 
J vyko šv. Kazimiero bažnyčioje, gero, 
•klebonui J. Petraičiui atnašaujant šv. 
I mišias, ir pritaikant tai dienai tinkamą 
' pamokslą.
’ A LB vaidybos pirmininko pareigas 
I einantis Antanas Šerelis atidarė 
' minėjimą, kuris vyko Lietuvių namuo- 
Jsc Norwoode. L.K.V. sąjungos "Ra- 
I movė" vaidybos narys P. Stašaitis 
* pasveikino du tautiečius, apdovanotus 
J medaliais Karalienės Elžbietos Il-sios 
I gimimo dienos proga. Tai pedagogas 
' Statnickas-ir karininkas Dičiūnas.

Paskaitą "Valstybės šventės pras- 

likoną dabartinį prezidentą George 
Bush demokratai oficialiai išstatė 
Arkansas gubernatorių Bill Clinton.

Rusijoje įvestas priverstinis 'kelei
vių draudimas, jei jie keliauja 
autobusais, traukiniais, laivais ar 
lėktuvais.

Liepos 15 d. popiežiui Jonui Pauliui 
ii padaryta vidurių operacija, išpjau
nant apelsino dydžio nepiktybinį 
auglį. Kartu pašalinta tulžis. Popie
žius sveiksta ir tikisi sekančiais 
metais aplankyti Baltijos valstybes.

Slovakų parlamentas 113 balsais | 
prieš 24 pasisakė už Slovakijos * 
valstybės suverenitetą. Šio nutarimo 
pasėkoje liepos 20 d. iš pareigų | 
atsistatydino prezidentas Vaclav Ha ' 
vcl pareikšdamas, kaa nenori būti ; 
atsakingas už įvykių raidą, kuriai- |
negali padayti įtakos. ** I.,, , , *

Rusijos parlamentas priėmė nutari- | 
mą, įpareigojantį savo vadovybę J 
perimti į savo betarpišką kontrolę 
įtakingą Izvestijos dienraštį, išsilai- | 
kiusį nepriklausomu nuo Sovietų * 
Sąjungos sugriuvimo. Šį parlamento J 
žingsnį smarkiai puola beveik visa j 
rusų spauda, ir akademikai, čia ' 
įžiurdami pasikėsinimą prieš spaudos J 
laisvę. Už izvestiją užsistojo ir | 
prezidentas Boris Jelcinas, apkaltin- ' 
damas parlamentą noru sustabdyti ’ 
savo veiksmų kritiką.

prie žmogžudysčių, bet dėl įvairių 
aplinkybių įstojo į partiją, reikia leisti 
jiems dirbti. Kai dėl Čekos žmonių ir 
tų kurie ten dirbo, jiems reikia 
absoliučiai išnykti iš vidaus reikalų 
ministerijos ir kitur. Jų buvimas vals
tybinėse įstaigose duoda nešvarumo 
pajutimą viešuose reikaluose".

Korespondentų užklaustas dėl dau 
gedo aukų ir daugelio skausmų, bet 
nesančių kaltininkų. A. Eglitis atsa
kė: "Taip,mes esame per bailūs, kad 
juos teistume. Praėjusių metų birželį 
įvyko konferencija, skirta deportacijų 
ir genocido svarstymui. Žodžių buvo 
daug, o po to - nieko. Tai ir yra musų 
nelaimė, visos valdžios nelaimė. Mes 
išsikalbame, priimame rezoliucijas ir 
po to viską užmirštame. Mes esame 
silpni vykdytojai to, ką nutariame. 
Mes neturime drausmės ir valios, ir tai 
yra musų silpnybė..."

* * *
Atrodo, kad visame tame mes nuo 

brolių latvių irgi neatsilickame!..
Paruošė B. Ž. 

I

mė", kurią paruošė Albinas Pocius, 
perskaitė Janina Vaboiienė, nes 
autorius dėl Ligos negalėjo dalyvauti 
(linkiu Albinui Pociui greito pasvei
kimo).

Ištrauką iš J. Marcinkevičiaus 
dramos "Mindaugas", suvaidino Ade
laidės lietuvių teatro "Vaidila" akto
riai N. Skiozevičius - karalių Mindau
gą, V. Ratkevičius-Mindaugo brolį, o 
S. Kubilius - Metraštininką. Ištrauką 
režisavo V.Opuiskis.

Adelaidės lietuviai jau daug metų 
žavisi "Vaidilos" teatro aktorių ir 
režisieriaus gabumais, todėl ilgu 
plojimu padėkojo už puikiai atvaiz
duotus dramos veikėjų charakterius. 
Minėjimo dalyviams buvo staigmena 
matyti puošnią aprangą, karališkas 
mantijas, o karaliaus Mindaugo karūna 
blizgėjo lyg tikro aukso su tikrais 
briliantais.

Tautinių šokių grupė "Branda" 
pašoko keturis šokius, o šokėjų meist

IR MELBOURNAS ŠVENTE
Pirmojo Lietuvos karaliaus ir Lietu

vos valstybės įkūrėjo Mindaugo šventė 
Melbourne bendruomenės buvo mini
ma liepos 6 dieną.

Minėjimas pradėtas D. Antanaitie
nės jausmingai perskaityta tai dienai 
pritaikyta invokacija. Po to pakvies
tas dr. S. Varnas labai įdomiai skaitė 
referatą "Tautos vienybė, demokra
tija ir valstybingumas". Referate dr. 
S. Varnas painformavo visuomenę 
apie dabartinę politinę padėtį ir 
sunkumus, kuriuos išgyvena Lietuvos 
Vyriausybė, Asmeniškos skirtingos 
nuomuonės, partijų ambicijos, neigia
mos kritikos ir nepasitenkinimai ardo 
tai, kas šiuo metu turėtų būti pati 
svarbiausia užduotis - suteikti jėgas 
Tėvynės atstatymui ir gerovei, rusų 
kantiomenės išvedimui iš Lietuvos.

Dr. S. Varno paskaita buvo viena 
iš įdomiausių, iki šiol girdėtų.

Sekančioje programos dalyje S. 
Eimučio vadovaujamas kanklių an
samblis, kaip visuomet, žavėjo klausy
tojus, o A.,Gabeco dūdavimas gražiai 
derėjo su kanklių muzika.

Jaunieji šokėjai savo grakštumu ir 
darniu judesiu nepaprastai gražiai

PAS HOBARTO LIETUVIUS
Birželio mėn. 19 dieną Hobarto 

apylinkėje minėjome trėmimus, įvy
kusius 1940 m. birželio mėnesį.

Šaltoj nakty, prie įėjimo į St. Jo- . 
seph’s bažnyčios šventorių, mirgėjo 
žvakučių liepsnelės, prie bažnyčios 
keturios vėdavos: Australijos, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos kabojo be 
judesio. Gatvėje prie bažnyčios, 
kasmet mažėjantis būrelis senesnio 
amžiaus baltijiečių, budėjo prisi
mindami tą baisią musų tautos 
tragediją.

7.30 vakare prasidėjo pamaldos. 
Bažnyčioje lankytojų atrodė mažiau, 
kaip buvo prieš metus, o gal taip tik. 
atrodė?

Pamaldas pravedė Hobarto vysku
pas Jo Ekc-elencija Newel, patarnauja- ' 
mas šešių dvasiškių. Kunigas Doyle 
pasakė ilgą pamokslą apie Baltijos 
tautų tragediją, kuri tebesitęsia, nors 
Lietuva, Latvija ir Estija jau yra 
nepriklausomos, bet rusų kariuomenės 
šešėlis dar tebetemdo šių kraštų 
dangų.

Pamaldų metu Jūratė Kantvilaitė -

Č. Dubinskas

vadovei D.

solistė E.
solistas V.

duetu žavėjo visus 
girdėti vis 
dainuojamų

apdovanoti

pašoko kelis šokius ir sukėlė katutes 
visoje salėje. Padėka 
Antanaitienei.

Kanklėms pritariant, 
Šaulytė-Kymantienė ir 
Danius • savo 
susirinkusius ir norėjosi 
daugiau ir daugiau jų 
dainų...

Pabaigoje visi dalyviai 
gėlėmis ir plojimais. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

Ypatinga padėka musų pranešėjai 
D; Antanaitienei, šviesų ir garsų 
koordinatoriams J. Balčiūnui ir A. 
Karazijai.

Išeinant girdėjau, kaip viena ponia 
susižavėjusi pasakė: "jeigu būčiau 
žinojusi, tai už tokią programą bučiau 
aukojusi 10 dolerių, o ne vieną auksinį 
doleri ūką"...

Miela, ponia, dar ne vėlu...

P.S. Jaunimui šokant žvilgterėjau į 
scenos dekoraciją ir pagalvojau: kiek 
čia musų esančių dar prisimena a.a. 
Bronių Žiedą, šio Lietuvos vaizdelio 
kūrėją.

