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LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS

Kaip anksčiau buvo susitarta tarp 
Lietuvos Parlamento pirmininko V. 
Landsbergio ir Rusijos prezidento B. 
Jelcino jų paskutinio susitikimo Mas 
kvoje metu, į Vilnių sausio 13 dieną 
atvyko valstybinė Rusijos delegacija, 
vadovaujama ministro pirmininko pa 
vaduotojo S. Šachrajaus, kao pradėti 
derybas dėl buvusios SSSR kariuome
nės atitraukimo iš Lietuvos. Rusus 
pasitiko Lietuvos valstybinė delega 
cija, kuriai vadovavo Parlamento 
pirmininko pavaduotojas Č. Stankevi
čius.

Per atviras ir konstruktyvias disku 
sijas abi pusės išreiškė norą vystyti 
geros kaimynystės santykius, lygia
teisiškumo ir tarptautinės teisės 
pagrindais, laikytis Jungtinių Tautų 
Organizacijos chartijos ir sutarties 
larp Lietuvos ir Rusijos nuostatų. Abi 
delegacijos sutiko, kad dabar, tarp
valstybinę sutartį tarp Lietuvos ir 
Rusijos ratifikavus abiejų šalių parla
mentams, kelias yra atviras tolimes-, 
nėms deryboms kariniais, politiniais, 
ekonominiais, humanitariniais ir kitais 
klausimais.

Rusijos delegacija pareiškė, kad 
klausimai dėl karinių dalinių ati
traukimo bus sprendžiami gerbiant 
Lietuvos suverenumą bei nepriklauso
mybę, laikantis Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir susitarimų tarp abiejų 
valstybių. Delegacijos nutarė tuoj pat 
pradėti ruošti susitarimą dėl soviet! 
nės kariuomenės atitraukimo datos, 
procedūros ir kariuomenės teisinio 
statuso iki galutinio visų dalinių 
išvedimo iš Lietuvos teritorijos. Abi 
delegacijos sutiko, kad nustatant 
kariuomenės atitraukimo datą ir eigą, 
bus atsižvelgta į Lietuvos saugumą, o 
taip pat ir į kariškių socialinio 
aprūpinimo poreikius. Buvo susitarta, 
kad pirmieji sovietinės kariuomenės 
daliniai apleis Lietuvą jau šį mėnesį. 
Buvo taip pat patvirtinta, kad 
išspręsti visi klausimai dėl sovietinės 
kariuomenės aprūpinimo Lietuvoje. 
Visą atsakomybę už buvusios SSSR 
kariuomenę užsienyje perėmė Rusijos 
Federacija.

Lietuvos ir Rusijos delegacijos 
sutarė sudaryti ekspertų grupę, kuri 
paruoš kariuomenės atitraukimo su
tartį; ji pradeda savo darbą vasario 10 
dieną Vilniuje. Tolimesniuose pasita
rimuose bus aptartos sąlygos, kuriomis 
Rusijos Federacija perleis Lietuvos 
Respublikai nustatytą kiekį ginklų, 
amunicijos ir karinių įrengimų. Abi 
pusės taip pat nutarė paruošti 
inspekcijos procedūrą, paskirti ins
pektorius ir pravesti visų karinių 
bazių Lietuvoje bendrą inspekciją.

Šiame pirmajame Lietuvos ir Rusi
jos delegacijų susitikime dar nebuvo 
tartasi dėl galutinės visų dalinių 
išvedimo datos. Tačiau į Lietuvą 
atvykusi Rusijos delegacija taip pat 
susitiko su rusų kariškių atstovais ir 
jiems pažadėjo, kad nei vienas kariškis, 
nebus išsiųstas iš Baltijos valstybių, 
prieš tai jam nesukūrus atitinkamų 

socialinių sąlygų Rusijoje. Delegaci
jos vadovas S. Šachrajus kariškiams 
pasakė manąs, kad visos buvusios 
sovietų kariuomenės išvedimas iš 
Baltijos valstybių užtruks nuo 5 iki 7 
metų. Lietuvos vyriausybės pozicija 
šiuo klausimu yra tokia, kad išvedimas 
butų- atliktas per vienus ar dvejus 
metus. Kokio kompromiso šiuo klausi
mu bus pasiekta ateities derybose, 
šiuo metu sunku pasakyti.

AMERIKOS VICEPREZIDENTO 
VIZITAS

Jungtinių Amerikos Valstijų vice
prezidentas D an Quayle praėjusios 
savaitės vizito Europoje metu aplankė 
ir Baltijos valstybes. Tai buvo 
aukščiausio lygio Amerikos atstovas, 
apsilankęs Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Taline, Rygoje ir Vilniuje jis 
atidarė Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasadas ir pasirašė keletą sutarčių. 
Kartu su viceprezidentu skrido ir du 
didžiuliai transporto lėktuvai su 
vaistais ir kitais medikamentais balti- 
jiečiams. Vizito metu viceprezidentas 
taip pat paskelbė apie papildomą 18 
milijonų dolerių finansinę paramą 
Baltijos valstybėms. Tai yra priedas 
prie jau anksčiau skirtų 68 milijonų 
dolerių.

į Lietuvą D. Quayle atskrido 
penktadienį, vasario 7 dieną, ir išbuvo 
apie 6 valandas. Jis susitiko su 
Lietuvos Respublikos parlamento pir
mininku V. Landsbergiu, ministru 
pirmininku G. Vagnorium ir kitais 
aukštais Lietuvos Parlamento ir 
Vyriausybės atstovais. Vicepreziden
tas D. Quayle padėjo vainiką prię 
Televizijos bokšto, kad pagerbtų ten 
žuvusius ir pasakė kalbą Nepriklauso
mybės aikštėje. Savo kalboje Ameri
kos viceprezidentas prisiminė lietuvių 
tautos kančias ir ryžtą, kurio dėka 
buvo atstatyta Lietuvos nepriklauso 
mybė. Jis pareiškė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos smarkiai remia 
Baltijos šalių nepriklausomybę ir yra 
pasiruošusios padėti joms, įtvirtinant 
demokratiją ir kuriant rinkos ekono
miką. Paklausyti viceprezidento kai 
bos į Nepriklausomybės aikštę susirin
ko keli tūkstančiai žmonių. Minioje 
buvo matyti plakatai su raginimais 
išvesti sovietų kariuomenę iš Lietuvos 
teritorijos bei sveikinimai Jungtinių 
Amerikos Valstijų viceprezidentui.

Pasitarime su Lietuvos Respublikos 
vadovais, Amerikos viceprezidentas 
aptarė Lietuvos saugumo klausimus, 
sovietų armijos išvedimą ir ekonominę 
respublikos padėtį. Lydintiems jį 
žurnalistams D.Quayle pareiškė, kad 
prezidentas G. Bush yra gavęs Rusijos 
prezidento B. Jelcino užtikrinimą, jog 
buvusi sovietų kariuomenė bus 
išvesta iš Baltijos valstybių. Kaip iš 
Vilniaus praneša Reuterio naujienų 
agentūra, D. Quayle buvo paklaustas 
ar Jungtinės Amerikos Valstijos 
svarsto galimybę, kad padėti užmo
kėti už sovietų dalinių, išvestų iš 
Baltijos valstybių teritorijos, apgy
vendinimą. Viceprezidentas atsakęs, 
kad jis informavo visų trijų Baltijos 
valstybių lyderius, jog Vašingtonas šį

Gražieji Anykščiai: legendomis apipintas Puntuko akmuo.
(Žr. straipsnį apie Anykščius 7 psl.) Nuotrauka J. Junevičiaus

klausimą apsvarstys, tačiau manąs, 
kad kariškių apgyvendinimui skirti 
ištekliai butų riboti.

D. Quayle su Lietuva pasirašė du 
susitarimus, kurie padės gerinti Lie
tuvos infrastruktūrą. Vienas įgalins 
tirti Elektrėnų jėgainės modernizavi
mo galimybes, o kitas - imtis panašių 
projektų ateityje. Tarp jų gali būti ir 
naftotiekis, kurį Lietuva nori nutiekti 
nuo Mažeikių iki Baltijos jūros. V. 
Landsbergis pareiškė, kad vienas iš 
svarbiausių Lietuvos ekonomikos už
davinių yra noras atsikratyti priklau
somybės nuo Rusijos naftos tiekimo. 
Trečias, tarp Amerikos vicepreziden
to ir Lietuvos pasirašytas susitarimas, 
buvo dė Amerikos Taikos korpuso 
savanorių atvykimo į Lietuvą. Dvide
šimt šios savanorių organizacijos 
narių šią vasarą atvyks į Lietuvą ir 
padės mokytis anglų kalbos, vystyti 
smulkųjį verslą ir saugoti aplinką nuo 
užteršimo.

D. Quayie vizito į Baltijos valstybes 
tikslas buvo parodyti G. Busho 
administracijos paramą Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai, kurių suverenumo 
atkūrimas yra laikomas vienu svar
biausių pokario Europos įvykiu. Ta
čiau kai kurie Amerikos stebėtojai 
mano, kad vizitas buvo susietas ir su 
artėjančiais Amerikos prezidento rin
kimais, norint patraukti į prezidento 
G. Busho pusę Rytų Europos kilmės 
rinkėjus Amerikoje. Komentatoriai 

Lietuvoje teigiamai vertina šį vizitą, 
kuris vėl atkreipsiąs dėmesį į Baltijos 
šalis ir neįeisiąs Amerikai jų pamiršti.

BLOGĖJANTYS EKONOMINIAI 
RYŠIAI

Dėl sutrikusio žaliavų tiekimo iš 
buvusios Sovietų Sąjungos, nepilnu 
pajėgumu dirba maždaug 100 Lietuvos 
įmonių. Pasak ekonomikos ministro A. 
Šimėno, po mėnesio ar dviejų padėtis 
Lietuvos pramonėje gali būti visiškai 
kritiška. Taip jis pareiškė Ypatingo
sios komisijos posėdyje ekonominei 
padėčiai stabilizuoti. Jame daugiau
siai žinių buvo pateikta iš Ekonomikos 
ministerijai pavaldžių įmonių, kurios 
sudaro maždaug pusę Lietuvos pra
monės gamybos apimties. Taigi Eko
nomikos ministerijos reguliavimo sfe
roje ne visu pajėgumu dirba 54 įmonės, 
iš jų 17 - elektronikos ir elektrotech
nikos, 15 - mašinų gamybos ir 
prietaisų, 10 - chemijos, 10 - 
medienos pramonės, 5 - lengvosios 
pramonės.

Šiose įmonėse 20.000 žmonių - 
beveik du kartus daugiau, kaip prieš 
savaitę - neturi darbo. Tai dabar 
sudaro 8 procentus visų šiose pramo
nės šakose dirbančių darbininkų. 
Daugelis neturinčių darbo paėmė 
atostogas, tačiau 150 jau visai 
atleisti. Visiškai nedirba 3 įmonės: 
Panevėžio "Lietkabelis”, Plungės

NuMta | 2 pust.

1



LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
Atkelta iš 1 psl.
dirbtinių odų gamykla ir Kybartų 
prekybos įrengimų gamykla.

Ypatingosios ekonominės komisijos 
posėdyje kalbėję kai kurių didžiųjų 
gamyklų vadovai padėtį įvertino, kaip 
labai grėsmingą, nurodydami, kad 
sutartiniai tiekimai iš Rusijos ir 
Ukrainos stabdomi prie Lietuvos 
sienos. Pramonės vadovų nuomone, 
Rusijoje visiškai ignoruojami praėjusią 
savaitę Maskvoje pasiekti Lietuvos 
premjero G. Vagnoriaus ir Rusijos 
vicepremjero J. Gaidaro susitarimai. 
Panaši kuro ir žaliavų tiekimo iš Rytų 
situacija ir kitose Baltijos valstybėse. 
Dabartiniu metu daugiausiai kenčia 
Estija, kuri turėjo mažiausiai kuro ir 
žaliavų atsargų.

Praėjusią savaitę Lietuvos vyriau
sybė, atsižvelgdama į centrinės pri 
vatizavimo komisijos siūlymą, įparei
gojo savivaldybes atidėti kai kurių 
socialiai svarbių objektų - maiste 
parduotuvių, pirčių, skalbyklų, kny 
gynų ir panašiai - pardavimą iki 
pirminio privatizavimo laikotarpio 
pabaigos, tą motyvuojant, kad tada 
bus didesnė konkurencija ir valstybė 
gaus aukštesnes kainas. Be to, 
pastaruoju metu kai kur visuomenėje 
buvo kilęs didelis susirūpinimas dėl 
buities paslaugas teikiančių objektų 
urivatiz avimo.

