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KADA IŠSISKLAIDYS JUODI DEBESYS VIRŠ LIETUVOS?

ŽUVUSIEJI UŽ LAISVĘ

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 

Nutarimas
Dėl apdovanojimo I-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus 

ordinu
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nutaria:
Už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos 

Respublikos laisvę ir nepriklausomybę apdovanoti (po mirties) I-ojo 
laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu:

Loretą Asanavičiūtę, gimusią 1967 metais
Virginijų Druskl gimusĮ 1969 metais
Danų Gerbutavičių, gimus} 1973 metais
Rolandą Jankauską, gimusĮ 1969 metais
Rimantą Juknevičių, gimusĮ 1966 metais
Alvydą Kanapinską, gimusĮ 1952 metais
Algimantą Petrą Kavoliuką, gimusĮ 1939 metais
Vidą Maciulevičių, gimusĮ 1966 metais
Titą MasiulĮ, gimusĮ 1962 metais
Alvydą Matulką, gimusį 1960 metais
Apolinarą Juozą Povilaitį, šimusĮ 1937 metais
Igną ŠimulionĮ, gimusĮ 1973 metais
Vytautą Vaitkų, gimusĮ 1943 metais

Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas

................  , , V.l.andsbergis
Vilnius, 1991 m. sausio 15 d. N , 052

LAISVĖS 
NENUŽUDYSITE
Žuvusieji gulėjo Sporto rūmuose. Tūkstančiai žmonių 

atėjo jų palydėti. Jau prieš pusantros valandos iki pajudant 
gedulingai procesijai prie Sporto rūmų jau nebebuvo 
galima prieiti. O žmonės vis sruvo ir sruvo palydėti j pas
kutinę kelionę žuvusiųjų už Lietuvą.

Gedulinga procesija pajudėjo. Kareivių mieste nebuvo 
matyti. O žmonės ėjo. Ir merginos su tautiniais dra
bužiais, moterys juodomis skarelėmis, vyrų rankose 
Trispalvės, parištos gedulo kaspinais. Senutė kartu vedėsi 
anūką.

Importiniais stiklais užtemdyti langai žiūrėjo į proce
siją. Sunku pasakyti, ar žiūrėjo pro tuos langus Buroke

vičius, Švedas su kompanija, ką jie galvojo. Tiesa, ką 
jie galvojo, gal ir ne taip sunku įspėti.

Žmonės rinkosi Į Gedulingą mitingą. Lietuva palydėjo 
kruvinojo sekmadienio aukas. Juos priglaudė Lietuvos 
žemė.

Vytautas GAIŽAUSKAS 
_______ _____________ _________ Juozas BINDOKAS

Per praėjusią savaitę Įtampa Lietu 
voje šiek tiek atslūgo. "Juodųjų 
berečių" parašiutininkų daliniai ir 
dalis Vidaus reikalų ministerijos karių 
buvo atitraukti iš Vilniaus ir kitų 
Lietuvos miestų. TSRS prezidentas M. 
Gorbačiovas pasiuntė į Lietuvą ir

1991.01.14

kitas dvi Baltijos respublikas derybų 
komisijas, šiek tiek sušvelnėjo per 
Maskvos radiją ir televiziją vedama 
propagandos kampanija prieš Lietuvą.

Dar sunku pasakyti, ar tai tik 
taktinis manevras Vakarų nuramini
mui ir. kad šiek tiek atstatyti labai 

pašlijusią M. Gorbačiovo ir jo vyriau
sybės reputaciją, ar tai reiškia 
Kremliaus sprendimą daugiau nebe
naudoti karinės jėgos Baltijos respub
likose ir pasikliauti politinėmis ir 
ekonominėmis priemonėmis šių res
publikų išlaikymui Tarybų Sąjungoje.

Lietuvos žmonės nepasitiki M. 
Gorbačiovu ir lieka gintis, jei staiga 
vėl (vyktų puolimas iš tarybinių 
ginkluotųjų pajėgų pusės. Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pastatas te
bėra apsuptas barikadomis ir prieš 
tankiniais grioviais, jį tebesaugo 
Lietuvos Respublikos Krašto apsau
gos departamento tarnautojai, polici
ja ir civiliai savanoriai. Parašiutininkų 
užgrobti pastatai nėra grąžinti Res 
publikos vyriausybei ir kariškiai juos 
tebesaugo. Iš užgrobtos Vilniaus 
televizijos stoties kasdien po dvi 
valandas perduodamos jedinstveninkų 
propagandos programos, o likęs laikas 
užpildomas pertransliuojamomis Mas
kvos televizijos laidomis bei senais 
filmais ir koncertais. Vilniečiai dau
giausiai žiūri Kauno televizijos laidas, 
kurios dabar matomos visoje Lietuvo
je, o taip pat ir rytinėje Lenkijoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Tebespausdinami 
beveik visi Lietuvos laikraščiai, nors 
mažesnės apimties ir mažesniu tiražu. 
Pramonė ir prekyba vyksta normaliu 
tempu, maistas ir kitos plataus 
vartojimo prekės parduodamos tik su 
kortelėmis, dar senomis kainomis. 
Normaliai veikia klnoteatrai, teatrai, 
opera. Tačiau nuo vasario 1 dienos 
miestuose įvesti kariniai patruliai,
kurie kartais sulaiko žmones, reika
lauja parodyti dokumentus. Lietuvos 
Respublikos vyriausybė, kaip ir kitų 
šešių respublikų vyriausybės,pareiškė 
Maskvai protestą dėl karinių patrulių 
įvedimo ir su jais nebendradarbiauja
ma. Kariškiams aiškiai leidžiama 
suprasti, kad jie čia nepageidaujami.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis per Vilniaus radiją pa
skelbė, kad nepaisant mažėjančios 
(tampos respblikoje, lietuviai turėtų 
būti pasirengę priešintis, nepaklusti ir 
nebendradarbiauti su tarybiniais ka
riais. V. Landsbergis pareiškė, jog jis 
tikisi, kad Maskva laikysis Vašingto
nu! duoto pažado, kad Baltijos 
respublikose (tampa bus sumažinta. 
Tačiau nežinodamas šio pažado deta
lių, jis negalintis patikrinti ar jis 
vykdomas teisingai. Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas taip pat pareiškė, kad jis esąs 
nepatenkintas Maskvos atsiųstos į 
Lietuvą aukšto lygio delegacijos 
sudėtimi. Visi jos nariai yra yra 
akivaizdžiai nepalankūs Lietuvai. De
legacijai vadovauja TSRS ministrų 
tarybos pirmininko pavaduotojas V. 
Dogužijevas, į jos sudėtį taip pat įeina 
generalinio štabo viršininkas, "stip
rios rankos" politikos šalininkas 
Moisiejevas. Rašant šias eilutes, dar 
nebuvo žinoma, ar ši delegacija 
įgaliota derėtis ir dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

V asario 2 dieną vyriausybės lėšomis 
Vilniuje buvo palaidotas Jonas Taut
kus. Tai vėliausioji sovietinės kariuo
menės auka Lietuvoje. Jis buvo 
nušautas bandant pabėgti nuo rekrutų 
ieškančių kariškių. Gedulingoje pro
cesijoje tūkstančiai žmonių lydėjo 
Jono Tautkaus karstą į amžinojo 
poilsio vietą. Kunigas Pranciškus 
Vaičikonissusirinkiusiems įlaidotuves
sakė: "Mes turime prisiminti visus 
žuvusius už laisvę".

Lietuvos Respublikos vyriausybės 
atstovas Audrius Ažubalis iš Vilniaus 
pranešė, kad to paties šeštadienio 
vakare Alksnėnuose sovietų armijos

Nukelta į 2 pūsi.
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KADA ISSISKLAIDYS JUODI DEBESYS VIRS LIETUVOS?
Atkelta iš 1 pusi.

kapitonas šautuvo buože sužeidė 1 
galvą dar vieną lietuvi, kariams 
ieškant nuo karinės tarnybos besi
slapstančių jaunuolių. Dvidešimt vie- 
nerių metų Valdas Puzonas buvo 
nugabentas į ligoninę. Sovietų karinis 
komisariatas praneša, kad Lietuvoje 
rudens šaukimo naujokų pašaukta tik 
apie 700 jaunuolių, kas sudaro tik 17 
procentų visų šaukiamųjų. Lietuva Ir 
keturios kitos respublikos atsisakė 
vykdyti Maskvos (sakymą, reikalau
janti atlikti karinę prievolę sovietų 
armijoje.

Jums skaitant šias eilutes, vasario 9 
dieną jau bus (vykusi visuotinė 
Lietuvos gyventojų apklausa dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Lietuvos 
piliečiai buvo klausiami ar jie pritaria 
Lietuvos Respublikos nepriklausomy
bei. Dar prieš M. Gorbačiovo paskelb
tą kovo 17 dienos referendumą 
Tarybų Sąjungoje, kuris sieks gyven
tojų pritarimo naujai sąjunginei su
tarčiai, panašios apklausos bus pra
vestos ir Latvijoje bei Estijoje. 
Baltijos valstybės nori užbėgti už akių 
šiam referendumui, kurio jos nepripa
žįsta. Stebėti gyventojų apklausą j 
Lietuvą pakviesti keli šimtai stebėto
jų iš užsienio, tarp kviestų stebėtojų 
yra Amerikos generalinis konsulas 
Leningrade.

SVETIMTAUČIŲ PAŽIŪROS 
BALTIJOS VALSTYBĖSE

Priešingai M. Gorbačiovo teigimui, 
gyventojų apklausos Baltijos respub
likose rodo, kad ten gyvenantys 
kitataučiai daugumoje pasisako už 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybę. Apie tai rašo Amerikos 
dienraštis "Baltimore Sun".. Pasak 
korespondento S. Schein, svarbus 
apklausos rezultatas yra tai, kad jis 
paneigia "tūkstančius telegramų ir 
laiškų iš Baltijos rusų, kuriuos dažnai 
mini TSRS prezidentas, teisindamas 
griežtą centro nusistatymą prieš 
Baltijos šalių nepriklausomybę ir tų 
valstybių vadovus. Neseniai buvęs 
KGB generolas Kaluginas pareiškė, 
kad panašius telegramų ir laiškų vajus 
dažnai fabrikuoja TSRS saugumo 
tarnyba.