Dalyvis

Flanagan giedojo psalmes ir giesmes. 
Nors dalyvių skaičius bažnyčioje 
atrodė sumažėjęs, buvo malonu matyti 
visus politikus, kurie visada šiame 
minėjime apsilankydavo. Dabartinės 
valdžios ministras John Baker, opozi
cijos ministrai John White, Judy 
Jackson, Fran Bladel ir Hobarto 
merė Doone Kennedy.

Po pamaldų dalyviai buvo pavaišinti 
lengvais užkandžiais, kavute bei 
arbata.

Vaišių metu HEL1.P organizacijos 
sekretorius padovanojo Michael Hod- 
gemanui medžio drožinį su trimis 
Baltijos valstybių vėliavėlėmis, kaip 
padėką už jo daugelį metų teikiamą 
paramą musų siekiams, siekiant išlais
vinti Baltijos tautas iš sovietinio 
jungo.

* * *
P. Antanina Milinkevičienė buvo 

sunkiai susirgusi ir praleido keliolika 
dienų ligoninėje. Dabar sveiksta na
muose. Linkime jai greitai pasveikti ir

Nukelta į 4 psį.
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Tęsinys iš praeito nr. t

Lietuvos dabartis ir ateitis
Pirmosios nepriklausomybes metu. 

Lietuva jau buvo atstačiusi savo 
žemės ūkį, buvo padėti pagrindai 
pramonės vystymui, žmonių gerbūvio 
lygis buvo aukštesnis negu Suomijoje. 
Pastayta daug mokyklų. Jonas Ja
blonskis ir kiti kalbininkai padėjo 
pagrindus lietuvių kalbos sulietuvini
mui, išaugo nauja kultūrininkų - 
visuomenininkų karta. Politiniai nesu 
tarimai, kurie anksčiau arde vidinę 
tvarką, buvo įveikti, prezidentas A. 
Smetona ėjo politinių laisvių atstaty
mo keliu. Lietuva šiandien galėjo būti 
šalimi su aukštu pragyvenimo lygiu, 
ekonomiškai išsivysčiusi, juridiškai 
‘pažangi, išlaikiusi savitą kultūrą, 
švietimą. Tačiau šiandien randame 
Lietuvą ekonomiškai atsilikusią, su 
sunkiai sprendžiamomis socialinėmis 
problemomis, politiškai susiskaldžiu
sią, dar rusų Kariuomenes okupuotą, 
juridiškai pakrikusią, ekologiškai su
niokotą, aprusintą kalbą, bet vistiek 
su;;;getežiniu užsispyrimu Kaip nors 
.veikti tas problemas. Stebint 
sunkią Lietuvos kovą, siekiant sufor
muluoti ekonominius, socialinius ir 
juridinius pagrindus, ant kurtų reikes 
statyti ilgalaikius tautos ir valstybes

IlIMlIUOMlMS BARBĘ BARIOSK
Atkelta iš 3 psl.

tikimės ją matyti sekančiame musų 
susibūrime.

* * *
Birželio 24 dieną į Lietuvą išvyko 

apie pusė Hobarto lietuvių. Kiek teko

SYDNĖJAUS PADANGĖJE
* * *

Girdėti, kad Tarptautinis Biografi 
ms centras Cambridge, Anglijoje, yra 
paskelbęs dailininką Leoną Urboną 
199 i 1992 m. kandidatu Tarptautinio 
žmogaus vardui gauti (International 
Man of the Year).

Tarptautinis metų žmogaus atrin
kimas yra vykdomas Tarptautinio 
Biografinio centro redakcinio ir 
patariamojo ijomitctų. Kasmet yra 
peržiūrimos dešimtys tūkstančių bio
grafijų ir iš jų atrenkama tik saujelė, 
šiam prestižiniam titului gauti.

Tarptautinis biograf inis centras yra 
vienas pirmaujančių enciklopedinių 
knygų leidėjų. Jo leidžiamų knygų 
"Kas yra kas?" tarpe yra skirtų 
autoriams, muzikams, 
pasižymėjusiems vyrams , pasižymė
jusioms moterims ir t.t.

L. Urbono biografija patalpinta 
1992*m. ” Tarptautiniame biografų 
žodyne" (Dictionary Of Internatio
nal Biography"), X X11 tome. - X - 
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pagrindus, apmaudu matyti, kiek 
deguto jpiia kairysis sparnas. Apmau 
džiausią ne tai, kad kairieji naudojasi 
tariamais (jų supratimu) demokrati
niais principais, išeinami į politinę 
dvikovą, bet tai, kad jie nesuvokia, ko 
iš jų laukiama, kaip tautos ateities 
kūrėjų.

1990 - siais metais Sąjūdžio varau 
buvo sudarytas sąrašas pretendentų į 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, ir 
sudarius daugumą buvo siekiama 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. 
Tai padaryta. Išrinkta Taryba, suaa- 
ryta Vyriausybė, atstatyta Nepn- išnarplioti itin gilias ir komplikuotas
klausomybė.o kas po to?

Jeigu yra pozicija, reiškia reikia ir 
opozicijos. Ir siaučia šiandien mūsų 
opozicija prisidengusi demokratijos 
vardu. Niekas jūsų nerinko būti 
opozicija, niekas nelaukia, kad degutu 
gadintumėte taip dar netvirtą nepri
klausomybę. Gal to ir laukia kažkas, 

' tačiau ne Lietuvos žmonės. Anaiptol!
Sąjūdžio vardu gavę mandatą 

atstatyti nepriklausomybę, ją išlaiky
ti, kartu gavote mandatą rūpintis 
šaues gyventojų gerbūviu, apsauga, 
socialine padėtimi, ekonominiu likimu, 
juridinėmis teisėmis, jų įdarbinimu, 
apsigyvenimu ir visu tuom kuom 
džiaugiasi laisvas žmogus laisvame 
krašte.

Netikiu, kad valdžios vyrus kas 
įgaliojo politinei dvikovai, trikovei... 
uešimtkovei ar panašiai. Lietuvos 
politines partijos tebėra dar kūdikys
tės stovyje, jos turi augti, pilnai ir 
brandžiai išsirutulioti, susipažinti su 
pasauliu, pasauiėžiuromis, kad galėtų 
išeiti į Tautą, įtikinti juos, kad būtent 
juos reikėtų palaikyti, nes tik jie turi 
viziją išvesti šalį iš dabartines 
padėties. Tokia tai turėtų būti 
politinės partijos pozicija. Dabar 
musų kairieji, buvusios komunistų 
partijos patikėtiniai, negali įsi
vaizduoti ateities kitokia nei buvo, ir 

girdėti, Lietuvą pasiekė laimingai. 
Hobarto Bendruomenėje, tuo tarpu, 
veiklos nesijaučia. Vėl sukrutėsime 
kada keliautojai sugrįš.

S. Augustavičius

NSW Auto-Motor-Cycle liepos 19 
d. pranešimu, iš Lietuvos atvyksta 6 
motociklistai, kurie dalyvaus Ces- 
nock'e vykstančiose 6 dienų motocik
lų patvarumo lenktynėse, vyksmčiose 
rugpjūčio 25 - 30 dienomis.

juos pakvietė NSW Auto - Motor - 
Cycle Unija.

Tikimės, kaa sekančiame "MP" nr. 
galėsime apie tai plačiau painformuoti 
savo skaitytojus. Kor-

LiETUVlšKl GRĄŽTAI 
AUSTRALIJOJE

Mus informavo vienas TANDY 
ELECTRONICS tarnautojas, lietuvis, 
kad šios universalinės parduotuves 
skyriuose (Kurių Australijoje esą apie 
400), jau parduodami Vilniaus grąžtų 
gamykloje pagaminti grąžtai.

<omplektas susidedąs iš 13 metalui 
gręžti grąžtų, kainuojąs 12,95 dolerių 
(katalogo nr. 649900).

Kam reikalingi grąžtai - pasiaomė- 
kite. Tuo pačiu paremsite Lietuvos 
pramonę. - x -

---- k
kad tik jie, o ne kas kiti ir toliau, 
naudosis žmonių prakaitu ir šalies 
turtais.

Visų dabartinės Aukščiausiosios 
Tarybos narių pareiga yra suprasti, 
kad dabar jie privalo bendrai dirbti 
tol, kol bus perrinkta nauja Aukščiau
sioji Taryba ar Seimas, pagal politinių 
partijų pasiuiymus. Dirbti rimtai, 
kurti ateitį be- kokių nors pozicijos ar 
opozicijos išsidalinimų. Darant kitaip 
- niokojama valstybė, silpninama jos 
padėtis, vedama prie betvarkės, kuria 
gali pasinaudoti valstybei priešiškos 
jėgos. Nekartokime tų pačių istorinių 
klaidų, kurios privedė prie to, kad 
praradome tai, kas mums švenčiausia. 
Nepražuaykime Nepriklausomybės!