ANTANAS TERLECKAS
IŠMESTAS IŠ LLL

Vasario 1 dieną įvykusiame pir 
mame Lietuvos laisvės lygos suvažia 
vime Kaune, jos lyderis Antanas 
Terleckas buvo pašalintas iš šios 
organizacijos. Pasak Lietuvos radijo ir 
televizijos pranešimų, be kita ko, jis 
buvo apkaltintas bailumu ir bendra
darbių išdavimu 1991 metų sausio 13 
- ąją, užsienio lietuvių suaukotų lėšų 
iSšvaistymu ir nuslėpimu, kad 1952 - 
alsiais metais jis dirbo cenzūros 
įstaigoje " Glavlite", kurią kontroliavo 
KGB.

Suvažiavimą sušaukė penkios, iš 
devynių veikiančių, skyrių tarybos. 
Suvažiavimas išrinko Alytaus atstovu 
Praną Martinonį. Beje, spauda paskel
bė, kad sausio mėnesio gale Lietuvos 
laisvės lygos taryba nutarė panaikinti 
kaip tik Laisvės lygos Kauno skyrių, o 
jos pirmininką Vytautą Šustauską 
pašalinti iš Lygos narių.

Po Kaune įvykusio Lietuvos laisvės 
lygos pirmojo suvažiavimo, A. Terlec
kas pareiškė, kad suvažiavimas yra 
negaliojantis ir, kad suvažiavime 
susirinkę žmonės neturėjo įgaliojimų 
daryti jokių, šią organizaciją liečian
čių, sprendimų. Taigi dabar yra du 
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Lietuvos laisvės lygos lyderiai, kiek
vienas su tam tikru, nežinomu, 
skaičiumi rėmėjų. Suskilo dar viena 
politinė grupuotė.

Jurgis Rūbas

* * *
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS
Lietuva, atkurusi savo valstybę, 

stengiasi palaikyti gerus kaimyninius 
santykius su naujos Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos respublikomis, 
bet kartu siekia ir stabilesnės vidaus 
padėties, didesnio saugumo. Tarpvals 
tybinio susitarimo pagrindu reikalau
jama išvesti iš Lietuvos kitų valstybių 
kariuomenę, nuosekliai stiprinama 
taikos, neutralios Lietuvos valstybės 
politika.

Yra suprantama sunki išsikeliančių 
iš Lietuvos ar paleidžiamų į atsargą 
kariškių bei jų šeimų socialinė 
padėtis. Tai turėtų būti buvusios 
Sovietų Sąjungos teisių perėmėjų 
rūpestis, nes ne Lietuvos prašymu 
buvo įvesta kariuomenė. Tačiau ir 
Lietuvos Vyriausybė ieško užsienio 
bei vidaus resursų šių kariškių ir jų 
šeimų socialinei paramai, įsikūrimui 
naujoje vietoje ar išėjimui į atsargą.

Kartu Lietuvos Vyriausybė pasisa
ko už tai, kad būtiniausia Lietuvos 
Respublikai karinė technika, kuri 
buvo sukurta Lietuvos lėšomis, butų 
palikta mūsų šalyje. Galima socialinė 
parama kariškių šeimoms taip pat 
siejama su reikalavimu, kad buvusios 
Sovietų Sąjungos kariniai daliniai, 
laikinai dislokuoti musų Respublikoje, 
griežtai laikytųsi Lietuvoje velkančių 
įstatymų. Todėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė pavedė. Krašto „apsaugos irfc 
Vidaus reikalų ministerijoms išsiaiš
kinti ne tik persikeliančių ar išeinan 
čių į atsargą kariškių socialinę? 
padėtį, bet ir nuolat stebėti kiekvieno 
karinio dalinio praktinius veiksmus, 
vykdant Lietuvos Vyrjausybės spren
dimus. Ypač didelė reikšmė bus 
teikiama tvarkos ir drausmės kari 
niuose daliniuose palaikymui, karinės 
technikos apsaugojimui ir jos atitin
kamos dalies perdavimuii Lietuvos 
Respublikos žinion.

G. Vagnorius 
Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas

(Gauta per Lietuvos Respublikos 
garbės konsulą Australijoje dr. A. 
Kabailą.)

LIETUVOS VIDAUS POLITIKA
1988 - 1991 Dr. Vytautas Doniela

(Ištraukų pradžia "M. P." Nr.5)

i 990 metų vasario 24 dienos 
rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą 
patogiai laimėjo Sąjūdis. Nenuostabu, 
kad Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininku (o tai reiškė ir 
"tautos pirmuoju") buvo išrinkta 
veikli Sąjūdžio asmenybė, būtent, 
Vytautas Landsbergis. Šitas įvykis 
visgi palietė jautrią vietą Lietuvos 
komunistų partijos savigarboje. Parti 
jai buvo negirdėtas dalykas prarasti 
valdžią, o, be to, jos lyderis Algirdas 
Brazauskas apklausose tuo metu buvo 
populiaresnis už Vytautą Landsbergį. 
Protesto ženklan buvo pradėta rinkti 
parašus, kad "pirmuoju" taptų A. 
Brazauskas, nors šią akciją Brazaus
kas gan greit pats sustabdė. Bet 
padėtį paaštrino Sąjūdžio aktyvistas 
Arvydas Juozaitis, keletą dienų po 
Kovo 11 Akto paskelbęs "Lietuvos 
ryto" dienraštyje, kad V. Landsbergio 
išrinkimu parlamentas padaręs "isto
rinę klaidą". Šiuo ir vėlesniais 
intensyviais straipsniais A. Juozaitis 
prisidėjo prie kairiosios opozicijos 
kristaiižavimo, patsai tapdamas nu 
matančiu ideologu kairiųjų akyse, bet 
komunistuojančiu atžagareiviu kito 
visuomenės sparno supratimu.

Ta pati įtampa netrukus įsitvirtino 
ministre pirmininke išrinkus Kazimie
rą Prunskienę. Tautoje tuo metu ji 
buvo gerbiama Sąjūdžio veikėja ir 
dažnai užimdavo pirmą vietą populia
rumo apklausose. Bet formuojant 
ministrų kabinetą ji buvo linkusi jį 
matyti kaip Sąjūdžio ir Lietuvos 
komunistų partijos koaliciją (prieš tai 
ji pati buvo LKP centro komiteto 
narė), o ministrais rinktis asmenis, 
kurie pritartų jos pažiūroms. Nelai
mei, šios pažiūros visgi dalinai 
nesutapo, o dalinai ir kirtosi su 
nuomonėmis, kurios vyravo parlamen
to daugumos, t. y. Landsbergio 
sąjūdiečių tarpe.

Nesutarimai prasidėjo jau tvirti
nant ministrus. Kaip K. Prunskienė 
rašo atsiminimų knygutėje, jai nepati
ko, kad užsienio reikalų ministru 
parlamentas nubalsavo už krikščionį 
demokratą Algirdą Saudargą. Ji pati 
būtų pasirinkusi Justą Paleckį (jau- 
nesn.), kuris, jos nuomone, jau turėjo 
diplomatinės patirties. Eventualiai, 
ITunskienė Saudargui daug vietos 
nepaliko, nes pvz., ji buvo nuolaidesnė 
M. Gorbačiovui, o tam nepritarė ne tik 
A. Saudargas, bet ir V. Landsbergis su 
parlamento dauguma. Po? Kovo 11 
Akto vienas iš ryškesnių nesutarimų 
Lietuvos vidaus politikoje kaip tik ir 
iškilo dėl K. Prunskienės "rytų 
politikos". V. Landsbergis ir jo 
šalininkai parlamente susirūpino, kad 
K. Prunskienė per daug nenusileistų. 
Iš K. Prunskienės memuarų dabar 
aišku, kad pažiūros skyrėsi taip 
stipriai, kad tarp K. Prunskienės ir V. 
Landsbergio atsirado gili praraja, net 
užsinuodijusi priešprieša, kuri atsilie
pia ir šiomis dienomis, kai K. 
Prunskienė kalbasi su užsienio žurna
listais.

PATAISYMAS
Šešto "Mūsų Pastogės" numerio 

pirmame puslapyje, pirmoje skiltyje, 
šeštoje eilutėje nuo apačios vietoje 
žodžio "parlamentai" turėjo būti 
"parlamentarai".

Visas sakinys turėjo būti: "Kai 
kurių kabinetų atveju, parlamentarai 
tarsi simboliškai susikeičia".

Vidaus reikalų ministru K. Pruns
kienės kabinete tapo Marijdnas Misiu
konis. Kadangi M. Misiukonis buvo 
aukšto rango saugumo karininkas, 
landsbergininkų tarpe kilo didokas 
nepasitenkinimas. Tačiau tuometinė 
situacija buvo grėsminga iš Maskvos 
pusės; su M. Misiukonio postu buvo 
susitaikyta, nes jis gal galėjo švelninti 
išorinius smūgius. K. Prunskienė sako, 
kad M. Misiukonis buvęs jai "labai 
reikalingas asmuo Vyriausybėje... 
Kaip tik ši asmenybė sugebėjo 
balansuoti politinių interesų ir įtam
pų diapazone, valdyti situaciją". 
Prekybos ministru K. Prunskienė 
pasikvietė Sinevičių, kuris pasitraukė 
po metų, kai nenurimo oponentų 
priekaištai. K. Prunskienei nepatiko ir 
parlamento nubalsuotas žemės ūkio 
ministras Knašys; ji sakosi, jog jo 
vietoje norėjusi Virmanto Velikonio, 
kuris buvo palankesnis kolūkių siste
mai ir vėliau pagarsėjo kaip dažnas V. 
Landsbergio kritikas.

Skirtingos pažiūros į ministrų 
tinkamumą paaiškina, kodėl pagilėjo ir 
išsišakojo nesutarimai tarp "Lands
bergio linijos" ir "Prunskienės linijos" 
- ir tai įvyko jau per keletą mėnesių 
po Kovo 11 Akto. Supaprastintais 
žodžiais, tai tapo žinoma kaip įtampa, 
ginčai, kova ir panašiai "tarp parla
mento ir vyriausybės", tai yra, tarp V. 
Landsbergio ir jo šalininkų parlamen
te iš vienos pusės, ir K. Prunskienės 
bei jos šalininkų ministrų kabinete iš 
kitos pusės. įtampą paaštrino stipriai 
politizuoti Lietuvos laikraščiai (ku 
riems lyg svarbiau buvo ne informaci 
jos perteikimas, kiek politinių pažiūrų 
reiškimas bei jų įtaigojimas visuome - 
nei), o taip pat ir susikuriantys bei 
dangstantys politinio pobūdžio jungi
niai. Antano Terlecko vadovaujama, 
Lietuvos laisvės lyga atakavo K. 
Prunskienę kaip " apsistačiusią kointr- 
nistais", V. Landsbergio poziciją 
palaikė neseniai atkurtas dienraštis 
"Lietuvos aidas". Kitoje barikadų 
pusėje, K. Prunskienę palaikė praktiš
kai visi kiti dienraščiai, ypač "Tiesa" 
ir "Respublika", taip pat ir komunistų 
partijos leidžiamas ir kaime tradiciš
kai plačiai skaitomas "Valstiečių 
laikraštis".

įsitvirtinusį skilimą visai atvirai ir 
gana sistematiškai suformulavo 20 
asmenų pasirašytas "Kreipimasis", 
atspausdintas "Respublikoje" 1990 
metų liepos 31 dieną. Šis atsišaukimas 
buvo tarsi skelbimas, kad kairiosios 
jėgos pasiryžo revanšui. Reikia pri
durti, kad jo nepasirašė nei A. 
Brazauskas, nei J. Paleckis. Nepasi 
rašė ir K. Prunskienė, nors kaip matosi 
iš jos memuarų, jos galvosena jau 
sutapo su Kreipimosi mintimis. Krei
pimasis dar labiau įkaitino Lietuvos 
žmones, ypač kai tuo momentu 
Lietuvos padėtis buvo" labai nesaugi 
(Kovo 11 Aktas buvo paskelbtas tik 
prieš keturis su puse mėnesio, o 
blokada buvo vos pasibaigusi). Kreipi
mosi kritikai pastebėjo ir tai, kad 
paaštrėjus tautos poliarizacijai, Mas
kvai bus dar lengviau paspausti 
Lietuvą, nes juk dabar Lietuvos 
autoritetą - parlamentą - puola patys 
lietuviai!