Remiantis apklausos daviniais, Bal
tijos valstybėse gyvenančios kitatau
čių mažumos sutinka su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos politikų teigimu, 
jog TSRS kariuomenės veiksmai 
Baltijos kraštuose maža ką bendro 
turi su tautinėmis nesantaikomls, tai 
tėra tik bandymas stabdyti Baltijos 
respublikų atsiskyrimą nuo TSRS. 
Dienraščio "Baltimore Sun" kores
pondentas Maskvoje Scott Schein 
laikraščio skaitytojus supažindina su 
apklausos duomenimis, kuri Lietuvoje 
buvo pravesta sausio 14 dieną, t. y. 
dieną po kruvinųjų (vykių Vilniuje. 76 
procentai apklaustųjų rusų ir 66 
procentai lenkų pareiškė, kad jie 
pritaria Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo aktui. Apklaustieji taip pat 
pareiškė, kad Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininką 
V. Landsbergį jie vertina daug 
daugiau negu TSRS prezidentą M. 
Gorbačiovą. Už prezidentinės val
džios (vedimą Lietuvoje pasisakė tik 
nežymi apklaustųjų dalis - 16 
procentų rusų ir 23 procentai lenkų. 
Nepriklausomybės atstatymui dabar 
pritaria daugiau Lietuvos gyventojų, 
negu bet kuriuo kitu laiku nuo 1990 m. 
kovo vienuoliktos dienos.
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O. BUSH VIZITAS Į MASKVĄ 
ATIDĖTAS

Nors oficialiai aukščiausio lygio 
pasitarimai tarp prezidentų G. Bush ir 
M. Gorbačiovo atidėti dėl karo 
veiksmų Persų (lankoje, tuo taip pat 
buvo siunčiamas signalas Tarybų 
Sąjungai, kad naudodama represijas 
Baltijos šalyse, ji gali prarasti labai 
reikalingą Amerikos ekonominę para
mą. Tuo pačiu M. Gorbačiovui buvo 
leista suprasti, kad jei jis atsisakys 
reformų kelio, praras pasitikėjimą bei 
populiarumą Vakaruose, na, ir ekono
minę bei techninę paramą. Atrodo, 
kad M. Gorbačiovas suprato šj signalą 
ir, bent Jau kol kas, susilaiko nuo 
tolesnių smurto veiksmų Baltijos 
šalyse. Tačiau kiek ilgai? Jau dabar 
konservatyviųjų komunistinių jėgų 
vadas TSRS parlamente V. Alksnis 
grasina nuversti M. Gorbačiovą, jei 
pastarasis nenustos nuolaidžiauti 
Amerikai. "Kietos rankos" šalinin
kai spaudžia M. Gorbačiovą padaryti 
"tvarką" respublikose ir sustabdyti 
Sovietų Sąjungos irimą. M. Gorbačio
vas, bijodamas prarasti savo poziciją, 
pasiduoda tokiam spaudimui ir skelbia 
(sakus, kurių reikalauja kariuomenės 
generolų, KGB vadų ir senųjų 
komunistų koalicija. Palaipsniui ban
doma grįžti prie komunistų partijos 
diktatūros, kuri egzistavo nuo 1917 - 
jų metų revoliucijos iki M. Gorbačio
vo pravestų pusiau demokratinių 
reformų jo valdymo pradžioje. Res
publikos, kurios jau išsirinko nekomu
nistines vyriausybes visomis jėgomis 
priešinasi ir toliau priešinsis tokiems 
konservatyviųjų jėgų planams. Jas 
remia ir pačios didžiausios respublikos 
Rusijos Federacinės Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
B. Jelcinas, nors pačioje Taryboje 
komunistai tebeturi daugumą.

UŽSIENIO VYRIAUSYBIŲ PA
REIŠKIMAI

Europos parlamentarų taryba susi
rinkusi Strasburge pareikalavo, kad 
Tarybų Sąjunga pasiaiškintų dėl 
smurto veiksmų Lietuvoje ir Latvijo
je. Tarybos pirmininkas taip pat 
nurodė, kad jis pasiųs delegaciją į 
Baltijos respublikas padėčiai ištirti, 
(vykiai Lietuvoje ir Latvijoje buvo 
svarstomi visą popietę, tačiau nuo 
rezoliucijos susilaikyta kol bus gautas 

atsakymas iš Maskvos ir kol sugrįš 
Tarybos delegacija.

Vienoje susirinkę Helsinkio susita
rimus pasirašiusių šalių atstovai 
pasmerkė susidorojimą Vilniuje ir 
Rygoje ir taip pat pareiškė, kad 
karinė Kremliaus intervencija Baltijos 
respublikose nusikalsta Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferen
cijų principams. Amerikos delegacijos 
vadovas nurodė, kad beveik visų šalių 
atstovai yra susirūpinę dėl smurto 
veiksmų Baltijos respublikose, nes 
kariniai veiksmai ten rodo, kad 
Tarybų Sąjunga bando gr(žti prie 
ankstesnės priepaudos politikos.

Amerikos užsienio reikalų ministe 
rijos pranešime apie žmogaus teisinę 
padėti pasaulyje pažymima, kad 
tarybinės vyriausybės jėgos naudoji
mas Baltijos šalyse kelia grėsmę 
reformoms visoje Tarybų Sąjungoje. 
Pranešime sakoma, kad Maskvos 
veiksmai, kuriais ji siekia atgauti 
valdžią atskirose respublikose, gali 
turėti pavojingų pasekmių visai 
Tarybų Sąjungai.

Lenkijos prezidentas Lech Valensa 
pareiškė, kad lietuviai turi neginčija
mą teisę patys spręsti savo likimą. 
Lenkijos kariuomenės laikraštyje 
"Polska zbroja" L. Velensa pabrėžė, 
kad lenkai remia lietuvius ir kitas už 
savo teises kovojančias tautas. Lietu 
viams ir kitoms Tarybų Sąjungoje 
esančioms tautoms dar reikės nemažai 
laiko ir aukų nepriklausomybei iško
voti, bet aš neturiu nė mažiausios 
abejonės, rašo L. Valensa, kad

MASKVA
Ukrainos informacijos centras pra

neša, kad sausio 13 dieną Kijeve buvo 
surengta didžiulė demonstracija prieš 
sovietų kariuomenės nekaltų žmonių 
žudynes Vilniuje. Demonstracijos me
tu Kijeve kalbėjo liaudies deputatai, 
Ukrainos nacionalinės demokratų 
partijos, studentų ir Lietuvių kultūros 
draugijos Ukrainoje atstovas.

Liaudies deputatas Olesius Ševčen- 
ko perskaitė Ukrainos parlamento 
protesto pareiškimą.

Ukrainos Informacijos centras savo 
informacijose apie kruvinus (vykius 
Vilniuje rašo: "N. Chruščiovo tankai - 
Vengrijoje, L. Brežnevo - Čekoslova
kijoje, M. Gorbačiovo - Lietuvoje. 

netolimoje ateityje jie pasieks perga 
lę.

Vokietijos užsienio reikalų mi
nistras H. D. Genscher Bundestage 
pareiškė, kad respublikų nepriklauso
mybės ginčus Tarybų Sąjungoje reikė
tų spręsti pagal Helsinkio susitarimus. 
H. D. Genscher pažymėjo, kad jėgos 
naudojimas prieštarauja Helsinkio 
susitarimų principams. Jis taip pat 
sakė, kad visos Tarybų Sąjungos 
politinės jėgos turėtų suprasti, jog 
niekas Vakaruose nenori pasinaudoti 
sunkumais TSRS ir jai pakenkti. 
Genscher taip pat pabrėžė, kad 
Vakarai padėtų Tarybų Sąjungai, jei 
ji tęstų reformas. Vokietijos gynybos 
ministras Stoltenberg pareiškė, kad 
tarybiniai vadovai turėtų suprasti, jog 
nauji priespaudos veiksmai šalyje 
turėtų pasekmių užsienio politikoje. 
Jis sakė, kad niekas nenori grįžti ( 
šaltojo karo apkasus, bet jėgos 
naudojimas Baltijos respublikose su
daužė Vakarų iliuzijas ir viltis.

Čekoslovakijos vyriausybė tarybi
niam ambasadoriui (telkė notą, kurioje 
reikalaujama paaiškinti apie karinius 
susidorojimus Baltijos respublikose. 
Tuo tarpu Prahos miesto savivaldybė 
Kremliaus gatvę pavadino Lietuvos 
gatve. Tai turbūt vienintelė Lietuvos 
vardu pavadinta gatvė Europoje. 
Čekoslovakijos parlamentas priėmė 
nutarimą, kuriame pasmerkti tarybi
nės kariuomenės veiksmai Lietuvoje ir 
pareiškė solidarumą su Lietuvos 
parlamentu bei lietuvių tauta.

J. Rūbas

Pasaulis neturi leisti toliau tęstis 
tokiam žiaurumui."

VILNIUS
Lietuvos Respublikos prokuratūra 

ruošiasi iškelti baudžiamają bylą 
Juozui Jermalavičiui, kuris okupantų 
armijos žudynių akcijos metu skelbė 
Nacionalinio gelbėjimo komiteto pra
nešimus raginančius Lietuvos žmones 
padėti armijai nuversti Lietuvos 
Respublikos vyriausybę ir Lietuvon 
sugrąžinti senąją tvarką su tarybine 
vyriausybe priekyje, susidedančia iš 
Maskvai ištikimų parsidavėlių.

Apie šią J. Jarmalavičiui keliamą 
byią daug rašo pasaulio spauda.
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SAUSIO TRYLIKTOJI
Pas mus žodžiai, žodžiai... 0, kad tie žodžiai pasiektų ne tiktai ausis, bet 

širdis ir protą tų, kurių rankose pasaulio likimas. Ar bus musų žodžiai bent 
dalimi tų tvarsčių, Lietuva, prilipusių prie tavo žaizdų?

Tu, Lietuva, vėl pražydai žaizdomis ir krauju - matyt reikėjo to kraujo 
nepriklausomybės gėlei palaistyti.

Ar bus pareikalauta to kraujo dar daugiau? Kažkada, labai seniai, vieno 
kraujo lašo būtų Tau užtekę... š( kartą pasaulis matė, Lietuva, Tavo 
parlamentą prisiekianti -
"ginti, jeigu reikės, savo krauju ir gyvybėmis, Tavo nepriklausomybę".

Matau per š| kraują vėl įvykusią tautos konsolidaciją. Vėl matau Vingio 
parką, atgimimo sąjūdi, Baltijos kelią. Toliau tikiu, kad ateis diena. Dabar dar 
tvirčiau tuo tikiu, nes mes vėl išbandyti, patikrinti ir atrasta, kad turime kraujo 
ir geležies. ' ■ .

Vilnius. Gedimino pilies bokšte iki pusės stiebo nuleista l.ietuvos trispalvė. 
Kitoje pusėje Neries, Sporto rūmuose, pašarvoti žuvusieji. Guli ten vyrai ir 
moterys iš Vilniaus, K mino,’Marijampolės, Panevėžio... Guli su jais ir kaip balta 
rožė, pražydusi krauju, tik dvidešimt trijų metų mergaitė. Savo gyvybių kaina 
jie įstojo j savanorių eiles. Paskutiniam atsisveikinimui ateina gedinti Lietuva. 
Trečiadieni, šešių kilometrų ilgumo laidotuvių procesija, kurioje dalyvauja 
daugiau kaip 100 000 žmonių, lydi žuvusius j Vilniaus katedrą ir i paskutinę 
poilsio ir amžinos pagarbos vietą. Lietuvos žemė priglaudžia savo vaikus.

Man vėl prisimena prieš 50 metų girdėti žodžiai - juos sakė Juozas 
Ambrazevičius. Lietuvos laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas 1941 
metais, laidojant žuvusius sukilėlius Kauno kapuose: •

"Ne pirmą kartą šioje vietoje prasiveria duobės, kad priimtų kunus tų, kurių 
kraujas reikalingas palaistyti tautos laisvei. Tačiau niekada toji duobė nebuvo 
tokia didelė kaip šiandien. Tai rodo, kad Lietuvos žemė yra ištroškusi laisvės"

G. Žemkalnis, su atsiprašymu poetams, 
kurių žodžius naudojau, neminėdamas jų pavardžių.

PRIE TELEVIZIJOS BOKŠTO
Naktį iš šeštadienio į sekmadieni 

tarybinė kariuomenė užgrobė bei 
nusiaubė Vilniaus televizijos bokštą ir 
Lietuvos televizijos ir radijo pastatą. 
Autentiški "Lietuvos ryto" spec, 
korespondento Vido Kachlevičiaus 
įspūdžiai.

Šeštadieni apie pirmą valandą 
nakties kartu su kolega automobiliu 
išvykome i miestą. Apvažiavome 
svarbiausius objektus. Visur budėjo 
daug žmonių. Užgrobtuose Spaudos 
rūmuose degė šviesos iš neoficialių 
šaltinių sužinota, kad dabar be 
triukšmo po redakcijų, žurnalistų 
stalčius, rankraščius, užrašus, archy
vus, užrašų knygutes ir asmeninius 
daiktus rausiasi KGB darbuotojų 
brigados. Sankryžoje prie Kuro apa
ratūros gamyklos pastebėjome didelę 
karinės technikos koloną: šarvuočiai, 
tankai, savaeigis priešlėktuvinis pa
būklas, kariniai automobiliai. Pradė 
jome sekti koloną. Sankryžoje prie 
Spaudos rūmų supratome, kad kolona 
važiuoja televizijos bokšto link. 
Sugebėjome aplenkti ją ir i įvykio 
vietą atvykome šiek tiek anksčiau.