Nesakau, kad dirbdami, bandydami 

problemas, kurių išnarpliojimui dar 
niekas nėra parodęs kelio, nebus 
susidurta su ideologiškai priešingomis 
pažiūromis. N esakau, kad politiniame 
gyvenime, kad ir koks jis bebūtų, nėra 
grumtynių dėl įtakos, pozicijų ir 
galios, nes taip yra, tačiau teigiu, kad 

I kuriant valstybę, reikia pakilti virš 
| visko. Kad tai yra ypatingai, ypatingai 
sunku neneigiu.

Dabartinės ir busim osios Aukš
čiausiosios Tarybos darbai privalo 
būti suformuluoti, siekiant įgyvendinti 
ekonominius, socialinius ir juridinius 
pagrindus, kad būtų galima atstatyti 
ūkį, vystyti pramonę, privilioti kapi 
talą, įsigyti kitataučių ir savos 
visuomenės pasitikėjimą. Be ekono
minių. socialinių ir juridinių pagrindų 
sukūrimo, neįmanomas visas kitas, 
neatidėliotinas darbas, reformuojant 
ir .siekiant žmonių ir valstybes 
gerbūvio.

Atlikti šiems darbams Lietuvai 
reikalūigi tikri vadai. Tikrų vadų bet 
kurioje tautoje, bet kurioje pramones 
Šakoje ar organizacijoje nėra pertek
lius. Būti tikru vadu reiškia: reikia 
turėti viziją, ją suformuluoti, įtiki
nančiai pristatyti ir dirbti, kad tą 
viziją įgyvendinti. Vizija - tai 
suformulavimas, susinietinimas pa
saulėžiūros, perteikimas siekių, pianų
ir buaų tiems siekiams įgyvendinti, 
kurie valstybininko plotmėje turi 
atitikti vedamos visuomenės siekius, 
norus, aspiracijas.

Nebeužtenka šiais laikais gyventi 
praėjusio dešimtmečio, ar net kelių 
dešimtmečių iliuzijomis. Pasaulis jau 
nebe tas. Pasaulinėje ekonomikoje 
nebeiošiama tais modeliais, kurie tiko, 
kad ir prieš penketą metų. Be stipraus 
ekonominio pagrindo Lietuva nieka
dos negalės išsaugoti savo nepriklau
somybės, pakelti piliečių gerbūvį,
išvystyti socialinį aprūpinimą, švieti
mą, kultūrą ir pan. Nebetinka iš 
sovietų paveldėtas administracinis 
biurokratinis aparatas. Butina jį 
pertvarkyti. Valdymo aparato nepa
slankumas, noras išsaugoti turimus 
postus ir privilegijas, nežiūrint kokia 
kaina, slopina bet kokias galimybes 
reformuoti ekonomiką, socialinį aprū
pinimą bei juridinį šalies gyvenimo 
sutvarkymą.

Žvelgiant pasauliniu mastu randa
me, kad visa pramonė, ar tai būtų 
šalies ūkis, ar jos gamybinis komplek 
sas, privalo orientuotis "globalizaci
jos" principais. Jau nebe tie laikai, 
kaca bet kuri šaus gali išvengti 
kapitalo investitorių bei rinkos reika
lavimų. Jeigu pramonės vystymasis 
vienoje šalyje pasidaro nebepatrauk
lus, tai kapitalo, teennologijos ir 
intelektualinio kapitalo savininkai jį 
pcrkeua kitur. Su tuo faktu reikia 
skaitytis, patinka tai kam ar ne!

Rūpestį kelia politinis nesubrendi
mas, tačiau tauta jį įgis, ilgiau 
pagyvenusi laisvėje. Beje, reikia 

.'pastebėti bei pakomentuoti ir tai, kad 
• to brandumo laukiama ne vien iš mūsų 
vadų, bet ir iš pačios visuomenės.

Demokratinėje valstybėje kiekvie
nas atskiras individas, asmuo, neša 
asmeninę atsakomybę už savo šalies 
valstybingumo išlaikymą ir tos šalies 
vystymą. Pasyvume slypi pavojai. 
Priespaudos laikais įgytas budo bruož
as: pabuvoti, pažiūrėti, palaukti, o gal 
politiniai vėjai pasikeis, kaip buvo 
įprasta daryti sovietiniais laikais, 
neatneš norimų pasikeitimų nei ger
būvio.

Liūdna ir tai, kad musų tautoje 
paplito Naugosios Gvinėjos bei Afri
kos šalims būdingas "Cargo Cult" 
mentalitetas. Jį gerai pavaizdavo 
musų poetai sueiliuodami eilėraštį, 
kur "Ingis Tingis dykaduonis laukia 
gulbės pieno ir skrendančių karvelių". 
Lietuva tai ne Vakarų Vokietija kuri 
iš savo išteklių gali atstatyti Rytų 
nuniokotus plotus. Nesitikėkime, kad 
Vakaruose gyvenantys giminaičiai ar 
Vakarų bankai sudės reikalingą kapi
talą šaliai atstatyti. Ilgainiui tas 
sunkus darbas ir gerbūvis priklauso 
nuo kiekvieno individo įdėtų ašarų ir 
prakaito.

Ne viskas juoda, ne viskas niuru. 
Amžiais lietuviai pasižymėjo talen
tingais, nuosaikiais, ramiai ir kietai 
dirbančiais žmonėmis. Jeigu šie bruo
žai išliks ir išryškės, tai nėra to, ko 
negalėtų pasiekti tauta. Jeigu bus 
išsaugotas tas pats ryžtas kuriuo 
lietuviai siekė ir atsikovojo nepriklau
somybę, tai tauta kaip feniksas 
Iškils ir įtvirtins savo valstybingumą.

Šios Valstybinės šventėa proga, su 
pagarba lenkiu savo gaivą prieš tuos, 
kurie savo gyvybe, sveikata, iškentė- 
jimais ir ryžtu kovojo už Lietuvos 
laisves ir nepriklausomybės atstaty
mą. Lenkiu savo gaivą prieš tuos, 
kurie kentėjo tėvynėje Lietuvoje, 
Sibiro tremtyje, lageriuose, kalėji
muose, nepalūžo tardomi, skriaudžia
mi, nupiiietinami. Atkentėjome ir mes 
Vakaruose, išgyvenę nužmoginimą, 
pajuokas, juodžiausius darbus, tautiš
kosios kultūros praradimą. Šiandien 
atsitieskime visi, nes musų tautai 
atsikovojus ir atgavus valstybingumą, 
atgavome ir savo žmogiškąjį pilnaver
tiškumą. S

Jei dirbsime kartu, jei sielosimės 
kartu, bendromis jėgimis ir pastango
mis užtikrinsime savo tautos ateitį.

Tačiau nepraleiskime pro akis 
pasaulinių realijų. Musų tautos kai
mynas, Rusija, tebelaiko savo kariuo
menę musų šalyje. Politiniai vėjai ten 
krypsta konservatyviųjų, kairiųjų 
link. Prezidentas Jelciąas gal ne taip 
stipriai laiko valdžią savo rankose, kaip 
prieš menesį, kitą atrodė. Rusijos 
žmonės gyvena skurde, o prekyba ir 
visa ekonomine padėtis žlunga, maž
ėja. Kai pilvai tušti ir ateitis nyki, 
taaa visko galima tikėtis.

Privalome būti apdairus, suprasti 
realią tarptautinę politiką. Žinokime, 
kada ir kur reikia būti dosniems, o 
kada ieškoti išeities taškų ir kompro 
misų.

LAi GYVUOJA LAISVA, 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS 
VALSTYBĖ!
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ATOSTOGOS LIETUVOJE
Antanas Laukaitis

Jau ir mėnesėlis praėjo, kaip aš 
svečiuojuosi gražiojoje Lietuvoje. 0 ji 
tikrai graži, tik bėda dabar, kad jau 
visas mėnuo kaip nėra lietaus. O 
kaiti, kaip sako draugai ir prieteiiai, 
tai mes - australiečiai, atvežę 
karštį ir sausrą iš kengūrų krašto. 
Karšta, kaip man atrodo, tai tikrai 
nėra per daug, sakyčiau, visai 
normalu, kad vasaros dieną 25 - 28 
laipsniai šilumos, kai vakarais ir 
naktimis būna tik 10 - 15 laipsnių. 
Tačiau broliams lietuvaičiams, esant 
sunkesnio svorio ir su didesniais pilvo 
raumenimis, to prakaitėlio bėga ne 
mažai.