Kreipimasis buvo ne tik principines 
gairės, išsakančios kairiųjų kritiką 
dešiniųjų atžvilgiu, bet ir akivaizdžiai 
nurodė, kaip vienas ir tas pats 
politinis tikslas ar veiksmas gali 
atrodyti geru ir kilniu vieniems, bet 
blogu ir pragaištingu kitiems. Iš tiesų 
interpretacijos skyrėsi labai radika
liai. (Bus daugiau)
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TRUMPAI 
IŠ VISUR SYDNĖJAUS PADANGĖJE
Vasario 4 dieną Venesueloje dalis 

kariuomenės jėga bandė nuversti 
prezidentą Carlos Perez ir jo demo
kratiškai išrinktą vyriausybę. Po kovų 
Caracase, Maracaibo ir kituose cen
truose sukilėliai buvo priversti sudėti 
ginklus. ■ *

Vasario 7 dieną iš Permės koncen 
tracijos stovyklos laisvėn paleista 
dešimt kalinių, kadaise nuteistų už 
"valstybės išdavimą". Kaliniai paleisti 
pagal B. Jelcino paskelbtą amnestiją. 
Rusų pareigūnų pareiškimu, tai buvę 
paskutiniai politiniai kaliniai R usijoje.

♦
Tą pačią, vasario 7, dieną Paryžiuje 

Borisas Jelcinas ir Franęois Miterrand 
pasirašė sutartį tarp Rusijos ir 
Prancūzijos, liečiančią branduolinių 
ginklų apribojimą.

*
Alžyras artėja prie pilietinio karo. 

Visoje eilėje Alžyro miestų policija 
susidūrė su akmenimis besimėtančio
mis musulmonų miniomis. Žuvo ke
liasdešimt žmonių, keli šimtai sužeis
ta. Policija uždarė Islamo gebėjimo 
fronto štabo būstinę.

*
Serbų autonominės srities Krajinos 

lyderis Milan Babič atsisako priimti 
Jungtinių Tautų Organizacijos pasiū
lytą paliaubų užtikrinimo pianą, su 
kuriuo jau sutiko Serbija, Kroatija, 
Jugoslavijos federalinė kariuomenė ir 
kitos kariavusios grupės. Tuo vis dar 
blokuojamos Jungtinių Tautų pastan
gos į Jugoslaviją įvesti savo karines 
pajėgas, kad užtikrinti paliaubų 
vykdymą. •*.

Penkiolikmetė vengrų mergaitė 
Judit Polgar iškovojo šachmatų did 
meistrės titulą. Ji tapo jauniausia 
šachmatų didmeistre per visą šach
matų istoriją. Legendarinis amerikie
čių šachmatininkas B. Fišeris, tuo 
metu kai tapo didmeistriu, buvo visu 
mėnesiu vyresnis už Judit Polgar.

*
Filipinuose prasidėjo rinkiminė 

kampanija į prezidento postą. Rinki
muose savo kandidatūras išstatė 78 
asmenys.

Žemės paviršių nuo kenksmingo 
spinduliavimo saugančio ozono 
sluoksnio praretėjimas iki šiol buvo 
pasireiškęs tik pietinėje žemės rutulio 
dalyje, kartais pasiekdamas ir oro 
erdves virš Australijos.

Dabar panašus gamtos fenomenas 
pastebėtas ir šiaurėje. "Langas" 
ozono sluoksnyje sausio mėnesį siekė 
Prancūziją bei šiaurines JA V valstijas.

*
Tailando karo laivai sulaikė austra

lų . laivą ir jo įgulą, Tailando 
įlankoje bandžiusį ieškoti lobių nu
skendusiuose laivuose.

Australai dirbo tarptautiniuose 
vandenyse, 55 jūrmylių atstume nuo 
artimiausios salos, tačiau Tailandas 
savo ekonomine zona laiko visus 
vandenis 200 jūrmylių atstumu nuo 
savo krantų. Ginčas sprendžiamas 
diplomatinėje plotmėje.

Kalifornijos universiteto mokslinin
kas sakosi užtikęs genus, kurie 
kontroliuoja senėjimo procesą. Ban
dymais buvo nustatyti būdai, kaip 
dvigubai prailginti muselių ir kirminų 
amžių. Manoma, kad eventualiai tais 
pačiais principais bus įmanoma prail
ginti ir žmonių gyvenimą.

§
§

bi:\bkiomiMs darbęj baruose

Sausio 18 dienos priede "Good 
įj Weekend" Sydnėjaus dienraštis "The 
§ Sydney Morning Herald", tarp kitų 
§ naujų drabužių madų kūrėjų, mini

§

§ begarsėjančią lietuvaitę Suskos var- 
§du. Suska tai dantų gydytojos Nenos 
$ Žilytės - Reisonienės duktė. Dvide- 

šimt aštuonių metų amžiaus Suska yra 
firmos "Your Clothing label" dalinin

ke kė.

§ Manų dizainerė Suska.

"Kai dirbi pas ką nors, daugiausiai 
§ kopijuoji pavyzdžius iš žurnalų ar kitų
§ sukurtus modelius. Aš norėjau kurti 
§ savo pačios projektus. Pradžioje 
§ reikalai buvo visai prasti - kai esi 
§ nepripažinta, nežinoma, esi skriau- 
^džiama. Gal tai, kad iš anksto 

nežinojau kiek blogai klostysis reika- 
| lai, kaip tik tai tada ir padėjo. į viską 
| tada aš žiurėjau pro rožinius akinius.

Dabar jie yra daug blogesnės spalvos, 
j Tačiau dabar, kai pakilau nuo žemės, 
§ mėgstu savo darbą. Dainininkė Grace 
Š________________________________
§_____________________________________________________________

| Kazimiera Prunskienė
I pakeliui į Sibirą

§

§ 
§

i
§

$

§

§

§
§

§

Publikaciją su tokia antrašte iš
spausdino Maskvoje išeinantis laikraš 
tis "Komersant". Štai kas joje 
rašoma:

Sausio 8-10 dienomis Jekaterin
burge lankėsi Lietuvos ekspremjere, o 
dabar viena iš opozicijos lyderių - 
Kazimiera Prunskienė. Viešnia iš 
Lietuvos siekė dviejų tikslų: politinio 
(opozicijos pažiūrų propaganda) ir 
dalykinio (Lietuvos ir Uralo tarpinin
kavimo ir konsultacinės struktūros, 
kuriame dalyvautų vokiečiai, sudary
mas). Pati Prunskienė mano, kad 
pasiekė abu tikslus.

Pasak Prunskienės, niekas jos spe
cialiai nekvietė. Paprasčiausiai, grįž
dama iš atostogų, kurias praleido 
Graikijoje, ji nusipirko bilietą į 
lėktuvą ir išvyko į vietoves, susijusias 
su Jelcinu. Nepaisant to, viešnią 
priėmė visa vietos valdžia: Sverdlovs 
ko srities administracijos vadovas A. 
Roseiis, srities Tarybos pirmininkas 
A. Grebenkinas ir Rusijos prezidento 
atstovas V. Maškovas.

Prunskienė kritikavo Landsbergį už 
nacionalizmą ir už rimtas klaidas 
kadrų politikoje. Ją baugina perspek
tyva, kad Lietuvoje bus įvesta 
prezidento institucija ir Landsbergio

§ ketinimas tapti prezidentu. Bet eks- 
§ premjierė labai tikisi, kad šie planai 
§ nepavyks. Prunskienės ir jos buvusio 
| pavaduotojo Brazausko populiarumas 
’ didėja, ir opozicijos atėjimas į valdžią, 

ekspremjierės nuomone, ne už kalnų. 

Knight dėvi musų sukneles, televizijos 
aktorė ir dainininkė Melissa Tkautz 
nusipirko pas mus suknią, o kita 
dainininkė Emily Simons vilkėjo mūsų 
suknelę, eidama į muzikos premijų 
vakarą".

*»*
Taikos teisėjo (Peace of Justice) 

vardo suteikimas nėra labai lengvai 
pasiekiamas. Juos turi rekomenduoti 
vietos parlamento narys, tvirtinti 
gubernatorius, jie privalo praeiti tam 
tikrą instruktažą, o, be to, jie dar yra 
.prisaikdinami teisme. Tik gero cha
rakterio, patikimiems visuomenes na
riams suteikiama teisė savo parašu 
nemokamai tvirtinti žmonių parašus 

„po svarbiais dokumentais. Neseniai 
Taikos teisėju buvo patvirtintas musų 
bendruomenės narys Antanas Krami- 
iius. "Mūsų Pastogės" bendradarbiui 
pasiteiravus, jų atsirado ir daugiau. 
Tai Jonas Zinkus, Bronius Stašionis, 
Mindaugas Šumskas, Juozas Gervinąs, 
Vanda Narušienė. Greičiausiai, kad 
tai Sydnėjuje tik maža jų dalis. Kičų 
nežinome, todėl gal neretai ir jų 
patarnavimais pasinaudoti negalime.

APIE MUS - KITOJE SPAUDOJE
CANBERRA

Mūsų bendradarbė iš Canberros 
Jūratė Grigonytė redakcijon atsiuntė 
sausio 13 d. "Teh Canberra Times" 
iškarpą, kurioje kalbama apie nutiki
mą, įvykusį JAV prezidento G. Busho 
vizito Canberroje metu.

Mūsų tautietis Edvardas Žilinskas 
yra vienintelis vyrų kūno priežiūros 
gydytojas - terapeutas. Jis jau iš

Atgavusi valdžią, Prunskienė paža
dėjo suaktyvinti Lietuvos, ir Rusijos 
ryšius tam, kad Lietuva taptų tiltu 
tarp Rytų ir Vakarų. "Lietuva 
"persistengė" savo kontaktuose su 
Vakarų valstybėmis, - mano ji, - ir 
dabar atėjo laikas atkreipti dėmesį į 
kaimyną Rytuose".

Prunskienė negalėjo nuslėpti savo 
pasitenkinimo, kai iš srities vadovų 
sužinojo, kad įmonėms ir verslinin
kams iš Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos jokių pirmenybių Urale 
nebus suteikta.

Viešnia iš Lietuvos "Komersanto" 
korespondentui pareiškė, kad kai 
kurios Jekaterinburgo firmos ir miesto 
Taryba jai pasiūlė kurti tarpininka
vimo ir konsultavimo struktūrą. Ši 
struktūra (jos patarėja tikisi tapti 
Prunskienė) galėtų verstis serviso 
bizniu, steigti investicinius bankus ir 
Vakarų draudimo kompanijų skyrius, 
taip pat projektuoti naujas įmones, 
pritraukiant Vakarų kapitalą, pir
miausia iš vokiškai kalbančių šalių. 
"Ten turiu gerų kontaktų su biznie
riais, - tvirtina Prunskienė. - Žinau, 
kad jie suinteresuoti savo kapitalo 
investavimu Rusijoje, nors juos baugi
na politinės situacijos nestabilumas.
Tikiuosi padėti Uralo žmonėms įkurti 
keletą smulkių bendrų įmonių, kurios 
apsaugotų juos nuo nedarbo, aprūpin
tų juos plataus vartojimo prekėmis ir 
maisto produktais."

("Kauno tiesa", sausio 18 d.)

♦»*
Vasario 9 dieną Ashfieido priemie

styje į mitingą "SBS draugai" susirin
ko virš 400 žmonių. Mitinge buvo 
išreiškiamas protestas radijo stočiai 
SBS dėl etninėms radijo valandėlėms 
keičiamo naujo transliavimo laiko per
Sydnėjaus ir Melbourne 2EA radiją. 
Buvo išreikštas nepsitikėjimas SBS 
radijo stoties vadovybei, radijo stoties 
valdybos buvo prašyta, kad naujas 
radijo valandėlių trancliacijos laiko 
paskirstymas įvairioms tautybėms bū
tų sustabdytas dar trims mėnesiams 
tam, kad būtų spėta sudaryti įvairių 
tautybiųtstovų, ir į kurį įeitų radijo 
pranešėjai bei žurnalistai, o taip pat ir 
etninių bendruomenių atstovai' iš 
Viktorijos ir NSW bendruomeninių 
tarybų federacijos.