Prieš televizijos bokštą kolonos 
priekyje atsidūrė tankas. Jj žmonės 
pasitiko be baimės: užtvėrė kelią, 
skandavo, švilpė. Tankistai užsidarė 
liukus. Ėmė grėsmimngai sukiotis 
bokštelis ir judėti pabūklas. Žmonės 
glaudžiau žiedu apsupę užpuoliką ir 
toliau audringai protestavo. Staiga 
sugriaudėjo tanko pabūklas. Galingas 
garsas ir oro banga arčiausiai stovė
jusius žmones parbloškė ant asfalto. 
Išbyrėjo netoliese stovėjusių automo
bilių, autobusų langai, nuo galingos 
oro bangos ėmė kaukti automobilių 
"sargai". Dužo ir keli gretimų namų 
langai, tačiau protesto akcija nenu
trūko. Tada nugriaudėjo dar keli 
šūviai. Protarpiais viskas paskęsdavo 
tirštuose dūmuose, klaikiai kaukė 
automobilių signalai, minia siuntė 
prakeiksmus, isteriškai raudojo mo
teris.

Vėliau supratau, kad tai buvo tik 
apgaulingas kariškių manevras, kuriuo 
buvo siekiama atitraukti bokšto 
gynėjų dėmėsi. Pagrindinės užpuolikų 
pajėgos atslinko iš kitos pusės. 
Kareiviai, žinodami, kad minia be
ginklė, elgėsi drąsiai. Tankai savo 

kelyje gniuždė viską.
Bėgte pasileidau paskui pirmąjį 

tanką, kuris išvertęs tvorą pasuko link 
bokšto, man į nugarą plieskė dar 
vienas prožektorius, už jo dar ir dar 
Tankai, šarvuočiai ir kariniai aulomo - 
biliai glaudžiu žiedu apsupo bokštą. Iš 
šarvuočių ir sunkvežimių iššokę 
kareiviai paleido automatų serijas į 
bokšto tarnybines patalpas. Stove 
damas lauke galėjau nesunkiai su
prasti. kuriame aukšte jau šeiminin
kauja vandalai: ten, kur jie įsiveržda 
vo, dužo stiklai, aidėjo šūviai ir 
sprogimai. Po keliolikos minučių viską 
šluojanti banga pasiekė paskutinį 
aukštą. Iš lango dingo Trispalvė. 
(Dabar jos vietoje plevėsuoja raudona 
"nugalėtojų" vėliava).

O lauke atrodė, kad vyksta tikras 
mušis. Tamsą drąskė akinantys tankų 
prožektorių spinduliai, griaudėjo pa
būklai. kaleno automatai ir kulkos
vaidžiai. Bet klaikios kakofonijos 
nepabūgę žmonės nesitraukė.

Tačiau ne eiliniai kareiviai buvo 
pagrindiniai šio nakties išpuolio vei
kėjai, o karininkai. Netoli manęs 
siautėjo nedidukas kresnas leite
nantas. Jis nenutygo vietoje, šaukė 
ant žmonių rinktiniais rusiškais keiks
mažodžiais ir isteriškai sušukęs eilini 
kartą "ubju suku" (užmušiu kalę) 
puolė arčiausiai stovėjusius žmones, 
mušė kažkokiu lanksčiu plieniniu 
rimbu, i didžiausias susibūrimo vietas 
skriejo sprogstamieji paketai, buvo 
šaudoma iš automatų.

Toje kraupioje maišalynėje dirbo 
nemažai užsienio žurnalistų. Nieko 
blogo nenujausdamas Ispanijos televi 
zijos operatorius Miguelis Awegui 
prisiartino prie kareivių. Vienas iš jų 
puolė ispaną. Šis pradėjo bėgti. 
Pasivijęs kareivis griebė už kameros 
rankenos, prišoko daugiau kareivių ir, 
parbloškę žurnalistą ant žemės, puolė 
ji spardyti kojomis. Buvo sudaužyta 
kamera. Pripuolę žmonės pakėlė 
operatorių. Čia prišokęs karininkas 
smogė jam vėzdu i veidą. M. Awegui 
buvo labai sužalotas veidas, išmušti 
keturi dantys, ispanas skubiai nuga 
bentas ( ligoninę. • Dėl šio kareivių 
išpuolio Ispanijos užsienio reikalų 
ministerija nusiuntė protesto notą 
TSRS užsienio reikalų ministerijai. 

Oficialaus atsakymo kol kas negauta. 
Šis faktas taip pat skandalingai 
nuskambėjo didžiojoje Vakarų spau
doje.

Pirmadieni M. Awegui kolega man 
pasakojo, kad nukentėjęs labai sujau
dintas visai nepažįstamų žmonių 

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
Mokytojų konferencija įvyko Aus

tralijos Lietuvių Dienų metu, gruo
džio 13 dieną Meibourno lietuvių 
Moterų seklyčioje. Dalyvauti pa 
kviesti visi Australijos lietuvių kalbos 
mokytojai. Konferencijos programa 
buvo trumpa, net turininga. Išklausyti 
ALB Švietimo tarybos pirmininkės 
isoldos l’oželaitės - Davis pranešimai, 
pademonstruotos sėkmingos mokymo 
metodikos pavyzdžiai, išklausyta kon
ferencijoje dalyvaujančių viešnių iš 
Lietuvos kalbos, apžiūrėta knygų 
parodėlė ir papietauta.

K. PRUNSKIENE PASIŪLĖ 
MAINUS

Konferencijoje dalyvavo apie dvi 
dešimt asmenų, jų tarpe - daugiausiai 
mokytojų, suvažiavusių iš Meibourno. 
Adelaidės. Sydnejaus, Brisbanės ir dvi 
mokytojos iš Lietuvos. Pakviesti 
dalyvauti Jo Ekscelencija Telšių 
vyskupas A. Vaičius ir buvusi Lietu
vos Respublikos ministrė pirmininkė 
K. Prunskienė atsiprašė, kad dalyvauti 
negalės. Todėl buvo nepaprastai 
maloni staigmena, kai konferencijai 
įpusėjus, K. Prunskienė vis dėlto 
atvyko ir kalbėjo apie mokytojų bei 
kitų profesijų žmonių tarptautinių 
ryšių galimybes. Tuo reikalu ji 
ypatingai domisi ir rūpinasi, tam 
tikslui yra įsteigusi tarptautine orga
nizaciją "Talka Lietuvai", į kurią ji 
ragino kreiptis tokiais tikslais. Ji 
išvardino visą eilę galimybių, kaip 
pav., kad Australijos mokytojų bei jų 
šeimų ir mokinių grupės vyktų į 
Lietuvą ir atvirkščiai lietuviai moky 
tojai galėtų pagyventi Australijoje. 
Atvykstantiems tokiais tikslais i 
Lietuvą, butų sudaromos atitinkamos 
sąlygos ir organizuojamos kelionės po 
Lietuvą bei Baltijos šalis.

ŠVIETIMO TARYBOS DARBAI

ALB Švietimo tarybos pirmininkė 
Isolda Požėlaitė - Davis pateikė

———>• Mūsų

dėmesio. Žmonės i viešbutį jam nešą, 
kefyrą, sultinius, nes kitokio maisto jis 
valgyti negali. Žurnalistas dėkingas 
musų medikams, o labiausiai sujaudino 
t.ai, kad taksi vairuotojas, vežęs jį 
perrišti, neėmė pinigų.

Išsamų 25 punktų pranešimą apie savo 
18 mėnesių kadencijos veiklų. Ji 
padėkojo Tarybos nariams už gražų 
bendradarbiavimą ir ypatingai džiau
gėsi, kad neseniai iš Lietuvos atvykusi 
Gražina Pranauskienė atidarė naują 
lietuvių kalbos mokyklą Geelonge ir 
sutiko būti Švietimo tarybos nąre 
Švietimo tarybos pirmininkės bei kitų 
narių pastangomis į Lietuvą išsiųsta 
daug mokomosios medžiagos, dažnai 
nesigailint nei asmeniškų išlaidų. 
Pirmininkė išvardino lietuviškas orga 

nizacijas, valdiškas įstaigas ir indivi
dualius žmones aukojusius knygas ar 
prisidėjusius’ prie siuntimo išlaidų 
padengimo. Taip pat pažymėjo, kad 
dar turi 1000 knygų, kurių persiunti 
mui ieško mecenato. Nuvykusi į 
Lietuvą pirmininkė užmezgė (vairius 
ryšius švietimo srityje Ir parvežė 
nemažai knygų bei katalogų musų 
mokykloms, konferencijos metu buvo 
galima juos apžiūrėti, ar įsigyti. Kai 
ką ji padovanojo mokykloms. Pirmi- 
lunkės pranešime taip pat buvo 
paminėti atskiri Švietimo tarybos 
nariai ir jų veikla, kalbėta apie 
vadovėlių iš JAV ir Kanados parupini- 
mą, pranešimus į spaudą, Australijos 
lietuvių fondo. Krašto Tarybos, 
Adelaidės fondą Lietuvai remti ir jo 
paramą, surengtus konkursus, jų 
mecenatus, finansinę apyskaitą, mo
kinių statistiką, mokinių susirašinė
jimą su Lietuvos mokiniais, atsiklausi 
mus dėl studentų ir stipendijų 
pasikeitimo tarp Lietuvos ir Australi
jos, bendrą ALB Švietimo tarybos ir 
Kultūros tarybos radijo projektą. 
Išgirsta, kad isoida Poželaitė - Davis 
paskirta Lietuvos Respublikos kultū
ros ir švietimo ministerijos Ryšių su 
tautiečiais sektoriaus tarybos nare. Ji 
taip pat įgaliota šią ministeriją 
atstovauti sprendžiant Lietuvos - 
Australijos beridradarbiavimo švieti
mo srityje klausimus^

Tęsinys "M.P.” Nr. 7
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KELIOS KRITIŠKOS PASTABOS TEATRAS, ŠOKIAI, DAINAVIMAS,
Kiekvienas knygos mėgėjas, paėmęs 

į rankas naujai išleistą Australijos 
lietuvių keturiasdešimties metų kul
tūrinės veiklos leidinj, apsidžiaugs. 
Knyga albumo pavidalo, gražiai me
niškai apipavidalinta, galima sakyti, 
be priekaišto. Tačiau kas ją perskaitys 
iki galo, nusivils neradęs nieko naujo, 
ko nebūtų buvę jau atspausdinta mūsų 
išleistuose metraščiuose. Tad iškyla 
klausimas, kam ją tokią spausdino? 
Juk tam daug pinigų išleista. Koks šios 
knygos tikslas? Antraštė "Australijos 
lietuvių 40 metų kultūrinė veikla" 
rodo, kad tai yra Australijos lietuvių 
keturiasdešimties metų kultūros isto
rija. Taigi mokslo veikalas. Tačiau 
pagal veikalo turini tuoj pat pamatai, 
kad šis darbas nėra moksliškas, nėra 
istorinis, nėra visuotinas, nėra objek ■ 
tyvus. Tad koks jis yra'.' Jis yra 
tendencingas.