• Be visų kitų - politikos ir sporto 
reikalų, šį kartą noriu mintimis 
pasidalinti apie buvusius Lietuvos 
rezistencinio judėjimo dalyvius, par
tizanus ir tuos žmones, apie kuriuos 
yra ne mažai kalbama. Tikrumoje 
apie juos, jų darbus, net dauguma 
Lietuvos gyventojų žino labai mažai, 
arba visai nieko nežino.

Man pasitaikė proga susipažinti, 
pabuvoti ir išsamiai su keletu iš jų 
pasikalbėti, pamatyti tai, ko aš iki šiol 
negalėjau net įsivaizduoti.

KAUNO KATAKOMBOSE

Keletas kilometrų nuo Kauno, 
Lapių kaime, kur dabar auga daugybė 
gražių sodų, prie Neries pakrantės, 
ten esančio kalno papėdėje yra graži 
retų augalų ir medelių auginimo 
sodybėlė. Kalno papėdėje, į tą patį 
kalną iškilęs aukštas namas, lyg tai 
norintis pasiekti šio kalnelio viršūnę. 
Per šios sodybėlės vidurį teka mažas 
upeliūkštis, kurio viename gale yra 
įrengtas lyg tai baseinėlis. Aplinkui 
viskas gražiai sutvarkyta, auga reti 
augalai, kurių dalis uždengti net 
plastikiniais Šiltnamiais. Bevažiuojant 
iki namų, reikia pravažiuoti gana 
aukštą kalną ir tik tada atsiduri prie 
gyvenamojo namo. Čia gyvena Vytau
tas Andziulis. su savo antra žmona ir 
keturiais vaikučiais. Atrodo, kad čia 
viskas taip pat kaip ir visur kitur. 
Susipažįstu su šeimininku - liesoku, 
ramaus, saulėje įdegusio veido žmo
gumi. Paprašo įeiti į vidų. Mane 
atlydėjo buvusio rezistencinio judėji
mo dalyvis E. Volungevičius ir Kauno 
olimpinio komiteto vadovas Br. Ma
jauskas (apie juos vėliau). Prasideda 
įdomus pašnekesys su šeimininku. 
Pasirodo, jis iš profesijos yra spaustu 
vininkas, be to, turintis auksines 
ramtas visokiems darbams. Okupacijos 
metais, jis spausdino draudžiamus 
leidinėlius: maldaknyges ir visa kita, 
už ką būdavo skiriama arba mirties 
bausme, arba Sibiro kančios, o gal ir 
mirtis ten. Pasižiurėjus į šį, taip 
kukliai atrodantį žmogų negali pati
kėti, kad jis gali būti toks Lietuvos 
didvyris, atlikęs tokį rizikingą ir 
patriotinį darbą. Tačiau, tai dar ne 
viskas: nes prašomas parodyti kaip jis 
tą darbą ir kur dirbo. Einame pro 
cementinio namo šoną, baseinėlį, 
kuriame yra vanduo, o pakraščiai 
apsupti gražia augmenija. Vaizdas 
gražus, žydi gėlės ir... šeimininkui 
kažką paspaudus, visas šis baseinėlis 
su vandeniu automatiškai įslenka į jį 
supančią augmeniją ir baseinėlio 
vietoje pasirodo skylė su suktais 
laiptais. Šaimininkas eina pirmas ir 
prašo neužsigauti galvos, nes visa 
anga nėra aukšta. Laiptai ir sienos 
išlieti cementu. Nulipę žemiau apie 7 
- 9 metrus, atsirandame pirmame 
požeminiame kambaryje, kuris gana 
ne mažas ir normalaus aukščio. Čia 

stovi ne maža, senesnio tipo spausdi
nimo mašina, švininių raidžių rinki
nys, staliukas ir dar keletas spausdini
mui reikalingų dalykų. Viduje yra 
elektra, šviesos pakanka. Dabar jau 
yra padaryta platesnė šviežio oro 
įėjimo anga, takiau anuo laiku buvo 
tik dvi, gerai užmaskuotos oro angos, 
atėjusios nuo kalno pusės. Č ia ir vyko 
slaptosios spaudos spausdinimo dar
bas.

Apžiūrėję šį spausdinimo kambarį 
užlipome vėl į viršų, ir savininkas 
privedė prie vienos namo sienos, nieko 
ypatingu nesiskiriančios. Siena buvo 
namo prieangio koridoriuje. Galvojau, 
kad eisime apžiūrėti patį gyvenamąjį 
namą. Tačiau šeimininkas ir vėl kažką 
paspaudė ir šio kambario siena 
pamažu pajudėjo, pasisuko savo šonu, 
padarydama įėjimą į kitą angą, kitus 
laiptus. Tikrai kaip fantastinėje kino 
juostoje. O siena čia - tai jau ne 
sienelė, o gal pusės metro storio siena. 
Nulipome į kitą požemį. O čia jau 
leidinių pjaustymo įrengimai, popie
riaus atsargos, išleistų leidinių paro
dėlė ir kita. Paklausiau šeimininko, 
kodėl ne viskas kartu, juk būtų buvę 
kartu daug lengviau padaryti.

- Lengviau tai lengviau, bet jei 
kada nors butų suradę vieną, tai 
galėjo tada antrojo kambario ir 
nerasti. Nors kaip sakė man pats 
šeimininkas ir jo prieteiiai, tai 
okupantai, suradę visa tai, tikriausiai, 
butų patį šeimininką sušaudę, o kainą 
išsprogdinę.

Vytautas Andziulis visa tai padarė 
pats, padedamas tik savo žmonos. Tai 
buvo jo pirmoji žmona, su kuria jie 
turėjo du vaikus, o vėliau ji mirė vėžio 
nukamuota, turėdama vos 44-rius 
metus. Jos atminimui, šeimininkas 
savo spausdinimo rūsyje - katakom
bose, išskasė dar vieną kambarėlį ir 
jame padarė mažutį muziejų savo - 
pirmos žmonos atminimui. Ten yra 
sudėta viskas, ką gyva žmona nešiojo, 
ką turėjo, net lova, kurioje ji miegojo. 
Ir ta lova paklota taip, kaip žmona ją 
klodavo... Turėjo ji giminių Australi
joje, todėl ten esančioje spintoje man 
parodė ir tą australietišką, gražų 
paltą, kurį giminės buvo atsiuntę. 
Kažkas nepaprasto.

Vedęs jis dabar jau antrąją, 
jaunesnę žmoną, kuri tęsia jo buvusios 
, pirmosios žmonos darbą. Ši net 
gerbia jį už tai, kad taip gražiai jis

pagerbė Savo pirmąją žmoną, buvusią B*
pagalbininkę tame rizikingame darbe. “

- Gaila, kad suaugęs, iš pirmosios 
santuokos sūnus, nesidomi mano 
spaustuvės darbu, nors dabar jaunieji 
keturi, tai tikri mano pagalbininkai, - 
pasakė šeimininkas.

Išlipus iš tų Kauno slaptųjų 
katakombų, susėdus gražioje puikių 
augalų paunksmėje, pradėjau su 
įdomumu klausinėti apie tai, kaip jis 
galėjo visa tai padaryti, kad nesugavo 
jo komunistai, kad jo niekas neįskundė 
ir kodėl jis taip rizikavo, galėdamas 
turėti ramų, gražų gyvenimą, be visos 
tos rezistencinės rizikos?

Giliai atsiduso Vyt. Andziulis. Jo 
ramiame veide pasirodė gal ironiška, o 
greičiausiai tai labai geradariška 
šypsenėlė ir ramiu ba)su pradėjo 
pasakoti šią neįtikimą savo įdomaus 
gyvenimo istoriją.

- Iš profesijos buvau spaustuvinin
kas, turėjau Kauno spaustuvėje gerą 
darbą, vėliau tapdamas net vyres
niuoju, nes specialistų po karo labai 
trūko. Visa mano šeima buvo labai 
religinga, tuo pačiu ir aš. Po karo 
visko trūko, todėl jaučiau, kad ir aš ; 
turiu kuom nors prisidėti prie taip 
spaudžiamo ir niokojamo katali- 
kiškoje ir tautinio gyvenimo. Pradžio- ;

Raga 
nų kal
nas 
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je labai atsargiai ir pamažu dariau šį 
rizikingą darbą. Vedęs gavau prie pat 
kabio, dabartinėje Lapių vietovėje 
sodui skirtą vietą. Čia šone buvo 
pelkės, o gale kalnas, todėl niekas 
nesirūpino, kai aš teis pelkes padariau 
dalimi savo sklypo, o kalno papėdėje, 
nukasdamas ją, pradėjau statyti namą. 
Vėliau komunistai niekaip negalėjo 
suprasti ir išmatuoti mano sklypo, nes 
planuose buvo kalnas. Su žmona 
pradėjome sodinti retuosius augalus, 
dekoratyvinius medelius ir kt. Juos 
parduodavome ir tas leido pirkti mums 
statybines medžiagas, cementą, kurio 
sunaudojome labai daug. įsigijęs mažą 
motociklą su priekaba veždavau nuo 
Neries pakrantės akmenis ir juos 
įcementuodavau. Pradžioje visas kal
no nukalimo darbas ir akmenų 
apšlifavimas buvo daromas tik su 
kaltu ir plaktuku, o vėliau įsigijau 
pneumatinį kaltą ir su juo dirbau. To 
darbo pasekmės jaučiamos ir dabar, 
nes dažnai rytais atsikėlęs negaliu 
ištiesti rankų, yra atkratyti raume
nys. Tai buvo labai sunkus darbas.