Šiame mitinge dalyvavo NSW parla
mento narė Franc a Arena ir senato
rius Graham Richardson. Mitingo 
metu kalbėjo radijo stoties SBS 
direktorius Brian Jones ir kt.

Dalyvavusių mitinge pranešimais, 
jis vyko gana triukšmingai, kadangi 
buvo išreiškiamas daugelio etninių 
bendruomenių atstovų nepasitenkini
mas naujai paskirtytu transliacijų 
laiku.

anksto buvo patikrintas saugumo 
tarnybos ir Naujų metų dieną 
pakviestas į JAV ambasadą. Gydyto
jas į vidų bandė įsinešti nuosavą 
masažo stalą, tačiau prezidento 
apsauga jam pasakė, kad viskas yra 
paruošta. Leido įsinešti tik masažui 
reikalingus aliejus.

U5 EmbaMy W'K ** **•* »

Edvardas Žilinskas su Amerikos 
prezidento George Busho autografu.

" Aš buvau nustebęs, kad jie 
netikrino mano atsineštų aliejų - 
ironiškai pastebėjo Edvardas - nes, 
kiek aš žinau, prezidentas turi savo 
maisto ragautojus, kur tik jis bebūtų".

Kokį įspūdį jam padaręs preziden
tas?

- Draugiškas, paprastas, ne ner
vingas... Leido sau sugaišti, kol 
išmoko tarti mano pavardę", - 
pasakojo Edvardas.

Tačiau pats Edvardas jaudinosi. 
Masažo laikas užtruko virš valandos. 
Jo metu prezidentas papsakojo, kad 
Amerikos vyrai masažisto paslaugo
mis naudojasi gana dažnai, net ir 
darbo valandomis.

Savo nuostabai, sekančią dieną 
Edvardas vėl gavo pakvietimą atvykti 
į ambasadą. Prezidentas jį pasitiko ant 
laiptų, paspaudė ranką ir pasakė:- 
" Heilo, Ed". Vėliau prezidentas 
apdovanojo Edvardą auksuotu kakla-

Nukelta į 4 psL
. "Mūsų Pastogė" 1992.02.17 psl. 3
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MEDICINOS DAKTARAS
- RIČARDAS ČERVINAS

| LIETUVOS SPAUDOJE
Džiugu ir malonu pasveikinti dar 

vieną Sydnejaus lietuviškosios jau
nuomenės atstovą Ričardą Juozą 
Gerviną, gavus gydytojo diplomą.

1991 metų pabaigoje Ričardas 
Gervinąs baigė New South Walles 
universiteto medicinos fakultetą ir 
gavo chirugijos bakalauro diplomą 
MDBS su garbės laipsniu. Universiteto 
Warrane koledžas pakvietė Ričardą 
padėjėju jauniems studentams.

Malonu, kad vėl sulaukėme dar 
vieno lietuvio gydytojo iš jaunosios 
kartos. Ričardas pradžioje turi atlikti 
internaturinę praktiką valstybinėje 
Concord ligoninėje, o vėliau žada 
atidaryti savo kabinetą ar tęsti 
studijas.

Tenka pasidžiaugti dar ir tuo, Kaa 
jaunasis gydytojas užaugo ir brendo 
mūsų tarpe, visada aktyviai reiškėsi 
lietuviškoje veikioje. Neapleido jis 
bendravimo su lietuviškuoju jaunimu 
net ir sunkiais studijų metais. Dar 
besimokydamas Fairlieido katalikų 
mokykloje "Patrician Brother's Colio 
ge", kurią jis baigė 1985 metais, 
Ričardas mokėsi ir lituanistiniuose 
kursuose. Nevengė jis ir lietuviškų 
pamaldų Lidcombe, ne tik pats 
patarnaudavo pamaldų metu, bet 
pamokė kitus jaunuolius, jiems vado 
vavo. Vėliau įsijungė ir į tautinių 
šokių grupės "Sūkurio" gretas, sporto 
klube "Kove" žaidė krepšinį. Net ir 
studijų metais jis aktyviai dalyvavo 
bendruomenės renginiuose. Matėme jį 
deklamuojant, šokant, netgi ir puikiu 
aktorium jis buvo. Neliko nuošalyje ir

APi h; ivicjs.. .

Atkelta iš 3 psl.
ryšio segtuku su JAV ereliu ir 
prezidento parašu, plunksnakočiu. 
Paprašius autografo, pasirašė ant 
didelio voko: "Ed - Good Luck. 
Thanks. George Bush".

Edvardui Žilinskui prezidentas pa
darė labai didelį įspūdį. O straipsnis 
apie E. Žilinską užėmė nemažą 
laikraščio pusiapio dalį.
GEELONGE

Redakciją pasiekė vieno iš musų 
skaityjo atsiųsta iškarpa iš Marijam
polės laikraščio "Suduva" su straips
niu apie Lietuvos mokyklose nuo 
praeitų metų gruodžio fflėn. pradžios 
iki šių metų sausio mėnesio pabaigos 
mokytojavusios mokytojos Jūratės 
Vitkūnaitės - Reilly pokalbį su 
korespondente Daiva Klimavičiene. 
Skaitytojų dėmesiui pateikiame šio 
pokalbio ištraukas:

- Norėjau išgirsti viešnios nuomonę 
apie mūsų perspektyvas.

- Nereikia ginčytis, reikia dirbti.
Manau, turizmas - išsigelbėjimas 

žmonėms (išsispręstų darbo problema, 
nes plėstus! paslaugų sfera, gautumė
te valiutos).

Labai norisi pritarti pokalbio pa
baigoje viešnios pasakytiems žo-

Ričardas Červin.as

skautiškoji veikia, Ričardas aktyvus 
buvo ir skautų "Aušros" tunte.

Vėliau jaunimas jį išrinko savo 
vadovu ir atstovu į VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. Už aktyvią 
ir gražią jo veiklą lietuviškame 
gyvenime, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės vaidybos pirmininkas V. 
Bieliauskas 1990 metais raštu pasvei
kino Ričardą, sakydamas, kad džiau
giasi, jog ir studijos nuo lietuviškos 
veikios neatima viso laiko, joms 
nekenkia, o, atvirkščiai, netgi padeda 
ir įprasmina.

1992 metų vasario 5 dieną NSW 
universiteto "Scientia" auditorijoje 
Ričardui Červinui buvo iškilmingai 
įteiktas medicinos gydytojo diplomas 
su pažangos laipsniais.

Beje, kartu diplomai buvo įteikti ir 
kitiems lietuviams: Anthony Burnei- 
kiui, Suzanne Marie Baikovas, Marijai 
Kristinai Kąirąitytei. Gaila tik, kad 
tų iškilmių metu jaunus lietuvaičius 
teko pamatyti pirmą kartą.

Simboliška gal, kad šis aukštas 
mokslo įvertinimas buvo suteiktas 
mūsų jaunosios kartos atstovui kaip 
tik šiais Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės metais, tai tarsi musų 
tremtyje dovana Lietuvai. Kad tik 
daugiau musų tarpe būtų tokio 
jaunimo kaip jaunasis Ričardas Gervi
nąs.

Tad dar kartą ir man asmeniškai 
malonu pasveikinti Ričardą bei palin
kėti jam sėkmės, siekiant taurių 
idealų, laimės tarnaujant savo tautie
čiams ir žmonijai, o gal ir tėvynei 
Lietuvai. Linkiu, kad įprasmintum 
savo gyvenimo pašaukimą ir išpildy- 
tum Lietuvių jaunimo kongreso paža
dus.

"Tautos likimas musų atsakomy
bė!"

Prelatas Petras Butkus

§ 
§ 
§ 
§ 
$ 
§ 
§ 
*

Vilnius jau įtrauktas į Vakarų oro 
linijų tinklą. Žurnalistas Tomas Srė- 
balius taip perteikia vakariečių at
stovų mintis, išsakytas per spaudos 
konferenciją:

"Reikėtų kiek praplėsti aerouosto 
infrastruktūrą, o keleivių priėmimo

§ pastatas turėtų būti didesnis. Pakili- 
§ mo takai, peronas praktiškai tinka 
§ tokio tipo lėktuvams, kurie skraidys į 
§ Vilnių, tačiau pakilimo ir nusileidimo 
| įranga nėra itin gera, dėl to blogomis 

oro sąlygomis, ypač žiemą, skrydžiai 
kartais gali sutrikti. Rekonstruotas

įj Vilniaus aerouostas bus pajėgus per 
(į. valandą aptarnauti iki 700 keleivių.
§ Statybos darbai turėtų būti baigti
§ birželio mėnesį. Daugiausiai keleivių
§ tikimasi iš užsienio. Lietuvos keleivių 
§ bus nedaug, bent jau tol, kol bus 
§ įvestas ir sutvirtės litas".

Pirmojo skrydžio proga "Swissair" 
atstovai Vilniaus vaikų namams 
atvežė ir išdalijo toną apelsinų.

• ■ § vaite, syanėjiškių irvio ir Nijolės | 
Venclovų duktė, pasiekusi puikių ę 
rezultatų baigiamuosiuose egzaini- 
nuošė. .

Rasa surinko visus galimus taškus § 
matematikoje, baigė lietuvių kalbą § 
pirmąja mokine N.S.W. valstijoje, o §

Rasa Venclovai!ė §
------------------ :------- § 

oranaus atestatas (U.S.U.} buvo (j 
įvertintas 99,6 procento, tuo įgalinant § 
Rasą laisvai pasirinkti bet kurią § 
studijų sritį.---------------------------------- §

įgimtus gabumus sujungdama su § 
pavyzdingu darbštumu, Rasa neužsi- $ 
naro su knyga rankose, o darniai | 
jungiasi į įetuviškojo jaunimo veiklą. 
Buvo aktyvi skautė, šoka ir tautinius 
šokius tautinių šokių grupėje "Suku- 
ryje", yra gera sportininkė. Rasą
matome krepšinio aikštėje tarp "Ko- § 
vo" merginų, laiminčią aukso meda- § 
liūs lietuvių sporto šventėse, žaidžia § 
ji ir tenisą.

Rasa lankė katalikišką mokyklą - | 
"Our Lady of Mercy" koledžą * 
Paramatoje. Neperseniausiai tris mė- 
nesiūs ji praleido Vokietijoje pagal 
studentų pasikeitimo programą. Mo- $ 
kėši muzikos, gražiai skambina piani- §

§
§

***
Nuo sausio vidurio "Aerofloto" 

tarptautinių kelionių bilietų kainos 
skaičiuojamos JAV doleriais. Norint 
mokėti vien rubliais, reikia mokėti 
vieną ketvirtį tos rublių sumos, kuri 
susidaro dolerius keičiant į rublius 
pagal Centrinio Rusijos banko kursą. 
Jei, sakysim, vienas JAV doleris lygus 
110 rublių, tai bilietas iki Singapūro ir 
atgal kainuoja apie 50 tūkstančių 
rublių. Bet jei 15 procentų bilieto 
kainos mokama valiuta, tai rublių 
reikia pridėti tik 10 procentų tos 
kainos, kuri susidarytų mokant vien 
rubliais. Manoma, kad keisis ir ši 
bilietų kainos apskaičiavimo formulė. 
Tačiau aišku, kad keliauti už rublius 
darosi vis sunkiau.

***
Rusijos Federacijos prezidentas B. 

Jelcinas neretai pabrėžia, kad reakci
jos pavojus Rusijoje esąs didelis. 
Panašiai įspėja ir Lietuvos Respubli
kos ambasadorius Rusijai Egidijus 
Bičkauskas, kuris Maskvoje atstovauja 
Lietuvą nuo 1990 metų kovo mėnesio:

"Manau, kad Sąjunga kol kas 
pakeičia tik savo pavidalą. O ateity
je?... Kažin ar Lietuvai tai nebus 
meška vietoje vilko. iMan, pavyzdžiui, 
būdavo lengviau susisiekti su sovietų 
pareigūnais negu kartais dabar su 
Rusijos pareigūnais. Rusijos imperijos 
pavojus, jeigu tolimesnisprocesas vyks 
nepalankia mums kryptimi, gali būti 
didesnis negu sovietinės imperijos, iš 
kurios mes sugebėjome išsivaduoti. 
Politiniai procesai Rusijoje ir buvusio
je jos erdvėje yra dar tik prasidėję. 
Kokia linkme jie plėtosis, ypač dabar, 
dėl ekonominės, karinės situacijos 
neapibrėžtumo - sunku pasakyti... 
Nors noriu tikėti, kad Rusija taps 
demokratiška, mums draugiška vals 
tybė". ("Lietuvos aidas", Nr.13)

♦**
Lietuvos Respublikos premjeras G. 