Aš pasakiau, kad Sis darbas yra 
tendencingas. Ką tai reiškia? Toji 
tendencija mūsuose yra sena, Ji 
išplaukia iš mūsų pasaulėžiūrinių 
gelmių: kas ne katalikas, tas ir ne 
lietuvis, o dabar tą patį pasakome: 
kas ne bendruomenininkas, tas ir ne 
lietuvis. Toks lietuvių skirstymas 
labai žalingas, neatsižvelgiant, iš 
kokios pusės bebūtų daromas. Toks 
lietuvių skaldymas kaip tik ir yra 
matomas šiame "istorijos veikale". 
Pav., apie Australijos lietuvių katali 
kų draugiją (ALKU), jos kultūrinę 
veiklą rašo abu Australijos lietuvių 
metraščiai, todėl netenka čia ją 
(rodinėti: taktas yra tas, kad ji veikia 
ir savo veikla yra senesnė už pačią 
Australijos Lietuvių Bendruomenę. 
Ueja, apie ją neužsimenama nei vienu 
žodžiu, (domu kodėl? įšalima galvoti, 
kad istorikai nebuvo girdėję apie tokĮ 
kultūrinį vienetą, kad jos veiklos 
negalima būtų priskirti prie kultūrinės 
veiklos, kad ji nepriklauso Australijos 
lietuvių veiklai. Sunku patikėti, kad 
redakcinė komisija nebūtų nieko 
girdėjusi apie tokią kultūros draugiją. 
Ji girdėjo, bet ignoravo todėl, kad 
Katalikiška veikla nepriklauso lietu
viškai bendruomenei. Todėl supranta 
ma. kad didelė kultūrinės veiklos dalis 
( šį leidinį nepateko kaip tik dėl to 
liguisto fanatizmo.

Skaitytojas pastebės, kad reliaty
viai paėmus, maža daiis kultūrinės 
veiklos skirta sydnejaus lietuvių 
bendruomenei, nėra atsitiktinis rei
kalas. Tai lokalinis leidėjų patriotiz
mas. tai susmulkėjimas: iš arti visi 
daiktai atrodo dideli. Tačiau tas 
neturėtu galioti istoriją rašantiems. 
Pav., kalbant apie sydnejaus lietuvių 
"Plunksnos klubo" veiklą. Klubas 
veikė apie trisdešimtį metų, dirbo 
kultūrinį darbą, išleido almanachą 
"Plunksna ir žodis", beveik visos 
kultūrinės paskaitos buvo išspausdin
tos vietos lietuvių spaudoje, kai 

AUSTRALUOS LIETUVIŲ 40JvlETŲ K.ULTŪR1NĖVE1KLA
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kuriuose Amerikos Žurnaluose, klubas 
organizavo minėjimus, viešas paskai
tas ir kt. Visa Lai plačiai aprašyta 
metraščiuose. Kaip galima tokią 
kultūrinę veiklą užmiršti, praleisti, 
ignoruoti, kai tuo tarpu kiti klubai 
atžymėti, aprašyti. Apie “Plunksnos 
klubą" U. M. Baltutienė savo įžangi
niame straipsnyje parašė trumpą 
sakinėli: "Literatūrinidarbąsydneju- 
je propagavo, M. ir J. Slavėnų ir P. 
Sirgedo įsteigtas, "Plunksnos klubas", 
(p.b) šiame sakinyje nėra nė lašelio 
tiesos. M. ir J. Slavėnai niekada 
nebuvo "Plunksnos klubo" nariais ir 
niekada nepropagavo jo veiklos, tą 
patį tenka pasakyti ir apie P. sirgedą 
- jis niekada nebuvo šio literatūrinio 
būrelio nariu ir taip pat niekada 
nepropagavo jo veiklos. Matomai, 
autorė visiškai nesiorlentuoja Sydne
jaus lietuvių kultūriniame gyvenime: 
"Plunksnos klubas" buvo daugiau 
žurnalistinio pobūdžio kultūrinis jun
ginys, o "Literatų būrelis", vadovau
jamas M. ir J. Slavėnų, buvo siauresne 
prasme tik literatams skirtas ratelis.

Bendrai kalbant apie Šį istorinį 
veikalą, tenka pasakyti, kad tai 
nesusipratimas, sakysime, vienoje 
vietoje tie patys dailininkai ir jų 
darbai surašyti menotyrininkes Geno
vaitės Kazokienės. kitoje - Kultūros 
tarybos pirmininkės B. M. Baltutienės 
įnet 17 dali.). Kam reikalingas toks 
kartojimasis, ar tai nereiškia perdėto 
įvertinimo, iš kitos pusės, veikalui 
trūksta elementarių žinių apie tas 
institucijas, kurios aprašomos kaip 
kultūriniai objektai. Pav., Australijos 
lietuvių fondo veikla: f). M. Baltutie
nė rašo, kad Australijos lietuvių 
fondas įsisteigė ir įsiregistravo val
džios įstaigoje Lū77 metais, o iki to 
laiko za metus veikė Australijos 
lietuvių kultūros fondas. Kuo tie du 
fondai skyrėsi vienas nuo kito, kokios 
aplinkybės vertė persiorganizuoti, kas 
kultūros fondą įkūrė, kas vadovavo? 
Ueja, atsakymo nėra. Tūlas gali 
pamanyti, kad vietos veikale pritrūko, 
visko negalėjo sutalpinti. Bet nei 
Vietos liko dvylika puslapių, juos 
užpildė fotografijomis, beletristūiiais 
kūrinėliais, nieko bendro neturinčiais 
su istorija, kaip pav.. Jūratės sasnai- 
tės "Vainikėlis rūtų, vainikas lelijų", 
uažni ir bereikalingi pasikartojimai 
apsunkina tekstą, užima vietą. Jau 
minėjau apie dvigubą dailininkų 
aprašymą, tačiau tokių pavyzdžių yra 
ir daugiau: V. Baltutis ir Agnė 
Lukšytė - Meiliūnienė rašo apie 
lietuviškas radijo valandėles. Ar 
nebūtų užtekę, Jeigu vienas rašytų, 
pasinaudojęs kito informacijomis, ta
da gal būtų buvę galima išvengti 
"asmeniško rūpesčio", kuris visai 
netinka kultūros istorijai.

Aleksandras Mauragls

Viena vakarą susėdome su Laimonu 
Noreika pasikalbėti apie tik pasibai
gusias Australijos Lietuvių Uienas. 
"Kokie Tavo įspūdžiai. Laimonai", 
klausiu aš jo. “apie Melbourno jaunimo 
teatrą, apie spektakli "Ku - ku"?

Laimonas Noreika. įspūdžiai patys 
geriausi. Aš negaliu statyti profesio
nalų teatro reikalavimų mėgėjų 
teatrui, bet sėdėjau ir žiūrėjau su 
didžiausiu malonumu ir mane kai kurie 
kiti dalykai daugiau jaudino, negu 
aktorių profesionalumas. Pirmiausiai 
mane labai teigiamai, džiaugsmingai ir 
net graudžiai nuteikė tai. kad vaidino 
jaunimas. Vaidina žmones, kurie 
akivaizdžiai matai, kad jie jau ne 
Lietuvoje gimę, jie kalba lietuviškai 
Jau su akcentu ir tas labai jaudina, kad 
tie žmonės nenutolo nuo lietuvių 
veikios, nuo lietuvių dramaturgijos.

Gabrielius Žemkalnis. Tavęs nejau
dina. kad jie kalba su anglišku 
akcentu?

Australijos lietuvių jaunimas.

Laimonas Noreika. Tas manęs visai 
nejaudina, bet mane jaudina tai. kad 
jie buriasi j lietuvišką dramos ratelį, o 
kas dėl jų vaidybos, man nepaprastai 
patiko, kad jie nesivaržo, neturi 
kompleksų, nebijo būti netalentingais 
ar negabiais. Jie drąsiai, atvirai 
žaidžia, ir todėl tu sėdi salėje, kartu 
juokiesi, kartu su jais dalyvauji, turi 
tikrą teatrinį pasitenkinimą. Nors aš 
sakau, pats kaip profesionalas, kad 
jeigu čia vaidintų profesionalai, kai 
ko nepriimčiau ir barčiausi. sakyčiau, 
kad profesionalui taip daryti nevalia, 
tačiau čia tas neturi jokios reikšmės ir 
todėl aš su dideliu malonumu pažiurę 
jau ir labai džiaugiausi, labai buvau 
patenkintas. Žinojau, kad bus vaidini
mas ir norėjau pamatyti, kaip gi čia 
toji drama stovi. Jie su perspektyvom. 
Jie gi jauni žmonės, dar daug ką gali 
nuveikti.

Gabrielius Žemkalnis, o kaip lygin
tume! mūsų tautinių šokių šventę su 
tautinių šokių šventėmis Lietuvoje?

Laimonas Noreika. Man tai perdaug 
sudėtingas klausimas. Galiu tik pasa
kyti apie įspūdžius, kuriuos man čia 
padarė jūsų šventė.

Man jūsų šventė patiko todėl, kad 
Čia daugiau dėmesio skiriama pačiam 
šokiui, o ne reginiui - vaizdui. Man 
atrodo, kad kai dideliame stadione 
daromi tie šokiai, tai tiek daug 
dėmesio skiriama tu žmonių išdėlioji
mui. tie pasikeitimai, tie perėjimai 
atima tiek daug dėmesio, kad pasidaro 
lyg kokia sportinė šventė, kažkoks 
spalvingas žaidimas, o ne šokiai. Patys 
šokiai tada lyg nueina į antrą eilę. O 
čia aš mačiau, kad nors taip pat yra 
sustatymo problemos, užimti visą 
didelę aikštę, tačiau nepamirštamas 

pagrindinis dalykas - kad šokis yra 
šokis. Labai man patiko vienas šokis, 
kai buvo tiesiog laisvai paleista ir 
Šoka, šoka visi jauni, seni, vaikai - ir 
šoka su džiaugsmu, ir žiūrovams ir 
jiems patiems linksma ir gera. Man tai 
pagrindinis dalykas.

Su lietuvių Šokiais Lietuvoje prob
lema yra ta, kad jie labai nutolę nuo 
autentiško lietuviško šokio. Yra 
lietuviu liaudies ansamblis "Lietuva", 
kuris pagarsėjęs, daug gastroliuojantis 
po visą Sovietų Sąjungą. Jis yra 
reprezentacinis, bet jau nebe liaudies 
šoklų kolektyvas ir padarė didžiulę 
neigiamą įtaką ir kitiems kolekty
vams. kurie pradėjo juo sekti ir. man 
atrodo, liaudies šokis Jau artėja prie 
baleto, ko. ačiū Uievut. jūsų šventėje 
mažiausiai buvo.