V. Andziulis, padedamas žmonos ir 
prisidengdamas namo statyba, iškasė 
to kalno papėdėje požemiiĮ tusius - ‘ 

■_ 1 - 1 "Mūsų

,1£M£S TUSIAS
. Nepamirškit man išeinant 

į rankas įdėti 
po dangaus kampelį; 
su saulėlydžiu 
ir vieną su žvaigždėm 
kad anapus -----
man kelionė neprailgtų 
kad turėti ką 
dar iš namų — — 
kad paklausus ką atsinešiau 
parodyti galėčiau 
koks gražus pasaulis iš tiesų!

* '
Meilę motinos kai dar mane 
po širdimi nešiojo 
ir svajones pynė nuostabias ■ 
kai vaiku buvau 
mane mokino — 
kaip gyventi su viltim 
ir veidus draugų 
kurie mane lydėjo 
kurie džiaugsmo upę 
per gyvenimą ištiest galėjo 
kad nebūtų man 
tamsioj dienoj klaiku

Žodžius Tavo, Mano Mylimiausias, 
j Pirmą kartą tuokart 

mėnesienoje kuriuos girdėjau
■ kai man savo dieną patikėjai

< ir išėjome Rytojų 
pasitikt kartu — —

J ' žodžius tuos, kurie
i mane ir guodė ir ramino
■ ! ir širdies žaizdas
i balzamu savuoju gydė — 

kaip žiedus surinkusi kiekvieną 
su savim išeidama paimsiu...

katakombas, sienas su akmenimis ir 
cementu išmurindamas. Cementui" į 
apačią nuleisti, jis įsirengė mažą 
funikulierių, kuris akmenis ir cementą 
užkeldavo į viršų, o paskui per skylę 
nuleisdavo į apačią, nes namo priekyje 
tai daryti būdavo labai rizikinga. Ir 
taip V. Andziulis įsirengė savo 
katakombų spaustuvę, vėliau net ir 
namą užstatydamas ant jų. Gana 
sunkios ir ne mažos spausdinimo 
mašinos, pjovimo peilis ir kiti įrengi 
mai buvo dalimis nuleisti iš viršaus į 
apačią ir ten sumontuoti.

- Ar pats buvai laimingas, ar buvo 
kas daugiau, kad niekas pačio neįtarė 
ir nesugavo?

Laimė, žinoma, buvo - pratarė 
šeimininkas, tačiau norint ką nors 
slapto daryti, niekuomet neik į didesnį 
būrį žmonių. Tą žinojau labai gerai ir 
mačiau kaip musų partizanai būdavo 
išduodami. Kai sugalvojau, tai viską 
dariau pats vienas, padedamas savo 
ištikimų pirmosios ir dabar tūlės žmo
nų. Tiesa, turėjau labai gerą ryšininką 
Bacevičių, kuriuo pasitikėjau ir jis 
viską atlikdavo su išplatinimu ir 
užsakymais. Nors ir labai sunku buvo, 
nors ir dirbome naktimis, ir visą laisvą 
laiką tam darbui pašvęsdavome, 
tačiau tai išgelbėjo mus nuo suėmimo 
ir pražūties. Tuo pačiu, aš visą savo 
uždarbį sudėjau į šį savo darbą, bet 
nesigailiu ir žinau, kad nors maža 
dalimi aš ir mano šeima prisidėjome 
prie patriotinio darbo savo Tautai.

Su žmona turėjome savo signaliza
cijos sistemą. Ji, būdama name, buvo 
laidų ryšiu sujungiama su manimi 
požemyje ir jei jau paskambindavo tris 
kartus, tai aš, viską sustabdęs, 
eidavau į viršų. O jai - visi 
atvažiuojantieji nuo kalno viršaus 
būdavo labai gerai matomi. Niekas 
musų darbo per daug neįtarė, o tik 
manė, kad mes esame biznieriai.

Nukelta į 6 psi. 
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Barselonos olimpiados vyrų krepšinio atrankos varžybas pradėjo 25 Europos 
valstybių komandos. Finišas: nepraiaimejusi nė vienerių rungtynių, pirmąją 
vietą užėmė Lietuvos komanda, iš Europos teisę žaisti Olinpiados finale pelnė 
taip pat Kroatijos, NVS ir Vokietijos krepšininkai. Geriausiu Europos zonos 
varžybų krepšininku pripažintas Šarūnas Marčiulionis. Amerikoje visus 
varžovus įveikė JAV rinktinė. Ji ir Lietuva rungtyniaus atskiruose Barselonos, 
finalinio turnyro pogrupiuose. A - JAV, Angola, Brazilija, Ispanija, Kroatija, 
Vokietija, B - Lietuva, Australija, Venesuela. Kinija, NVS, Puerto R ik as.

Pirmadieni Lietuvos krepšininkai grižo namo, toliau Oumpiaaai rengsis 
Druskininkuose. V. Kapočiaus nuotraukoje - sutiktuves Vilniaus aerouoste.

Apie krepšininkus be kamuolio
Nuo birželio 22 dienos Lietuva 

pradėjo Krėsti krepšinio karštligė. Tą 
dieną Ispanijos mieste Baaachose 
i Lietuvos vyrų olimpinė Krepšuiio 
"rinktine įsijungė į olimpinės atrankos 
varžybas, kurių traukinys i Barseloną 
jau atvažiavo.

Apie musų rinktines žaidimą, gali
mybes. starategiją ir taktiką kiekvie

ATOSTOGOS LIETUVOJE
Atkelta iš 5 psi.
auginame retus augalus ir iš jų darome 
pinigus. Turėjo V. Andziulis reika
lų ir su saugumu, kai vieną kartą 
pavydi jo bendradarbė komuniste, 
norėdama jam pakenkti, išbarstė 
spaustuvės švininių raidžių prie 
bažnyčios ir kitur miestelyje. Tardant 
saugumui, jis pasakė, kad įtaria, jog iš 
pavydo tai padarė ši mergina, ir jis 
nieko apie tai nežino. O pasirodo, ši 
mergina buvo to saugumiečio, kuris jį 
tardė, meilužė, todėl saugumietis, 
nenorėdamas į tai įsipainioti, daugiau 
jo nebetardė.

- Kaip jaučiatės dabar, kai Lietuva 
jau yra laisva, o sovietų okupacinė 
kariuomenė dar čia. Ar ne per anksti 
atidengėte savo katakombas ir spaus
tuvę?

Aš, kaip ir visa Lietuva jaučiuosi, 
žinoma, laimingas, tapus jai laisvai ir 
nepriklausomai. Takiau daugelis daly 
kų. už kuriuos mes kovojome ir net 
savo gyvybe rizikavome, šiandien yra 
kitaip suprantami, kitaip darbas 
dirbamas. Tikėkimės viskas ateityje 
bus gerai. O dėl mano katakombines 
spaustuvės, tai, reikalui esant, atsiras 
ir vėl ^žmonių kurie mano ir kitų 
pogrindžio kovotojų darbą tęs toliau.

Malonu buvo praleisti tą įspūdingą 
popietę šio rezistencijos kovotojo V. 
Andziulio namuose, puikiame sode, 
pamatyti tą darbą, apie kurį aš net 
įsivaizduoti negalėjau ir dabar dar' 
giliau pagalvojęs, negaliu suprasti ir 

: "Musų Pastogė" Nr.30 1992.7.27 psl. 6

nas turime savo nuomonę, kuri ne 
visuomet sutampa su trenerių nuosta
tomis. o didžiausi skirtumai paprastai 
išryškėja, praiaimėjus. Tačiau visi 
tikimės. Kau musų komandai Barselo
nos lankai bus palankus. Pakalbėti 
apie Lietuvos krepšininkų žaidimą 
laiko ir progų turėsime užtektinai. 
Todėl šį kartą - apie daug ką, tik ne 

įsivaizduoti, kaip vienas, ramaus budo 
ir taip taikaus veido žmogus galėjo 
padaryti šį milžinišką darbą, kurio 
vaisiai buvo platinami okupuotoje, 
komunistinėje Lietuvoje?

lr jeigu tūkstančiai geriausių Lie
tuvos jaunų vyrų žuvo garbingose 
partizanų eilėse, kiti tūkstančiai rado 
mirtį kalėjimuose ir Sibiro tundrose, 
tai lygiai taip pat garbingi yra ir tie 
Lietuvos pogrindžio kovotojai, kurie 
rizikuodami savo gyvybe, buvo Lietu 
vos laisvės švyturiai, teikę moralinę 
jėgą ir tautini tvirtumą musų paverg 
tai Tėvynei, jos kenčiantiems vai
kams, Bažnyčiai ir Tautai. Tiems 
musų drąsiausiems kovotojams pri
klauso visos tautos didžiausia pagar
ba. Jie yra ir bus musų - Lietuvos 
didvyriai!