Vagnorius sako ne pirmą kartą, kad 
Vyriausybė (t.y. Ministrų Taryba) 
neturi pakankamai galių atleisti iš 
darbo valstybės tarnautojus, jei jie 
nevykdo įstatymų. Reikia dar kitų 
įstatymų, kurie parlamente visgi 
įstringa. Parlamentaro teisininko N. 
Rasimavičiaus straipsnis "Lietuvos 
aido" 13 - me numeryje paaiškina, 
kodėl parlamente kartais taip atsitin
ka:

"Musų parlamente viską lemia ne 
balsavusių "už" ar "prieš" dauguma, o 
visa eilė kitų faktorių. Tam, kad būtų 
galima priimti įstatymą dalyvaujančių 
deputatų balsų dauguma, reikia, kad 
jų butų seilėje ne mažiau 88. Tada 
įstatymo priėmimui užtenka 45 balsų. 
Tačiau pakanka, kad vienas deputatas 
išeitų iš salės, tuo sumažindamas 
esančių salėje deputatų skaičių iki 
87, - ir priimti įstatymui jau reikia, 
kad už jį balsuotų 67 deputatai. 
Tarkim, nedidelė deputatų grupė 
nenori, kad balsų dauguma būtų 
priimtas įstatymas. Ji įstatymo pri-

džiams:
- Nemanykite, kad užsieniečiai turi 

atvažiuoti ir mokyti, kaip tvarkyti 
savo kraštą. Marijampoliečiams ir 
visiems Lietuvos žmonėms norėčiau 
jmlinkėti, kad turėtumėte sveikatos 
dirbti, nelaukite stebuklo iš dangaus - 
jo nebus! -x-__ aoicuriencų - jų tarpe Kasa Vencio- veikla. v p 

įfo XVII AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS

'Mūsų Pastogė" 1992.02.17 psl. 4

Sydnėjaus lietuvių kapelionas

MOKSLO KELIU
Džiugu matyti Austalijos lietuvių 

jaunimą, siekiant aukštojo mokslo. 
Šiais metais į musų akademinio 
jaunimo eiles vėl įsiliejo gražus būrelis 
abiturientų - jų tarpe Rasa Vencio 

nu.
Rasa nusprendė pasekti savo tėve

lio dr. Irvio Venclovo pėdomis ir 
studijoms pasirinko mediciną, ji priim
ta į Sydnėjaus universitetą.

Mielai Rasai linkime kuo geriausios 
sėkmės moksle, o taip pat ir ateityje 
mokslą visada suderinti su lietuviška 
veikla. v p. 

$ 
§ 
§
§

Vaclovas Daunius

ėmimą vetuoja, išeidama iš salės. 
Tarkim, salėje pasilieka 80 deputatų. 
66 balsuoja "už", vienas "prieš", 
trylika susilaiko. įstatymas nepriim
tas. Šitaip keturiolika salėje buvusių 
deputatų atmetė kitų šešiasdešimt 
šešių salėje buvusių savo kolegų 
nuomonę".

Parlamentaras priduria, kad tokia 
savotiška veto teisė yra įteisinta

§ parlamento darbo taisyklėse, kurias 
§ sunku pakeisti dėl tų pačių priežas- 

1 nnrt TO OI ? cių’ "Atsidūrėme lyg voverė rate", 
JL 37 JL < rašo jis.N
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„LAISVES“ STOVYKLOJE
Tarp 1992 m. sausio 2 ir 8 - tos 

dienos keturiasdešimt entuziastingų 
Sydnėjaus "Aušros" ir Canberros 
"Baltijos" tuntų skautų ir skaučių 
stovyklavo Camp Coutts stovyklavie
tėje prie Waterfall, netoli Sydnėjaus. 
Stovyklą paruošė ir jai vadovavo 
ištikimų pagalbininkų padedama 
"Aušros" tuntotuntininkė s . fii. Eglė 
Garrick.

Pirmąsias dvi dienas stovyklavo tik 
įžodį davę skautai ir vyresnieji, 
kuriems buvo paruošta, energijos ir 
ištvermės reikalaujanti, programa: 
iškyla, lipimas per uolas virvėmis ir 
sudėtingas naktinis žaidimas.

Stovyklautojams ypač patiko lipi
mas per uoias virvėmis. Jį pravesti 
buvo pakviesti trys specialistai: P. 
Pool, K. Curran ir C. Scott, kurių dėka 
užsiėmimas praėjo ne tik įdomiai ir 
naudingai, bet ir saugiai. Jie mokė, 
kaip nuo stačios uolos nusileisti su 
specialiai pasidaryta virve ir liemene; 
kaip virvės pagalba nuo vienos uolos 
pasiekti kitą ir kaip lipant regzti 
virvines kopėčias. Tiktai praleidus 
pusę užsiėmimui skirto laiko, pasimo
kius lipimo būdų ir atsargumo, 
instruktoriai leido skautams patiems 
išbandyti šį naują sportą. Kiekvienam 
lipant, vienas instruktorius stovėjo 
uolos viršuje, o kitas apačioje, 
pasiruošęs pagalbai. Laimei, niekam 
pagalbos nereikėjo. Lipimą išbandė ir 
stovyklos gydytoja dr. Julija Bassil, 
kuri konstatavo, kad tai tikrai sunkus 
darbas...

Porą dienų smar1' Ujo, bet 
programa nesu**’ tadienio
rytą Rasa P’ _i sodiniu
kės speck ,ue iškylą miške
už stov supažindindama skautus 
su te aistui tinkamais auga
iais, ku ^amp Coutts apylinkėse 
netrūksta, nes miškas čia vešlus ir 
tankus; pilnas retų augalų ir gražių 
laukinių gėlių.

Tą patį šeštadienio vakarą buvęs 
laivyno karininkas Jo Blansjaar prave
dė naktinį žadimą - stovyklos 
užpuolimą. "Puolikai" po laužo išvežti 
tolokai už rajono, turėjo rasti kelią 
atgal į stovyklą, "sunaikinti" kelis 
nurodytus objektus ir vėl nepastebėtai 
pasitraukti į mišką. Tik dviems 
skautėms pasisekė uždavinį pilnai 
įvykdyti-psl. Elenutei Šliogerytei ir 

psi. Dainai Dičiūnaitei.
Šeštadienį į stovyklą atvyko ir 

patys jaunieji dalyviai: vilkiukai ir 
paukštytės. Jie stovyklos "užpuolimo" 
lyg ir nepastebėjo. Jiems buvo 
paruošta speciali programa, kurią 
pravedė vadovai s. v. Petras Puiiinen, 
vyr. skautė kandidatė Kasa Blansjaar 
ir Kiona Blansjaar. Toji programa 
prasidėjo jauniesiems susirinkus. Vad
ovų gioboje susipažinę su stovyklos 
aplinka, visi buvo įtraukti į žavingą 
projektą, paruoštą Audronės ir Rai
mundo Jurkšąįčių. Jie turėjo statyti 
Vilniaus miestą iš molio! Audronė ir 
Raimundas parinko keletą gerai 
žinomų pastatų, paruošė jiems medi
nius stovus, o jaunieji turėjo juos 
apiipayti moliu ir kitą dieną nudažyti. 
Prie kiekvieno pastato darbavosi po 
du vaikus. Taip "išaugo" Vilniaus 
katedra su varpine. Gedimino pilis, 
Trys Kryžiai, Aušros Vartai, šv. Onos 
bažnyčia. įspūdis žavingas! Gaila, kad 
negalėjome "Vilniaus” namo parsi
vežti, kad visi juo pasidžiaugtų.

Sekmadienio vakare, prieš laužą, 
virtuvės pastate vyko kaukių paradas. 
S.en viena skiltis turėjo paruošti 
pasirodymą su kaukėmis. "Arbūzą;", 
su skiltininku Petru Šiliniu, visus 
prajuokino havajiečių merginų uku
lele palydimu šokiu. Jie aiškino, kad 
šiemet Sydnėjuje nebuvo tikros vasa
ros ir priminė, kad kažkur ji, visdėito, 
yra...

Skaistės Mauragytės vadovaujami 
"Žiogeliai", apsikaišę paparčiais ir

kitokiais lapais, vaizdavo gamtą ir 
dainavo savo sukurtą dainelę apie 
nemėgiamiausius stovyklos darbus. 
Jaunesnės skautukės, pasivadinusios 
" Rožytėmis", vaidino legendarinį plė
šiką Robin Hood ir jo mylimą Marianą. 
Joms padėjo broliai "Akmenys", 
pasivertę miško kareiviais.

Maloniai nustebino vilkiukai ir 
paukštytės, nutarę suvaidinti Gedimi
no sapną. Vadovų Jūratės Janavičiū
tės ir Teresės Biretienės padedami, 
apsirėdė tą pačią dieną sukurtais 
kostiumais, gražiai mintinai išmoko 
savo rolių žodžius, o po vaidinimo, su 
uždegtomis žvakutėmis visus stovyk
lautojus palydėjo iki laužavietės ir 
tomis pačiomis žvakutėmis uždegė 
laužą. Tai buvo simboliškas pavaizda
vimas lietuviškos dvasios tęstinumo 

erdvėje ir laike: nuo Gedimino laikų 
iki šiandienos stovyklavietės austra
liškame miške.

Sesės dr. Vida Viiiunaitė ir viešnia 
iš Čikagos "Kernavės" tunto, pa
kviestos išrinkti geriausią kaukių 
pasirodymą, pirmą vietą paskyrė 
vilkiukams ir paukštytėms. Apie 
pastarųjų džiaugsmą ir pasididžia
vimą nereikia ir pasakoti...

Pirmadienis buvo praleistas skau
tiškam ir lietuviškam lavinimui. Ma
žieji, sesės dr. Vidos globoje, sėklomis 
ir lapais pildė didelį Lietuvos žemėla
pį, mokydamiesi svarbiausių vietovių 
pavadinimų, stengdamiesi juos gražiai 
ištarti. Kiti rinko rimtas ir juokingas 
žinias stovyklos dienoraščiui. Tą 
vakarą žinias skaitė jaunieji: Genutė 
Biretaitė, Beta Kaziauskaitė, Elenutė 
Cobb ir Nėris Mauragis.

Stovyklavimo metu buvo rimtai 
ruoštasi patyrimo laipsniams ir spe 
cialybėms. Stovyklos pabaigoje skau
tų įžodį davė: Elenutė Cobb, Nėris 
Mauragis, Lukas Dauroff ir Adomas 
Stuart. įdomu paminėti, kad Elenutė 
ir Nėris jau trečioje savo šeimų 
kartoje tęsia skautavimo tradicijas; 
ne tik jų tėveliai buvo aktyvus 
skautai, bet ir jų seneliai. Elenutė yra 
v. sk. J. Zinkaus anūkė, o Nėris - v. sk. 
ar. A. Mauragio. Lukas ir Adomas 
nelietuviškos kilmės, bet su dideliu 
entuziazmu dalyvauja lietuvių tarpe 
ir mokosi lietuviškai. Egzaminuose 
prieš įžodį, į pagrindinius klausimus 
jau sugebėjo atsakyti lietuviškai!

Po intensyvaus ruošimosi, vadovau
jant sesėms dr. Vidai ir Dovilei, į 
patyrusias skautes priimtos: Daina 
Šliterytė, Daina Dičiunaitė ir Elenutė 
Šliogerytė.

Vyresnės skautės įžodį davė Rasa 
Blansjaar, kuri šioje stovykloje rūpes
tingai vadovavo paukštytėms, pava
duodama seserį Elytę, kuri tuo metu 
Buvo išvykusi į Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą Pietų Amerikoje.