Gabrielius Žemkalnis. Kokios per
spektyvos, tavo nuomone, yra mūsų 

chorams?
Laimonas Noreika. Kaip man buvo 

džiaugsminga atradus teatrą, taip 
truputi liūdna pasidarė stebint chorus. 
Labai malonu, kad yra tiek daug 
žmonių dainuojančių su tokiu pasi
šventimu. bet kaip man pasirodė, 
perspektyvos nėra, pagrindinai chorus 
sudaro jau vyresnio amžiaus Žmonės ir 
labai nedaug jaunimo. AŠ klausiausi ir 
galvojau, kad praeis dar penki metai ir 
jiems jau bus sunku ateiti dainuoti, bus 
labai apmaudu, jeigu chorai nepaslpil- 
dvs jaunomis jėgomis. Lietuvių tradi
cijose. kultūroje daina užima labai 
didelę vietą. Juk mes taip lengvai, 
susirinkę keli žmonės, is karto 
pradedame dainuoti ir tų dainų turime 
neišsemiama šaltinį. atsinešdami 
kiekvienas iš savo krašto ir tokią, ir 
dar kitokią dainą. Tos dainos yra ir 
gražios, ir liūdnos, ir linksmos, ir 
Žaismingos. Chorams gi būtinai reika
lingas "repertuaras" ir tai ateina iš 
Lietuvos. :kur -per dainų šventes 
pristatomos harmonizuotos, sudėtin
gos dainos su daugybe baisų. Gal 
tokios dainos atstumia jaunimą, nes 
jas sunku dainuoti, jos repetuojamos 
atskirais balsais... Aš galvoju, kokio
mis priemonėmis pritraukti Jaunimą.' 
Reikia, kad jaunimas norėtų dainuoti, 
kad choras - ne tik pasiruošimas 
šventei, kaip, va, Australijos lietuvių 
dienoms susirenka visi chorai. Gal 
reiktų tokios pažiūros, kad. įsivaiz
duokime, nėra perspektyvos, net 
nežinome kada koncertuosime, bet 
sustojame chore ir dainuojame nusi
statytais vakarais. Svarbu, kad būtų 
poreikis dainuoti. Kaip tat padaryti? 
Gal reikia laisviau elgtis su tuo 
repertuaru. Jaunimas šoka su pomė-

Nukelta į 5 pusi.
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TEATRAS, ŠOKIAI, DAINAVIMAS
IR DISCIPLINA

Atkelta iš 4 pusi.
giu, reikia, kad jis taip pat ir dainuoti 
norėtų. Tegu pasirenka tą repertuarą, 
kuris jam artimesnis, kuris atitinka jų 
dienas, o tame tarpe ir lietuviškosios 
dainos surastų vietą, jeigu žmogus 
turėtų poreiki dainuoti.

Gabrielius Žemkalnis. Kitaip ta
riant. ne tiek daug to teatrinio 
pasirodymo..?

Laimonas Noreika. Taip. taip, 
būtent, kad būtų bendravimas per 
dainą, kad botų miela dainuoti - 
ateinu ir dainuoju. Iš ėjau štai iš choro 
repeticijos ir laukiu kitos, negalvoda
mas. kad 61a kruvinas, prakaituotas 
darbas, bet kad aš čia padainuosiu. 
Daina pabendravau su savo draugais 
chore, taip kaip tarpusavyje ben
draujame - galime prasėdėti vakarą 
dainuodami. O kodėl gi chorui būti
nai tas "repertuaras", kurio klausaisi 
- ir vis tik liaudies daina, liaudies 
daina... to ar kito kompozitoriaus. 
Negi nėra talentingų kompozitorių, 
kurie suharmonizuotų dainą, kurią 
būtų miela dainuoti. AS viasada 
galvoju, kaip tai yra, kad stebuklingos 
dainos, o Juk mūsų liaudies dainos yra 
stebuklingos, prie kurių prisilietė, 
paruošė chorui M. K. Čiurlionis, 
pavyzdžiui "Heauštantl aušrelė". 
"Bėkit bėreliai". arba J. Naujalio. 
Sasnausko dainos taip mielai dainuo-' 
jamos. Paimkim nuostabiausias liau
dies dainas, kurias dainuojame susėdę, 
"turavojame" dviem balsais, o choro 
repertuare is jų kažkas išgręžta, 
kažkokia kita dvasia, klausaisi ir 
galvoji, ne, perdaug sudėtinga, per
daug. Atsimenu, kai mes 1987 - aa 
metais su Bingelio choru važinėjomė 
po Lietuvą. Perpildytose salėse 44 
koncertai ir vien tik Maironio dainos ir 
poezija. Koncertą baigdavome "Graži 
tu mano barangl tėvyne", bet choras 
dainuodavo ne tą variantą, kuri 
parašė J. Naujalis, bet kuri Juzeliūnas

Praėjo musu metinis koncertas, jau 
praėjo ilgo pasiruošimo ir darbo 
pareikalavusi XV11 - toji Dainų 
švente. Apie siuos įvykius, tikriausiai 
jau skaitėte ar dar paskaitysite 
spaudoje, išvažinėjo iš Melbourne 
Kviestiniai ir Kiti svečiai, sugrįžo i 
Tėvyne Kauno choristai, solistai 
deklamatoriai. Taip pat sugrįžo l 
namus dainų šventėje dalyvavę Ade
laidės. ueelongo ir sydnejaus choris
tai. Nėra abejonės, kad jų visų 
dalyvavimas praturtino Lietuvių Die
nas. Melbourno Dainos sambūris 
pasijuto kaip po didelių atlaidų, bet 
atostogos labai trumpos, nes pirma 
repeticija Įvyks vasario 13 dieną, kad 
galėtume dalyvauti vasario 16 - sios 
minėjime. Kaip ir visuomet po dainų 
švenčių, dalis choristų "išeina atos
togų". Melbourno Damos sambūris, 
kuris taip gražiai gyvavo virs 4U 
metų, nuoširdžiai kviečia visus Mel
bourne gyvenančius balsingus vyrus ir 
moteris (mes žinome, kad jų yra 
nemažai) įsijungti j musų chorą. 
Nejaugi leisime šiam puikiam vienetui 
susilpnėti? Kol mes dainuosime - 
gyvuosime ir mūsų vardas skambės 
plačiai ne tik mūsų, svetimtaučių 
tarpe, bet ir Tėvynėj LietuvoJI Pirmoji 
repeticija esantiems ir naujiems 
choristams įvyks vasario zu dieną, 
trečiadieni, 7 vai. 30 mm. Melbourno 
Lietuvių klubo namuose. Laukiame 
visų! Ta pačia proga nuoširdžiai 
dėkoju visiems Dainų šventes progra
mos dalyviams, visoms šeimoms. 

patobulino ir padarė sudėtingą. Juze
liūnas tą variantą padarė begaliniai 
gražų, bet kada choras dainuodavo, 
nors visi klausytojai atsistoję, susijau
dinę verkdami klausėsi, o po to 
turėdavome daugybę priekaištų: ko
dėl dainuojate tą naujovišką, kuriai 
mes stovėdami salėje negalime pritar
ti.

Būtent, va, neišnaikinti Šito pa
prastumo, to dainos autentiškumo, 
jaukumo, kad norėtųsi visiems dai
nuoti, kad daina nenutolintų daininin
kų. Galbūt Čia ir yra toji problema, 
kodėl jaunimas nenori dainuoti tų 
sudėtingų dainų. Jie nori dainuoti kas 
jiems malonu. Aš vis galvoju kaip 
pritraukti jaunimą. Tai labai sunku.

Gabrielius Žemkalnis. Viename 
mūsų pokalbyje minėjai, kad tau trūko 
bendravimo ir disciplinos abiejose 
scenos pusėse.

Laimonas Noreika. Patikslinsiu - 
man netrūko. Kai mes su Veronika 
koncertavome, tas bendravimas buvo 
begaliniai didelis, jaudinantis, nesun
kiai surezgamas su publika. Kilo, 
tačiau, man tokia mintis, kad gal čia 
tradicijų nėra, ar tradicijos susikūrė 
kitos, štai ar choras, ar šokėjai, ar 
spektaklis sueina i sceną pabendrauti 
su žiūrovais, bet atrodo - pagrindinis 
žiūrovo tikslas yra. kad susirinkome 
pabendravimui ir bendraujama prieš 
pasirodymą ir pertraukos metu ben
draujama. ir bufete geriame kavą ar 
alų ir, jau pertrauka baigėsi, bet 
palaukit, aš dar neišgėriau savo alaus, 
aš dar ateisiu... Tas apsunkina 
atlikėjų darbą, nes yra sukurta 
atmosfera parodyti tai, ką Jie, 
atlikėjai pasiruošę atlikti, o be 
žiūrovo Jie yra bejėgiai. Žiūrovas ir 
atlikėjai yra tolygus partneriai, o 
kartais mes to nevertiname, negalvo
jame apie tai - palauks tie atlikėjai, 
kur čia skubam, čia pabendrauklm.

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

Melbourno Dainos sambūrio dainininkai. Nuotraukos viduryje stovi dirigentės 
Birutė Prašmutaltė ir Danutė Levickienė.

kurios priėmė ir taip nuoširdžiai 
globojo Kauno vyrų choro "Perkūnas" 
narius.

Dėkoju visoms sambūrio choristėms 
ir choristų žmonoms, kurios įvairiais 
būdais pagelbėjo suruošti vakarienes 
po Metinio Koncerto ir po Dainų 
šventes, o ypač deKoju T. Jurgelaltle- 
nei ir E. Krikščiūnienei už vakarienių 
tvarką. 

atėjus pasėdėsiu dar. pakalbėsim... 
Man atrodo, kad ta disciplina yra 
pagarba, abipusė pagarba vienas 
kitam ir Ji labai padeda atlikti tai. ką 
atlikė jas privalo atlikti, o tai yra labai 
didelių pastangų ir nervų darbas, ir 
štai žiūri, kad visa tai gali pavėluoti 
15 - ŽU minučių, o aš jau stoviu 
Įsikandęs pirmų žodi, visas jau virpu, 
jau susikaupęs ir matau, kad niekam 
tai nereikalinga, kad žiūrovui yra 
didesni rūpesčiai, negu apsilankymas 
šiame koncerte, ar tai šokių, ar 
dainos. Tai didelė pagarba, gali 
negalvoti apie pagarbą. - disciplina - 
ji būtina, kad sukurtumėm bendrą 
atmosferą. Tada galime ir padaryti 
daugiau, nes nereikia dėti pastangų, 
kol nueisiu, kol nutildysiu, kol 
sukaupsiu žiūrovą, kol priversiu Jį 
Klausyti. 0 kartais ir nesugebėsiu šito 
padaryti. Kalbu ne apie save, bet apie 
atlikėją. Iš viso teatro mene, arba 
koncertinėje veikloje ši disciplina yra 
būtina - sekundė 1 sekundę, minutė t 
minutę. Jeigu pertrauka paskelbta 
penkiolikai minučių, tai ji tiek ir turi 
trukti, o jeigu žinai, kad žmonėms 
reikia pakalbėti, pabendrauti, gal čia 
vyresni žmonės ilgiau geria kavą, tai 
darykit tada pusės valandos pertrau
ką. Tačiau svarbu, kad kai artėja 
minutė, visi žiūrime i laikrodi, va, 
negaliu baigti gerti kavos ir turiu 
grįžti j salę. Mes bėgam bendram 
darbui, supranti, o ne taip, kad dabar 
- aš atsisėsiu, o tu mane linksmink, ar 
tu dar manęs nelinksmink, aš turiu dar 
kitų rūpesčių... u mūsų rūpesčiai šiuo 
atveju turėtų būti vienodi, būtent 
didelė pagarba tam darbui, tam 
atlikėjui ar pagarba asmeniui, žmogui. 
Kitaip neįmanoma. Mes apie tai 
nesusimąstome. Ir gal atrodo, kad čia 
nereikšmingi dalykai, o tetaro darbe 
Jie labai reikšmingi.