Aš manau ir pilnai tikiu, kad 
nugalėjusi visus dabartinius sunkumus 
ir esančius tarpusavio politinius 
ginčus. Lietuva ir vėl taps ta didinga 
■tauta, kurios sūnūs ir dukros, esant 
reikalui, stos laisvės sargybon. O visa 
katakombinė spaustuvė su visais, 
tiesiog fantastiniais vieno žmogaus 
darbu padarytais įrengimais, turi tapti 
musų istoriniu muziejumi ir liudyti 
pasauliui rezistencinį lietuvių pasi
priešinimą okupantams.

Kiti mano aprašymai bus apie 
partizaninį judėjimą okupacijos me
tais. Aparašysiu apie žmones, kurie 
rinko įvairią okupacinę medžiagą, 
knygas ir kt.

GERB. ARTŪRUI POVILIŪNUI, 
LTOK PREZIDENTUI '
2600 VILNIUS

JOGAILOS G. 10 ' -

GERBIAMAS PONE PREZIDENTE

TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO RĖMĖJŲ IR j
BIČIULIŲ AUSTRALIJOJE VARDU, SIUNČIU NUOŠIRDŽIAU- j 
SIUS SVEIKINIMUS MŪSŲ TĖVYNĖS REPREZENTANTAMS, : 
VYKSTANTIEMS ATSTOVAUT1ATG1MUS1OS LIETUVOS GARBĘ 
XXV PASAULIO OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE BARSELONOJE.

DIDŽIUOJAMĖS MŪSŲ ŠAUNIAISIAIS KREPŠININKAIS, NU- 1 
GALĖJUSIAIS VISUS SAVO OPONENTUS ATRANKINIUOSE 
TURNYRUOSE. TELYDI JUOS SĖKMĖ-KOVOJĘ DĖL OLPMPINIŲ 
MEDALIŲ.

KAI IŠ TOLIMOSIOS AUSTRALUOS STEBĖSIME OLIMPINĖS 
VARŽYBAS, MINTIMIS BŪSIME SU VISAIS MŪSŲ SPORTININ
KAIS, LINKĖDAMI GARBINGAI GINTI LIETUVOS VARDĄ IR 
RYŽTINGAI SIEKTI PERGALIŲ SU VILTIMI, KAD IR MŪSŲ 
TRISPALVĖ SUPLEVĖSUOS KELIANT LAIMĖTOJŲ VĖLIAVAS. ’ 

DŽIAUGIUOSI. KAD NUOŠIRDŽIŲ LTOK RĖMĖJŲ DĖKA 
AUSTRALIJOJE 3UV0 SURINKTA VIRŠ $ 19.000, PAREMIANT 
MŪSŲ REPEREZENTANTŲ DALYVAVIMĄ OLIMPINĖSE ŽAIDY
NĖSE.

BRANGŪS SESĖS IR BROLIAI SPORTININKAI, KOVOJE UŽ 
PERGALES LIETUVAI, MES IŠ VISŲ ŠIRDŽIŲ ESAME SU JUMIS!

JŪSŲ, T

JURGIS JONAVIČIUS
LTOK ATSTOVAS AUSTRALIJOJE

apie kamuolį ir žaidimą. Krepšininkai 
juk irgi mankštą pradeda daryti be 
kamuolio...

* * *
Kas tiki horoskopais, be jokios 

abejonės artimiausias Savaites skaitys 
juos atidžiai. Olimpinėje Lietuvos 
rinktinėje yra net trys Šauliai 
(Sergiejus Jovaiša. Arvydas Sabonis ir 
Arūnas Visockas), au Jaučiai (Rimas 
Kurtinaitis, ir Valdemaras Chomi 
čius), au Vėžiai (Gintaras Einikis ir 
Aivyuas Pazarazdis), u u Avinai (Ar
turas Karnišovas ir Darius Dlmavi-^ 
čius), Šarūnas Marčiulionis - Dvynys, 
Romanas Brazaauskis - Vandenis, 
Gintaras Einikis — .Mergele. Dar dvi 
Mergeles - trenerių štabe: Raimundas 
Sargunasir Donnas Nelsonas, ispanas 
Javieras Imbroda - Ožiaragis, o 
vyriausias treneris Vladas Garastas - 
Vandenis.

* * *
Amžiumi vyriausias iš visos koman

dos yra Raimundas Sargunas. Jam - 
61. Vladas Garastas metais jaunesnis, 
o abu jų kolegos iš užsienio jaunesni 
už Rimą Kurtinaitį (32), Valdą 
Chomičių (33) ir Sergejų Jovaišą, 
kurio sportinis ilgaamžiškumas - 
pavydėtinas. Javieras Imbroda įpusėjo 
32, Donnui Nelsonui rugsėjį sukaks 30. 
Gintaras Krapikas liepos 6 dieną 
įžengė į 32, o jo komandos jaunėlis 
Alvydas Pazdrazdis liepos 20 dieną 
perkopė 20 metelių slenkstį. Pagrindi
mai Romanuos ramsčiai ■'> Šarūnas 
Marčiulionis ir Arvydas Sabonis - i 
pasaulį atėjo tais pačiais 1964 metais, 
kaip, beje ir Romanas Brazaauskis.

Lygiai puse rinktinės žaidėjų - 
Valdas Chomičius, Rimas Kurtinaitis, 
Šarūnas Marčiulionis, Arvydas Sabo
nis, Arūnas Visockas ir Darius 
Dimavičius - gimę Lietuvos krepšinio 
lopšyje - Kaune. O keturi - Gintaras 
Krapikas, Romanas Brazdauskis, Gin 
taras Einikis ir Alvydas Pazdrazdis - 
Kretingoje arba šalia jos. Vadinasi, 
Žemaitijoje žmones taip pat moka 
didelius lopšius daryti ir krepšininkus 
auginti. Arturas Karnišovas juk irgi 
gimęs tame krašte - Klaipėdoje. Bet 
tai joks šešėlis Aukštaitijai, nes 
Sergiejus Jovaiša - iš Anykščių, 
Vladas Garastas į didįjį krepšinį atėjo 
iš Linkuvos per Biržus, o Raimundas 
Sargunas - nuo gimimo panevėžietis.

Pasak Donno Nelsono, tokie žmonės 

kaip Arvydas Sabonis gimsta kartą per 
100 metų.

Tokios rinktines, kaip ši, Lietuva 
šimtmetį dar neturėjo ir nežinia kana 
turės, - taip sako daug kas. Bet, šiai 
rinktinei dar reikia įrodyti, kad.ji^iš 
tiesų šimtmečio komanda. .T.

* * *
Buvo daug kalbų, kad Lietuvos 

krepšinis, atsiskyręs nuo SSSR, žlugs, 
sunyks ir apskritai neturės perspekty
vos. O juk iš geriausių Lietuvos 

krepšininkų atžalų beveik dvi koman
dos galėtų susidaryti. Berniukų rink
tinėje butų Žygimantas (1 m.) ir 
Tautvydas (1,5 mėn.) Saboniai, Gied
rius Kurtinaitis (5 m.), Gytis Krapikas 
(5 m.), Deirunas Visockas (4 m.) ir 
Lukas Brazdauskis (3,5 m.), mergai
čių - sesės Aistė (9 m.J.ir Rasa (5 m.) 
Chomičiutės, Laura (14,5 m.) ir Agnė 
(4,5 m.) Jovaišaitės, Smiltė Ęinikytė 
(3 m.). Kristė Marčiulionytė (4,/n.), 
Joana Krapikaitė (4 m.) ir Laura 
Kurtinaitytė (11 m.). Tarp jų jau yra 
krepšinį žaidžiančių. Girdėti, greit šis 
atžalynas dar pagausės - Valdo 
Chomičiaus šeimą švęs trečias krikš
tynas.