įžodžius davė ne tik jaunimas. 
Vyriausio skautininko patvirtintas, į 
skautininkų eiles įsijungė ilgametis 
"Aušros" tunto darbuotojas ir vado
vas Jonas Biretas. Buvo ypač malonu, 
kad, nežiūrint nepiankaus oro, Jono 
įžodyje dalyvauti atvyko gražus 
•būrelis skautininkų iš Sydnėjaus. Jie 
turėjo progos apžiūrėti stovyklą, 
pasivaišinti ištikimojo stovyklos virėjo 
specialiai tai progai iškeptu labai 
skaniu kugeliu ir dalyvauti lauže.

LAISVĖS4 STOVYKLOS
DIENORAŠČIO

Antrą stovyklos dieną užsiėmimų 
pravesti atvyko vyresniems stovyk-. 
lautojams jau pažįstami australiečiai, 
specialios treniruotės karininkai: Co
lin Scott, Ken Curran ir Peter Poole. 
Jie mokė savigynos būdų ir leidimosi 
virvėmis nuo stačių uolų. Paklausus, 
kaip patiko leidimasis virvėmis, atsa
kymai parodė, kad nuomonių gali būti 
tiek daug, kiek galvų. Štai keli 
atsakymai:

Elenutė: "Labai smagu!"
Beta: "Baisu, nors ir smagu!"
Gėnė: "Man buvo baisu, nes bijau 

aukščio, bet kaip nusileidau, tai 
norėjau bandyti dar kartą."

Viktoras: "įdomu, bet ir baisu".
Petras: "Labai smagu, man tiesiog 

norėjosi, kad uola būtų aukštesnė".
Rasa: "Niekad, niekas manęs 

nebeprikalbėtų dar kartą šitaip ore 
pakibus leistis!"

Raimundas: "Nuostabus jausmas".
Julija: "Man atrodė, kad tai buvo 

tikrai įdomu, bet raumenims tai didelis 
vargas!"

♦
Petras Šilinis aprašo naktinį žaidi

"Laisvės" stovykloje: 
klausomės instruktoriaus..

. Nuotrauka E. Garrick
Tiesa, lietui lyjant, laužas turėjo vykti 
pastogėje, bet geros nuotaikos tai 
nesudrumstė.

Gražiai prabėgo stovyklos 'dienos. 
Antradienį, iš pat ryto, pradėjome 
ardyti palapines. Ardymas vyko grei
tai, nes "Aušros" tuntas neseniai 
įsigijo naujas, piramidžių formos 
palapines, kurios greit pastatomos ir 
išardomos.

Per paskutinį vėliavos nuleidimą 
buvo paskelbti pažangiausi stovyklos 
skautai: Petras Šilinis iš Canberros ir 
Genutė Biretaitė iš Sydnėjaus. Skilčių 
konkursų laimėtoja paskelbta "Arbū
zų" skiltis. į skiltininkės laipsnį 
pakeltos Daina Šliterytė ir Daina 
Dičiunaitė, į paskiltininko bei paskil- 
tininkės Petras Šilinis, Danius 
Biretas ir Skaistė Mauragytė. Ilgame
tis "Aušros" tunto ūkio vadovas 
Viktoras Šlitcris apdovanotas Skau
tų Brolijos ordinu "Už nuopelnus".

Viešnia Dovilė iš Čikagos įteikė 
"Kernavės" tunto simbolišką dovaną 
"Aušros" tuntui: iš medžio išpjausytą 
Geležinį vilką, dantyse nešantį nuga
lėtą ir supančiotą buvusį SSSR vadą...

Po užbaigimo iškilmių stovyklauto
jai išsiskirstė puikioje nuotaikoje. Jie 
pasižadėjo kitais metais susitikti toje 
pačioje stovyklavietėje, tik didesnėje 
rajoninėje stovykloje.

Eglė Garrick

mą:.
Šeštadienio naktį žaidėm naktinį 

užpuolimą. Grupė vyresniųjų stovyk
lautojų buvo "teroristai". Juos nuvežė 
už 5 kilometrų nuo stovyklos, ir jie 
turėjo rasti takelį į slaptą olą, kur jų 
laukė tariamas Saddam Hussein'o 
brolis su nurodymais, kaip grįžti į 
stovyklą su bombomis, išsprogdinti 
įvairius objektus ir patiems išlikti 
nepagautiems.

Surasti Hussein'o olą buvo nesunku. 
Nurodytu mažu takeliu nuslinkome be 
kliūčių. Bet čia nusivylėme: buvo 
pažadėta, kad Hussein'as pavaišins 
karšta vakariene, o jis turėjo tik 
ataugusio kugelio! Užkandę šalto 
kugelio, atidžiai išklausėme nurody
mų, kaip tylutėliai grįžti į stovyklą ir 
nepastebėtiems. išdėstyti sprogmenis 
virtuvėje, salėje, prie vėliavų, prie 
elektros generatoriaus, o svarbiausiai, 
prie štabo palapinių ir automobilių. 
Turim sunaikinti stovyklą iš pagrindų! 
Pasidalijome į mažesnes grupes ir 
leidomės į žygį visiškoje tamsoje ir 
tyloje. Adomas ir Lukas padėjo

Nukelta į 6 psL
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^SPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

*** Rengiantis Barselonos olimpiadai, 
Lietuvoje buvo sudarytas preliminari
nis Lietuvos olimpinės vyrų krepšinio 
komandos sąrašas, į kurį buvo įtraukti 
- Kanados pilietis, šiuo metu žai
džiantis Ispanijoje, L. R autinis, bei 
Amerikoje žaidžiantis, o taip pat ir jos 
pilietis K. Aleksynas. Jie abu lietuviai 
ir Lietuvos krepšinio federacija buvo 
prašiusi FIBA leisti jiems atstovauti 
Lietuvą. Atsakymas gautas neigia
mas, kadangi FIBA įstatuose numaty
tas trijų metų cenzas. Lietuva į išimtį 
apeliavo savo išskirtine padėtimi, 
kadangi 1989 metais apie Lietuvos 
pilietybės suteikimą niekam negalėjo 
būti jokios kalbos. į olimpinės vyrų 
krepšinio komandos sąrašą buvo 
įtrauktas ir šiuo metu Adelaidėje už 
australus žaidžiantis R. Brazdauskis, 
tačiau iki šiol dalyvauti vyrų atranki
nėse varžybose pakvietimo jis negavo. 
Ar tik Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas nesibaimina, kad jo iškvie
timo atveju susidarys didelės išlaidos, 
nors Australijos lietuviai šį puikų 
krepšininką yra pasiryžę finansiniai 
paremti.

Berniukų iki 14 metų amžiaus grupės čempionai, Melbourne sporto klubo 
"Varpas" krepšininkai: A. Meiliūnas, R. Levickis, K. Žemkalnis, S. Knowles, 
K. Levickis, T. Kviecinskas, A. Falconer ir trenerė Birutė Knowles. 
Nuotraukoje trūksta V. Brazaičio.

**• Lietuvai atsiskyrus nuo buvusios 
Sovietų Sąjungos ir nutraukus visus 
sportinius ryšius, daugelis Lietuvos 
sportininkų išvyko iš Lietuvos ir ėmė 
žaisti kitose valstybėse. Buvusi stipri 
Lietuvos futbolo komanda kone visai 
iširo ir ilgą laiką jos likimas buvo 
tiesiog apgailėtinas. Tačiau dabar, 
išrinkus naują futbolo federacijos 
prezidentą V. Dirmeikį, futbolas 
Lietuvoje pamažu pradeda atsigauti. 
Naujuoju Lietuvos futbolo rinktinės 
treneriu pakviestas buvęs Vilniaus 
"Makabi" treneris Alg. Liubinskas. Jis 
kartu su futbolo federacijos pirminin
ku dalyvavo Kopenhagoje vykusiame 
futbolo čempionatų grupės atstovų 
suvažiavime, kur buvo taip pat 
aptartas ir Lietuvos dalyvavimas 
atrankinėse varžybose. Lietuvai šiose 
varžybose teks kovoti prieš Ispanijos, 
Danijos, Airijos, Šiaurės Airijos, 
Albanijos ir Latvijos komandas. Lie
tuvos futbolo rinktinė jau rado ir savo 
rėmėjų - garsi Anglijos sportinio 
inventoriaus firma "Umbro" pasiūlė 
nemokamai nuo kojų iki galvos 
aprengti Lietuvos futbolo rinktinę 
prieškarinėmis geltona - žalia - 
raudona spalvomis, o Ispanijos televi
zijos stotis Lietuvos rinktinei žada 
"Mūsų Pastogė" 1992.02.17 psi. 6— 

duoti 100.000 dolerių, jei Lietuvos 
futbolo federacija suteiks jiems teisę 
būti abiejų rungtynių - Vilniuje ir 
Madride - televizijos transliacijų 
organizatore. Treneris pasakė, kad 
komandoje žais ne tas, kuris yra 
garsus, bet tas, kuris tą dieną žais 
geriau. Iki šiol Futbolo federacija už 
žaidėjus, kurie žaidžia užsienyje, 
negaudavo nieko, nors jų ten žaidžia 
net 55. Tačiau ateityje, norintieji 
žaisti užsienyje, turės federacijai iš 
savo kontrakto sumokėti 5 procentus 
gaunamų pajamų.
*** Kaune vyko Lietuvos sportinių 
šokių čempionatas, kuriame aukso 
medalius laimėjo: klasikinių šokių 
grupėje kauniečiai - J. Eidukevičiūtė 
ir D. Mosteika, o jaunimo grupėje 
Lotynų Amerikos šokių čempionais 
tapo taip pat kauniečiai B. Onefater 
ir M. Stašaitis. Kovo mėnesį jie 
dalyvaus Europos pirmenybėse Švedi
joje.

*** Sausio 20 dieną Miunchene buvo 
ištraukti 1992 metų olimpinių žaidy
nių vyrų krepšinio atrankos Europos 

zonoje burtai. Prie anksčiau šiame 
turnyre norėjusių žaisti 24 valstybių, 
paskutiniu momentu dasidėjo Kroatija 
su Slovėnija. į dvi iš keturių grupių 
pateko po 7 komandas ir į kitas dvi - 
po 6 komandas. Lietuvos rinktinė 
pateko į " D " grupę ir žais su Anglija, 
Olandija, Vengrija, Nepriklausomų 
Valstybių Sandrauga ir Estija. Rim
čiausi lietuvių krepšininkų priešinin
kai šioje grupėje bus Estijos ir NVS 
komandos. Lietuviai varžybas pradės 
birželio 22 dieną Badachose. Po dvi 
pajėgiausias kiekvienos grupės ko
mandas pateks į finalines varžybas, 
kurios vyks Saragosoje ir čia, rato 
sistema, į olimpines žaidynes bus 
atrinktos 4 pajėgiausios komandos., 
**♦ Pasaulio šachmatų čempionas G. 
Kasparovas žaidė simultaną prieš 
Vokietijos rinktinę, kurioje žaidė 4 
didmeistriai. G. Kasparovas laimėjo 
3:1 (dvi pergalės ir tiek pat lygiųjų). 
Jam buvo įteiktas prizas - automobilis 
BMW. Kiekvieno partnerio 50 - čiai 
ėjimų buvo skirta pustrečios valandos.

GOLFAS LIETUVOJE
Olandų milijonierius komersantas 

M. Timmmerman Nemirsetos gyven
vietėje tarp Klaipėdos ir Palangos 

ruošiasi statyti poilsio centrą. Jis bus 
su 18 skylių golfo aikšte, 15 teniso 
aikštelių, kino teatru, banku, kazino, 
parduotuvėmis, moteliu, arklidėmis ir 
kt. Skaičiuojama, kad visa tai duos 6 
milijonus dolerių metinio pelno. Kol 
kas šioje Nemirsetos gyvenvietėje yra 
įsikūręs sovietų karinis dalinys. Atro
do, kad ir Australijos lietuviai 
goifininkai galės savo pamėgtą žaidi
mą išbandyti Lietuvoje, o po to laimę 
bandyti lietuviškame kazino.