Su Laimonu Noreika, kuris sampro
tavo ne apie savo koncertus asmeniš
kai. bet apie koncertus apskritai, 
kalbėjosi

Gabrielius Žemkalnis

Nuoširdus ačiū mūsų veiklą pare- 
musiems finansiniai: $500 - V. 
Kuncaitls. vykdydamas savo mamos 
a.a. V. Kuncaitlenes prašymą, po $5o 
M. prasmutiene ir E. Krikščiūnienė. 
AČIŪ Melbourno Lietuvių klubo valdy
bai uz $75 auką Kauno vyrų chorui 
"Perkūnas".

sambūrio valdyba

TRUMPAI 
iŠ VISUR

y
§§ 
f f
| Italijos Komunistu partija, turinti 

1.3 milijono narių, šiuo metu yra pati 
didžiausia partija Vakaru Europoje. Si 

įį partija nusprendė pakeisti pavadinimą 
l Demokratinę kairės partiją, tuo 

§ pabrėždama savo nusigęžimą nuo 
§ gryno marksizmo.
§ Per pastaruosius penkiolika metų 
§ Italijos komunistų partija neteko 
? trečdalio savo narių.
§ *
| Maskvoje pravestas gyventojų nuo- 
įį monlų apklausinėjimas parodė, kad 
įį trylika procentų Maskvos gyventojų 
įį remia M. Gorbačiovą, gi 59 procentai 
§ pasisako už B. Jelciną.
§ * 
§ Sausio Z9 dieną Durbane pagaliau
§ susitiko tarpusavyje kovojusių Pietų 
§ Afrikos juodųjų organizacijų lyderiai 
? - Tautinio Afrikos kongreso viceplr- 
?mininkas Nelson Mandela ir Inkatha 
įį laisvės partijos vadas Mongosuthu 

Buthelezi. Savo bendru atsišaukimu l 
įj, abi organizacijas jie tikisi sustabdyti 
lį kruvinus susidūrimus, tapusius kasdie- 
§ nlniu reiškiniu pastarųjų metų bėgyje. 
§ *
§ Pietų Afrikos prezidentas f. W. de 
$ Klerk, atidarydamas šių metų parla- 

mento sesijų, pažadėjo keleto mėne- 
šių bėgyje atšaukti tris Apartheldo 
politinės sistemos kertinius (statymus. 
Vienas jų riboja Juodųjų teisę žemės

§ pirkimui, kitas - draudžia jiems
§ gyventi baltiesiems rezervuotose sri- 
§ tyse. kurios apima 87 procentus visos 
§ Pietų Afrikos teritorijos. Trečiasis - 
§ įsako nuo gimimo surūšiuoti gyvento- 
| jus l baltuosius, juoduosius lr spalvo- 
* tuosius, kas sudaro visos Apartheido 
| sistemos pagrindą.
§ *
(į Australijos ministras pirmininkas R. 
§ Hawke, reaguodamas l Pietų Afrikos 
§ prezidento F. de Klerk pažadus. 
§ numato sušvelninti Australijos sank-
§ cijas Pietų Afrikai. Jei pažadai bus 
$ išpildyti, maždaug vlenerių metų 
| bėgyje Australija atšauks sportinių 

ryšių draudimą. Ekonominių sankcijų 
panaikinimas bus galimas tik visiškai

įį likvidavus Apartheido sistemą.
§ +
§ Vasario pradžioje Afganistaną ir
§ Šiaurės Pakistaną sukrėtė stiprus 
§ žemes drebėjimas, nuo kurio žuvo keli 
§ šimtai žmonių. Drebėjimo stiprumas 
? siekė 6.8 balų pagal Richterio skalę.

§ 
§ 
§

§ Sąjungininkų pareiškimu, nuskan- 
§ dinti visi Irako karo laivai, pajėgūs 
§ pulti alijantus Exocet raketomis.

Didesnė dalis Irako karo aviacijos 
taip pat arba sunaikinta, arba 
internuota Irane.
Tačiau iraKas vis dar apšaudo Izraelį 
ir Saudi Arabiją sovietų gamybos 
raketomis "Scud". kartais tuo pada- 

k rydamas nuostolių civiliams gyvento
ji jams.

§ IraKo prezidentas Saddam Hussein.
§ kalbėdamas su Vakarų šalių kores- 
§ pondentats, grasino, kad išvengti 
| karimo pralaimėjimo, panaudosiąs ir 
■! cheminius bei branduolinius ginklus.
į- Taip pat Irakas nelaisvėn pateku- 
? sius sąjungininkų karius ir lakūnus 

naudoja, kaip priemonę apsidraudimui 
įį nuo puolimų Iš oro, paskirstęs juos 
§ strategiškai svarbiuose objektuose. 
§ Keli belaisviai Jau, esą. žuvo nuo
§ sąjungininkų bombų ar raketų.
I
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NAUJAS RAJONO VADAS 
S. N. RAMANAUSKAS

Naujuoju Lss Australijos Rajono 
vadu. luut - 93 metų kadencijai, 
gruodžio mėn. pasibaigusiuose Skautų 
Sąjungos vadovybės rinkimuose, iš
rinktas s. Narcizas Ramanauskas, 
gyvenąs Forest Hili. Melbourne.

Broils Narcizas gimė Lietuvoje. 
Prienuose (Marijampolės apskr.j. 1939 
m. sausio za d. į skautus - vilkiukus 
(stojo 194b m. Vokietijoje, gi skauto 
(žodį davė jau Australijoje - lu5z m. 
Skautų Vydlo Įžodį davė 1903 m.. 
Tautinės stovyklos metu Morningtone, 
Vie. Pavyzdingai skautavęs Melbour
ne "Džiugo" tunte, 1973 m. tapo Šio 
tunto tuntininku ir šias pareigas ėjo 
iki 1978 m. Po to eilę metų buvo 
"Džiugo" tunto skautų tėvų komiteto 
pirmininku. Pasitraukęs iŠ tėvų komi
teto, po trumpos pertraukos 1933 - 90 
metų kadencijoje, buvo LSB Brolijos 
rajono vadeiva, drauge koordinuoda
mas ir "Džiugo" tunto veiklų.

Dalyvavo veik visose rajono sto
vyklose nuo 1953 m. 195a m. 
atstovavo Australijos rajoną (drauge 
su a.a. v. s. Antanu Krausu ir s. 
Algirdu Dudaič'lu) tarptautinėje 
Džlamboreje, Filipinuose. Vi - je 
tarptautinėje stovykloje. Gillwel Par
ke. Vic.. 1978 m. buvo Brolijos 
pastovyklės viršininku.

Kaip velkius ir pareigingas skautas, 
brolis Narcizas dar 1937 m. buvo 
pakeltas į vyr sklltininkus. 1976 m. - i 
paskautininkus. o 1988 m. - j 
skautininkus. 1938 m. apdovanotas 
Tėvynės Sūnaus žymeniu. 197a m. - 
ordinu Už Nuopelnus.

Brolis Narcizas nieda neatsisako

„AUŠROS“ TUNTO STOVYKLA
Po poros neveikios metų, energin

gos tuntininkės ps.fil. Eglės Garick 
išjudintas Sydnejaus "Aušros" tuntas 
šiemet surengė savo vasaros stovyklą, 
Įvykusią sausio 17 - 21 dienomis 
australų skautų "Coutts" stovykla
vietėje, Waterfall, N.S.W. apylinkėse. 
Vadovaujant ps. E. Garick, stovykla
vo apie 40 - 50 skautų ir skaučių.

Stovyklos štabą, be stovyklos 
viršininkės, sudarė sekantys pareigū
nai: stovyklos administratorius - ps. 
Arvydas Zduoba, adjutantė - iždinin
kė - v.s.v.sl. Marina Coxaite, brolių 
pastovyklės vadovas - s.v.v.sl. Rimas 
Kabaila, sesių pastovyklės vadovė - 
v.s.v.sl. Virginija Coxaite, vyčiams 
vadovavo ps. A. Zduoba, vyr. skau
tėms - v.s.sl. Regina Coxaite, 
vilkiukus - paukštytes prižiūrėjo 
s.v.v.sl. Jonas Biretas, v.sk. Elytė 
Blansjaar ir v.s.sl. R. Coxaite.

"MOsų Pastogė" Nr.6 1991,2.11 pusl.6

s. Narcizas Ramanauskas LSS Aus
tralijos rajono vadas.

padėti. 1990 m. vasarą jis organizavo 
Melbourne tautinių šoklų grupės 
■išvyką į Dainų šventę Lietuvoje, nors, 
deja, sovietų blokados metu mūsų 
Šokėjai į Tėvynę nuvykti negalėjo. 
Tašiau brolis Narcizas su žmona 
vlstlek prasiveržė pro blokadine 
uždangą ir viešėjo Lietuvoje, čia 
susitiko su Lietuvos Skautų Sąjungos 
vadovais. "Skautų Aido“ redaktoriu
mi Ir kitais pareigūnais, čia jis buvo 
priimtas pilnateisiu nariu ir j Lietuvos 
Skautų Broliją.

Rajono vado pareigas perėmė 
sausio 6 d. Pareigų perėmimas vyko 
X11 - je rajoninėje stovykloje.

Vy-

Stovyklos gydytojos: v.sk. dr. Julija 
Bassil ir v.sk. dr. Vida Viliūnaitė, 
pirmosios pagalbos vadovas - s.v.v.sl. 
Raimondas Vingilis. Ūkio vadovas - 
s.v.v.sl. Viktoras Šllteris.

Stovyklautojų daugumą sudarė jau
ni amžiumi skautai ir skautės, 
kandidatai ir kandidatės. Tad ir 
programa buvo daugiausiai taikyta 
jiems, ruošta jiems. Skautų ir skaučių 
patyrimo laipsniams žaista, daryti 
rankdarbiai, iškylauta po apylinkes. 
Vakarais, žinoma, rengtos laužų 
programos, kas svarbiausia - prie 
tikrų, degančių laužų. Atvykę vietos 
ugniagesiai pamokė jaunuosius, kaip 
saugoti miškus nuo gaisrų ir, kaip 
skautams, patikėjo laužų kūrimą. 
Buvo ir įvairių pašnekėsią: v.sk. 
Belinda Hornaitė - Wilson supažindino 
jaunuosius su vabzdžių gyvenimu, s.v. 
Kajus Kazokas vedė tautinius šokius.

Nepaprastai (domi buvo naktinė 
Iškyla, kurią pravedė Jo Blansjaar,

Oficialus stovyklos uždarymas įvy
ko sausio 20 dieną. Jos metu visa eilė 
jaunųjų davė įžodj: jaun. skautės 
Holly Me Donnel, Alexis Vogelzang 
ir CarlaBassil, jaun. skauto - Dovydas 
Kazlauskas, skautės - Bettany Kaz
lauskaitė, Nicole Bassil ir Jennifer 
Biretaltė, skauto - Danielius Biretas.

Pirmosios pagalbos specialybę išlai
kė: B. Kazlauskaitė, J. Biretaltė, N. 
Bassil ir D. Biretas.

Skautės pasispyrė patyrimo laips
niuose. Skaučių 11 patyrimo laipsnio 
antrą dalį išlaikė Audra Dičlūnaitė, 
Elena Šliogerytė ir Daina Šliterytė.

Buvo ir daugiau siurprizų: LSS 
Australijos rajono vado įgaliota, 
stovyklos viršininkė už pasižymėjimą 
darbe su skautais s.v.v.sl. Rimui 
Kabailai prisegė Brolijos vyr. skauti- 

"susmtEkintas
Lietuvių Dienos Melbourne atvėrė 

man naujas sąmoningumo duris: pa
stebėjau savo vietą senųjų suole ir jau 
savo subrendimą jame sėdėti. Kažkur 
pradingo mano jaunatviška baimė dėl 
savo nuomonės tiktinumo. Iš ko aš 
išsivadavau? Būdama teisėta atstove 
dvejetoje suvažiavimų, stebėjau kitų 
išmonę, rūpestingumą ir drąsą ir 
lyginau save sąlytyje su kitais, 
bandydama pasikelti virš laiko ribos, 
kad dar šiandien suvokčiau prašysian
ti mūsų pastangų vaisių. Tam 
reikalinga asmeniškos ir visuomeninės 
veiklos sąžinės sąskaita, nes be jos 
neįmanoma tikrinti kur eina kovojanti 
pasaulinė lietuvių tauta. (Kas ir kaip 
tą darys, ir to darymo svarba, kitas 
klausimas).