Žinia, užsiemečia^.irgi nesnaudžia. 
Donno Nelsono žmona Charlotte 
įauKiasi pirmagimio rugpjūčio mėnesį. 
Javieras Inbroda turi antrus metukus 
bebaigiantį Javjerą. Vadinasi, galima’ 
tikėtis, kad XXI amžiaus (JAV ir 
Ispanijos) krepšinio komandose figū
ruos pažįstamos pavardės. Ir visiškai 
tikra, kad ir tada kiekviena šalis turės 
tokius krepšininkus, kokius sugebės 
užsiauginti. Lietuva - taip pat.

* * * »-
Krepšininkai gyvi ne tik krepšiniu. 

Populiariausias Lietuvos olimpinės 
rinktinės žaidėjų poilsis .- žūklė. Čia 
nepralenkiamas Rimas Kurtinaitis, 
taip pat su malonumu žvejoja Arvydas 
Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Serge
jus Jovaiša, Romanas Brazdauskis ir 
Donnas Nelsonas. Gintaras Krapikas 
mieliau eina į teatrą. Vainas Chomi
čius automobilių ralio gerbėjas ir 
savo "Alfa Romeo" gainioja kaip 
tikras meistras. Artūro Karnišovo 
laisvalaikį dažniausiai lydi rap muzika 
ir TV, Arūno Visocko • knygos, 
hardrokas ir klasikine muzika.

Beveik visi musų krepšininkai jau 
ne tik Rusijoje gali lengvai apsieiti be

Nukelta į 7 psi.
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PASKIRTAS NAUJAS LIETUVOS VY
RIAUSYBĖS MINISTRAS PIRMININKAS

MUSŲ MIRUSIEJI________ „ ,

Prieš baigiant paruošti šį "MP" 
numerį, gauta žinia iš Lietuvos 
konsulato Australijoje, kad vietoje 
atsistatydinusio Gedimino Vagno
riaus, naujuoju Lietuvos Respublikos 
vyriausybes ministru pirmininku pa
skirtas Aleksandras ABIŠALA, anks

čiau vyriausybėje ėjęs ministro be 
portfelio pareigas. Jį rekomendavo 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis. '

Daugiau žinių apie naująjį ministrą 
pirmininką pateiksime sekančiame 
"MP" numeryje.

A. t A. Birutei Tamošiūnienei >.
mirus, skausmo valandoje Joną Tamošiūną, dukras Ritą ir Angelę su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ■/' < . - 1. .

. E. ir P. Mariukai
W- ••. •/ E. ir. Š. Dryžų

C-'/'. Adelaidė

T) A Q QVAT TTT TQ Australijos lietuvių skautų sąjun-1 ilO A kJ 0 gos fondo pirmininkas - fil. dr. Arūnas
jj * Šiuo ipetu Lietuvių skautų Aus- Staugaitis.
' traiijos rajone veikia šie vienetai: p cknHnic

1) Mišrus skautų - čių tuntai:
Adelaidėje - "Vilniaus" tuntas.

Tuntui vadovauja tuntininkas v; si. 
Antanas Pocius.

Canberroje -■ "Baltijos" tuntas.
Tuntui vadovauja tuntininkas ps. 
Mindaugas Mauragis.

Geeionge - "Šatrijos" tuntas.
Tuntui vadovauja tuntininkas s. V y 
tautas Mačiulis.

Melburne - "Džiugo" tuntas. Tuntui 
vadovauja tuntininkė ps. Birute Praš
mutaitė. ■ v

Sydnejuje - “Aušros" tuntas.
Tuntfuivadovaujatuntininkė s. fil. Eglė 
Garrick.
2) Akademinio skautų sąjūdžio skyriai 
Australijos rajone anksčiau buvo trys, 
dabar aktyviai reiškiasi du - įMelburno 
skyrius, kuriam vadovauja ps. fil. 
Andrius Vaitiekūnas ir Syanejaus 
skyrius, vadovaujamas fil. Jadvygos 
Viliunienės.

Kiti vienetai:
Adelaidėje veikia skautininkų Ra

movė.
Geėlonge - skautų Židinys, tėvūnas 

s. v. Liudas Bungarda, kancleris - v. s. 
Algis Karpavičius.

Sydnejuje veikia skautų Židinys, 
kuriam vadovauja v.s Jonas Zinkus, 
kancierė - žid. Milda Karpavičienė.

* Lietuvių skautų sąjungos Austra- 
Ii jos rajono vadiją šiuo metu suaaro: 

Rajono vadas s. Narcizas Rama
nauskas; LSS seserijos rajono atstovė 
(anksčiau vadinosi vadeivė) - s. Rasa 

t Statkuvienė.
LSS brolijos rajono atstovas (anks

čiau vadinosi vadeiva) - v. s. Henrikas 
Antanaitis.

Rajono dvasios vadovas - v. s. fil.

4"

A

Paskutinis rajono vadijos posėdis 
įvyko birželio 16 d. Melburne.
* LSS vadovybė atžymėjo nusipei-
nusio Australijos rajono vadovus. 
Rajono aplinkraštyje minimi šie vado
vai: ““

Pakelta į skautininkės laipsnį - ps. 
fil. Egiė Garrick.

Pakelta į paskautininkės laipsnį v. 
si. Masina Coxaite.

Pakeltas į paskautininko laipsnį v. 
si. Jonas Biretas.
* Apdovanota pasižymėjimo ženk
lais eiiė rajono vadovų - vių:

LSS Padėkos ordinu - v.s. Danutė 
Lynikienė ir v. s. Algirdas Karpavi
čius.

LSS Lelijos ordinu - s. Narcizas 
Ramanauskas.

LSS Už nuopelnus ordinu - v. si. 
Viktoras Šliteris ir (su rėmėjos 
kaspinu) - p. Barbara Šiliniene.

LSS Vėliavos žymeniu - Rita 
Čižauskaitė, Lina Jablonskytė ir Ona 
Prašmutienė.

LSS Pažangumo žymeniu - Teresė 
Šiaučiunaitė.
* Liepos mėnesio antroje pusėje 
įvykstančiame Lietuvos skautų sąjun
gos suvažiavime dalyvaus LSS Aus
tralijos rajono vadas s. N. Ramanaus
kas, ps. B. Prašmutaitė, ps. fil. J. 
Vizbaras ir dabar Vilniuje dirbanti ps. 
D. Baltutytė.

Suvažiavime bus aptarta 1993 m. 
ruošiama Lietuvos skautybės 75 metų 
jubiliejinė stovykla, kurioje dalyvaus 
ir užsienio lietuviai skautai.

„Musų Pastogei“
aukojo

Ryšininkas su Lietuvos skautų 
sąjunga - j. v. s. fil. Vytautas Vaitkus.

kun. dr. Pranas Dauknys. S. Kairys ’ ACT $ 20.00
Rajono iždininkas - ps. Algirdas A. Laayga NSW $ 5.00

Šimkus. O: Baužicnė S '. A . $ 100.00
Rajono tiekimo sk. vedėjas - ps. fil. ■ i. Norvydiene Vic’. $ 5.00

Jonas Vizbaras. . L. Čox NSW $ 15.00
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Dėkojame visiems aukojusiems.
Red.

|SPORTAS
Atkelta iš 6 psi.

vertėjų. Valdas Chomičius kalba 
ispaniškai, angliškai, itališkai. Sergie- 
jus Jovaiša - vokiškai, angliškai, 
prancūziškai. Šarūnas Marčiulionis ir 
Arturas Karnišovas angliškai beria 
kaip tikri amerikiečiai.Arvydas Sabo

nis laisvai kalba ispaniškai ir susikalba 
angliškai. Romanas Brazdauskis - 
angliškai.

Visi jau spėjo patirti, kad lietuvių ir 
krepšinio kalbos yra ne vienintelės, 
kurias mokėti - didelis dalykas. 
Donnas Nelsonas ir Javieras Imbroda 
mokosi lietuvių kalbos.

Mankštoms skirtas laikas baigiasi.

Roma Grinbergienė
("Lietuvos aidas", nr. 119).

Barselonos Olimpiadoje Lietuvos 
reprezentantų išlaidoms padengti, 
LTOK'ui aukojo: *

Adelaidėje: S 25.00 - E. ir A. 
Lomsargiai, a.a. A. Skėrio garbingam 
atminimui.

Perthe: $ 50.00 A. Kateiva, Pertho 
lietuvių bendruomenė.

$ 25.00 - V. Klimaitis.
$ 20.00 - V. Volodka, J. Jaudegis.
$ 10.00 - J. Čyžas.
Aukotojams nuoširdžiai dėkoju, 

ypatingai A. Kateivai, rinkliavos 
Perthe iniciatoriui.