KLAIDOS IŠTAISYMAS
H. Šalkausko medalius už pasižy

mėjimą varžybose ir gražų sportinį 
elgesį Geelonge gavo G. Liutackas ir 
D. Šalkūnas (krepšinio sekcijoje). Abu

IŠ „LAISVĖS“ STOVYKLOS DIENORAŠČIO
Atkelta iš 5 psl. 
sprogmenis prie generatoriaus, bet, 
sargybinių išgąsdinti, pasileido bėgti 
ir Adomą ištiko nelaimė - stačia galva 
įkrito į upelį. Vėliau jį radau pas 
Hussein'ą, išrengtą iki nuogumo, prie 
mažo lauželio bedžiovinantį drabužius 
ir batus. "Susprogdinta.'' sesės virši
ninkės palapinė, virtuvė, tualetai, 
brolių Jono ir Petro automobiliai. Vis 
dėlto žygio negalima vadinti sėkmin
gu, nes visi užpuolikai buvo gynėjų 
pagauti. Daina ištrūko net šešis 
kartus, bet pagaliau turėjo pasiduoti. 
Stovyklos gynime ypač pasižymėjo 
brolis Raimundas, pro kurį nepasisekė 
niekam praeiti nesulaikytam, įskai
tant ir saviškius.

Valandą po vidurnakčio ir puolėjai, 
ir gynėjai viename būryje grįžo į 
stovyklą dainuodami: valio, valio, 
valio...

Genutė Biretaitė ir Nėris Mauragis, 
aprašydami tą patį naktinį žaidimą, 
dar iliustruoja:"įdomiausia buvo pulti 
stovyklą. Naktis buvo tamsi, žibintų 
negalėjome naudoti, o po lietaus visur 
telkšojo balos. Grįžome kiaurai per
šlapę ir purvini, bet kaip reta linksmi!

*
Paklausus, kas stovyklautojams pa

tiko ir kas ne, sulaukėme tokių 
atsakymų: Arunūi patikėt lipimas 
virvėmis. Jis paaiškino, kad tai ypač 
smagus sportas, apie kurį dauguma 
žmonių nieko nežino, o jei ir žino, tai 
nepajėgia išbandyti. Dainai patiko 
poilsis. Anot jos, po pusdienio, 
praleisto brolių vyčių ir vyresnių 
sesių vaikomiems, labai reikėjo bent 
pusvalandžio atsikvėpimui ir išbarsty
tų minčių surinkimui. Matukui ypač 
patiko kaukių paradas, nes tiek daug 
prisijuokė! Kai kas nusiskundė vėlia
vos nuleidimu todėl, kad reikėjo 
apsivilkti pilną uniformą. Dovydui 
nepatiko mankšta, nes reikėjo anksti 
ir skubiai keltis.

*
Adomas Stuart ir Lukas Dauroff 

pasakojo apie įstojimą į lietuvių 
skautų būrį: "Du metus priklausėme 
australiečiams skautams, bet paskui 
nutarėme pereiti pas lietuvius, mat 
dažnai susitikdavome su lietuviais, 
pasijautėme esą saviškiai ir nuošir 
džiai priimami. Lietuviai skautai

„AUŠROS“ TUNTE
Neseniai Lietuvių skautų sąjungos 

Padėkos ordinu apdovanotas ilgametis 
"Aušros" tunto talkininkas, jau virš 
dvidešimties metų talkinęs tunto 
stovyklose ūkio vadovu bei virėju, 
sidnėjiškis s.v.v.sl. Viktoras Šliteris. 0 
brolio Viktoro sugebėjimai kulinarijo
je, reikia pripažinti, tiesiog fantastiš
ki...

į paskautininko laipsnį pakeltas 

jie yra Melbourno sporto klubo 
"Varpo" nariai.

Dėl klaidos atsiprašome. 
Ant. Laukaitis

PRANEŠIMAS
Melbourno sporto klubas "Varpas" 

visus sportininkus ir rėmėjus kviečia į 
metinę iešminę, kuri įvyks vasario 23 
dieną (sekmadienį), 12 vai. Doncaster 
Municipal Gardens (The Bulivarde, iš 
George St., Doncaster: Melways 
žemėl. 33 psi. F - 10).

Kviečiame visus!

Sporto klubas 
"Varpas"

draugiškesni, vienas kitam artimesni, 
nebijo dalintis mintimis bei įspūdžiais, 
lengviau priima kitus į savo tarpą.

♦
Skaistė ir Daina paruošė stovyklos 

dienoraščiui eilę atsakymų į klausi
mą "Ar girdėjai?"
* Kiekvieną naktį, odiniais paradais 
pasipuošęs ponaitis mašina važinėja 
stovyklos taku pirmyn ir atgal, 
gąsdindamas vilkiukus ir paukštytes. 
Spėjama, kad tai brolis Raimundas, 
kuris dienos metu yra skautas vytis, o 
naktį pavirsta į odinį ponaitį.
* Stovykloje apsilankė Romeo ir 
Julija. Kas norėtų su jais susitikti, 
tegul kreipiasi į Arvydą arba Dovilę.
* Skautės atidarė 24 valandas per 
parą veikiančią valyklą. Jei jūsų 
paipinė nešvari, kreipkitės į bet kurią 
iš jų. Skautės valo be atlyginimo, tik 
tam, kad padarytų gerą darbą.
* Kaukių parade Arūnas Š. nešiojo 
šiaudinius "hula" sijonus. Mat jie 
visuomet norėjo būti mergaitėmis, tai 
bent parade galėjo įgyvendinti savo 
svajonę.
* Kur laikomi belaisviai, ten atsiranda 
ir pabėgėlių. Stovyklos užpuolime 
Adomas, bėgdamas nuo gynėjo Rai
mundo, pasinėrė į ledinį vandenį. 
Tokiu budu - Adomas pagarsėjo.
* Aleksas įrodė savo meilę driežams. 
Jis visą valandą vaikė įsibrovėlį driežą 
maudymosi baseine.
* Tiek daug lijo, kad visos varlės 
išlindo iš savo slėptuvių, o viena įšoko 
į sesės Eglės gerklę. Štai kodėl 
stovyklos viršininkė buvo praradusi 
balsą.

* Naujasis paskautininkas Jonas net 
ir užmigęs bei garsiai knarkdamas, 
sugeba puikiai fotografuoti!

* Pripažinta, kad labiausiai patyrę 
stovyklos vairuotojai yra gintarėlis 
Henrikas ir vilkiukas Matukas. Jie taip 
smulkiai aiškino apie mašinas ir jų 
dalis, kad nutarėme jog jiems nema
žiau 18 metų, nors vaizduoja neuž
augusius.

* Vienas brolis praleido ištisas 
valandas, ieškodamas tinkamos vietos 
savo palapinei. Pagaliau radęs, pasi
statė, bet tą pačią naktį palapinė 
nugriuvo tiesiai ant jo.

"Aušros" tunto vadovas s.v.v.sl. Jonas 
Biretas, skauto įžodį davęs Sydnėjaus 
skautų "Laisvės" stovykloje.
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miestelis, vienas iš Lietuvos rajonų 
centrų, pasklidęs giliame Šventosios 
ir jos intako Anykštos slėnyje. Iš visų 
pusių Anykščius supa šilai ir kalvos, 
anot A. Baranausko "kalnai ant kalnų, 
o ant tų kalnų kalnai ir maži 
kalneliai..."

Anykščiai iš paukščio skrydžio.

Anykščiai - tai Antano Baranausko 
klėtelė, kur musų tautos dainius 
posmavo poemą "Anykščių šilelis", 
Jono Biliūno, Antano Vienuolio - 
Žukausko gimtinės ir amžino jų 
poilsio vietos, Bronės Buivydaitės 
namelis... Čia kone kas žingsnis 
literatūrinė vieta, menanti šį kraštą 
garsinusius mūsų literatūros klasikus. 
Memorialiniai muziejai - sodybos, 
paminklai, ąžuolo stogastulpiuose li
teratūros kūrinių personažai...

Anykščiai mena ne tik rašytojus. 
Sukilėliai, knygnešiai, partizanai ir 
politiniai kaliniai, tremtiniai... Nema
žai iš šio krašto kilusių mokslininkų, 
visuomenės ir kultūros veikėjų, kovo 
tojų už Lietuvos laisvę. Anykščiuose 
prabėgo ir Nijolės Sadunaitės, ir 
žymaus pasaulinio garso mokslininko, 
dabar Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune rektoriaus Algirdo Avižie
nio , ir Gražinos Ručytės - Lands 
bergienės vaikystė.

Anykščiai - tai ir prie miesto 
besišliejantis, A. Baranausko apdai
nuotas, pušimis siūruojantis šilelis, ir 
garsusis, legendomis apipintas, velnio 
neštas ir pamestas Puntuko akmuo, 
kuriame iškalti mūsų tautos didvyrių 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
bareljefai, jų testamento žodžiai, ir 
rytiniame miesto pakraštyje dunksan 
tis Šeimyniškėlių piliakalnis, anykštė
nų vadinamas Voruta, kur kai kurių 
istorikų manymu buvęs Mindaugo 
sostapilis.

Ne prašmatniais mūrais, o reto 
grožio gamtovaizdžiais pasidabinę

MUSŲ MIRUSIEJI
A.A. ZUZANA BANIENĖ

Sydnėjaus lietuvių kapelionas, pre
latas P. Butkus praneša, kad Queen- 
beyane, NSW, praeitą savaitę mirė ir 

šiandieniniai Anykščiai. Šio miesto 
gatvės, šio krašto keliai keleliai veda į 
istorines, mūsų tautos praeičiai ir 
kultūrai reikšmingas vietas, kurios, 
pasak poeto Fausto Kiršos, "verčia 
domėtis ir jų aplinka gyventi".

1992 metais Anykščių miestas 
pažymi savo pirmojo paminėjimo 550

Nuotrauka J. Junevičiaus

metų jubiliejų. Ta proga liepos 20 26 
d. į gimtinę kviečiame iš Anykščių 
miesto bei parapijos kilusius tautie
čius ir jų ainius, kviečiame ir 
anykštėnų bičiulius ar prijaučiančius 
šiam kraštui, gyvenančius įvairiose 
šalyse, žemynuose, į PASAULIO 
ANYKŠTĖNŲ SUVAŽIAVIMĄ.

Tomis švenčių dienomis aplankysi
me žymiųjų anykštėnų tėviškes, 
dalyvausime jų. kūrybos skaitymuose, 
dainuosime Anykščių krašto senovės 
dainas, linksminsimės gegužinėse 
Anykščių šilelyje, prie Puntuko, 
Niūronyse. Anykščių šv. Mato bažny
čioje ir A. Baranausko koplyčioje 
klausysimės bažnytinės muzikos, kar
tu su visa parapija melsimės šv. Onos 
atlaiduose. Jeigu atsiras pageidaujan
čių, 'galima bus pasižvalgyti ir po 
Svėdasų - J. Tumo Vaižganto kraštą 
bei kitas Aukštaitijos vietoves.

Atvykusius mielus ir laukiamus 
svečius apgyvendinsime miesto vieš
butyje “idintukas" ir poilsio namuose 
"Šilelis". Norintieji gauti smulkesnę 
informaciją, skambinkite arba rašyki
te į Anykščius: telefonais 51332 
(savivaldybės), 51554 (muziejaus), 
faksas (8 - 251) 51778; laiškus 
siųskite adresu: Algiui Verbickui, A. 
Vienuolio g. 4, 4930 Anykščiai, 
Lietuva. j

Iki malonaus susitikimo vasarą 
mūsų Anykščiuose!

Vygandas Račkaitis
Anykščių 550 metų jubiliejaus 
organizacinės komisijos narys

buvo palaidota 82 metų amžiaus mūsų 
tautietė Zuzana Banienė, kilusi nuo 
Kretingos.

Liūdi likęs vyras Juozas Banys.

Gerb. Redaktoriau,

Geriausi linkėjimai iš Lietuvos.
Kai Lietuvoje žiema, nors fniego 

vargu ar surasi, kaip ir bet ko kito. 
Kai lietuviai mokosi būti laisvais ir 
kainos keičiasi taip greitai kaip 
Melbourno oras, nejučia galvoju apie 
Australiją. Juk praleidau ten vienerius 
metus. Daug pamačiau, sužinojau ir 
patyriau.