Pirmą kartą savo visuomeninėje 
atsakomybėje jaučiausi visiškai laisva 
ir pajėgi. Rinkdama kitų kūrybingumo 
gintarėlius iš bendrojo mąstymo 
smėlynų, savo širdimi kėliau juos į 
Teisingumo Saulę ir, leisdama jiems 
sugauti jos spindulių šviesą, gėrėjausi 
ta gamtiškai tyra Gintarėlio - 
Žmogaus valios galia būti šviesos 
nešimo indais. (Kiek gera būti indu, o 
ne pačia šviesa, kitoniškas klausimas).

Kas giliausiai suvirpino mano 
džiaugsmo stygas šiose 1990 m. 
Lietuvių Dienose?

Pirmiausia - lietuvio galia būti 
pranokėjančiu kūrėju. Nors pajutau 
žymų tobulumo troškulio trūkumą, 
visgi lietuvio kūrybingumo sąlyga vis 
dar remiasi broliškai teisėtu noru 
duoti, ir net teisingai duoti, nors 
sėkmingo dosnumo pagrindai liko 
visiškai negvildenti. Buvo vien gera- 
vališkai kliaujamasi, kad geri norai 
savaime turi laiduoti teigiamą sėkmę. 
(Kad tokia prielaida nesiderina su 
visų eigų vyksmo tobula sanskrita - 
nesusipratimas esmėse).

Antras džiaugsmas - lietuviai 
mąsto, ne tik galvoja ar mano. 
Lietuviškos mąstysenos jau žymiai 
mažiau, kaip būdavo, sakykim, dvide
šimt metų anksčiau, nes dabartinioji 
pasireiškia su tykiu visatiškuoju 
dėsningumu, kuris, jei vystysis tautiš
kai, musų bendruomenę stiprins, o jei 
pasaulietiškai - mus sutapatins su 
svetimtaučiais... O ką tas reiškia, visi 
gerai žinom.

Trečia - Lietuva veikia, veikia, 
lenkia save, lenkia kitus, naudojasi 
savo galios galimybėmis. Kad ir savo 
nelaisvėje sėdėdami (politinių galių 
ribotėse, savo kultūrinių turtų nenuo- 
vokose, asmeninio išsilaisvinimo trū
kumuose), lietuviai turi savo valią, 
teisę, norą ir žodį. Ačiū Dievui už 
laisvą, kai kada ir netobulai tartą 
žodį! Jis visada remiasi, nors ne visada 
tiksliai, teisybe ir reikalauja teisingu
mo. Tuo tarpu šiandienos svetimtau- 

ninko prisiųstą Tėvynės Sūnaus žymenį.
"Aušros" tunto tuntininkės įsaky

mu, eilė aušriečių jaunųjų vadovų 
pakelti į vyresniškumo laipsnius. į vyr. 
skiltininkės laipsnį: v.sk.sl. Virginija 
Coxaite ir v.sk.sl. Regina Coxaite. į 
paskiltininkės laipsnį: sk. Daina 
Šliterytė, sk. Elena Šliogerytė ir sk. 
Daina Dičiūnaitė.

į skiltininko laipsnį pakelti: Aistis 
Bieri, Robin Cobb ir Paulius Šliogeris.

Palapinių tvarkos konkurso laimė
tojais pripažinta "Žiogelių" skiltis 
(Elena Šliogerytė - skiltininkė, D. 
Dičiūnaitė, D. Šliterytė).

Stovyklą tenka laikyti labai pavy
kusią - ji tikrai atgaivino paskutinius 
2 - 3 metus vos vos gyvavusį " Aušros" 
tuntą. Už tai turime būti dėkingi 
dabartinei "Aušros" tunto tuntininkei 
ir jos jaunajam štabui.

v.s. B. Žalys

SĄMONINGUMAS^
čių žodžiai ieško labiau ekonominės 
ar politinės naudos, kaip visatinės 
doros.

Ketvirta džiaugsmo priežastis - iš 
Lietuvos atvykusių iškilių svečių 
artuma. Ministrė pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė leido ir mums pajusti 
Lietuvos politinės srovės gyvastingu
mą, o Jo Ekscelencija Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius dvasingai sujungė 
Lietuvos ir išeivijos tikinčiuosius 
bendron vienybėn kovoje su tautos ir 
tautinės dvasios priešais. Per K. 
Prunskienę pajutome jaunąją Lietuvą, 
per vyskupą - amžinąją.

Kas yra žodis? Ryšys! Kūno su 
kūnu, dvasios su dvasia, darbo su 
darbu bei tiesos su tiesa, kuriant 
esamojo laiko teisybę. Pagal ištartą 
žodį sprendžiame ir apie tarėjo 
dvasią: gyvenimą skurdinantys reika
lavimai žodžiuose kalba apie tarėjo 
širdies skurdą, o laiku neištartieji - 
sąmoningumo trūkumus. Iš žodžių 
pažįstame draugus ir priešus, ypač kai 
jų darbai ar nebūtis tokius žodžius 
paliudija. (Nebūtis, trūkumas, tuštu
ma yra neigiamos tiesos, kurios liudija 
neigiamas būsenas kasdienybėje). Jei
gu visuomeniškoje veikloje pasigenda
me veiklos, kūrybingumo, pasišventi
mo, bet jeigu džiaugiamės neturį savo 
veikloje trukdytojų, prasižengėlių ar 
suvedžiotojų - jų nebuvimas, truku
mas, jais neužpildytos veikėjų tuštu
mos yra teigiamos esminės tiesos.

Visa tai susumuodama - kas yra, 
kas gali būti ir kas turėtų būti, - 
pasigendu vienos suvažiavimo dalyvių 
padalos atsižvelgimo kitai. Pirmiau
sia: Krašto Tarybos suvažiavimas 
susikirto su Australijos lietuvių kata 
likų federacijos suvažiavimu. Antra. 
Vieni veikėjai savo uždaviniuose ar iš 
politiškumo, ar Iš mandagumo nelietė 
kitoniškų veikėjų, lyg tie kiti butų 
mažiau svarbus... Išeitų, kad kiekvie
na padala yra nepriklausoma nuo kitos 
ir jai nesvarbu ką kitos padalos veikia. 
Trečia. Jeigu paskirų uždavinių 
veikėjai palieka neutraliame jausmin
gume skirtingai veikiančius, tuomet 
kaip ir kada prieisime tą vienybės 
tašką, kuriame skirtingos veiklos 
padalos džiaugsis kitų padalų sėkme? 
Kada ateis pasitikėjimas stipriesiems 
dirbti drauge su silpnesniais ir 
neišsekti, o silpniesiems drąsa kliautis 
stipresniais ir nedingti? Pratindamiesi 
savitarpyje tokį dvasinį ar dorinį ribų 
perženginėjimą su talka, pagalba ir 
padrąsinimu, galbūt pajusime pagrin
dus, kuriais naudodamiesi galėsime 
nebijoti svetimųjų įtakų spaudimo ir 
išlikti pradžiapatiškais. Amžinai išlik
ti lietuviais, ir galbūt kitus pritrauk
ti... tapti lietuviais!

ELENA BULIENĖ
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Atitarnavo tautai ir bendruomenei DĖKOJA
štai ir vėl negailestingoji mirtis 

aplankė musu maža koloniją. Ir vėl 
vieną žymų tautieti mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo.

Sausio ly dieną po ilgos ir sunkios 
mirties, sulaukęs a5 metų amžiaus, iš 
gyvųjų tarpo nuo šeimos, giminių ir 
draugų pasitraukė Juozas Krupavi
čius.

Velionis buvo gimęs lauš metais 
Ūdrijos miestelyje, Alytaus apskrity
je. Gimnaziją baigė Alytuje ir išlojo i 
Karo mokyklą. Baigęs Karo mokyklą, 
išėjo atsargon kapitono- laipsniu. 
Vėliau (stojo j universitetą, kur 
studijavo technikos mokslus, . Lietuvai 
atgavus Vilniaus kraštą. 1939 metais 
Juozas Krupavičius stojo tarnauti 
policijom Vilniuje tarnavo kenktosios 
nuovados viršininku.

Sovietams okupavus Lietuvą. Juo
zas su Šeima pasitraukė Vokietijon, 
ten Išbuvo visą karo laikotarpi, ko 
karo Juozas Krupavičius su šeima 
emigravo i Australiją. Visą tolimesni 
gyvenimą gyveno Perthe. buvo akty
vus lietuvių bendruomenės narys, 
veiklus tautietis, ruošdavo daug 
paskaitų tautinėms šventėms, skaitė 
jas minėjimų metu. Rašė daug 
straipsnių pensininkų žurnalui, kūrė 
poeziją, bendradarbiavo "Mūsų Pa
stogėje“. mums visiems nuolatos 
primindavo nepamiršti laisvo gyveni
mo metais (skiepytos meilės savo 
tėvynei, tautai, Jos papročiams, visam 
tam, kas palaiko tautą gyvą ir 
kovojančią už savo nepriklausomybę.

Velionis dažnai nuoširdžiai ir švelniai 
primindavo, kokią žalą mūsų tautai 
yra padaręs okupantas ir išeivijos 
pareigas tėvynės ateičiai. Toks žmo
gus. kaip Juozas Krupavičius buvo 
labai reikalingas ne tik lietuvių 
bendruomenei, bet ir kitur.

Sausio 22 dieną didžiulis būrys 
giminių Ir draugų palydėjo Juozą 
Krupavičių i amžinojo poilsio vietą 
Karrakatta kapinėse.

Liūdesyje liko žmona ir dukra su 
anūkais.

Juozai. Ilsėkis amžinoje ramybėje, 
tebūnie lengva Tau Australijos žemė.

Balys Steckis

Savo laiške prelatui P. Butkui Jo 
Ekscelencija Telšių vyskupas A. 
Vaičius rašo:

"Mylimas Prelate.
ačiū Dievui vėl Tėvynėje, gimtoje 

Žemaitijoje, mano numylėtuose Tel
šiuose. Grįžau per Bombėjų..."

Vyskupas laiške rašo apie savo 
kelionę, mirusius bei sergančius kuni
gus jo vyskupijoje. Mirė kun. Stanislo 
vas Vaitiekus ir kun. Vytautas 
Mate kaltis.

Toliau rašoma: "Apie padėti, kurią 
radau Lietuvoje Jus geriau žinote. 
Padėtis neaiški, bet žmonės pilni 
vilties ir optimizmo. Visas viltis 
dedame j Dievą!

Baigdamas noriu atlikti svarbiausia 
tarti nuoširdžiausią ačiū Jums, 

mylimas Prelate, o per Jus ir visiems iš 
kurių patyriau tiek meilės ir gerumo! 
Dabar esu tiek užimtas ir pilnas 
vargų, kad negaliu visiems parašyti. 
Labai prašau Jus, Prelate, mano vardu 
per pamaldas, ar per laikraštį tai 
padaryti! Sunku buvo atsisveikinti ir 
Jus palikti. Akyse stovite Jus Ir kiti 
broliai, sesės Lietuviai! Kaip gaila, 
kad tokie toliai skiria mus!

Sekmadieni Katedroje savo telšie-

JE Telšių vyskupas A. Vaičius ir 
prelatas P. Butkus.

čiams papasakojau apie Jus...
Lieku visada su Jumis maldos vienybė
je.

Jūsų vyskupas Antanas Vaičius,
Telšiai. 1991.1.19

SyiDIMIEJiUJIE
Nuoširdžiai dėkojame visiems prisi- 

dėjusiems prie pereitais metais su
rengtos drabužių rinkliavos Lietuvoje 
gyvenantiems varge ir Suvalkų lietu
viams paremti.

Suvalkų lietuviams buvo išsiųsta 
vienuolika siuntinių. Persiuntimas 
kainavo 355,60 dolerių.