J. Jona'vičius
LTOK atstovas Australijoje

į Birutei Tamošiūnienei
• mirus, jos vyrą Joną,' dykras Ritą ir Angelę susimomis, seserį Aldoną 

'ir brolį Juozą nuoširdžiai užjaučiame ' V :
, ' ; , ; ’ Regina ir Jurgis Smilgevičiai

A. + A. Birutei Tamošiūnienei
mirus, jos vyrui Jonui Tamošiūnui su šeima, broliui Juozui Maksvyčiui ir 
seseriai Aldonai Vyšniauskienei ir jų šeimoms, reiškiame gilią 
užuojautą

Balys ir Valentina Barkai

Liūdesio valančioje, mirus

A. + A. Birutei Tamošiūnienei
buvusiai ilgametei Melbourne Damos Sambūrio choristei, reiškiame 
gilią užuojautą vyrui Jonui, dukroms Kitai ir Angelei su šeimomis, 
seseriai Aldonai Vyšniauskienei ir broliui Juozui Maskvyčiui su 
šeimomis.

Ilsėkis ramybėje, Melbourne Dainos Sambūris

A. t A. Birutei Tamošiūnienei
mirus, Jos vyrui Jonui, dukroms Ritai ir Angelei su šeimomis, taip pat 
seseriai Aldonai Vyšniauskienei ir broliui Juozui Maskvyčiui bei 
šeimoms, reiškiame gilią užuojautą netekus gyvenimo draugės, 
motinos, močiutės, sesers, tetos.

Melbourno sporto klubas "Varpas"

A. t A. Stasiui Didžiuliui
į Amžinybę iškeliavus, nuoširdžią užuojautą velionio žmonai
Reginai reiškia -

Gojo Coast o lietuviai

A. + A. Birutei Tamošiūnienei
mirus, giliame liūdesyje iikusi vyrą, aukras Ritą ir Angelę, seserį 
Aldoną Vyšniauskienę, broų Juozą Maskvytį ir jų šeimas, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu uuaime

Irena ir Algis Milašai

A. t A. Birutei Tamošiūnienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiu vyrą Joną Tamošiuhą, dukras Ritą ir 
Angelę su šeimomis, velionės brolį Juozą Maskvytį ir seserį Aldoną 
Vyšniauskienę bei jų šeimas Izabelė Daniškevičienė

PAGALBA LIETUVAI
Per A.A. Kosto Makūno laidotuves Canberroje š. m. birželio 22 d. dalyviai jo 

atminimui suaukojo 366.00 dolerių "Pagalba Lietuvai" fondui.
Aukotojai buvo: 50 dolerių Br. Kavaliauskas, 30 dolerių Andruškų šeima, 20 

dolerių O. Makunienė, 15 dolerių P. Panks.
Po 10 dolerių: -A. ir J. Kovalskiai, B. Minius, T. ir E. Grinčeliai, R. Šilinis, M. 

Martišienė, Z. Sipavičius, L. Budzinauskas, P. ir V. Gružauskai, Buikų šeima, R. 
Gliaubertas, R. Katauskas, Margaret Butkus, Louise Butkus, G. ir V. Howe, B. 
Gružienė, E. .Aiytienė, V. Keraitienė, J.Vitartas, A. ir M. Švedai.

Po 5 dolerius: Ringo May ir Andrew, G. Petronis, E. Baltaragienė, V. 
Žilinskienė, J. Antanaitis, Perlibachai, T. Gružas, D. Ryanf E. Daubarienė, S. 
Skukauskiene, O. Pečiulevičiene.

3 dolerius: V. Minius, pavardė neįskaitoma.
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū. J. Kovaiskis

A LB Krašto valdybos vicepirmininkas

„M. P.“ ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Pranešame, kad nuo š. m. liepos 1 dienos "Musų Pastogės" metinė 

prenumerata Australijoje yra $ 35.00. Metinė prenumerata į užsienį 
paprastu paštu - S 45.00. į Naująją Zelandiją oro paštu - $ 65.00. į 
kitus užsienio kraštus oro paštu - $ 70.00.

Užuojautos - $ 15.00 (maždaug 3 cm pločio, per 2 skiltis).
Skelbimai - 1 cm per 1 skiltį - $ 2,50, per 2 skiltis - $ 5.00.

____ ________ , ___ Spaudos sąjunga
Musų Pastogė,f Nr.30 .7.27
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SYDNĖJUJE
ŽIDINIO SUEIG A
Pranešame, Kad š. m. rugpjūčio 9 

dieną. Lietuvių Klube BanKscowne, 
tuojau po "Atžalos" teatro spektaK 
ao, įvyks trumpa Syunejaus skautų 
židinio sueiga.

židinio vadija

PRANEŠIMAS
Rugpjūčio 8,10, ir 11 dienomis, per 

TV SBS kanaią "DATELINE" progra 
mą. bus roaomas trijų dalių filmas - 
apie Baltijos valstybes.

Pagal pranešimą, filmas darytas 
paskutinių savaičių bėgyje.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Inf.

RINKIMAI l 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.

ATSIKVIESKITE GIMINAIČIUS 
Į AUSTRALIJĄ

Svečių bilietas $ 1,750 (ten ir atgal).
Emigranto bilietas S 930 (į 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.

DĖL

Užtikrinti ryšiai su Aeroflotu/Qantas į visus Australijos miestus.

Gaunamos specialios viršvorinio bagažo kainos.

UŽSAKYKITE BILIETUS DABAR! IŠVENGSITE NUSIVYLIMO!

PATARIMO, DĖL VIZŲ IR SKRYDŽIŲ susisiekite su - 
EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU

SYDNĖJUJE: teiefonuokite Rpsa - (02) 262-1144, 75 King St., 
Sydney.

MELBOURNE^ teiefonuokite Vicki (03) 600 0299, 343 Little Coilins
Sc AEROFLOT

SKRYDŽIAI „ALITALIJOS“ LĖKTUVAIS 
Į VILNIŲ PER ROMĄ

- Sustojimai Hong Konge, Bangkoke, 
Romoje.

— Geriausias susisiekimas su Europa 
žemiausiomis kainomis.

VILNIUS 
nuo $ 1799

Atminkite! Mes taip pat siunčiame siuntinius į jūsų 
gimtuosius kraštus.

Kreipkitės į mus dėl geriausių kelionių sąlygų!

'A

METINIS KLUBO BALIUS
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 8.00 vai. p. p.

Sekantis

TURGUS
įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d., 2.30 vai. p. p.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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KELIONĖS I LIETUVA
Mes siūlome bilietus pagal vėliausias kainas, įskaitant ir 

tiesioginių skrydžių į VILNIŲ.
SPECIALIOS SEZONO VIDURIO KAINOS 

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

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

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

. i JAT lėktuvais.
* Jeigu jūs norite aplankyti savo giminaičius ar draugus gyvenančius

Rusijoje, mes galime laike kelių dienų organizuoti pakvietimą S 
apsilankymui. * .

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

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

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

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

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD. i

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

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

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

LIETUVĄ IR KITUR.
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CC

. <»MELBOURNE-253 Flnderx La. Tai (03) *541400Fax (03)6546218 
“ALMA TRAVEL“ - 382 Utile CoWne SL Tel (03) 870 2288 Fax (03) 802 2483 
DANDENONG - 71 Fooler SL Tel (03) 783 5200 Fax (03)793 1778 
MALVERN • 8 Glenienie Rd. Tel (03) 909 8813 Fax (03) 508 5181 
SUNSHINE - 10A City Place Tel (03) 311 4334 Fax (03) 311 7479 
STONEY - 72 Campbell SL Tel (02) 212 8077 Fax (02) 212 3118 
BANKSTOWN -132 Old Town CeAtrw n. Tel (02) 708 2311 Fax (02) 780 2658 
PERTH - 668 Beaufort St. Tel (09) 272 7211 Fax (09) 272 5131 
BRISBANE - 446 George SI. Tel (07) 236 2929 Fax (07) 238 1554 
CANBERRA ■ 33/35 Ainslie Ave. Tel (06) 2489 399 Fax (06) 247 2898

ACH C059070M: Lc Na 3060

VAŽIUOKITE NAMO!
Į Vilnių ir atgal 

nuo "S 1940 
(ne AEROFLOTU)

Skambinkite man, aš jums padėsiu.
Kvieskite 
Ugnę Kazokaitę - 
Tel. (02) 223 3344

PHOENX HOLIDAYS Pty Ltd (he. In NSW)
7 th Floor,! Dy mocks Building
428 George Stfeet, Sydney, NSW 2000 Aust
GPO Box 3309, Sydney, NSW 2001 (AUSTRALIA)

Tel (02) 223 3344 Toll free: (008) 221 796
Telex: AA127081 ORBIT Fax: 2217425 
AC.N. 002750 131 NSWLic:2TA002913

Mūsų Pastogė" Nr.30 1992.7.27 psi. 8

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 nesaugomi. 

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

U žsienyje oro paštu $ 70
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