Daug sutiktų žmonių šilumos, 
geranoriškumo, užmegztų pažinčių ir 
draugysčių, gerų minčių ir sumanymų 
parsivežiau Lietuvon visai be muito. 
Jau šiek tiek perpratau naują Lietuvos 
gyvenimą. Lyginu ir matau, kiek dar 
daug turime keisti savyje, kad 
galėtume lygiuotis su laisvaisiais. 
Linkėčiau, kad daugiau žmonių galėtų 
tai pamatyti ir suprasti. Daug kas 
dabar klausia: " O kaip ten, Australi
joje, daro?" Tai neįkainojama mano 
patirtis. Už tai ir ką patyriau 
profesijos srityje, esu didžiai dėkinga 
dr. A. Kabailai, p. P. Jokūbaičiui, dr. 
N. Zdanienei ir dr. K. Zdaniui, ponams 
B. ir A. Staugaičiams, ponams 
Krasauskams ir visiems savo giminai
čiams, draugams, kurių dėka mano 
viešnagė Australijoje tapo tokia 
maloni.

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais 
Daiva Mašanauskaitė

* * *
Iš tėvynės mums rašo musų 

bendradarbė Isolda Poželaitė - Davis. 
Nors laiškas parašytas pernai metų 
gruodžio mėn. 7 dieną, tačiau mus 
pasiekė tik šių metų sausio mėnesio 
pabaigoje. Jame rašoma:

"Jau mokytojavau 82 vidurinėse ir 
devynmetėse mokyklose, visuose Lie
tuvos kampuose, išskyrus Vilnių. Be 
to, pravedžiau 22 seminarus mokyto
jams. Esu fiziškai pavargusi nuo to 
amžino keliavimo (nuo rugsėjo 1 
dienos tik 10 dienų buvau "atostogo
se"). Tačiau dvasinė būklė labai gera. 
Pirmadienį keliauju- į Kaišiadorį, 
Kėdainius, Kelmę, ir Plungę..."

1. Poželaitė - Davis redakcijai linki 
linksmų*švenčių. Apie jos pedagoginį 
darbą tėvynėje įdomų straipsnį 93 - 
me numeryje išspausdino Prienų 
rajono laikraštis "Naujasis gyveni
mas"

Lietuvoje žuvus

A. + A. Prof. Vyteniui Kabailai
seserį, mūsų buvusią narę, Eleną Jonaitienę, dr. Algį Kabailą ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Socialinės globos moterų 
draugija Melbourne

Elenai Jonaitienei, dr. Algimantui Kabaiiai ir jų šeimoms.
Mintyse esu su jumis Tamstų sielvarte dėl tragiškos brolio ir dėdės

A. f A. Prof. Vytenio Kabailos 
mirties Lietuvoje.

Albertas Zubras

Redakcija gauna laiškų iš Lietuvos, 
kuriuose kreipiamasi dėl susirašinėji- 
~io tarpininkavimo su Australuos 
lietuviais, prašoma padėti surasti 
giminaičius ar pažįstamus, siųsti 
"Mūsų Pastogę" ar sušelpti... Pagal 

galimybes stengiamės prašančiųjų 
norus patenkinti, deja, mūsų laikraštis 
finansiniai nėra tiek pajėgus, kad 
galėtų kam nors teikti materialinę 
paramą ar imtis kokių nors kitų, ypač 
susietų su pinigais, reikalų.

Redakcija taip pat yra gavusi ir 
tebegauna didžiulius pluoštus laiškų, 
kuriuose surašyti prisiminimai iš 

kelionių, viešnagės tėvynėje, nuo
traukas, tėvynėje gyvenančių autorių 
kūrybą ir t. t. Deja, nors visa ši 

medžiaga taip pat labai įdomi, visos 
jos spausdinti laikraštyje dėl vietos 
stokos neįmanoma.

Redaktorius

PATIKSLINIMAS
Ketvirtame "Mūsų Pastogės" nu

meryje, 3 puslapyje, buvo išspausdin
tas St. Pačėsos straipsnis, kuriame 
pareikšta, kad "Adelaidės šaulių 
rinktinė panaikinta nuo 1991 m. 
lapkričio 1 d." Tai neatitinka tiesos.

Lietuvos šaulių sąjungos Kauno 
centro valdybos atsakingasis sekreto
rius St. Ignatavičius privalėjo žinoti, 
kad Lietuvos Kun. Margio šaulių 
rinktinė Australijoje priklauso Lietu
vos šaulių sąjungai išeivijoje, ir toks 
nutarimas mums negalioja.

Pasirodo, kad ats._sekretorius .St,. 
Ignatavičius gerai nežino šaiftių 
veiklos išeivijoje ir nėra artimai 
susipažinęs su Lietuvos šaulių sąjun
gos išeivijoje Statutu.

Remiantis Lietuvos šaulių sąjungos 
išeivijoje Statuto 203 ir 204 str., 
likvidaciją gali įvykdyti tik visuotinis 
narių susirinkimas arba atstovų 
suvažiavimas, bet ne iš Lietuvos 
atvykęs sekretorius.

B. Kryžanauskaš 
Lietuvos kun. Margio 

šaulių rinktinės pirmininkas

A. + A. Vyteniui Kabailai
tragiškai žuvus Lietuvoje, reiškiame gilią užuojatą dr. Algiui Kabailai, 
p. Elenai Jonaitienei ir jų šeimoms bei giminėms.

Australijos lietuvių bendruomenės
Kultūros taryba

A. + A. Prof. Vyteniui Kabailai
tėvynėje tragiškai žuvus, broliui dr. A. Kabailai, seseriai Elenai 
Jonaitienei ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Ona Baužienė BEM 
ir šeima
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GEELONGE
šių metų vasario 23 dieną. 9.30 vai. 

Geelongo St. John bažnyčioje kunigas 
dr. P. Dauknys atnašaus iškilmingas 
mišias, skirtas Lietuvos nepriklauso
mybės dienai paminėti. Melbourne 
"Vytenio" kuopos šauliai, Geelongo 
organizacijos dalyvaus su uniformomis 
ir vėliavomis. Giedos Geelongo lietu
vių choras "Viltis".

Po pamaldų Geelongo lietuvių 
Apylinkės namuose (128 Douro St., 
North Geelong) paskaitą skaitys 
Tomas Kondrotas. Koncerte susipins 
mūsų mažųjų eilių ir šokių bei choro 
dainų pynė, vadovaujama G. Pranaus- 
kienės.

Bus renkamos aukos ALB Geelongo 
bendruomenės namų tvarkymui. Pie
tus paruoš bendruomenės moterų 
draugija. Tad kviečiame visus!

ALB Geelongo Apylinkės 
valdyba

PAKEISTAS RADIJO 
VALANDĖLIŲ LAIKAS 
Nuo vasario mėnesio 15 dienos 

pakeistas etninių radijo valandėlių 
laikas.

Melbourne lietuvių radijo valandėlė 
(stotis 3EA) nuo šiol bus perauodama 
šeštadieniais nuo 4.45 vai. po pietų iki 
5.30 vai. po pietų.

Sydnėjaus lietuvių radijo valandėlė 
bus perduodama taip pat šeštadieniais 
nuo 4.45 vai. po pietų iki 5.30 vai. po 
pietų.

Nuo šiol radijo valandėlės sutrum 
pinamos 15 minučių - vietoje vienos 
valandos, lietuviai savo programos 
galės klausyti 45 minutes. _x_ 

SYDNĖJAUS SKAUTAMS
"Aušros" tunto metinėje programo

je numatyti šie renginiai:
vasario 16 d. - 10.30 vai. - tunto 

sueiga Lidcombe; bus organizuotai 
dalyvaujama pamaldose;

kovo 1 d. - Kaziuko mugė - 
Lidcombe;

balandžio 5 d. - 12 vai. vienetų 
sueigos;

gegužės 3d. 10 vai. vienetų
sueigos;

birželio 7 d. 10 vai. vienetų
sueigos;

liepos 5 d. - 10 vai. •» vienetų 
sueigos;

rugpjūčio 1 - 2 d. - dviejų dienų 
iškyla baidarėmis;

rugsėjo 6 d. - 10.30 vai. - tunto 
sueiga Lidcombe;

spalio 4 d. - 10 vai. vienetų 
sueigos;

lapkričio 1 d. - 10 vai. - vienetų 
sueigos;

gruodžio 6 d. - 10 vai. - 
priešstovyklinės skilčių sueigos Lie
tuvių namuose, Bankstowne;

sausio 2 - 10 d. - tunto stovykla 
"Camp Coutts" stovyklavietėje.

"Aušros" tunto vadija.

IEŠKO
ieškau 1944 1945 metais į

Australiją emigravusio mano bendra
mokslio Stasyčio Adomo, gim. 1915 
metais. Berods, Stasytis Adomas ilgą 
laiką dirbo mokytoju.

Rašyti man galima adresu: Vladui 
Šarkai, Šeškines gt. 63 10, Vilnius, 
Lietuva.

PAGALBA LIETUVAI

ALB Krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už 415 dolerių auką, skirtą 
fondui "Pagalba Lietuvai" iš Sale 
seniūnijos ir 1205 dolerių auką iš 
Geelongo lietuvių dalyvavusių a.a. 
Kazio Šimkevičius laidotuvėse, kurią 
surinko J. Gailius. Auka vietoje gėlių 
skirta tam pačiam fondui.

Sale seniūnijoje aukojo:
150 dolerių V. Čižauskienė;
50 dolerių E. Eskirtienė;
po 20 dolerių V. ir R. Rutkauskas, 

J. Šeštokas, P. Sidaras, G. ir J. 
Lekniai;

15 dolerių V. Koženiauskienė;
po 10 dolerių kun. dr. P. Dauknys, 

G. Baleiša, D. Valytė Ellison, G. 
Bindokas, J. Varkalis, A. ir G. 
Šabrinskas, J. Ališauskas, V. Balsevi
čius, G. Stankus, V. Norkienė, A. 
Lenartas, O. ir B. Vitkauskai.

Geelonge per a.a. K. Šimkevičiaus 
laidotuves aukojo:

1000 dolerių - J. ir l. Gailiai, B. ir 
R. Liebich, R. ir T. Gailiai;

50 dolerių - V. Klova;
30 dolerių - Geelongo lietuvių 

sąjungos klubo valdyba;
po 20 dolerių - V. Braželis, 1. 

Volodkienė, V. Klupšienė, V. Šalavie- 
jus, P. Jakaitis;

po 10 dolerių - A. Jančiauskienė, J. 
Manikauskas;

5 dolerius - A. Cimermonienė.
V. Genys

ALB Krašto valdybos 
iždininkas

rŠYDNĖjAUS LiETUVIŲ
I NAMUOSE
Į 16 -1'8 EASTTERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414
I......... ................. _

LIETUVOS VIZOS
Pranešame, kad formas Lietuvos Respublikos vizų gavimui 

galima gauti Sydnėjaus lietuvių klubo raštinėje.
I--------------------------------------------------------------------------

Anksčiau skelbtas turgus, turėjęs įvykti kovo 1 dieną, 
ATŠAUKIAMAS.

Nauja turgaus data bus paskelbta vėliau.
|--------------------------------------------------------------------------
Į KLUBO VALGYKLA VEIKIA
| Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais
| nuo 6 iki 9 vai. p. p.
| Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.
j SMORGASBORD

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAI nuo 1 iki 3 vai. p. p

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

AUKOS TAUTINIAM
OLIMPINIAM KOMITETUI

Lietuvos reprezentantų Barselonos 
olimpiadoje dalyvavimo išlaidoms pa 
dengti LTOK’ui aukojo:

Melbourne - Pauliaus Mičiulio 
draugai, jo gimimo dienos proga - 100 
dolerių, Jonė ir Paulius Mičiuliai - 200 
dolerių;

Perthe - G. Patupis - 200 dolerių;

Adelaidėje - F. Adamonis - 200 
dolerių (savo 80 • mečio proga), I. 
Taunys - 50 dolerių, T. ir V. 
Vasiliauskai - 20 dolerių, S. Libikienė 
- 10 dolerių.

Nuoširdžiai dėkoju aukojusiems. 
J. Jonavičius

LTOK atstovas Australijoje

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija nuoširdžiai 
kviečia visus, iš arti ir iš toli, 1 tradicinę

UŽGAVĖNIŲ POPIETĘ
kuri įvyks vasario 23 dieną (sekmadienį), 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
lietuvių namuose, Bankstowne.

Šioje popietėje įdomią ir puikiai paruoštą programą atliks Sydnėjaus 
tautinių šokių grupės veteranai. Programa vadinsis - "Sydnėjaus 
kronika 2002 metais".

įėjimas - 5 doleriai. Popietėje bus fantais gausi loterija, svečiai - 
pavaišinti kava ir pyragais.

Laukiame visų!

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugija
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