Lapkričio 26 dieną per Lenkiją buvo 
pasiųsta didžiulė 400 kg drabužių 
siunta Lietuvos tremtiniams sušelpti. 
Siuntos pasiuntimas kainavo 350 

-dolerių.
Viso siuntinių i Lietuvą ir Suvalkų 

lietuviams pasiuntimas kainavo 705,60 
dolerių. Pinigais surinkta 650 dolerių, 
trukusius 55,60. dolerių padengė 
Sydnejaus Apylinkės valdyba.

Greta paskelbto aukojusių sąrašo 
("M.P." N r. 27, 9.7.1990), dar 20 
dolerių aukojo A. Brunklenė.

Ypatingai esame dėkingi Vytui 
Staslūnalčiui, kuris ne tik paruošė

visus persiuntimo dokumentus, bet ir 
asmeniškai padengė susidariusias 112 
dolerių išlaidas.

A. Savickienė ir
Sy ne jaus Apylinkės valdyba

♦**
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
150 dolerių - lošimo kortomis 

mėgėjai;
100 dolerių - S. Radzevičius;
20 dolerių - V. Gllonertas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba
***

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba 
atšaukia savo skelbimą apie tai, kad 
klubas neveiks pirmadieniais.

Sydnejaus Lietuvių klubo vadyba

KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ 
1991 METAIS

MES PATARNAUJAME TVARKANT:
Apsilankančių iškvietimus:
Parūpiname iškvietimo dokumentus;
Turistų vizas:
specialias kalnas kelionėms aplink pasaulį: 
sustojimo vietas:

* Apgyvendinimą viešbučiuose:
Apsilankančių apdraudimą;
Ekskursijas;
Biznio keliones:
Grupines keliones;
Apsidraudimą kelionių metu;
Bagažo svorio pervežimo palengvinimą.

KELIONĖS A LA CARTE
MASKVA - VILNIUS

8 dienų kelionė - nuo 1.176 dolerių vienam asmeniui, (skaitant dviejų 
vietų kambarį viešbutyje, dviejų kartų maitinimą ir visus pervežimus.

Pas mus žemos kainos - 
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA. 

SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS.
Dėl visų kelionės reikalų kreipkitės į

ZIGMUI JOKŪBAIČIUI 
iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą bičiuliui 
Pauliui Jokūbaičiui, jo žmonai, mamai, sesei Ir broliui su šeimomis.

Daina. Gintas. Jūratė ir David Fraser

ZIGMUI JOKŪBAIČIUI
mirus, jo šeimą Ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
“Talka"

I

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą. I* 

L

48 The Boulvarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 

Kalbame Ir rusiškai.
Lie. Nr. 2TA000888 \

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

nes jo tikslas yra: Skatinti, temti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslų, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir |( ugdysime, jei (vairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia (rašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: 

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC

44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:

P. O. Box It, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

I

I
I

I

I
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
”MOSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO
E. Laurinonis A.C.T. $5
O. Kuprienė N.S.W. $20
A. Čeičys N.S.W.. $20
A. Vaičaitis Vlc. $10
VI. Kauneckas Vlc. $5

NAUJI SKAITYTOJAI
Onutė Jarašius Kruger,N.S.W.
Danutė Jarašius, N.S.W.

HOBARTE
1918 metų vasario 16 Nepriklauso

mybės paskelbimą minėsime vasario 
mėn. 16 d. (šeštadienį), 5 vai. vakare 
Bonifaco ir Hildegard Šikšnių namuo
se, 43 Easton Av., Moonah West.

Visus lietuvius prašome apsilankyti.
Po minėjimo programos, ruošiama 

iešminė. Kaina - penki doleriai 
asmeniui. Gėrimus atsinešti savo. 
Norintys dalyvauti iešminėje, prašomi 
pranešti J. Paškevičiui tel. 726 360 
arba S. Augustavičiui tel. 294 704 
(nors vieną dieną prieš minėjimą).

ADELAIDĖJE
Vasario 16 - oji Adelaidėje bus 

minima vasario mėn. 17 d. (sekmadie
nį), sekančia tvarka:

Vėliavų pakėlimas-
Lietuvių namuose 10.30 vai.:
Lietuvių katalikų centre 10.45 vai. 
Pamaldos
šv. Kazimiero bažnyčioje 11 vai. 

Organizacijos dalyvauja su vėliavo 
mis.

Minėjimas -
Lietuvių namuose 13.30 vai.
Vėliavų nuleičlimas
Lietuvių namuose, po minėjimo.

Praveda LKVS "Ramovė''
Minėjimo metu bus renkamos aukos 

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
reikalams.

Tautiečiai kviečiami gausiai daly
vauti šios šventės renginiuose.

Adelaidės Apylinkės 
valdyba

BRISBANEJE
Nepriklausomybės minėjimas ruo 

Siamas vasario mėn. 17 dieną Lietuvių 
namuose. 49 Gladstone Rd.. Highgate 
Hill, po lietuviškų pamaldų St. Marys 
bažnyčioje, kurios prasidės 10.30 vai. 
ryte.

*
Lietuviškas radijo pusvalandis 

transliuojamas ketvirtadieniais, 4.30 
vai. po pietų, per radijo stotį 4EB, AM 
1053 banga.

SYDNEJUJE
Lietuvos Nepriklausomybės šventę, 

Vasario 16 ją minėsime sekmadieni, 
vasario 17 dieną.

Pradėsime iškilmingomis pamaldo 
mis šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcom- 
bo 11.30 vai. Organizacijos kviečia

mos dalyvauti organizuotai su vėlia
vomis.

2.30 vai. Lietuvių namuose Banks- 
towne įvyks iškilmingas minėjimas. 
Programą išpildys jaunimas Ir "Dai
nos" choras.

Vasario 22d., penktadienį, 7 vai. 
vak. Lietuvių namuose Bankstowne 
ruošiamas bendras lietuvių ir estų 
priėmimas, į kurį esame pakvietę 
vyriausybės ir opozicijos atstovus, 
parlamentarus, senatorius, spaudos 
atstovus, radijo ir televizijos kores
pondentus, draugiškų tautų vadovus 
ir musų tautos gerus bičiulius.

Kadangi priėmime visi svečiai bus 
aptarnaujami valgiais (smorgasbord) 
ir gėrimais, todėl įėjimas bus tiktai su 
bilietais. Vienam asmeniui 15 dolerių, 
porai - 25 doleriai.

Norintieji dalyvauti prašomi užsi
registruoti, užsimokant pas A. Giniū- 
ną. A. Kramilių ar J. Mickienę iki 
vasario 18 dienos.

Prašome visus gausiai dalyvauti. 
Bus gera proga susitikti su tais 
žmonėmis, kurie gali daug mums 
padėti dabartinėje padėtyje ir kovoje 
už Lietuvos laisvę.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Sydnejaus "Aušros” Tunto sueiga 
įvyks vasario 17 d. (sekmadienį), 
10.30 vai. ryto Parapijos salėje, 
Lidcombe. Dalyvaujame uniformuoti. 
Iš sueigos vyksime į pamaldas. Visų 
skautų dalyvavimas būtinas.

Tuntininkė 
*

Kaziuko mugė Sydnejuje įvyks kovo 
3 d. (sekmadienį), po pamaldų 
Prapijos salėje. Lidcombe. į pamaldas 
skautai renkasi uniformuoti.

Mugės metu vyks žaidimai jaunimui. 
Skautai ir skautės aptarnaus svečius 
karštomis dešrelėmis su kopūstais, bus 
pardavinėjamos tradicinės "baronkos" 
ir skautiški baltinukai.

Tuntininkė

Pranešu "Pasaulio lietuvio” prenu 
meratoriams, kad paskubėtų apmokėti 
1991 metų prenumeratos mokestį.

Norint Išvengti didelių pinigų 
persiuntimo išlaidų, prenumerata pa
prastai siunčiama vienu čekiu Ameri
kos doleriais.

Bibliotekos vedėjas

MELBOURNE
Melbourne lietuvių pensininkų są

junga praneša, kad vasario mėnesį 27 
dieną (trečiadienį), bet ne kovo 14 
dieną, kaip buvo numatyta, rengiama 
vienos dienos išvyka į Albury Com 
mercial Club, šis klubas turi griežtas 
taisykles ir su džinsais ar sportine 
apranga neįleidžiama. Išvyka įvyks, 
kaip paprastai, 7.30 vai. ryto iš 
blinders gatvės (nuo Gas & b'uel 
pastato). Keleiviai bus paimami ir nuo 
Lietuvių namų. Užsirašyti galima pas 
V. Sidabrą telefonu 830 5084.

*
Kovo mėn. 12 d. (antradienį). 12
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 1 
NAMUOSE

I 
16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414 |
.............-...  i

Klubas atidarytas 1 
|

Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v. I
Antradieniais klubas uždarytas 1
Trečiadieniais 5 v. v, - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v. 1
Penktadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v. 1
Šeštadieniais 11 v. ryto 1.00 nakties 1
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v. 1 

1
KLUBO VALGYKLA VEIKIA 

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. p. p. 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.

S.MORGASBOARD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

i ___ ______ _ ________ I
I ” I
| Sydnejaus lietuvių savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo | 
| 11.30 vai. ryto iki 1.30 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.

vai. Lietuvių namuose įvyks svarbus 
pensininkų susirinkimas. Bus padaryti 
praėjusių metų veiklos apyskaitos 
pranešimai ir renkama nauja valdyba.

Visi pensininkai maloniai kviečiami 
dalyvauti. Valdybos sekretorius

PERTHE
Vasario 16 sios minėjimas Perthe 

ruošiamas vasario 17 dieną (sekma
dienį), po lietuviškų pamaldų St. 
b’rancis Xavier bažnyčioje, Lietuvių 
namuose, kur rengiami bendri pietus ir 
po minėjimo programa. Kalbės 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos narys prof. dr. Z. 
Budrikis.

Taip pat bus pravesta loterija. 
Tautiečiai maloniai kviečiami aukoti 
fantus šiai loterijai.

DEPARTMENT OF 
SCHOOL EDUCATION

SATURDAY SCHOOL OF COMMUNITY 
LANGUAGES

Saturday classes are available for students from government and 
non government secondary schools who wish to study a language which is 
offered at the Saturday School and which Is not available to them in their day 
schools. Classes to Year 12 (H.S.C.) may be offered in 1991 as follows:

LANGUAGE CENTRE WHERE OFFERED

LITHUANIAN STRATHFIELD GIRLS HIGH

Students in Years 9, 10, 11 and eligible students in Year 12 intending to 
enrol In the school must report to the appropriate Centre on Saturday, 
February 2, 1991 between 9.00 a.m. and 11.00 a.m.
Students in Years 7 and 8 may enrol on February 9, providing 
accommodation is available in the Centres.
PLEASE DO NOT TELEPHONE THE SCHOOLS LISTED ABOVE.
For further information telephone the Co-ordinator on (02) 808 9594.

(Dr) F. G. Sharpe
Director-General of School Education i

THE NEW SOUTH WALES GOVERNMENT

Putting people first by managing better e

Kviečiame visus tautiečius gausiai 
dalyvauti lietuviškose pamaldose ir 
minėjime.

*
Pertho lietuviai jau pradėjo mokėti 

lietuvio mokestį už 1991 metus. 
Valdyba ragina visus tautiečius lietu
vio mokestį sumokėti nelaukiant 
paraginimo. Mokestį renka valdybos 
iždininkas V. Francas.

*
Prof. Z. Budrikis telefonu iš Pertho 

pranešė, kad Krašto Tarybos suvažia
vimo aprašyme padaryta klaidų:

Fondui "Pagalba Lietuvai" Pertho 
lietuviai suaukojo 16.000 dolerių.

Dalia Francienė yra Pertho Apylin
kės valdybos pirmininkė, o Petras 
Čekanauskas - anglų kalba leidžiamo 
laikraščio "Freedom" redaktorius.

Paliestuosius asmenis atsiprašome.
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